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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
โบราณสถานและโบราณวัตถุ จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ของแต ล ะประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท อ นถึง ภู มิ ป ญ ญาในการปรั บ ตั ว เพื่ อ ดํ า รงไว ซึ่ งสั ง คมและ
วัฒนธรรมของมนุษยในอดีต อันเปนความรูที่สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดเปนอยางดี
ทั่วโลกจึงไดพยายามอนุรักษ ปกปอง คุมครอง และดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุใหคงอยู
ไมใหเสื่อมสลายไปกอนเวลาอันสมควร
ที่ ผ า นมา แม ว า ในประเทศไทยจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ
แต ก ารขาดความรู ค วามเข า ใจของประชาชนส ว นใหญ ทํ า ให ก ารอนุ รั ก ษ โ บราณสถานและ
โบราณวั ต ถุ ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเต็ ม ที่ อ ย า งที่ ค วรเป น เนื่ อ งจาก
โบราณสถานและโบราณวัตถุในประเทศไทยมีเปนจํานวนมาก แตผูปฏิบัติงานและงบประมาณ
มีไ มเ พี ย งพอ กรมศิ ล ปากร ซึ่ ง เปน หน ว ยงานรั ฐ ที่ มี ห น าที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ การอนุ รั ก ษ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ยังตองการความสนับสนุนดานตางๆ จากองคกรอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน
ทั้งนี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ไดถายโอนภารกิจ การบํารุงรักษาโบราณสถาน
ขั้นพื้นฐาน และการดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถิ่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหทองถิ่นไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน ซึ่งกฎหมายไดใหอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการ ดังนี้
y รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ง เป นที่ มาของพระราชบัญญั ติ
กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
ไดกําหนดกรอบของสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนและองคกรทองถิ่น ในเรื่องที่
เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไว ดังตอไปนี้
บทที่ 1 บทนํา

1
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มาตรา 46 “บุ ค คลซึ่ ง รวมกั น เป น ชุม ชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ยอ มมี สิ ทธิ อ นุ รั ก ษ ห รื อ
ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี
สวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา 69 “บุ ค คลมี ห น า ที่ ป อ งกั น ประเทศ รั บ ราชการทหาร เสี ย ภาษี อ ากร
ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา 289 “องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ย อ มมี ห น า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
ตามรายละเอียดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ไดกระจายอํานาจ
เพื่อ ให อ งคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ไดเ ขา มามี สว นร ว ม และมี ห น าที่บํ ารุ งรั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต
ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น และวัฒ นธรรมอั น ดีข องทอ งถิ่น นับ เปน สิ่งสํ า คั ญ อย า งยิ่ง ในการ
พลิกโฉมหนาของการอนุรักษและพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่แตเดิมเปนหนาที่ของรัฐ
แตเพียงฝายเดียวในการดําเนินงาน แตตอไปในอนาคตนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเขา
มามีสวนรวมและมีบทบาทที่สําคัญตอไป ซึ่งจะเปนการแบงเบาภารกิจของภาครัฐลงไป และจะเปน
การปลูกฝงใหประชาชนเห็นความสําคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและของทองถิ่นดวย
y พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(11) การบํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”
มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริการสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(20) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ”
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y แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ.2504 ให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในการบํารุง ดูแล และรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน และโบราณสถานระดับ
ทองถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการถายโอน ดังนี้
1. การดําเนินการในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. การมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน โดยรัฐเปนผูใหการ
สนับสนุน กํากับดูแล และใหคําแนะนํา
3. รัฐใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดใหมีพิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
4. การถายโอนอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธระดับทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหมีคณะกรรมการของ
สวนกลางที่มีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการรวมเปนคณะกรรมการพิจารณากําหนดวาโบราณสถาน
และโบราณวัตถุใดมีระดับความเกี่ยวของสัมพันธในระดับชุมชน ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับโลก โดยใหถายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีความเกี่ยวของสัมพันธและ
ความสําคัญในระดับชุมชนและทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจ ไดแก องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวจัดอยูในประเภทของกลุมงาน “หนาที่ที่ตองทํา”
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตางๆ นั้น จะมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษา
และจั ด การโบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ที่ อ ยู ใ นเขตพื้ น ที่ ข องตน สํ า หรั บ องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดสามารถสนับสนุนการดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุได โดยพิจารณาใหการ
สนับสนุนความตองการดานตางๆ ตามที่เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีโบราณสถาน
อยูใ นพื้น ที่ เ สนอขอมา หรื อ อาจเปน ผูเ ริ่ม เสนอใหก ารสนั บ สนุ น บุค ลากรหรื อ งบประมาณ
เพื่อดําเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาและจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยูในเขตพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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y คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กระทรวงวัฒนธรรม
ได มี คํ า สั่ ง ที่ 157/2547 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ต ามความในพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน
โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ. 2504 โดยได แ ต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารและ
ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนพนักงานเจาหนาที่ ไดแก
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรี
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(4) นายกเมืองพัทยา
(5) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(6) ปลัดเทศบาล
(7) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(8) ปลัดเมืองพัทยา
โดยใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และ
มาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รายละเอียดของกฎหมายมาตราตางๆ ดังกลาว
มีดังนี้
มาตรา 10 ทวิ “พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถาน เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ
ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุ
ที่ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงาน
ตออธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ”
4

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรา 21 “ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ทําการคา
สถานที่แสดง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดูวามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตาม มาตรา 18 ทวิ
อยูในสถานที่ นั้ นหรื อไม และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย วามิไ ดมีก ารปฏิ บัติ ใ ห ถูก ตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติ
ตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตาม มาตรา 18 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได”
มาตรา 21 ทวิ “ในการปฏิบัติหนาที่ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน
เจาหนาที่แลวแตกรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาต หรือผูที่
เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบ ตามมาตรา 14 ทวิ หรือ มาตรา 21 และใหเจาของผูครอบครอง
ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมาตรฐานการดูแล
โบราณสถานในสวนที่เกี่ยวกับการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติงาน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการวางแผนกําหนดหลักเกณฑ
และแผนปฏิบัติงาน สําหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุ
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1.2.2 เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร และ
แผนปฏิบัติการสําหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุอันจะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีคุณภาพ
1.2.3 เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกรอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
ขั้นพัฒนาในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 เปนการจัดทํามาตรฐานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแล
พิพิธภั ณ ฑ แ ละจดหมายเหตุ สํ า หรั บองคการบริหารส ว นตําบล เทศบาล และองคการบริห าร
สวนจังหวัด
1.3.2 เปนการจัดทําตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา ภายใตกรอบมาตรฐานการดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

1.4 คํานิยาม
1.4.1 โบราณสถาน∗ หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนทางศิลปะ
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
และอุทยานประวัติศาสตรดวย”
1.4.2 โบราณวั ต ถุ ∗ หมายความว า สั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ เ ป น ของโบราณ ไม ว า จะเป น
สิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน
ซากมนุษยหรือซากสัตวซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือ โบราณคดี”
1.4.3 ศิลปวัตถุ∗ หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงทางศิลปะ”

∗

ตามความหมายของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 4
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1.4.4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เดิมมิไดมีการใหนิยามไว แตคนทั่วไปมักเขาใจวา
หมายถึง “สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน” เนื่องจากใน
มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.2504 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถานโบราณวั ต ถุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ระบุไววา
มาตรา 25 “ให มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ เ ป น ที่ เ ก็ บ รั ก ษาโบราณวั ต ถุ ห รื อ
ศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน”
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรมศิลปากรกําลังดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ
ซึ่งไดเพิ่มเติมนิยามของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยใหความหมายวา “สถานที่ที่รัฐมนตรีได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดใหเปนพิพิธภัณฑสถานซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
กรมศิลปากร”
1.4.5 พิพิธภัณฑสถานประจําทองถิ่น หมายถึง สถานที่จัดแสดงเรื่องราวตางๆ และ
สิ่งของตาง ๆ ที่สะทอนถึงเรื่องราวตางๆ ของทองถิ่นที่พิพิธภัณฑสถานนั้นๆ ตั้งอยู
1.4.6 จดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารตนฉบับของหนวยงานราชการหรือสถาบันเอกชน
ที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซึ่งมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดาน
ประวัติศาสตรทุกดาน ซึ่งสมควรเก็บรักษาไว
1.4.7 จดหมายเหตุทองถิ่น เปนคําที่สามารถเลือกใชได เพื่อใหมีความหมายถึงเอกสาร
ตนฉบับของหนวยงานราชการหรือสถาบันเอกชนที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูล
สําคัญ ซึ่งมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดานประวัติศาสตรทุกดาน ที่เก็บรักษาอยูในทองถิ่น
1.4.8 หอจดหมายเหตุ หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่เก็บรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุ
1.4.9 หอจดหมายเหตุประจําทองถิ่น เปนคําที่สามารถเลือกใช เพื่อใหมีความหมายถึง
สถานที่ที่ตั้งอยูในทองถิ่น ซึ่งเก็บรักษาเอกสารตนฉบับของหนวยงานราชการ หรือสถาบันเอกชน
ที่ไมไดใชงานแลว แตเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซึ่งมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดาน
ประวัติศาสตรทุกดาน ที่เก็บรักษาอยูในทองถิ่น
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1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานเลมนี้ไดจัดทําขึ้นภายใตกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของประเทศไทย
รวมทั้งพิจารณาจากกฎบัตรและขอตกลงสากลที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.5.1 พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2504 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (ครอบคลุมถึง กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆ ที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้)
1.5.2 ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.2528
1.5.3 อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention
Concerning Protection of the World Cultural and Natural Heritage)
1.5.4 กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะอนุสรณสถานและแหลงที่ตั้ง
(International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964) (พ.ศ.2507)
หรือที่นิยมเรียกกันวา กฎบัตรเวนิช (Venice Charter)
1.5.5 กฎบั ตรระหวางประเทศเพื่อการอนุ รักษเ มืองและชุมชนเมืองประวั ติศาสตร
(Washington Charter 1987) (พ.ศ.2530)
1.5.6 กฎบัตรเพื่อการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990
(พ.ศ.2533) (จั ด ทํ า โดยคณะกรรมการระหว า งประเทศเพื่ อ การจั ด การมรดกทางโบราณคดี
(ICAHM) และได รั บความเห็ น ชอบจากการประชุมสามั ญของสภาการโบราณสถานระหวา ง
ประเทศ ครั้งที่ 9 ณ เมืองโลซานน ในป ค.ศ.1990)
1.5.7 กฎบัตรวาดวยการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา
ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539) (รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
ครั้งที่ 11 ที่เมืองโซเฟย เดือนตุลาคม ค.ศ.1996)
1.5.8 กฎบัตรเบอรราอิโคโมสออสเตรเลีย ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542)
1.5.9 กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเรื่องการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (International
Cultural Tourism Charter) รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของ ICOMOS ที่ประเทศเม็กซิโก
ตุลาคม ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542)
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1.5.10 กฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ค.ศ.1999 รับรองโดยที่ประชุมสามัญของ
สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ ครั้งที่ 12 ณ ประเทศเม็ก ซิโก เดื อนตุลาคม ค.ศ. 1999
(พ.ศ. 2542)
1.5.11 ระเบียบการอนุรักษโบราณสถานในประเทศจีน (Principles for the Conservation
of Heritage Sites in China)
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บทที่ 2
ความหมายและความสําคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
2.1 ความหมายและความสําคัญ
2.1.1 โบราณสถาน
1) ความหมาย
โบราณสถานโดยทั่วไป หมายถึง อาคารหรือสิ่งกอสรางที่มนุษยสรางขึ้น
ที่ มี ค วามเก า แก มี ป ระวั ติ ค วามเป น มาที่ เ ป น ประโยชน ท างด า นศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร หรื อ
โบราณคดี และยังรวมถึงสถานที่หรือเนินดินที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือมีรองรอย
กิจกรรมของมนุษยปรากฏอยู
2) ความสําคัญ
ในเชิงวิชาการนั้นเปนที่ประจักษชัดเจนวา เราสามารถเรียนรูเรื่องภูมิปญญา
ของมนุ ษ ย ส มั ย อดี ต ได จ ากโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และแหล ง โบราณคดี ป ระเภทต า งๆ
นอกจากนี้ เรายังสามารถเรียนรูถึงวิธีการ ดิ้นรนขวนขวายและปรับตัวของมนุษยเพื่อการอยูรอด
เพื่อการดํารงสังคมใหคงอยู จึงเปนที่ยอมรับกันวาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงโบราณคดีนั้น
ก็เปรียบไดเสมือนเปนภาชนะที่บรรจุความรูนานาประการอยูมากมายนับไมถวน ซึ่งคนในปจจุบัน
สามารถลอกเลี ย นหรื อ ประยุ ก ต เ พื่ อ นํ า มาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ไ ด อ ย า งไม สิ้ น สุ ด ด ว ยเหตุ นี้
โบราณวัตถุ โบราณสถาน และแหลงโบราณคดีจึงถูกจัดไวเปน “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” หรือ
“ทรัพยสินทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรม” ของแตละชาติ
ในกรณี ข องประเทศไทยนั้ น ก็เ ห็น ความสํ าคั ญ นี้ แ ละเห็ น ว า จํา เป น ต อ ง
อนุรักษแหลงโบราณคดี ดังนั้น จึงระบุไวในกฎหมายวา
“หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลงโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใดๆ
ภายในโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดี หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใด ก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย”
บทที่ 2 ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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นอกจากนี้ โบราณสถาน อันเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงคาของชาติ ยังมี
ความสําคัญและมีประโยชนตอชุมชนทองถิ่นในดานตางๆ ดังนี้
1. เปน เอกลัก ษณข องทอ งถิ่น ที่แ สดงใหเ ห็น ถึง ประวัติค วามเปน มา
ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเจริญของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง รวมไปถึงของชาติ
2. เปนแหลงเรียนรูที่สะทอนเรื่องราวในอดีตของทองถิ่น 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) โบราณสถานที่ ไ ม มี เ จ า ของ หรื อ ผู ค รอบครองโดยชอบด ว ย
กฎหมาย
(2) แบงโดยพิจารณาจากหลักการขึ้นทะเบียน คือ แบงเปน
(2.1) โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
(2.2) โบราณสถานที่มิไดขึ้นทะเบียน
อยา งไรก็ต าม ในบางครั้ง กรมศิล ปากร ยัง แบง ประเภทโบราณสถาน
โดยการใชเงื่อนไขอื่นๆ อีก เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารจัดการโบราณสถาน ดังนี้
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(1) แบงตามคุณคาและความสําคัญ
1.1 โบราณสถานระดับชาติ ไดแก
- โบราณสถานที่มีคุณคาในดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคมหรือชาติพันธุวิทยา ฯลฯ ซึ่งมีความสําคัญไมเฉพาะตอชุมชนใด
ชุมชนหนึ่ง
- โบราณสถานที่มีป ระวั ติ ค วามเป น มาเกี่ย วของกับสถาบั น
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 โบราณสถานระดับทองถิ่น ไดแก
- โบราณสถานที่ มี คุ ณ ค า ในด า นประวั ติ ศ าสตร โบราณคดี
ศิลปะ สถาปตยกรรม วิชาการ สังคม หรือชาติพันธุวิทยา ซึ่งมีความสําคัญผูกพันเปนพิเศษเฉพาะ
ตอชุมชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งเทานั้น
- โบราณสถานซึ่ งมีลักษณะที่นอกเหนือไปจากที่บงชี้ไดถึง
ความเปนโบราณสถานระดับชาติ
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(2) แบงตามลักษณะที่ปรากฏ
2.1 โบราณสถานที่เห็นรูปทรงชัดเจน

องคพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม
ตัวอยางโบราณสถานที่เห็นรูปทรงชัดเจน

2.2 ซากโบราณสถาน หมายถึง สิ่งกอสรางหรือสถาปตยกรรม
ที่เ คยมี รูปทรงและใชประโยชนมาแต อดีต แตปจ จุ บัน ได
เสื่อมสภาพลงจนไมเห็นรูปทรงที่ชัดเจน แตยังมีคุณคาใน
ฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ตัวอยางเชน
- คูเมือง กําแพงเมืองโบราณ เปนแนวเขตเมือง
ในสมัยโบราณที่ใชปองกันบานเมือง ในขณะเดียวกัน
ก็อาจใชประโยชนในการกักเก็บน้ําไวใช คูเมืองและ
กําแพงเมืองนี้ในสภาพปจจุบันอาจเปลี่ยนสภาพไปแลว
แตเราสามารถเห็นรองรอยไดอยางชัดเจนในภาพถาย
ทางอากาศ
ภาพตัวอยางคูเมืองลําพูน
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ตัวอยางภาพถายทางอากาศซึ่งเห็นรองรอยคูลอมรอบเมืองโบราณซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี

- ถนนโบราณ
- เนินดินที่ปกคลุมซากโบราณสถานตางๆ ตัวอยางเชน เนินดิน
ที่ปกคลุมซากเจดีย วิหาร สมัยอยุธยาที่ปรักหักพังไปแลว เมื่อทําการขุดแตงลอกดินที่ทับถมออก
ดวยหลักวิชาทางโบราณคดี (ขุดแตง) ก็จะปรากฏซากสถาปตยกรรมที่ถูกดินปกคลุมอยูได

วัดปากลวย เมืองกําแพงเพชร กอนการขุดแตง

วัดปากลวย เมืองกําแพงเพชร ภายหลังการขุดแตง

- เนินดินที่มีรองรอยการอยูอาศัยมากอนในอดีต หรืออาจเปน
แหลงฝงศพ หรือ แหลงผลิตเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เชน แหลงเตาเผา ภาชนะโบราณ แหลงผลิต
เครื่องมือเครื่องใชโลหะ เปนตน หรือที่เรียกโดยรวมวา แหลงโบราณคดี ตัวอยางไดแก แหลงที่อยู
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อาศัยสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, แหลงโบราณคดี
โคกพนมดี อันเปนเนินดินขนาดใหญที่อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งไดพบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แสดงใหเห็นถึงการอยูอาศัยของคนกอนประวัติศาสตร ตั้งแตราว 2,000 – 4,000 ป
มาแลว หรือแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนแหลงฝงศพ
ของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร อายุประมาณ 2,300 – 3,500 ปมาแลว
- แหลงประวัติศาสตร ไดแก สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณสําคัญ
ในอดีต และเกี่ยวของกับเรื่องราวในประวัติศาสตรที่ควรแกการจดจําและรักษาไว เชน ทุงสัมฤทธิ์
จังหวัดนครราชสีมา คายโพธิ์สามตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน
(3) แบงตามวัสดุกอสราง
3.1 โบราณสถานที่ ส ร า ง
ดวยดิน ได แก กําแพง
เมือง คันดิน คูเมือง
คันดินเมืองเชียงใหม

3.2 โบราณสถานที่สรางดว ยอิ ฐ ไดแ ก โบสถ วิ ห าร เจดี ย ปรางค
กําแพงเมือง ประตูเมือง เปนตน

เจดียวัดธรรมิกราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยอิฐ
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3.3 โบราณสถานที่สรางดวยหินและศิลาแลง ไดแก ปราสาทหรือ
สถาปตยกรรมที่ไดอิทธิพลเขมร เชน เจดียและโบสถวิหารใน
จังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร เปนตน

ปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมย
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยหินทราย

3.4 โบราณสถานที่สรางดวยไม ไดแก บาน กุฏิ ศาลาการเปรียญ
หอไตร หอระฆัง โบสถ เปนตน

วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง
ตัวอยางโบราณสถานที่สรางดวยไม

(4) แบงตามประโยชนการใชสอย
4.1 โบราณสถานราง (Dead Monument) หมายถึง สิ่งกอสราง อาคาร
สถาปตยกรรมฯ ที่เปนโบราณสถาน ที่ปจจุบันถูกทิ้งราง ไมได
ใชประโยชนตามหนาที่ใ ชงานดั้งเดิมดังในอดีต จนกลายเป น
หลักฐานทางโบราณคดี ตัวอยางเชน วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี
บทที่ 2 ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

17

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี
ซึ่งไมไดเปนวัดของสมัยปจจุบันแลว

4.2 โบราณสถานที่ ยั ง ใช ป ระโยชน (Living Monument) เป น
โบราณสถานที่ยังคงมีการใชประโยชนตามหนาที่ดั้งเดิมจนถึง
ทุกวันนี้ เชน โบสถ วิหาร เจดีย ปอมปราการ หรือคูคลอง เปนตน

วิหารลายคํา วัดพระสิงห จ.เชียงใหม
ตัวอยางหนึ่งของโบราณสถาน
ที่ยังใชประโยชนเปนวิหารของวัดในปจจุบัน

2.1.2 โบราณวัตถุ
1) ความหมาย
“โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปน
สิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน
ซากมนุษยหรือซากสัตวซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี”
ทั้งนี้ คําวา “โดยอายุ” นั้น กฎหมายมิไดกําหนดไวเปนจํานวนปที่ชัดเจน
แตในทางปฏิบัติมักกําหนดวามีอายุตั้งแต 100 ปขึ้นไปจึงจัดวาเปนโบราณวัตถุ
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2) ความสําคัญ
โบราณวั ต ถุ มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในการใช ศึ ก ษาถึ ง เรื่ อ งราวและ
พฤติกรรมของคนในอดีต เราอาจทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนในอดีตไดจากสิ่งของ
เหลานี้ นั่นหมายความวา โบราณวัตถุสามารถเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรอันยาวไกลของผูคน
ในอดีต (ตั้งแตกอนที่จะมีการบันทึกเลาเรื่องราวเปนลายลักษณอักษร) ใหเราไดรู ตัวอยางเชน
เศษเครื่องปนดินเผา สามารถเลาเรื่องราวของมนุษยในอดีตไดมาก ตั้งแตการแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิต รูปแบบภาชนะซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงความนิยมในกลุมชน
ที่แ ตกตางกัน แมกระทั่งสามารถบอกถึงการติด ตอสัมพันธ ของคนในทองถิ่น ตางๆ และบอก
เสนทางการคาหรือการคมนาคมกับดินแดนอื่นๆ ไดอีกดวย
3) ประเภท
การแบงประเภทโบราณวัตถุนั้น ตามหลักวิชาการโบราณคดี อาจแบงได
เปน 2 ประเภทใหญคือ
(1) โบราณศิลปวัตถุ หรือ โบราณวัตถุที่มนุษยสรางขึ้น (Artifacts) ไดแก
สิ่งของเครื่องมือ เครื่องใชที่มนุษยสรางขึ้นดวยวัสดุประเภทตางๆ เชน เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผา
เครื่องประดับ ประติมากรรม จิตรกรรม จารึก เปนตน
(2) นิเวศวัตถุ หรือโบราณวัตถุที่เปนของตามธรรมชาติหรือสภาพแวดลอม
(Ecofacts) ที่ไมใชสิ่งที่มนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้นโดยตรง แตเกี่ยวของกับมนุษยและสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยในอดีต หรือมีรองรอยที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมของมนุษย
เชน กระดูกสัตว เมล็ดพืช ซึ่งเราสามารถนําไปศึกษาถึงสภาพแวดลอมในอดีตได
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เพื่อเปนการงายในทางปฏิบัติ เราอาจแยกประเภทของโบราณวัตถุไดเปน
กลุมตางๆ ดังนี้
1. แบงตามวัสดุที่ใช เชน
- โบราณวัตถุประเภทไม

พระพุทธรูปไม
พบในเขตจังหวัดนาน

-

โบราณวัตถุประเภทดินเผา

ภาชนะดินเผาลายเขียนสี
พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียง จ.อุดรธานี
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-

โบราณวัตถุประเภทโลหะ เปนตน

เครื่องมือทําดวยโลหะสําริด
พบที่แหลงโบราณคดีบานเชียง จ.อุดรธานี

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

เครื่องมือลาสัตว ทําดวยกระดูกสัตว
พบที่แหลงโบราณคดีบานเกา จ.กาญจนบุรี

บทที่ 2 ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

21

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

-

เครื่องประดับ เชน ลูกปด กําไล เปนตน

ลูกปดทําดวยหิน
พบที่แหลงโบราณคดีดอนตาเพชร จ.กาญจนบุรี

ดังนั้นการแบงประเภทของโบราณวัตถุจึงไมไดกําหนดตายตัว ขึ้นอยูกับ
ความสะดวกในการแยกแยะจัดกลุมโบราณวัตถุในแตละแหง
2.1.3 ศิลปวัตถุ
1) ความหมาย
“ศิลปวัตถุ มีความหมายแยกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
ก. ความหมายตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคา
สูงทางศิลปะ”
ข. ความหมายในเชิงวิชาการสากล หมายความวา วัตถุที่คนประดิษฐหรือ
ดัดแปลงขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติชนิดตางๆ
2) ความสําคัญ
ศิลปวัตถุ มีความสําคัญในลักษณะเดียวกับโบราณศิลปวัตถุ คือ มีประโยชน
สําหรับใชศึกษาถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของคน โดยเราอาจทราบถึงวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของคน ความสามารถทางเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งของเครื่องมือใชสอย ความนิยมรูปแบบศิลปะ
ของกลุมชนที่แตกตางกัน รวมทั้งสามารถบอกถึงการติดตอสัมพันธของคนในทองถิ่นตางๆ และ
บอกเสนทางการคาหรือการคมนาคมกับดินแดนอื่นๆ ได
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ความแตกตางระหวางศิลปวัตถุและโบราณศิลปวัตถุ คือ ศิลปวัตถุเปนคํา
กวางๆ ที่ใชเรียกวัตถุที่ทําโดยคนในทุกยุคสมัย ในขณะที่โบราณศิลปวัตถุใชเรียกสิ่งที่ทําโดยคน
สมัยโบราณตั้งแต 100 ปขึ้นไป
3) ประเภท
การแบ ง ประเภทศิ ล ปวั ต ถุ สามารถทํ า ได ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ การแบ ง
ประเภทโบราณศิลปวัตถุ คือ แบงตามวัสดุที่ใชทํา และแบงตามหนาที่หรือประเภทการใชงาน
ทั้งนี้การแบงประเภทก็ไมมีกฎเกณฑกําหนดตายตัว แตขึ้นอยูกับความสะดวกในการแยกแยะจัด
กลุมโบราณวัตถุในแตละแหง
2.1.4 พิพิธภัณฑประจําทองถิ่น
1) ความหมาย
พิพิธภัณฑ ในความหมายกวางๆ หมายถึง สถานที่ๆ จัดแสดงสิ่งของตางๆ
อั น เป น หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย แ ละสิ่ ง แวดล อ มของมนุ ษ ย เพื่ อ ให ค วามรู แ ละความ
เพลิดเพลินแกผูเขาชม เปนสถานที่ที่ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม นอกจากนี้
พิพิธภัณฑยังควรมีการดูแลรักษา ศึกษาคนควา เผยแพรและจัดแสดงวัตถุเหลานั้น
2) ความสําคัญ
พิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับคนและธรรมชาติ สําหรับพิพิธภัณฑทองถิ่นก็จะเปนแหลงปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ทองถิ่นใหกับคนในชุมชนของตนและเพื่อแสดงใหเห็นถึงธรรมชาติ และภูมิปญญาหรือวัฒนธรรม
ประจําถิ่นนั้นๆ ไดอีกดวย
ในบางแหงพิพิธภัณฑทองถิ่นถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของแผนสงเสริม
การทองเที่ยว
3) ประเภท
พิพิธภัณฑแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
(1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หมายถึง “สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ อันเปนทรัพยสินของแผนดิน” และเปน “สถานที่ที่รัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเปนพิพิธภัณฑสถานซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากร”
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน

(2) พิพิธภัณฑสําหรับทองถิ่น หมายถึง สถานที่ที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ เชนกันแตเนนเปาหมายหลักคือ จัดแสดงสิ่งของตางๆ อันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
มนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษ ยในทองถิ่น นั้น ๆ เพื่อใหคนในทองถิ่นไดรูจักตนเองมากขึ้น
เปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
เยาวชนที่ จ ะเจริ ญเติ บ โตขึ้ น มาในภายภาคหนา พิพิธ ภัณ ฑทอ งถิ่ น จึ ง เปรี ย บเสมือนสถานที่ ที่
สามารถเลาประวัติความเปนมาของผูคนในชุมชนนั้นไดอยางชัดเจน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และ
อาจรวมถึงแนวโนมที่จะเปนในอนาคตดวย เรื่องราวในพิพิธภัณฑประจําทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง
ก็ควรจะตองสัมพันธกับเรื่องราวประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคม และชีวิตความ
เปนอยูของผูคนในทองถิ่นนั้น หรือกลาวงายๆ ก็คือ เนื้อหาในการจัดแสดงสิ่งของในพิพิธภัณฑ
ประจําทองถิ่น ควรจะตองแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของทองถิ่นนั้น

พิพิธภัณฑสถานชุมชนบานโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เปนตัวอยางหนึ่งของพิพิธภัณฑทองถิน่
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จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตามมาตรา 46 ที่ให
สิทธิแกทองถิ่นในการจัดการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถิ่นดวยตนเอง ทําใหการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑขึ้นในแตละทองถิ่นเปนสิ่งที่กระทําไดงายขึ้น
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
หรื อ เก็ บ รั ก ษาไว ใ ห ค งอยู ต ลอดไป ยกตั ว อย า งเช น ตํ า รายาพื้ น บ า น เอกสารใบบอก บั น ทึ ก
เหตุการณสําคัญ หรือแมแตจดหมาย หรือบันทึกสวนบุคคลที่ใหขอมูลหรือบอกเรื่องราวที่สําคัญ
หรือเปนประโยชนตอสังคม ก็จัดเปนจดหมายเหตุไดเชนกัน
2) ความสําคัญ
เอกสารจดหมายเหตุ จัดเปนขอมูลสารนิเทศซึ่งเก็บความทรงจํา และการ
ดําเนินงานของเจาของเอกสารซึ่งเปนสวนหนึ่งของชาติใหคงอยูตลอดไป เอกสารจดหมายเหตุ
จึงเปนเอกสารที่ใหขอมูลสําคัญ ซึ่งมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ในดานประวัติศาสตรทุกดาน
3) ประเภท
(1) ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุจําแนกไดดังนี้
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(1.1) เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณอักษร คือ เอกสารที่สื่อ
ขอความเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะเขียนดวยมือหรือพิมพลงบนวัสดุรูปแบบตางๆ เชน ใบบอก
สารตรา หนังสือโตตอบ เอกสารการประชุม เปนตน
เอกสารที่เปนลายลักษณอักษร

เอกสารการประชุม

(1.2) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ คือ เอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ
เชน ภาพถาย โปสเตอร

สไลดเหตุการณสําคัญ

อัลบั้มภาพจดหมายเหตุ

(1.3) เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง

แผนที่
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(1.4) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
(2) ประเภทของหอจดหมายเหตุ สําหรับหอจดหมายเหตุ หรือสถานที่เก็บ
จดหมายเหตุนั้น อาจแบงไดอยางงายๆ เปน 2 ประเภทคือ
(2.1) หอจดหมายเหตุระดับทองถิ่น
(2.2) หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ในสว นของทอ งถิ่น นั้น ในขั้น ตน อาจยัง ไมมีค วามจํา เปน ในการจัด ตั้ง
หอจดหมายเหตุ เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุของทองถิ่นนั้นๆ อาจดําเนินการจัดเก็บในพิพิธภัณฑ
ของทองถิ่นได

หอจดหมายเหตุแหงชาติ จ.ตรัง

หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

2.2 คุณคาและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรม
โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละจดหมายเหตุ ห รื อ จดหมายเหตุ ท อ งถิ่ น
เปนมรดกที่สําคัญทางวัฒนธรรมและมีคุณคาตอประเทศในดานตางๆ ทั้งความสําคัญในแงของ
การศึกษาเชิงวิชาการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานประวัติศาสตร-โบราณคดี รวมถึงคุณคาที่มีผลทางดาน
จิตใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นดวย ซึ่งคุณคาและความสําคัญที่วานั้นมีดังนี้
2.2.1 มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาของ
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศและของโลก หมายความวา โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่มีอายุในทองถิ่นเปนหลักฐานสําคัญยืนยันวาบรรพบุรุษของเราที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินนี้มีความ
เปนอยูอยางไร ทํามาหากินกันอยางไร มีความเชื่อในศาสนาเชนใด มีการสืบตอลงมาจนถึงสมัย
ของเราไดอยางไร ซึ่งนับเปนหลักฐานบงบอกความเปนมาของประเทศไทยไดเปนอยางดี ทําใหเรา
ไดรับประวัติศาสตรของชาติทั้งดานการเมือง การปกครอง การศาสนา การคาขาย การทํามาหากิน
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2.2.2 มรดกทางวัฒนธรรมเปนสิ่งแสดงถึงเกียรติ ความภาคภูมิใจของคนในทองถิน่ และ
ในชาติ หมายความวา ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีอยูไมวาจะเปนสิ่งกอสรางที่สวยงามตามลักษณะไทย
เชน โบสถ วิหาร ศาลา พระราชวัง บานไทยภาคตางๆ หรือรูปปูนปน รูปหลอ รูปแกะสลัก ซึ่งสวนมาก
เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูป ลวดลายปูนปนประดับเจดีย วิหาร ลายแกะสลักไม
แบบไทยสมัยตางๆ ลวนเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนเลิศทางฝมือในงานศิลปะในแตละยุคแตละสมัย
และจะเห็ น ได ว า งานฝ มื อ ดั ง กล า วได สื บ ทอดต อ เนื่ อ งมาอย า งไม ข าดสาย แสดงให เ ห็ น ถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยอันเปนเกียรติภูมิสูงของเราที่ควรแกการทํานุบํารุงรักษาไมใหสูญหาย
2.2.3 มรดกทางวัฒ นธรรมเปน สิ่ง กอ ใหเ กิด ความรูสึก ความสามัค คี เปน อัน หนึ่ง
อันเดียวกันในหมูประชาชนระดับตางๆ ตั้งแตในครอบครัว หมูบาน ทองถิ่น และระดับประเทศ
กลาวคือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ เนื่องในศาสนาไดเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเปนที่สักการะบูชาของ
ประชาชนจํานวนมากทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีศาสนสถานและศาสน
วั ต ถุ ใ นสถานที่ อื่ น ๆ อี ก มากมายที่ ป ระชาชนในแต ล ะท อ งถิ่ น มี ค วามศรั ท ธาเชื่ อ ถื อ ร ว มกั น
กอใหเกิดประเพณีตางๆ ในทองถิ่นตางๆ ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถกอใหเกิดความสามัคคีกลมเกลียว
ในหมูประชาชนทองถิ่นได
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
โบราณสถานและหมู บ า นใกล เ คี ย ง ก็ จ ะมี นั ก เรี ย น และนั ก ท อ งเที่ ย วต า งถิ่ น เข า ไปเที่ ย วชม
กอใหเกิดรายไดแกหมูบานทั้งโดยตรงและโดยออม ซึ่งหากโบราณสถานทุกแหงไดรับการพัฒนา
ควบคูไปกับหมูบานก็จะสงผลใหประชาชนสวนใหญมีอาชีพความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาเดิม
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2.3 ปญหาในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
โดยทั่วไปแลว โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงโบราณคดี รวมทั้งบันทึกประวัติศาสตร
และจดหมายเหตุ ซึ่ ง ถื อ ว า เป น มรดกทางวั ฒ นธรรมนั้ น จั ด เป น สิ่ ง สู ง ค า ทํ า นองเดี ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทแรธาตุและน้ํามันปโตรเลียมซึ่งหากใชอยางไมระมัดระวังแลวก็จะ
หมดไปอยางสิ้นเชิงโดยไมมีวิธีการใดจะสรางขึ้นมาทดแทนใหมได จึงเปนหนาที่ของทุกคน
ที่จะตองชวยกัน อยางเต็มกําลังในการอนุรัก ษและสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมใหเปน สมบัติ
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
ตองเสื่อมสลายไปในที่สุด แตก็สามารถใชความรูทางวิชาการมาดําเนินการเพื่อชะลอการเสื่อม
สลายหรือปองกันการเสื่อมสลายไปกอนเวลาที่สมควรได
2. การเสื่อมสลายเนื่องจากการกระทําของคน
การเสื่อมสลายของมรดกทางวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลง
โบราณคดี บันทึกประวัติศาสตรและจดหมายเหตุ เนื่องจากการกระทําของคน นับเปนปญหาใหญ
และมีผลในการทําลายมากที่สุดมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้การกระทําที่นําไปสูการทําลายนั้น
ก็มีทั้งทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ เชน การกอสรางสิ่งใหมๆ ทับแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถาน
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การขุดดินบริเวณโบราณสถานเพื่อใชในการกอสราง หรือการพยายามซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุโดยขาดความรู เปนตน และที่ทําไปโดยจงใจ เชน การลักลอบขุดหาโบราณวัตถุ
เพื่อนําไปขายหรือเก็บเปนของสวนตัว เปนตน
3. การเสื่อมสลายเนื่องจากการกระทําของพืชและสัตว
รากของพืชที่ขึ้นอยูตามแหลงโบราณคดี โบราณสถาน หรือสิ่งกอสรางที่มีความ
งดงามทางศิลปะ สามารถชอนไชไปตามชองวางและรอยตอสวนตางๆของสิ่งกอสรางได เมื่อพืช
เหลานี้เติบโตมีรากใหญขึ้นก็จะดันใหสิ่งกอสรางเกิดรอยแยกจนกระทั่งราวและแตกหักหลุด
ออกไป
สวนสัตวประเภทมด ปลวก มอด ก็สามารถทําลายสวนประกอบของโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่เปนไมและอินทรียวัตถุใหสูญสลายไปไดอยางรวดเร็วมาก รวมทั้งสามารถ
ทําลายบันทึกประวัติศาสตรและจดหมายเหตุที่ทําดวยกระดาษ
ในบรรดาสาเหตุเหลานี้ กลาวไดวาในปจจุบัน การเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ
กระทําของคนมีมากที่สุด หรือกอใหเกิดการทําลายรุนแรงที่สุดตอมรดกทางวัฒนธรรมทุกประเภท

2.4 แนวทางในการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ
การอนุรักษ หมายถึง การรักษาใหคงอยูตามเดิม ในที่นี้หมายรวมถึงการดูแล ซอมแซม
สืบทอด คุมครอง ป องกั น ไมใ ห เ สี ย หาย การอนุรัก ษโบราณสถานที่ดํ า เนินการกั น เปนสากล
อาจแบงออกไดเปน 2 แนวทาง คือ
2.4.1 การอนุรักษดวยแนวทางดานกฎหมาย
ประเทศตา งๆ ทั่ ว โลกลว นมี ก ฎหมายด า นการปกปอ ง คุ ม ครอง และอนุ รัก ษ
โบราณสถานและโบราณวัตถุทั้ งสิ้น โดยในประเทศไทยนั้น มีพระราชบั ญญัติ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ซึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดย
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
และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่ ง ได มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7
ไดกําหนดเรื่องการขึ้นทะเบียนโบราณสถานไววา “เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุม
โบราณสถานใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ ใหอธิ บดีมีอํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่
เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถานโดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้
อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังที่กลาวขางตนนั้น ถาโบราณสถานนั้น
มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย อธิบดีกรมศิลปากรตองแจงเปนหนังสือให
เจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีกรมศิลปากรระงับ
การขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือ
ผูค รอบครองมิ ไ ด ร อ งขอต อ ศาล หรื อ ศาลมี คํ าสั่ ง คดี ถึง ที่ สุด ให ย กคํ า รอ งขอของเจ า ของหรื อ
ผูครอบครองใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได
จากบทกฎหมายมาตรา 7 ดังกลาวขางตนหากสรุปเปนหลักเกณฑการ
ขึ้นทะเบียนไดดังนี้
1) หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
(1) อสังหาริมทรัพยที่จะขึ้นทะเบียนตองเปนโบราณสถานตามบท
นิยามของกฎหมายของคําวา “โบราณสถาน”
(2) อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากรเป น ผู มี อํ า นาจประกาศขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณสถานและมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน ซึ่งเขตของ
โบราณสถานนี้ใหถือเปนโบราณสถานดวย
(3) หากโบราณสถานใดที่ อ ธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากรจะประกาศขึ้ น
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 กอนวัน ที่พระราชบัญญัติ โบราณสถาน 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 และพิพิธภัณ ฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 กําหนดกรณีการขึ้นทะเบีย น
โบราณวัตถุไว สรุปสาระไดวา หากอธิบดีกรมศิลปากรพิจารณาเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใด
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ซึ่ ง มิ ไ ด อ ยู ใ นความครอบครองของกรมศิ ล ปากร มี คุ ณ ค า ในทางศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร หรื อ
โบราณคดี เ ป น พิ เ ศษ อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากรมี อํ า นาจประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาขึ้ น ทะเบี ย น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น และเมื่อไดมีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดแลว ผูใดจะ
ซอมแซมแกไข หรือเปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมศิลปากรเปนลายลักษณอักษร
กรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ขึ้นทะเบียนนั้นชํารุด หักพัง เสียหาย
หรือสูญหาย หรือมีการยายสถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจงเปน
หนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแตวันชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหายหรือมีการ
ยายสถานที่เก็บรักษา (มาตรา 16)
โดยปรกติแลว การขึ้นทะเบียนโบราณสถานหรือโบราณวัตถุนั้น ตอง
ดําเนินการจัดทําขอมูลรายละเอียดของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ ที่ตองการขึ้นทะเบียนให
สมบูรณ ก อน จึ ง เปน กระบวนการประกอบดว ยหลายขั้น ตอนที่ ต อ งใชเ วลา และงบประมาณ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถมีสวนรวมในการสนับสนุนและชวยเหลือการขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน และโบราณวั ต ถุ ได ใ นขั้ น ตอนการจั ด ทํ า ข อ มู ล และรายละเอี ย ดประกอบ
กระบวนการดําเนินการเพื่อขึ้นทะเบียน ซึ่งสามารถสรุปงานที่สามารถมีสวนรวมไดดังนี้
กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
กระทําไดโดยจัดทําแผนผังโบราณสถานโดย
ละเอียดตามรูปแบบที่กรมศิลปากรกําหนด
แลวนําเสนอกรมศิลปากรพิจารณาดําเนินการ
เพื่อประกาศขึน้ ทะเบียนตอไป

กรณีการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ
กระทําไดโดยจัดทําบัญชีหรือเอกสารแสดง
รายละเอียดของโบราณวัตถุประการตางๆ
ตามที่กรมศิลปากรกําหนด แลวนําเสนอกรม
ศิลปากรพิจารณาดําเนินการเพื่อประกาศขึน้
ทะเบียนตอไป

2.4.2 การอนุรักษดวยแนวทางดานวัฒนธรรม
การอนุรักษ โบราณสถานและโบราณวัตถุดวยแนวทางวัฒนธรรมเปนกิจกรรมที่
มีการดําเนินการในทุกประเทศเนื่องจากสามารถชวยใหลดทอนปญหาการทําใหโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเสื่อมสภาพได
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โดยทั่วไปแลว การอนุรักษดวยแนวทางวัฒนธรรมไดแก การใชวิธีการและสื่อ
ต า งๆ เพื่ อ เผยแพร แ ละให ค วามรู ค วามเข า ใจแก ป ระชาชนถึ ง ความเป น มา ความสํ า คั ญ และ
ประโยชน ของโบราณสถานและโบราณวั ตถุ กิจกรรมเหลานี้ เปนกิจ กรรมที่องคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น สามารถขอดํา เนิน การได และเปน กิจ กรรมที่ค วรทํา หรือ สนับ สนุน ใหมีก ารทํา
มากที่สุด เพื่อสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุในทองถิ่น

2.5 แนวทางการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงปฏิบัติ
1) สงเสริมใหการศึกษาเกี่ยวกับประเภท ความสําคัญ คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
ในระบบโรงเรียนทุกระดับ
2) สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัย เรียนรูและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ที่เปนแบบอยางเฉพาะทองถิ่นตางๆ โดยเนนใหมีการสืบทอดความรูอยางไมขาดสาย
3) สงเสริมใหมีการนําเอาประเพณีสําคัญๆ ของชาติและของทองถิ่นมาปฏิบัติในวาระ
อันสมควรอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
4) เปดโอกาสใหประชาชน องคกรเอกชน ไดมีสวนรวมในการดูแลรักษา บูรณะ
ปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุสําคัญๆ ในทองถิ่น หรือโบราณสถานสําคัญระดับชาติ และ
สนับสนุนใหมีการเผยแพรชื่อเสียงของประเทศ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน รวมทั้งพัฒนา
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
5) ดํา เนิน การประชาสัม พั น ธทุก รูปแบบ ทางสื่ อมวลชนตา งๆ เชน หนั งสื อพิม พ
โทรทัศน ภาพยนตร และสื่ออื่นๆ เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของมรดก
ทางวัฒนธรรมและใหความรวมมือในการอนุรักษ
6) ดําเนินการอนุรักษบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุ ตามหลักวิชาการ ภายใตความเห็นชอบจากกรมศิลปากร

34

บทที่ 2 ความหมายและความสําคัญของโบราณสถานโบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3
กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
มาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุนั้น
จัดเปนมาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) ซึ่งหมายถึง ขอกําหนดหรือ
ขั้นตอนในการบริหาร กระบวนการทํางานตางๆ ขององคกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว

3.1 ภารกิจดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
ในเอกสาร “คู มื อ การดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน สํ า หรั บ การมี ส ว นร ว มของท อ งถิ่ น ”
ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรจั ด พิ ม พ เ ผยแพร เมื่ อ พ.ศ. 2548 ได ส รุ ป ภารกิ จ และกิ จ กรรมที่ ก รมศิ ล ปากร
ดํ า เนิ น การถ า ยโอนให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไว เ ป น ตารางการถ า ยโอนภารกิ จ (ด า น
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น) เฉพาะในสวนของงานปกปอง คุมครอง
ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ดังตอไปนี้
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ลําดับ
ที่

36

ภารกิจ

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ปที่
ถายโอน)

1.

การบํารุงรักษา 1. การรักษาความ
สะอาด เชน การ
โบราณสถาน
ถากถางวัชพืช และ
ขั้นพื้นฐานโดย
การกําจัดสิง่ กีด
รัฐเปนผูใหการ
ขวาง
สนับสนุน
2. การปกปอง
กํากับ ดูแล
คุมครอง/รักษา
ใหคําแนะนํา
ความปลอดภัย

2546

2.

การใหบริการ
ในพื้นที่
โบราณสถาน

1. การใหบริการ
ขอมูลทางวิชาการ
2. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ
3. การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ
4. การจัดกิจกรรม
ทางดานการศึกษา
อื่นๆ

2546

ทองถิ่นที่ไดรับ
การถายโอน
- องคการบริหาร
สวนจังหวัด
- เทศบาล
- องคการบริหาร
สวนตําบล
- กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง

โบราณ โบราณ
สถาน สถาน
ในระดับ ในระดับ
ชุมชน ชาติ
ทองถิ่น
3
3

3

3
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ลําดับ
ที่
3.

ภารกิจ

กิจกรรม

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

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ปที่
ถายโอน)
2546

ทองถิ่นที่ไดรับ
การถายโอน
- องคการบริหาร
สวนจังหวัด
- เทศบาล
- องคการบริหาร
สวนตําบล
- กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา
- องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้ง

โบราณ โบราณ
สถาน สถาน
ในระดับ ในระดับ
ชุมชน ชาติ
ทองถิ่น
3
2
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จากตารางขางตน สามารถสรุปไดวา ภารกิจทางดานการดูแลโบราณสถาน ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับถายโอนจากกรมศิลปากร มี 3 ภารกิจ ดังนี้
1) การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานโดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน กํากับ ดูแล
และใหคําแนะนํา
2) การใหบริการในพื้นที่โบราณสถาน
3) การดูแลรักษาโบราณสถานในระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมศิลปากรกําหนด
อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจรวมการดูแลรักษาโบราณวัตถุในทองถิ่น
และการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เปนภารกิจที่สามารถทํารวมกับการดูแลโบราณสถานได
ทั้งนี้ คําอธิบาย ความหมายและลักษณะของภารกิจตางๆ และกิจกรรมตางๆ ในแตละ
ภารกิ จ ที่ ก รมศิ ล ปากรถ า ยโอน รวมทั้ ง ภารกิ จ เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาโบราณวั ต ถุ ร ะดั บ ท อ งถิ่ น
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ มีรายละเอียดดังนี้
3.1.1 การบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานโดยรัฐเปนผูใหการสนับสนุน กํากับ ดูแล
ใหคําแนะนํา
ภารกิ จ การบํ า รุ ง รั ก ษาโบราณสถาน คื อ การระวั ง รั ก ษาโบราณสถานไม ใ ห
เสื่ อ มสภาพ หรื อหยุด ยั้ ง การเสื่ อมสภาพ โดยไม มีผ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะรู ปร า งของ
โบราณสถาน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากหน ว ยงานรั ฐ โดย
กรมศิ ล ปากรก อ น จึ ง จะสามารถดํ า เนิ น การกิ จ กรรมต า งๆ ในภารกิ จ นี้ ไ ด โดยอาจสามารถ
ดําเนินการไดกับโบราณสถานระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้ตองอยูภายใตการกํากับดูแล และ
สนั บ สนุ น จากหน ว ยงานรั ฐ โดยกรมศิ ล ปากร กิ จ กรรมที่ จั ด อยู ภ ายใต ภ ารกิ จ การบํ า รุ ง รั ก ษา
โบราณสถาน ไดแก
1) การรักษาความสะอาด การถากถางวัชพืชและการกําจัดสิ่งกีดขวางในเขต
โบราณสถาน เพื่อใหมีความสะอาดเรียบรอยและปองกันความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากวัชพืชและสิ่งกีดขวางตางๆ
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กิจกรรมในการถากถางและกําจัดวัชพืช
- หญาและวัชพืชขนาดเล็กที่ขึ้นติดอยูกับโบราณสถานควรกําจัด โดยการถอน
ดวยมือหรือใชเครื่องมือขนาดเล็ก เชน กรรไกรตัดหญา

กรรไกรตัดหญา

-

กรรไกรตัดกิ่งไม

สําหรับวัชพืชที่ขึ้นบนพื้นดินในเขตพื้นที่โบราณสถาน อาจใชมีด พรา เสียม
จอบ เครื่องตัดหญาหรือรถตัดหญา ทําการถากถางดวยความระมัดระวัง
ไมใหเกิดความพลาดพลั้งหรือเกิดความเสียหายขึ้นแกโบราณสถาน

รถตัดหญา

-

การกํ า จั ด ตะไคร ที่ ขึ้ น บนโบราณสถานให ใ ช แ ปรงขนอ อ นหรื อ แปรง
พลาสติกและน้ําสะอาด
ในกรณีที่เปนตนไม พิจารณาไดใน 3 กรณี คือ
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• ต น ไม ที่ ขึ้ น บนโบราณสถาน หากเป น ต น ไม ที่ มี ป ระโยชน อ าจขุ ด
เคลื่อ นยา ยออกไปได แตถา เปน ตน ไมที่ไ มมีป ระโยชนจํา เปน ตอ ง
ตัดโคน ใหใชมีดหรือขวานหรือเลื่อย ตัดโคนใหชิดสวนโคนมากที่สุด
หากเปนตนไมขนาดใหญใหทําการตัดลิดกิ่งจากสวนยอดลงมา พึงระวัง
ไมใหโบราณสถานเสียหาย หามใชวิธีฉุด ดึง ถอน เพราะรากตนไมที่
ยึดติดกับโบราณสถานอาจทําความเสียหายใหแกโบราณสถานได
• ตนไมที่ขึ้นบริเวณโบราณสถาน ใหพิจารณาวาตนไมนั้นเปนอันตราย
ตอโบราณสถานหรือไม หากเปนอันตรายใหทําการตัดตน หรือลิดกิ่งกาน
เพื่อปองกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานได
• อนึ่ง หากเปนตนไมหวงหาม เชน ตนสัก ตนเต็ง ตนรัง ตนชิงชัน ตนยาง
ซึ่งกฎหมายหามตัดโคน ตองขออนุญาตจากปาไมจังหวัดหรือปาไม
อําเภอเสียกอน
กิจกรรมในการกําจัดสิ่งกีดขวาง
- ชิ้นสวนโบราณสถานที่แตกหักหลุดรวงลงมาอยูบนพื้น ตองบันทึกรายการ
และจุดที่รวงหลนกอนที่จะรวบรวมเคลื่อนยายไปจัดเก็บในบริเวณใกลเคียง
ที่เหมาะสมและเปนระเบียบ
- สิ่งของที่ไมเปนประโยชนใหเคลื่อนยายออกจากโบราณสถาน
- จัดเตรียมถังขยะที่มีรูปลักษณที่เหมาะสมใหพอเหมาะ และมีตําแหนงที่ตั้งที่
เหมาะสม
2) การปกปองคุมครอง / รักษาความปลอดภัย เปนการเฝาระวังดูแลโบราณสถาน
มิใหมีการบุกรุกทําลาย หรือ เสื่อมสภาพ
กิจกรรม
- จัดใหมีเวรยาม เฝาดูแลโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อไมใหมีการ
กระทํ า ใดๆ อั น จะก อใหเ กิด ความเสี ย หายให แ กโ บราณสถานและพื้น ที่
ทั้งจากการกระทําของมนุษยและสัตว
- เพิ่มมาตรการพิเศษในการรักษาความปลอดภัย เชน
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• ติดตั้งสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณปองกันอัคคีภัย
• ทํารั้วและเหล็กดัดรอบโบราณสถาน
3.1.2 การใหบริการในพื้นที่โบราณสถาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรม
ศิลปากรกอน จึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได โดยอาจสามารถดําเนินการได
กับโบราณสถานระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทั้งนี้ตองอยูภายใตการกํากับดูแล รวมทั้งตองเปนไป
ตามระเบียบและขอแนะนําของกรมศิลปากร
กรมศิ ล ปากรได กํ า หนดไว ว า ภารกิ จ การให บ ริ ก ารในพื้ น ที่ โ บราณสถาน
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1) การใหบริการขอมูลทางวิชาการ
หมายถึง การนําเสนอขอมูลทางวิชาการแกสาธารณชน เพื่อความรู ความ
เข า ใจที่ ถู ก ต อ ง รวมถึ ง การนํ า ชมโบราณสถาน และการจั ด ทํ า ป า ยสื่ อ ความหมายต า งๆ ทั้ ง นี้
กรมศิลปากรไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและเงื่อนไข เกี่ยวกับการใหบริการดานขอมูลขาวสาร
ในพื้นที่โบราณสถานไว มีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) การนําเสนอขอมูลทางวิชาการแกสาธารณชนจะตองอยูบนพื้นฐาน
แหงความถูกตองไมขัดแยงกับขอมูลที่เปนทางการของกรมศิลปากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ของโบราณสถานระดับชาติ ขอมูลทางวิชาการของโบราณสถานจะตองมีการรับรองจากกรม
ศิลปากรเทานั้น
(2) การจัดทําปายสื่อความหมาย จะตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
ในแผนแมบทการอนุรักษ โบราณสถานนั้น ๆ หากไมมีแ ผนแมบทควรเรงรัดใหมีการกํ าหนด
แนวทางไวเปนหลักปฏิบัติ เนื่องดวยการจัดทําปายสื่อความหมาย นอกจากจะตองมีใจความที่มี
ความถูกตอง อานเขาใจงายและสื่อสารไดชัดเจนแลว ยังจะตองพิจารณาในเรื่องรูปแบบของปาย
ขนาดของปาย และตําแหนงที่ตั้ง ที่จะมีความเหมาะสม แตกตางกันไปในแตละแหลงที่จะตอง
พิจารณาเปนกรณีไป ทั้งนี้จะตองอยูในหลักการที่จะไมสรางปญหากีดขวาง หรือบดบังทัศนียภาพ
ของโบราณสถาน ควรให มีค วามกลมกลืน โดยภาพรวมไมเ ดน ขมโบราณสถาน ไมตั้ งอยูบน
แนวแกนสําคัญ หรือสรางทับลงบนซากโบราณสถาน
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(3) คอยควบคุมไมใหมีการติดตั้งปายที่เกินความจําเปน ซ้ําซอน อันจะเปน
เหตุใหเกิดความรกรุงรัง กีดขวางทัศนียภาพที่งดงาม และอาจใหขอมูลที่ขัดแยงกัน เมื่อมีการ
ปรับปรุงขอมูล จัดทําปายใหม ใหถอดถอนปายเดิมออกทุกครั้ง
(4) ควรออกแบบปายสื่อความหมายใหเหมาะสมกับประโยชน ใชสอย
และที่ตั้งของปายเพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการดานขอมูล ขาวสาร
2) การเผยแพรประชาสัมพันธ
หมายถึ ง การประชาสั ม พั น ธ ข า วสารกิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
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
หมายถึ ง การจั ด ให มี กิ จ กรรมทางด า นการศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม ให มี ก าร
แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การปลูกจิตสํานึกดานการอนุรักษและเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย
นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมเสริม หลัก สูตรการศึก ษา การสนับสนุน งานดา นพิพิธภัณ ฑและ
หอจดหมายเหตุ
3.1.3 การดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมศิลปากรกําหนด
ภารกิจดานการดูแลรักษาโบราณสถาน หมายถึง การทํานุบํารุง คุมครองปองกัน
บํารุงรักษา ตลอดจนซอมแซมบูรณะโบราณสถานใหอยูในสภาพที่ดีและมั่นคงแข็งแรง ยับยั้งการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ และยืดอายุใหยืนยาวโดยยังคงคุณคาไวไดตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรม
ศิลปากรกอน จึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได โดยสามารถดําเนินการไดกับ
โบราณสถานระดับทองถิ่น เทานั้น ทั้งนี้ตองดํา เนินการตามหลัก เกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไขที่
กรมศิลปากรกําหนด
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กิจกรรมที่จัดวาอยูในภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถิ่น ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด มีดังนี้
1) การซอมแซมเบื้องตน ตามรูปแบบวัสดุและวิธีการดั้งเดิม
เปน การแกปญ หาเฉพาะหนา ที่ส ามารถแกไ ขใหสว นที่ชํา รุด เสีย หาย
เล็ ก ๆ น อ ยๆ กลั บ สู ส ภาพที่ ดี ใ ช ส อยต อ ไปได โดยไม ก ระทบต อ คุ ณ ค า ลั ก ษณะเด น ของ
โบราณสถานนั้น ๆ รวมถึง ดํา เนิน การซอ มแซมเพื่อ บรรเทาปญ หาที่เ กิด ขึ้น รอการอนุรัก ษ
ที่เหมาะสมซึ่งตองการความชํานาญในลําดับตอไป ควรดําเนินการ ดังนี้
- กอ นการดํ า เนิ น การใดๆ ต อ งทํา ความเข า ใจถึ ง ความจํ า เป น ในการ
ดําเนินการเพื่อจะไดแกปญหาไดอยางตรงจุด อีกทั้งจะตองพิจารณาถึง
คุณคาของโบราณสถานนั้นๆ ที่จะไมเสื่อมคาลงเมื่อดําเนินการแลวดวย
- เมื่อจําเปนตองทาสีโบราณสถานใหม เนื่องจากสีเดิมเสื่อมหมดสภาพ
ใหเลือกใชสีที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับความเปนโบราณสถานและ
สภาพแวดลอม โดยทั่วไปใหยึดถือความกลมกลืนเปนสําคัญ ตองมี
การตรวจสอบสีดั้งเดิมกอนและถาเปนไปไดควรเลือกใชสีดั้งเดิมนั้น
โดยกรรมวิธีในการขูดลอกสี และสีที่ใชตองมั่นใจวาไมมีผลเสียตอ
วัสดุของโบราณสถาน
- การซอมแซมสวนที่สึกหรอ ใหเลือกใชรูปแบบ วัสดุและเทคนิคการ
ก อ สร า งตามชนิ ด ส ว นผสม ลั ก ษณะ และวิ ธี ก ารตามแบบดั้ ง เดิ ม
หากไมสามารถทําไดใหใชวัสดุวิธีการในปจจุบันเขาชวยชะลอการ
เสื่อมสภาพไวเพื่อรอการดําเนินการอนุรักษที่เหมาะสมในลําดับตอไป
โดยวัสดุและวิธีการที่ใชนั้นจะตองมีลักษณะที่สามารถแกไขไดโดย
ไมทําใหโบราณสถานเสียหาย พรอมดวยการเก็บหลักฐานภาพถาย
กอนและหลังการดําเนินการไว
- ไมใชปูนซีเมนตในการซอมแซม ปูนฉาบ ปูนสอ หรือปูนยาแนวของ
โบราณสถาน เพราะอาจจะทําใหเกิดผลเสียรุนแรงมาก ควรใชปูนขาว
หมัก ซึ่งเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติไมทําลายเนื้อวัสดุของโบราณสถาน
และยังเปนเทคนิคแบบโบราณ
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-

การรั่วซึมของหลังคาควรไดรับการปองกันเปนการชั่วคราว กอนที่จะ
ซอมแซมดวยวิธีการที่เหมาะสมตอไป เพื่อไมใหเกิดความเสี ยหาย
ลุกลามไปมาก
- ควรหมั่นตรวจสภาพโบราณสถาน หากพบรองรอยของปลวกใหรีบ
กําจัดซอมเปลี่ยนไมที่เสื่อมสภาพตามรูปแบบดั้งเดิม ทาน้ํายารักษาเนื้อไม
ยอมสีเนื้อไม และทาสีใหกลมกลืนกับวัสดุดั้งเดิม
- ไมควรกระทําการใดๆ ที่นอกเหนือไปจากงานซอมแซมเล็กๆ นอยๆ
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจจะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโบราณสถาน
2) การค้ํายันโบราณสถาน
เปนวิธีการบรรเทาปญหาเสื่อมสภาพหรือการพังทลายของโบราณสถานที่
เกิดขึ้น กอนที่จะดําเนินการอนุรักษที่เหมาะสมในกรณีนั้นๆ ตอไป จึงควรดําเนินการ ดังนี้
- เมื่อพบวาโบราณสถานอยูในสภาพที่เสี่ยงตอการพังทลาย และอาจเปน
อันตรายตอประชาชนโดยทั่วไป ระหวางรอการอนุรักษที่เหมาะสม
ควรที่จะต องทํ าการค้ํ ายัน ไว ชั่วคราวกอนโดยเร็ว เพื่อป องกัน มิ ใ ห
ชิ้นสวนของโบราณสถานหักพังลงมา
- วัสดุที่ใชอาจเปนไมหรือเหล็ก ซึ่งออกแบบอยางเหมาะสมใหสามารถ
ประทังหรื อยั บยั้งการเสื่อมสภาพไวไ ดชั่วคราว โดยไม สรางความ
เสียหายตอโบราณสถาน
- ควรใชรูปแบบของค้ํายันที่จะไมสรางปญหาการกีดขวางหรือบดบัง
โบราณสถาน
3) การสงวนรักษา
หมายถึ ง การดู แลรัก ษาใหโบราณสถานคงอยู ใ นสภาพที่ปรากฏอยู และ
ชะลอการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนยับยั้งความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นมิใหเสียหายตอไป
โดยมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของ
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การสงวนรักษาโบราณสถาน งานประติมากรรม และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในโบราณสถาน เพื่อชะลอการเสื่อมสภาพและปองกันมิใหเสียหายตอไปนั้น ผูดําเนินการ
จะตองตระหนักถึงวิธีการสงวนรักษาที่ไมมีผลกระทบใดๆ ดังนั้นการใชวัสดุทางเคมีเพื่อกําจัด
วัชพืช รา ตะไครน้ํา กับโบราณสถาน งานประติมากรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกลาว จึงตอง
ระมัดระวังถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได นอกจากนี้การกําจัดปลวกหรือแมลงที่กินเนื้อไมที่ตองใช
วัสดุทางเคมีในการกําจัดก็ตองพึงระวังเปนพิเศษอีกดวย ทางที่ดีควรปรึกษานักวิทยาศาสตรผูมี
ความรูในเรื่องนี้กอน
ในกิจกรรมที่ 1)-3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบุคลากรตามที่กรม
ศิลปากร (หนวยงานรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมาย) กําหนดไว เชน นักโบราณคดี สถาปนิก วิศวกร
นักวิทยาศาสตร นักวิชาการชางศิลป และบุคลากรกลุมชางเทคนิค การขออนุญาตดําเนินการตอง
จัดสงรายงานสรุปขอมูลเบื้องตน รายงานภาพถาย และแบบสภาพโบราณสถานกอนการอนุรักษ
ตอกรมศิลปากรเพื่อขออนุมัติดําเนินการทุกครั้ง
4) การเสริมความมั่นคงแข็งแรง
เปนการใชวัสดุเสริมหรือเพิ่มเขาไปในเนื้อวัสดุ หรือชวยค้ํายันเพื่อใหแนใจ
วามีความมั่นคงเพียงพอ
5) การบูรณะ
หมายถึง การซอมแซมโบราณสถานโดยคํานึงถึงรูปแบบวัสดุและฝมือชาง
ดั้งเดิม รวมทั้งหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานอื่นๆ 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
เปนการปรับเปลี่ย นโบราณสถานเพื่อประโยชนใชสอยใหมที่เหมาะสม
จากพื้นฐานแนวคิดที่วา วิธีการอนุรักษสิ่งกอสรางที่ดีที่สุดคือ การยังคงใชประโยชนจากอาคารนั้นอยู
โดยประโยชนใชสอยจะไมเปลี่ยนแปลงสิ่งกอสรางที่มีคุณคาหากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถ
แกไขกลับคืนสภาพเดิมได หรือเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบนอยที่สุด
ในกิจกรรมที่ 4)-8) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนดไว ไดแก การมีบุคลากรที่กําหนดและการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการอนุรักษ ดังนั้นกอนการดําเนินการองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดสงรายงานสรุป
ขอมูลเบื้องตน รายงานสรุปขอมูลทางโบราณคดี แบบสภาพโบราณสถานกอนการอนุรักษและ
หลังการขุดแตง แบบวิเคราะหโบราณสถานและรายงานอางอิงประกอบการวิเคราะหรูปแบบ
แบบอนุรักษ และรายการประกอบแบบ เพื่อขออนุมัติดําเนินการจากกรมศิลปากร
3.1.4 การดูแลรักษาโบราณวัตถุระดับทองถิ่น
โบราณวัตถุ ถือเปนทรัพยแผนดิน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาไวในพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติเทานั้น ทั้งนี้การดูแลรักษาโบราณวัตถุตองดําเนินการตามที่กฎหมาย คือ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
กําหนดไว
ในปจจุบัน ยังไมมีขอกฎหมายกําหนดวาวัตถุที่มีประวัติความเปนมาที่เปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ตองมีอายุเทาใด จึงจัดวาเปนโบราณวัตถุ อยางไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติแลวมักพิจารณากําหนดวาวัตถุที่เคยถูกทอดทิ้งอยู ซึ่งไมมีหลักฐานแสดงวาเปน
มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ มีอายุไมต่ํากวา 100 ป และมีประวัติความเปนมาที่เปนประโยชน
ในทางศิลปะ ประวั ติ ศ าสตร หรือ โบราณคดี จึง จัด วา เป น โบราณวัต ถุ ซึ่ง เปน ทรัพ ยแ ผน ดิน
ซึ่งผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่ของกรมศิลปากร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจ
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1) การพบโบราณวัตถุ
ในกรณีที่ประชาชนไดพบโบราณวัตถุในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิน่
จึงตองดําเนินการตามที่กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กําหนดไว และองคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
ดําเนินการ ดังนี้
(1) ระงับ หรือ หาม หรือ ดําเนินการปองกัน การขุดหาและเก็บรวบรวม
โบราณวัตถุ โดยไมไดรับอนุญาตจากทางรัฐโดยกรมศิลปากร
(2) ใหผูที่เก็บโบราณวัตถุสงมอบโบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดินแกพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมศิลปากร หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ ตํารวจ
(3) แจงหนวยงานของกรมศิลปากรที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อดําเนินการหรือ
พิจารณาดําเนินการ
(4) ดํ า เนิ น การเพื่ อ ส ง มอบโบราณวั ต ถุ ที่ พ บให แ ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แหงชาติ หรือหนวยงานของกรมศิลปากรที่รับผิดชอบพื้นที่ หรือที่อยูใกลที่สุด
เนื่ องจากโบราณวัตถุ จั ด เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญประเภทหนึ่ ง
ซึ่งสามารถสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาของคนในอดีต ซึ่งเปนความรูที่สามารถ
ประยุกตมาใชในปจจุบันไดเปนอยางดี จึงจําเปนตองมีการปฏิบัติงานดานการจัดการและการดูแล
รักษาที่ถูกตองและเหมาะสม
2) การรวบรวมโบราณวัตถุจากโบราณสถาน-แหลงโบราณคดี ควรดําเนินการ
ดังนี้
(1) โบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดินตองเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ ในกรณีที่จําเปนตองรวบรวมโบราณวัตถุออกจากโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี
ควรบั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โบราณวั ต ถุ ก อ น โดยบั น ทึ ก ข อ มู ล ประการต า งๆ เกี่ ย วกั บ แหล ง
โบราณคดี หรือโบราณสถานที่พบโบราณวัตถุนั้นๆ อยางนอย ดังนี้
1. ชื่อแหลงโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุ
2. ตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดี ตามเขตการปกครอง
3. ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของแหลงโบราณคดี
4. ชื่อผูครอบครองพื้นที่แหลงโบราณคดี
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5. ประวัติ-นิทาน-ตํานาน-คําบอกเลาเกี่ยวกับพื้นที่แหลงโบราณคดี
หรือหมูบาน
6. ประเภทของแหลงโบราณคดี
7. สภาพพื้ น ที่ -ภู มิ ป ระเทศ-สิ่ ง แวดล อ ม-พื ช พั น ธุ บริ เ วณแหล ง
โบราณคดี
8. ขนาดและรูปรางลักษณะของแหลงโบราณคดี
9. ประวัติการคนพบแหลงโบราณคดี-โบราณวัตถุ
10. สภาพความสมบูรณ หรือการรบกวน-ทําลายแหลงโบราณคดี
11. ประเภทของโบราณวัตถุและหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ที่พบ
12. สถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบที่แหลงโบราณคดีนี้
13. บัญชีแสดงรายละเอียดและระบุตําแหนงที่พบของโบราณวัตถุ
แตละชิ้นที่เก็บมา
14. แผนที่-แผนผัง-ภาพถายของแหลงโบราณคดี
15. ภาพถาย-ภาพวาดของโบราณวัตถุที่พบ
16. ชื่ อ และที่ ติ ด ต อ ของผู สํ า รวจรวบรวมโบราณวั ต ถุ แ ละบั น ทึ ก
ขอมูล
(2) การทําทะเบียนโบราณวัตถุ
โบราณวัตถุที่รวบรวมมาจากโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดี ตอง
จัดทําทะเบียนที่แสดงประวัติความเปนมาและสถานที่ที่พบ รวมทั้งแสดงขอมูลที่เปนรายละเอียด
ประการตา งๆ ของโบราณวัต ถุนั้น ดว ย เชน หมายเลขทะเบีย น วัส ดุที่ใ ชทํา ขนาด ตํา แหนง
ในแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานที่พบโบราณวัตถุ อายุสมัยของโบราณวัตถุ ภาพถายของ
โบราณวัตถุ ชื่อผูที่รวบรวมโบราณวัตถุมาจากแหลงโบราณคดี ฯลฯ
(3) การดูแลรักษาโบราณวัตถุ
โบราณวัตถุที่ถูกเคลื่อนยายออกจากแหลงโบราณคดี ควรเก็บรักษาไว
ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งควรเปนพิพิธภัณฑสถานที่มีเจาหนาที่
ดูแลรักษาอยูประจํา ทั้งนี้ ในกรณีของพิพิธภัณฑสถานทองถิ่น หรือพิพิธภัณฑสถานชุมชนนั้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดใหมีเจาหนาที่นี้
48

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณวัตถุที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ ยังจําเปนตองไดรับการปฏิบัติงาน
สงวนรักษาและดูแลรักษา เพื่อใหคงสภาพอยูไดนานที่สุดเทาที่จะทําได ไมเสื่อมสภาพไปกอน
เวลาอันควร แมวาการสงวนรักษาโบราณวัตถุตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ แตบุคลากร
ขององค กรปกครองส วนทองถิ่น ก็ สามารถปฏิบัติงานสงวนรักษาเบื้องต นและการดู แ ลรั ก ษา
พื้นฐานได เชน การควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในพิพิธภัณฑ การทําความสะอาดโบราณวัตถุ
การเฝาระวังการเสื่อมสภาพโบราณวัตถุ ฯลฯ
(4) การศึกษาโบราณวัตถุและเผยแพรความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุ
การศึกษาหาความรูดานตางๆ เกี่ยวกับโบราณวัตถุเปนสิ่งจําเปน และ
การนําความรูนั้นมาเผยแพรโดยจัดทําเปนสื่อเผยแพรขอมูลและความรูรูปแบบตางๆ สามารถชวย
ให ป ระชาชนทั้ ง ในท อ งถิ่ น และในชุ ม ชนอื่ น ๆ เกิ ด ความรู ค วามเข า ใจถึ ง ความสํ า คั ญ และ
คุณประโยชนของโบราณวัตถุตอชุมชนทองถิ่น อันจะนําไปสูการเกิดความรวมมือและเครือขายใน
การดูแลรักษาโบราณวัตถุ รวมทั้งโบราณสถานและแหลงโบราณคดีที่พบโบราณวัตถุเหลานั้น
ตอไป
3.1.5 การจัดตั้งพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
ดั ง ที่ เ ราทราบแล ว ว า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น สถานที่ เ ก็ บ รวบรวมโบราณวั ต ถุ แ ละ
ศิลปวัตถุนั้น เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บวั ฒนธรรมความเป นอยู ของมนุ ษ ยใ นอดีต ดังนั้น การจัด ตั้ งพิพิ ธภัณ ฑ ท องถิ่น จึ ง เป น
ประโยชนในอันที่จะเปนแหลงเรียนรูของเยาวชนในทองถิ่นที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาในภายภาคหนา
ใหเขาใจถึงความเปนมาของบรรพบุรุษของตน เนื่องจากพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงการศึกษาที่
สามารถเลาประวัติความเปนมาของผูคนในชุมชนนั้นไดอยางชัดเจน ตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน และ
อาจรวมถึงแนวโนมที่จะเปนในอนาคตดวย พิพิธภัณฑทองถิ่นสามารถปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ทองถิ่นใหกับคนในชุมชน อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาหรือวัฒนธรรมประจําถิ่นนั้นๆ ได
จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 46 ที่ใหสิทธิแก
ทองถิ่นในการจัดการอนุรักษและฟนฟูจารีตประเพณีทองถิ่นดวยตนเอง ทําใหการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ขึ้นในแตละทองถิ่นเปน สิ่งที่ กระทําไดงายขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่เ ปนพิ พิธภั ณฑที่ ไมไ ดจัดแสดง
โบราณวัตถุที่เปนทรัพยแผนดิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการจัดตั้งได
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เรื่องราวในพิพิธภัณฑประจําทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง ก็ควรจะตองสัมพันธกับ
เรื่องราวประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตรสังคม และชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
ทอ งถิ่ น นั้ น หรื อกล า วง ายๆ ก็คื อ เนื้ อ หาในการจั ด แสดงสิ่ ง ของในพิ พิ ธภั ณ ฑ ป ระจํ าท อ งถิ่ น
ควรจะตองแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของทองถิ่นนั้น
สวนหอจดหมายเหตุทองถิ่นนั้น ในขั้นตนอาจยังไมมีความจําเปนในการจัดตั้ง
เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุของแตละทองถิ่นอาจมีจํานวนไมมากนัก อาจดําเนินการจัดเก็บใน
พิพิธภัณฑทองถิ่นได หรืออาจมีการรวบรวมไวในสวนของหอจดหมายเหตุแหงชาติ
หากกลาวโดยสรุปแลว พิพิธภัณฑทองถิ่น ควรมีภารกิจหลักดังนี้
1. จัดแสดงสิ่งของตางๆ อันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม
ของมนุษยในทองถิ่นนั้นๆ
2. จัดทําระบบทะเบียนและฐานขอมูลของสิ่งของที่จัดแสดง รวมทั้งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น
3. เผยแพรเรื่องราวและความรูเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง
4. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑและการเผยแพรความรูนั้นในรูปแบบตางๆ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

จากภารกิจทั้ง 5 ดานดังกลาวสามารถสรุปไดจากตาราง ดังตอไปนี้
ภารกิจ
1. การบํารุงรักษา
โบราณสถานขั้น
พื้นฐาน โดยรัฐ
เปนผูใหการ
สนับสนุน กํากับ
ดูแล และให
คําแนะนํา

กิจกรรม
1.1 การรักษาความสะอาด
1.1.1 การถากถางและ
กําจัดวัชพืช
: หญาและวัชพืช
ขนาดเล็กที่ติดกับ
โบราณสถาน

วิธีการ

:

:
: วัชพืชที่ขึ้นบน
พื้นดินในเขตพื้นที่
โบราณสถาน
:
: ตะไครที่ขึ้นบน
โบราณสถาน
: ตนไม

:

บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
1.1 ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูขั้นพื้นฐาน
ในการดูแลรักษา
โบราณสถาน ทั้งนี้
กําจัดโดยการถอน
สามารถใชอุปกรณ
ดวยมือ หรือ
หลากหลายชนิด
เครื่องมือตัดหญา
ขนาดเล็ก เชน
ที่เหมาะสมกับงาน
กรรไกรตัดหญา
เชน
หรือมีดดายหญา
: กรรไกรตัดหญา
ถากถางดวยความ
: มีด พรา เสียม จอบ
ระมัดระวังไมให
เครื่องตัดหญาหรือ
เกิดความเสียหาย
รถตัดหญา
ขัดโดยแปรงขนออน
: แปรงขนออนหรือ
หรือแปรงพลาสติก
แปรงพลาสติก
และน้ําสะอาด
และน้ําสะอาด
หากเปนตนไมที่มี
: มีด ขวาน เลื่อย
ประโยชนอาจขุด
: ถังขยะ
เคลื่อนยายออกไปได
ถาไมมีประโยชน
ใหตัดโคนใหชิด
สวนโคนมากที่สุด
หากเปนตนไมใหญ
ใหตัดริดกิ่งสวนยอด
หามใชวิธีฉุด ดึง
ถอน รากตนไมที่ยึด
ติดกับโบราณสถาน

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ภารกิจ

กิจกรรม

1.1.2 การกําจัดสิ่งกีดขวาง
: ชิ้นสวน
โบราณสถาน
แตกหักรวงลงมา
อยูบนพื้น

: สิ่งของที่ไมเปน
ประโยชน
: การจัดเตรียม
ถังขยะ
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วิธีการ
: ตนไมที่ขึ้นบริเวณ
โบราณสถาน และ
เปนอันตรายตอ
โบราณสถาน
ใหตัดตน หรือริดกิ่ง
กานเพื่อปองกัน
อันตราย
: หากเปนตนไม
หวงหาม ซึ่งกฎหมาย
หามตัดโคน ตอง
ขออนุญาตจากปาไม
จังหวัดหรือปาไม
อําเภอกอน

บุคลากร / วัสดุอุปกรณ

: ใหบันทึกรายการและ
จุดที่ชิ้นสวน
โบราณสถานรวงหลน
กอนที่จะรวบรวม
เคลื่อนยายไปจัดเก็บ
ในบริเวณที่เหมาะสม
: ใหเคลื่อนยายออก
จากโบราณสถาน
: จัดเตรียมถังขยะที่มี
รูปลักษณเหมาะสม
พอเหมาะ และมี
ตําแหนงที่ตั้งที่
เหมาะสม

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ

กิจกรรม
1.2 การปกปองคุมครอง/รักษา
ความปลอดภัย
1.2.1 การจัดเวรยาม

1.2.2 เพิ่มมาตรการพิเศษ

2. การใหบริการ
ในพื้นที่
โบราณสถาน

วิธีการ

บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
1.2 ควรมีบุคลากรที่
สามารถเฝาดูแล และ
ปองกันอันตรายที่
: จัดเวรยามเฝาดูแล
อาจเกิดขึ้นกับ
โบราณสถานและ
โบราณสถานได
พื้นที่โดยรอบ เพื่อ
ปองกันความเสียหาย
ในบางกรณีที่จําเปน
ทั้งจากการกระทํา
อาจติดตั้งสัญญาณ
ของมนุษยและสัตว
กันขโมย
: ติดตั้งสัญญาณกัน
ขโมยหรือสัญญาณ
ปองกันอัคคีภัย
: ทํารั้วและเหล็กดัด
รอบโบราณสถาน

ควรมีบุคลากรที่มีความรู
ดานวิชาการที่เกี่ยวของ
กับโบราณสถาน เชน
นักเรียนในทองถิ่นที่
ผานการอบรมความรู
ทางวิชาการ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
จัดขึ้นโดยไดรับความ
2.2 การเผยแพรประชาสัมพันธ : จัดทําปายสื่อ
ความหมายที่เปนไป รวมมือดานขอมูลและ
ความรูทางวิชาการจาก
ตามแนวทางที่
กําหนดไวในแผน
กรมศิลปากร
แมบท หรือแผนการ
บริหารจัดการ
โบราณสถานแหง
นั้นๆ
2.1 การใหบริการขอมูลทาง
วิชาการ

: จัดทําเอกสารและ
สื่อนําเสนอขอมูล
ทางวิชาการ
ที่เปนทางการและ
ไดรับการรับรองจาก
กรมศิลปากรแลว

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ภารกิจ

กิจกรรม

2.3 การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก

2.4 การจัดกิจกรรมทางดาน
การศึกษาอื่นๆ
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วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
: 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

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ
3. การดูแลรักษา
โบราณสถาน
ในระดับทองถิ่น
ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และ
เงื่อนไขที่
กรมศิลปากร
กําหนด

กิจกรรม
3.1 การซอมแซมเบื้องตน
ตามรูปแบบวัสดุและ
วิธีการดั้งเดิม

วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
: องคกรปกครองสวน 3.1 - 3.3
- บุคลากร : หากองคกร
ทองถิ่นตองไดรับ
ปกครองสวนทองถิ่น
ความเห็นชอบจาก
จะดําเนินการเองหรือ
กรมศิลปากรกอน
เปนผูจัดจางใหเอกชน
ดําเนินการ ตองมีหรือ
กําหนดใหมีบุคลากรที่
มีความรูในการ
ซอมแซมดูแลรักษา
โบราณสถาน เชน
นักโบราณคดี สถาปนิก
นักวิทยาศาสตร ฯลฯ
มารวมในการ
ดําเนินการดวย ทั้งนี้
ในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีบุคลากรประจํา
ที่มีคุณสมบัติดังกลาว
ใหขอรับการสนับสนุน
จากกรมศิลปากรหรือ
สถาบันการศึกษา
- วัสดุอุปกรณ
ที่สามารถใชได
มีหลากหลายประเภท
และลักษณะ โดย
สามารถเลือกใชให
เหมาะสมกับกิจกรรม
ที่ดําเนินการ

บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการกําหนดมาตรฐานดานการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ภารกิจ

กิจกรรม
: การทาสี

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

บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
: สี แปรงทาสี
ลูกกลิ้ง

: การซอมแซมสวนที่
: การซอมแซมสวน
สึกหรอ ใหเลือกใช
ที่สึกหรอ หรือการชะลอ
รูปแบบ วัสดุและ
การเสื่อมสภาพ
เทคนิคการกอสราง
ตามชนิดสวนผสม
ลักษณะ และวิธีการ
ดั้งเดิม หากไม
สามารถทําไดใหใช
วัสดุวิธีการใน
ปจจุบันเขาชวย
ชะลอการ
เสื่อมสภาพเพื่อ
รอการอนุรักษที่
เหมาะสม โดยวัสดุ
และวิธีการที่ใช
จะตองมีลักษณะที่
สามารถแกไขได
โดยไมทําให
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ภารกิจ

กิจกรรม

วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
โบราณสถานเสียหาย
และเก็บหลักฐาน
ภาพถายกอน-หลัง
การดําเนินการไว

: การซอมแซมโดยการ
ฉาบ สอ หรือยาแนว

: ควรใชปูนขาวหมัก
ในการซอมแซม
ฉาบ สอ หรือยาแนว
โบราณสถาน เพราะ
มีคุณสมบัติที่ไม
ทําลายเนื้อวัสดุของ
โบราณสถาน
: หากหลังคารั่วซึม
ควรปองกันเปนการ
ชั่วคราวกอน

: การตรวจสอบสภาพ
ทั่วไป

: หมั่นตรวจสภาพ
โบราณสถาน และ
ไมกระทําการใดๆ ที่
อาจมีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ของโบราณสถาน

3.2 การค้ํายันโบราณสถาน

: เมื่อพบวา
โบราณสถานเสี่ยง
ตอการพังทลาย
จะตองทําการค้ํายัน
ไวชั่วคราวกอนการ
อนุรักษที่เหมาะสม

: ปูนขาวหมัก
: ถังปูน
: เกรียง

: ควรมีบุคลากรที่
มีความรูเกี่ยวกับ
การค้ํายัน
โบราณสถาน เชน
สถาปนิก วิศวกร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ภารกิจ

กิจกรรม
:

:
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3.3 การสงวนรักษา

:

3.4 การเสริมความมั่นคง
แข็งแรง

:

วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
: วัสดุค้ํายัน เชน ไม
ควรใชวัสดุค้ํายันที่
เหล็ก ฯลฯ
ไมสรางความ
เสียหายตอ
โบราณสถาน
การค้ํายันจะตอง
ไมกีดขวางหรือ
บดบังโบราณสถาน
: ควรมีบุคลากรที่มี
ศึกษาและดูแลรักษา
ความรูในการสงวน
โบราณสถานตาม
รักษาโบราณสถาน
วิธีการที่ถูกตองและ
เชน นักวิทยาศาสตร
เหมาะสม
3.4 - 3.8
ใชวัสดุเสริมหรือ
- บุคลากร : หากองคกร
เพิ่มเขาไปในเนื้อ
ปกครองสวนทองถิ่น
วัสดุ หรือชวยค้ํายัน
จะดําเนินการเองหรือ
เพื่อใหโบราณสถาน
เปนผูจ ัดจางใหเอกชน
มีความมั่นคง
ดําเนินการ ตองมีหรือ
เพียงพอ
กําหนดใหมีบุคลากรที่
มีความรูในการ
อนุรักษโบราณสถาน
เชน นักโบราณคดี
สถาปนิก ฯลฯ มารวม
ในการดําเนินการดวย
ทั้งนี้ในกรณีที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ไมมีบุคลากรประจําที่
มีคุณสมบัติดังกลาว
ใหขอรับการ
สนับสนุนจาก
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ภารกิจ

กิจกรรม

3.5 การบูรณะ

3.6 การปฏิสังขรณ

3.7 การประกอบคืนสภาพ
(อนัสติโลซิส)

3.8 การประยุกตการใชสอย

วิธีการ

บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
กรมศิลปากรหรือ
สถาบันการศึกษา
: ควรมีบุคลากรที่มี
ความรูในการบูรณะ
โบราณสถาน เชน นัก
โบราณคดี นักวิชาการ
ชางศิลป

: ซอมแซมหรือ
เสริมสรางสวนที่
ชํารุดหรือขาด
หายไปของ
โบราณสถานโดย
ตองทําใหกลมกลืน
กับของเดิม และ
แสดงความแตกตาง
จากวัสดุเดิมดวย
: หากจําเปนตอง
: ควรมีบุคลากรที่มี
ปฏิสังขรณ
ความรูในการ
โบราณสถาน จะตอง ปฏิสังขรณ
กอสรางขึ้นมาใหม
โบราณสถาน เชน นัก
ใหใกลเคียงกับ
โบราณคดี นักวิชาการ
สภาพเดิมมากที่สุด
ชางศิลป
เทาที่จะทําได
: การสรางหรือ
: ควรมีบคุ ลากรที่มี
ประกอบชิ้นสวน
ความรูในการทําอนัส
ของโบราณสถาน
ติโลซิสโบราณสถาน
ขึ้นใหมโดยใชวัสดุ
เชน วิศวกร สถาปนิก
ดั้งเดิม
: ปรับเปลี่ยน
: ควรมีบุคลากรทีม่ ี
โบราณสถานเพื่อ
ความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนใชสอย
โบราณสถาน เชน
ดานอื่นๆ ที่
นักโบราณคดี
เหมาะสม
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4. การดูแลรักษา
โบราณวัตถุระดับ
ทองถิ่น
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กิจกรรม
4.1 การรวบรวมโบราณวัตถุ
จากโบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี

วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
: แบบบันทึกการสํารวจ
: การสํารวจและ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับ โบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี
โบราณสถาน-แหลง
โบราณคดี และ
โบราณวัตถุ

4.2 การจัดทําทะเบียน
โบราณวัตถุ

: การจัดทําระบบ
ทะเบียน หรือ
ฐานขอมูล
โบราณวัตถุ

: แบบทะเบียน
โบราณวัตถุ

4.3 การดูแลรักษาโบราณวัตถุ

: การตรวจสอบ ดูแล
รักษา และดูแล
สงวนรักษา
โบราณวัตถุระดับ
เบื้องตน

: เจาหนาที่พิพิธภัณฑ
ทองถิ่น

4.4 การศึกษาโบราณวัตถุและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
โบราณวัตถุ

: ใหการสนับสนุน
การศึกษา
โบราณวัตถุและ
เผยแพรความรูจาก
การศึกษา

: เครื่องคอมพิวเตอร
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ภารกิจ
5. การจัดตั้ง
พิพิธภัณฑและ
หอจดหมายเหตุ
ทองถิ่น

กิจกรรม
วิธีการ
บุคลากร / วัสดุอุปกรณ
5.1 จัดแสดงสิ่งของตางๆ อัน : ออกแบบตูจัดแสดง : เจาหนาที่พิพิธภัณฑ
เปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับ และแทนฐานรองรับ ทองถิ่น
วัตถุและสิง่ ของ
มนุษยและสิ่งแวดลอมของ
ตางๆ ที่จะจัดแสดง
มนุษยในทองถิ่น
5.2 จัดทําระบบทะเบียนและ
ฐานขอมูลของสิ่งของ
ที่จัดแสดง รวมทั้ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
และแหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น

: จัดทําระบบทะเบียน : เครื่องคอมพิวเตอร
ครุภัณฑสามัญประจํา
และฐานขอมูลของ
สํานักงาน
สิ่งของที่จัดแสดง
รวมทั้งทะเบียน
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และ
แหลงวัฒนธรรม
ทองถิ่น

5.3 เผยแพรเรื่องราวและความรู : จัดทําภาพและคํา
บรรยายความรู
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัด
แสดง
: สงเสริมและ
5.4 สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม สนับสนุนการจัดทํา
สื่อรูปแบบตางๆ
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัดแสดง
เพื่อเผยแพรเรื่องราว
ในพิพิธภัณฑ ประวัติความ
เกี่ยวกับสิ่งของที่จัด
เปนมาของทองถิ่น และ
แสดงในพิพิธภัณฑ
การเผยแพรความรูนั้นใน
รูปแบบตางๆ
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3.2 มาตรฐานในการดูแ ลโบราณสถาน โบราณวัต ถุ การจัด การพิพ ิธ ภัณ ฑแ ละ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น
การกําหนดมาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น จําเปนตองคํานึงถึงภารกิจที่องคกรสามารถทําได ภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายและระเบียบที่กรมศิลปากร ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตามกฎหมายไดกําหนดไว
นอกจากนี้ การดําเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภารกิจดานการปกปอง คุมครอง ดูแล
รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
ทุกกิจกรรม ในทุกมาตรฐานนั้น ควรมีแนวทางดําเนินการ เปนขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการรวมกับกรมศิลปากรโดยใหประชาชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนดวย
2. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการมาปรับปรุง หรือพัฒนาเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด า นการปกป อ ง คุ ม ครอง ดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่นนั้น ควรดําเนินการ
ใน 4 มาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับการถายโอนและภารกิจที่สามารถปฏิบัติไดภายใต
การกํากับดูแล การใหคําแนะนํา และเปนไปตามกฎระเบียบของกรมศิลปากร ดังนี้
3.2.1 ดานการใหความรู ความเขาใจ
การดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ รวมทั้ ง การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น เปนภารกิจที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายในชุมชนจึงจะเปนไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิผล ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อทุกฝายมีความ
เขาใจในความสําคัญและประโยชนของมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้ การสรางความรูความเขาใจ
จึงเปนสิ่งจําเปนและตองดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมในแตละทองถิ่น
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ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจตองดําเนินการ
และริเริ่มการปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุประจําทองถิ่น มาตรฐานนี้จึงมีจุดมุงหมายใหมีกิจกรรมเพื่อใหความรูความเขาใจ
แกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลดาน
การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น และสามารถเผยแพรความรูที่จําเปนไดตอไป
ตัวอยางกิจกรรมพื้นฐานสํ าหรับใหความรูเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น ที่องคก รปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการ
ไดแก การจัดบรรยาย อบรม สัมมนา หัวขอที่เกี่ยวของ เชน
- ประวัติความเปนมาของทองถิ่น
- ความรูเรื่องโบราณสถานแหงตางๆ ของทองถิ่น
- วิธีการดูแลรักษาโบราณวัตถุ-โบราณสถานของทองถิ่น โดยผูทรงคุณวุฒิ
ในทองถิ่น หรือผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังสามารถสรางความรูความเขาใจแก
บุคลากรในองคกรและประชาชนทั่วไปไดดวย ซึ่งกิจกรรมสําหรับการนําความรูไปประยุกตใช
หรือใชประโยชน ไดแก
- การจัดทําแหลงเรียนรูทองถิ่น ศูนยขอมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ
และจดหมายเหตุประจําทองถิ่น และเอกสารเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาทองถิ่น
- การจัดทําสื่อเพื่อการศึกษาและเผยแพรความรูเกี่ยวกับโบราณสถาน และ
ประวัติความเปนมาของทองถิ่น เชน หนังสือ วีดีทัศน การเผยแพรทางวิทยุ
(วิทยุชุมชน) หอกระจายขาว โทรทัศน การจัดทําเว็บไซด เปนตน
3.2.2 ดานการปฏิบัติ
การปฏิบัติงานดานการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น นอกจากตองอาศัยความรู ความ
เขาใจแลว ยังควรดําเนินการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ เพื่อที่จะสามารถดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการไดทันทวงที มาตรฐานดานการ
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ปฏิบัติจึงเปนมาตรฐานที่เนนดานการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
ปฏิบัติ หรือสามารถจัดหาผูปฏิบัติที่เหมาะสมกับกิจกรรมดานการปกปอง คุมครอง ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้งการจัดการดูแลพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
ตัวอยางกิจกรรมพื้นฐานดานการปฏิบัติ ไดแก
- โครงการ / กิจกรรมการรักษาความสะอาดโบราณสถาน หรือกิจกรรมการปองกัน
ความเสียหายแกโบราณสถาน เชน
1. โครงการถากถาง กําจัดและควบคุมวัชพืชในโบราณสถาน
2. โครงการกําจัดสิ่งกีดขวางในโบราณสถาน
- โครงการ / กิจกรรม อนุรักษ / ปกปองคุมครอง / รักษาความปลอดภัยโบราณสถาน
และการจัดทําโครงการ / กิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถานอยางตอเนื่อง เชน
1. โครงการดูแลรักษาโบราณสถานในทองถิ่น
2. โครงการสํารวจสภาพและปญหาโบราณสถาน
3. โครงการสํารวจสภาพและปญหาแวดลอมของโบราณสถาน
4. โครงการเสริมความมั่นคงใหกับโบราณสถาน
3.2.3 ดานการเผยแพร
การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมจะสําเร็จไดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ในสังคมวงกวาง ทั้งที่เปนองคกร และตัวบุคคล รวมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ความรวมมือเชนนี้
จะเกิดไดเมื่อทุกฝายดังกลาวมีความเขาใจและตระหนักวาตนมีหนาที่อนุรักษมรดกวัฒนธรรมไว
ใหคนรุนตอไปสามารถใชเปนทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน
ตอสวนรวมได การเผยแพรความรูหรือสนับสนุนการเผยแพรความรู จึงเปนสิ่งที่องคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น ต า งๆ ตอ งทํา และรว มมือ กั น เพื่อ สรา งความเขา ใจและความตระหนัก ดัง กล า ว
แกสาธารณชนทั่วไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเผยแพรความรูแกประชาชนทั่วไปไดโดย
การจัดกิจกรรมใหความรู เชน
- โครงการ/กิจกรรม จัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทํา หรือการปรับปรุง ปายสื่อ
ความหมายโบราณสถานในทองถิ่น
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- โครงการ / กิจกรรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ / สื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
โบราณสถานในทองถิ่น
- โครงการ / กิจกรรมการจัดโครงการ / การเสวนา หรือประชุม หรือสัมมนา
โดยใหประชาชนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป มีสวนรวมเสนอความเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในเรื่องตาง ๆ เชน การดูแลรักษาโบราณสถานในทองถิ่น ประวัติความเปนมาของทองถิ่น
โบราณสถานแตละแหงในทองถิ่น ฯลฯ
- โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรูระหวางทองถิ่น ในดานการดูแล
โบราณสถาน
- โครงการสรางเครือขายฐานขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูล ดานการดูแลรักษา
โบราณสถานระหวางทองถิ่น
- โครงการสนับสนุนการวิจัยทองถิ่นศึกษา
3.2.4 ดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ นับเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินการภารกิจตางๆ ของทุก
องคกร รวมทั้งในดานการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บริหารจัดการงานดานนี้ไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมของท องถิ่น จะสามารถนํ าไปสูการไดรับประโยชนอยางยั่งยืน จากมรดกทาง
วัฒนธรรมเหลานี้
การบริหารจัดการแหลงมรดกวัฒนธรรมประเภทตางๆ ดังกลาวขางตน ควรเนน
กิจกรรมสําหรับการปรับปรุงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมสําหรับการสรางเครือขายของแหลงเรียนรู
ทองถิ่นระดับตางๆ ตั้งแต ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ ตัวอยาง
กิจกรรม ไดแก
- การจัดทําแผนแมบทโบราณสถานแตละแหง
- การจัด ทํา แหลง เรีย นรูป ระวัติค วามเปน มาของทอ งถิ่น ที่โ บราณสถาน
ตั้งอยู
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- การจัดเจาหนาที่/อาสาสมัครเฝาระวังและประชาสัมพันธโบราณสถาน /
แหลงโบราณคดี / โบราณวัตถุในทองถิ่น
- การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือหอจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
- การสงเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
- การจัดทําแผนที่แหลงโบราณคดี
- การจัดตั้งกลุม/ชมรม เพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น
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บทที่ 4
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาตรฐานการดูแลโบราณสถานไปใชได
อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดกําหนดตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด
ขั้นพัฒนา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดกําหนด
ความหมายของตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ดังนี้
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองปฏิบัติในการดูแลโบราณสถาน
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวชี้วัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การดูแลโบราณสถานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนามากกวามาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ
กํา หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น อาจจะกระทํ า หรื อ เลื อ กทํ า ตามศั ก ยภาพขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
แนวทางปฏิบัติ ตามตัวชี้วัด อาจใชแนวทาง PDCA คือ
- P ยอมาจาก Plan หมายถึง การวางแผนโดยกําหนดจุดประสงคหรือเปาหมายของ
การทํางาน (หรือการบริหาร) แลววางแผนการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว วิธีการวางแผน
แบงเปนขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การกําหนดเปาหมาย
ต อ งระบุ เ ป า หมายอย า งชั ด เจน โดยระบุ ใ ห ไ ด ว า “จะทํ า อะไร” “เป า หมายเป น
รูปธรรมหรือเปนนามธรรม” “กําหนดการที่จะใหบรรลุเปาหมายนั้น”
ขั้นตอนที่ 2: การจัดทําแผน
จัด ทํา แผนใหบ รรลุเ ปาหมายที่ว างไว แผนที่จัด ทํา จะตอ งสอดคลองกับสภาวะ
ที่เปนอยูและสามารถปฏิบัติได ซึ่งหมายถึง จะตองมีขอมูลรองรับที่ชัดเจนนั่นเอง
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ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบ
ถาแผนขาดสาระที่จํา เป น ก็จ ะเปน แผนที่ไ รประโยชน และเนื่ องจากผู ที่ จ ะต อง
ปฏิบัติตามแผนไมใชคนเพียงคนเดียวแตประกอบดวยผูคนที่เกี่ยวของอีกจํานวนมาก แผนที่จัดทํา
ขึ้นจึงตองมีความชัดเจน รัดกุม ใครอานแลวก็สามารถเขาใจไดทันที
- D ยอมาจาก Do หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่จัดทําไว โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ทําความเขาใจแผน
เนื่องจากผูที่ตองดําเนินการตามแผน คือ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีการอธิบายแผนให
เปนที่เขาใจตรงกันและทั่วถึงกัน
ขั้นตอนที่ 2: การติดตามการปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงาน คือ ผูที่ดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารหรือ
ผูจัดการจึงมีหนาที่ตองคอยสอดสองและติดตามการปฏิบัติงานของทุกคน และใหคําปรึกษาเมื่อ
จําเปน
- C ย อ มาจาก Check หรื อ การตรวจสอบ กล า วได ว า เป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสภาพของการดําเนินงาน
เปนการตรวจสอบวา การดําเนินงานไดเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม การตรวจสอบนี้
จะรอใหผูปฏิบัติงานมารายงานไมได ผูบริหารจะตองลงไปตรวจสอบดวยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบคุณภาพของงาน
เปนการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงาน จะตองมีการวิเคราะหขอมูลวามีเหตุ
ผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม เมื่อทํางานไปไดระยะหนึ่งอาจมีปญหาความไมเขาใจเกี่ยวกับงานที่ทํา
จึ ง ต อ งมี ก ารทบทวน เพื่ อ พบปะ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และช ว ยกั น แก ไ ขอุ ป สรรคในการ
ดํ า เนิ น งาน นอกจากนั้ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ “ผลงาน” ด ว ยตนเอง และการสอบถาม
ผูปฏิบัติงานวาประสบปญหาอะไรหรือไม ก็เปนเรื่องสําคัญที่มองขามไมได
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- A ยอ มาจาก Action หมายถึง การวิเ คราะห แกไ ข ประเมิน ผลการดํา เนิน การ
ซึ่งแบงเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 กรณีที่พบวามีปญหา
เมื่อตรวจพบวาเกิดปญหาขึ้นในการดําเนินงาน จะตองตรวจหาสาเหตุของปญหา
เพื่อปองกันไมใหปญหาเดียวกันเกิดซ้ําอีก และจะตองทํารายงานสรุปในเรื่องดังกลาว เพื่อเปน
ขอมูลยืนยันการดําเนินการแกไขแลว
กรณีที่ 2 กรณีที่ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่วางไว
เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย จะตองมีการทบทวนวา "เหตุใดจึงปฏิบัติงานบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ" เพื่อสะสมเปนประสบการณหรือองคความรูในองคกร และในการปฏิบัติงาน
ครั้งตอไป ก็ใหใชประสบการณและองคความรูเหลานี้ใหเปนประโยชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
สูงขึ้นตอไป
โดยทั่วไป “Action” ในกรณีที่บรรลุเปาหมาย มักจะถูกมองขามเสมอ ซึ่งทําให
องคกรขาดการสะสมองคความรู (know how) จากการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั ินสี้ ามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้
Plan
วางแผน
Do
ปฏิบตั ิ

Action
วิเคราะห แกไข ประเมินผล
Check
ตรวจสอบ
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การปรับใชแนวทาง PDCA ในการดูแลโบราณสถาน
แนวทางการดําเนินงานตามแบบ PDCA สามารถใชดําเนินการดูแลโบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละจดหมายเหตุ ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ตามกรอบแนวทางการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง 4 ดานดังไดกลาวแลวคือ ดานการใหความรูความ
เขาใจ ดานการปฏิบัติ ดานการเผยแพร และดานการบริหารจัดการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P)
ในการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ
นั่น คือ ต อ งกํา หนดเปา หมายของแผนวา คือ อะไร เปา หมายหลัก คือ ประชาชนในท อ งถิ่ น
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกประชาชนในทองถิ่นเปนสําคัญ โดยอาจกําหนดเปาหมายเปนทั้งรูปธรรม
เชน ผลที่เปนตัวเลข สามารถนับได ในมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานสวนใหญมีเปาหมาย
เปนตัวเลข อีกอยางหนึ่งคือเปาหมายที่เปนนามธรรม เชน ในมาตรฐานดานการใหความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน มีเปาประสงคใหประชาชนมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
และความสํ า คั ญ ของโบราณสถานในท อ งถิ่ น ตนเองมากขึ้ น แต เ ป า หมายนามธรรมสามารถ
เปลี่ยนเปนเปาหมายรูปธรรม คือ ตัวเลขได เชน การวัดความรู ความเขาใจเรื่องประวัติความเปนมา
และความสําคัญของโบราณสถานของประชาชนออกมาเปนจํานวนรอยละ
ในการจัดทําแผน เปาหมายที่กําหนดไวตองสามารถบรรลุไดจริง สามารถนํามาสู
การปฏิบัติไดจริง เชน การกําหนดเปาหมายตามมาตรฐานที่ 1 ดานการใหความรูค วามเขาใจ ดัชนีชวี้ ดั
ขั้นพัฒนา คือ การจัดกิจกรรมใหความรู และสนับสนุนใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และความสําคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ
รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น โดยแผนการจัดกิจกรรมตองเปนแผนที่
เขาใจงายและปฏิบัติตามไดงาย ที่สําคัญตองผานการพิจารณากลั่นกรองจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (D)
เมื่อกําหนดเปาหมายและวางแผนการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่นตามมาตรฐานทั้ง 4 ดานแลว ขั้นตอไป องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทําความเขาใจแผนที่วางไวใหชัดเจนโดยตองอธิบายแผนใหผูปฏิบัติทุกระดับชั้นรู
และเขาใจตรงกัน ทั่วถึงกันแลวจึงลงมือปฏิบัติ เชน มาตรฐานที่ 2 ดานการปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
70

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บุค ลากรขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ต อ งทราบถึ งขั้น ตอนและอํ า นาจหน าที่ใ นการดู แ ล
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่นอยางถูกตอง โดย
อาจขอความรู แ ละความรว มมือจากหนว ยงานของรัฐ ที่ มีห น าที่ตามกฎหมายใหเ ป นที่ ปรึก ษา
โครงการได เพื่อความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันของผูปฏิบัติ และในการปฏิบัติตามแผนนี้
ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองตรวจสอบดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอนอยางใกลชิดดวย
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (C)
ในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน ทั้งตามตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางเปนระบบนั้น สิ่งสําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและคุณภาพ
ของงาน โครงการหรื อกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู ในขั้ นนี้เมื่ องานดําเนิ นไปไดระยะหนึ่ง
ผูรั บ ผิ ด ชอบโครงการหรื อกิ จ กรรมต อ งดู แ ลว ามี ป ญ หาและอุ ป สรรคใดๆ หรื อ ไม ต อ งมี ก าร
ทบทวนแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค
ที่อาจมีได
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห แกไข ประเมินผลการดําเนินการ (A)
เมื่ อ องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ได ดํ า เนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรมการดู แ ล
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่นตามแผน ตามขั้นตอน
ทั้ง 3 ขั้นที่ไดกลาวแลวขางตน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน และตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
หรือตัวชี้วัดขั้นพัฒนาจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการ ขั้นตอนสุดทายที่ผูรับผิดชอบโครงการและ
ผูปฏิบัติงานตองใหความสําคัญก็คือ การวิเคราะห ประเมินผล โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรุปผล
ไวในการดําเนินการครั้งตอไป
การวิเคราะห ประเมินผลนั้นสามารถกระทําไดโดยประเมินผลตามลําดับระยะเวลา
การดําเนินงานหรือตามหัวขอที่เราสามารถกําหนดขึ้นเพื่อใหงายตอการวิเคราะห ประเมินผล
หากพบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ใหตรวจสอบหาสาเหตุของปญหาและวิธีการ
แกปญหาที่ไดดําเนินการไปแลวพรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลไวในการดําเนินงานครั้งตอไป
ในการดํา เนิ น การโครงการหรื อกิ จ กรรมตามมาตรฐานทั้ ง 4 ด าน หากประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดตามแผน ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานจะตองประเมินผล
แลวบันทึกไววา ความสําเร็จของโครงการเปนผลของการดําเนินงานแบบใดบาง มีปจจัยใดบาง
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ที่นําโครงการไปสูความสํ า เร็จ เพื่อนํามาเป นฐานขอมูลในการดํา เนินโครงการหรื อกิจกรรม
แบบเดิมหรือแบบอื่นๆ ในครั้งตอไป
ดั ช นี ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ หมายถึ ง ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด กิ จ กรรมในเชิ ง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
- เชิงปริมาณ คือ จํานวนที่สามารถวัดเปนตัวเลขได เชน จํานวนกิจกรรม, จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
- เชิงคุณภาพ คือ คุณคาที่ไมสามารถวัดเปนจํานวนตัวเลขได แตอาจวัดไดในลักษณะ
วามี หรือไมมี เชน มีการวางแผน-ไมมีการวางแผน
การประเมินคุณภาพผลการดําเนินการ
การประเมิ น คุณภาพผลการดํา เนินการกิ จกรรมต างๆ ของตัว ชี้วัด ทุก ตัว ทั้ง ตัว ชี้ วั ด
ขั้น พื้น ฐานและขั้น พัฒ นานั้น สามารถประเมิน โดยพิจ ารณาวา มีก ารปฏิบัติค รบถว นหรือ ไม
ตามขั้นตอนของแนวทาง PDCA ซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. มีการทําแผนงาน/แผนกิจกรรม
2. มีการดําเนินการตามแผนงาน/แผนกิจกรรม
3. มีการตรวจสอบ หรือติดตาม หรือวิเคราะห หรือประเมินกิจกรรมระหวาง
ดําเนินการ
4. มีการนําผลการตรวจสอบ หรือติดตาม หรือวิเคราะห หรือประเมินกิจกรรม
ระหวางดําเนินการมาใชเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ หรือประกอบการสรุปผล
การดําเนินการ
ตามแนวทางการประเมินกิจกรรมเชนนี้ ผลของการประเมินจึงแบงออกไดเปนคา
คะแนน 4 ระดับดังนี้
ไดคาคะแนน 1 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1
ไดคาคะแนน 2 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2
ไดคาคะแนน 3 = มีการดําเนินการขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3
ไดคาคะแนน 4 = มีการดําเนินการครบ 4 ขั้นตอน
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4.1 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานการใหความรู ความเขาใจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการหรือสงเสริมการดําเนินการเพื่อใหบุคลากร
ในองคกรฯ และประชาชนในทองถิ่นมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคา ความหมายของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่นในพื้นที่ของตนเอง โดยขอ
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมศิลปากร สถาบันการศึกษา ฯลฯ
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ขั้นพื้นฐาน
1. ควรจัดทําแผนงาน/
1. จัดกิจกรรมใหความรู 1. การบรรยายเรื่อง
โครงการรวมกับกรม
ความรูเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาและความสําคัญ ดูแลรักษาโบราณสถาน ศิลปากร เพือ่ ใหขอมูล
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ มีความถูกตอง ตรงกับ
ของโบราณสถาน
ขอมูลที่เปนทางการ
และจดหมายเหตุ
โบราณวัตถุ
ซึ่งไดรับการรับรอง
ประจําทองถิ่นโดย
พิพิธภัณฑ และ
ผูทรงคุณวุฒิในทองถิ่น จากกรมศิลปากรแลว
จดหมายเหตุประจํา
โดยใหประชาชนมี
หรือผูเชี่ยวชาญจาก
ทองถิ่นในพื้นที่
สวนรวมในการจัดทํา
ภายนอก
ของตน
แผนดวย
2. สงเสริมสนับสนุนการ 2. การบรรยายเกี่ยวกับ 2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว
ประวัติความเปนมา
จัดกิจกรรมใหความรู
3. ตรวจสอบ และ
ของทองถิ่น
เกี่ยวกับประวัติความ
ประเมินผลการ
เปนมาและความสําคัญ 3. การบรรยายเรื่อง
ดําเนินงานตามกิจกรรม
โบราณสถานแตละ
ของโบราณสถาน
4. นําผลการดําเนินการ
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ แหงในทองถิ่น
มาปรับปรุง หรือ
ฯลฯ
และจดหมายเหตุ
พัฒนาเพื่อวาง
ประจําทองถิ่นใน
แผนการจัดกิจกรรม
พื้นที่ของตน
ครั้งตอไป

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ
- จํานวนกิจกรรม
- จํานวนครั้งที่จัดแตละ
กิจกรรม
- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรม
- รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมที่มีความรู
เพิ่มขึ้น
- การรวมแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน
ในทองถิ่น
- ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่ 1-4
และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติเปน
คาคะแนน 1 - 4

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นพัฒนา
1. โครงการจัดทํา
1. มีฐานขอมูล
ฐานขอมูลมรดก
โบราณสถาน
วัฒนธรรมทองถิ่น
โบราณวัตถุและ
เอกสารเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาใน
ทองถิ่น
2. โครงการจัดทําวิชา
2. มีการสงเสริมการ
ทองถิน่ ศึกษา
จัดทําวิชาทองถิ่น
3. โครงการจัดทําสื่อ
ศึกษาดานประวัติ
เพื่อการศึกษาและ
ความเปนมาและ
เผยแพรความรู
ความสําคัญของ
เกี่ยวกับโบราณสถาน
โบราณสถานใน
และประวัตคิ วาม
ทองถิ่น และประวัติ
เปนมาของทองถิ่น
ความเปนมาของ
(เชน หนังสือ วีดี
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
ทัศน การเผยแพรทาง
ทั้งในระบบ และนอก
วิทยุ (วิทยุชุมชน)
ระบบ
หอกระจายขาว
โทรทัศน การจัดทํา
เว็บไซด)
ฯลฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

1. ควรจัดทําแผนงาน/
โครงการรวมกับ
กรมศิลปากร เพื่อให
ขอมูลมีความถูกตอง
ตรงกับขอมูลที่เปน
ทางการซึ่งไดรับการ
รับรองจากกรม
ศิลปากรแลว โดยให
ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนดวย
2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป

- จํานวนระเบียนขอมูล
- จํานวนสื่อ
- มีวิชาทองถิ่นศึกษา
- จํานวน / ประเภทของ
รายวิชาทองถิ่นศึกษา
- ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามลําดับที่ 1-4
และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
1-4

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.2 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการปฏิบัติ
การปฏิ บั ติ ง านดู แ ลรั ก ษาโบราณสถาน หมายถึ ง การทํ า นุ บํ า รุ ง คุ ม ครองป อ งกั น
บํารุงรักษา ตลอดจนซอมแซมบูรณะโบราณสถานใหอยูในสภาพที่ดีและมั่นคงแข็งแรง ยับยั้งการ
ชํารุดเสื่อมสภาพ และยืดอายุใหยืนยาวโดยยังคงคุณคาไวไดตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐโดยกรมศิลปากร
กอนจึงจะสามารถดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในภารกิจนี้ได ทั้งนี้ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรมี บุ ค ลากร หรื อ พั ฒ นาบุ ค ลากร หรื อ ขอรั บ การ
สนั บ สนุน หรื อจั ด หาผู มี คุ ณ สมบั ติ ที่ส อดคล อ งกั บกิ จ กรรม และเปน ไปตามระเบี ย บของทาง
ราชการใหปฏิบัติงานดานการดูแลรักษาโบราณสถานไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

ขั้นพื้นฐาน
- จํานวนกิจกรรม
1. มีโครงการ / กิจกรรม 1. โครงการถากถาง
1. จัดทําแผนงาน/
การรักษาความสะอาด กําจัดและควบคุม
โครงการรวมกับกรม - ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
โบราณสถาน หรือ
วัชพืชใน
ศิลปากร โดยให
กิจกรรมหรือโครงการ
กิจกรรมการปองกัน
โบราณสถาน
ประชาชนมีสวนรวม
โดยพิจารณาวามี
ความเสียหายแก
2. โครงการกําจัดสิ่งกีด
ในการจัดทําแผนดวย
หรือไมมีขั้นตอนการ
โบราณสถาน
ขวางในโบราณสถาน 2. ดําเนินการกิจกรรม
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
ตามแผนที่กําหนดไว
1 – 4 และสรุปผลการ
3. ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
ดําเนินงานตาม
1-4
กิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป
บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นพัฒนา
1. มีโครงการ / กิจกรรม 1. โครงการดูแลรักษา
โบราณสถาน
อนุรักษ / ปกปอง
ในทองถิ่น
คุมครอง / รักษาความ
2. โครงการสํารวจสภาพ
ปลอดภัย
และปญหา
โบราณสถาน
โบราณสถาน
2. มีโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการสํารวจสภาพ
เพื่อการดูแลรักษา
และปญหาแวดลอม
โบราณสถานอยาง
ของโบราณสถาน
ตอเนื่อง
4. โครงการเสริมความ
มั่นคงใหกับ
โบราณสถาน
ฯลฯ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

- จํานวนกิจกรรม
1. จัดทําแผนงาน/
โครงการรวมกับกรม - ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
ศิลปากร โดยให
กิจกรรมหรือโครงการ
ประชาชนมีสวนรวม
โดยพิจารณาวามี
ในการจัดทําแผนดวย
หรือไมมีขั้นตอนการ
2. ดําเนินการกิจกรรม
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
ตามแผนที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบ และ
1 – 4 และสรุปผลการ
ประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานตาม
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
กิจกรรม
1-4
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.3 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการเผยแพร
การสรางความรู ความเขาใจ ที่ถูกตองเกี่ยวกับโบราณสถานในทองถิ่นใหแกประชาชน
ในพื้นที่และชุมชนขางเคียง เปนสิ่งที่สงเสริมการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย สงเสริมการพัฒนา
การศึกษาใหแกชุมชน และยังเปนปจจัยที่สามารถชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับความ
รวมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการดําเนินการกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาโบราณสถาน
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ขั้นพื้นฐาน
1. มีการประชาสัมพันธ 1. โครงการ / กิจกรรม
การทําสื่อ
ใหประชาชนทราบถึง
ประชาสัมพันธ / สื่อ
แหลงโบราณสถาน
เผยแพรความรูเ กี่ยวกับ
หรือมรดกทาง
โบราณสถานใน
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
ทองถิ่นใหเปนที่
2. โครงการ / กิจกรรม
แพรหลาย
2. มีการจัดกิจกรรม หรือ จัดทําหรือสนับสนุน
การจัดทําหรือการ
สนับสนุนการจัด
ปรับปรุงปายบรรยาย
กิจกรรมดาน
ขอมูลหรือปายสื่อ
การศึกษาหาความรู
ความหมาย
เกี่ยวกับโบราณสถาน
โบราณสถานใน
ในทองถิ่น
ทองถิ่น
3. โครงการ / กิจกรรม
การเสวนา หรือ
ประชุม หรือสัมมนา
โดยใหประชาชน
ทองถิ่นและประชาชน
ทั่วไป มีสวนรวม

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

1. ควรจัดทําแผนงาน/ - จํานวนกิจกรรม
- ประเมินคุณภาพการ
โครงการรวมกับ
ปฏิบัติงานแตละ
กรมศิลปากร เพื่อให
กิจกรรมหรือโครงการ
ขอมูลมีความถูกตอง
โดยพิจารณาวามี
ตรงกับขอมูลที่เปน
หรือไมมีขั้นตอนการ
ทางการซึ่งไดรับการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
รับรองจาก
1 - 4 และสรุปผลการ
กรมศิลปากรแลว
ประเมินคุณภาพการ
โดยใหประชาชนมี
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
สวนรวมในการ
1-4
จัดทําแผนดวย
2. ดําเนินการกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว
3. ตรวจสอบและประเมิน
ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งตอไป

บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม
เสนอความเห็นและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในเรื่องตางๆ
เชน การดูแลรักษา
โบราณสถานใน
ทองถิ่น ประวัติความ
เปนมาของทองถิ่น
โบราณสถาน
แตละแหงในทองถิ่น
ฯลฯ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ขั้นพัฒนา
1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 1. โครงการศึกษาดูงาน 1. ควรจัดทําแผนงาน/
ความรู ประสบการณ
โครงการรวมกับกรม
แลกเปลี่ยนความรู
การทํางานดานการ
ศิลปากร เพือ่ ใหขอมูล
ระหวางทองถิ่น
ดูแลรักษาโบราณสถาน ในดานการดูแล
มีความถูกตอง ตรงกับ
โบราณสถาน
ระหวางทองถิ่น
ขอมูลที่เปนทางการ
2. โครงการสราง
2. จัดทําเครือขาย
ซึ่งไดรับการรับรอง
เครือขายฐานขอมูล
ฐานขอมูลระหวาง
จากกรมศิลปากรแลว
และแลกเปลี่ยนขอมูล
องคกรปกครองสวน
โดยใหประชาชนมี
ดานการดูแลรักษา
ทองถิ่นระดับตางๆ
สวนรวมในการจัดทํา
โบราณสถานระหวาง
ดานโบราณสถาน
แผนดวย
ทองถิ่น
โบราณวัตถุและ
2. ดําเนินการกิจกรรม
3. โครงการสนับสนุน
เอกสารเกี่ยวกับ
ตามแผนที่กําหนดไว
การวิจัยทองถิ่นศึกษา 3. ตรวจสอบ และประเมิน
ประวัติความเปนมา
และภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการดําเนินงานตาม
กิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมครั้งตอไป
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บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

-

จํานวนโครงการ
จํานวนระเบียนขอมูล
จํานวนผูขอใชขอมูล
จํานวน อปท. ที่เขา
รวมเครือขาย
- ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมหรือโครงการ
โดยพิจารณาวามี
หรือไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
1 - 4 และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
1-4

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.4 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม เปนกิจกรรมสําคัญที่สามารถนําไปสูการใช
ประโยชนโบราณสถานอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถกอใหเกิดพัฒนาการดานการศึกษา ความมั่นคง
ทางวัฒนธรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกทองถิ่น
ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ขั้นพื้นฐาน
1. มีแผนแมบทการบํารุง 1. โครงการจัดทําแผน
ดูแลรักษาโบราณสถาน แมบทการบํารุงดูแล
รักษาโบราณสถาน
แตละแหง
2. มีการดําเนินการ
2. โครงการจัดทําแหลง
ปรับปรุง หรือพัฒนา
เรียนรูประวัติความ
โบราณสถานใหเปน
เปนมาของทองถิ่น
แหลงเรียนรู /
ที่โบราณสถานตั้งอยู
ศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชนในทองถิ่น
3. มีการเฝาระวังการ
3. การจัดเจาหนาที่/
เคลื่อนยาย และการ
อาสาสมัครเฝาระวัง
ลักลอบขุดหา
และประชาสัมพันธ
โบราณวัตถุจาก
โบราณสถาน /
โบราณสถาน / แหลง
แหลงโบราณคดี /
โบราณคดีโดยไมได
โบราณวัตถุในทองถิ่น
รับอนุญาต
ฯลฯ

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

- จํานวนกิจกรรม
1. จัดทําแผนงาน/
โครงการรวมกับกรม - ประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานแตละ
ศิลปากร โดยให
กิจกรรมหรือโครงการ
ประชาชนมีสวนรวม
โดยพิจารณาวามี
ในการจัดทําแผนดวย
หรือไมมีขั้นตอนการ
2. ดําเนินการกิจกรรม
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
ตามแผนที่กําหนดไว
1 – 4 และสรุปผลการ
3. ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
ดําเนินงานตาม
1-4
กิจกรรม
4. นําผลการดําเนินการ
มาปรับปรุง หรือ
พัฒนาเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไป
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ตัวชี้วัด

ตัวอยางประเภทของ
โครงการ / กิจกรรม

ขั้นพัฒนา
1. มีพิพิธภัณฑและหอ
จดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น

ขั้นตอนการปฏิบัติ
(ตามแนวทาง PDCA)

ดัชนีประเมินผลการ
ดําเนินการ

- ประเมินคุณภาพการ
1. จัดทําแผนงาน/
1. โครงการจัดตั้ง
ปฏิบัติงานแตละ
โครงการรวมกับกรม
พิพิธภัณฑทองถิ่น
กิจกรรมหรือโครงการ
ศิลปากร โดยให
หรือพิพิธภัณฑและ
โดยพิจารณาวามี
ประชาชนมีสวนรวม
หอจดหมายเหตุ
หรือไมมีขั้นตอนการ
ในการจัดทําแผนดวย
ประจําทองถิ่น
ปฏิบัติ ตามลําดับที่
2. โครงการสงเสริมการ 2. ดําเนินการกิจกรรม
2. มีการสงเสริม /
1 - 4 และสรุปผลการ
ตามแผนที่กําหนดไว
พัฒนาพิพิธภัณฑ
สนับสนุนเพื่อให
ประเมินคุณภาพการ
3. ตรวจสอบ และ
ทองถิ่นเปนแหลง
โบราณสถาน /
ปฏิบัติเปนคาคะแนน
ประเมินผลการ
ทองเที่ยวทาง
พิพิธภัณฑทองถิ่น
1-4
ดําเนินงานตาม
วัฒนธรรม
เปนแหลงทองเที่ยว
กิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
4. นําผลการดําเนินการ
3. มีการพัฒนาบุคลากร 3. โครงการอบรม
มาปรับปรุง หรือ
มัคคุเทศกทองถิ่น
ในทองถิ่นเพื่อ
พัฒนาเพื่อวาง
ฯลฯ
สนับสนุนงานบริหาร
แผนการจัดกิจกรรม
จัดการ
ครั้งตอไป
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บทที่ 5
แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
แนวทางและขั้นตอนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนงานหรือ
แผนกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินการกิจกรรมตัวชี้วัดตางๆ ในมาตรฐานแตละดานในการดูแล
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น มีแนวคิดพื้นฐาน หลักการ
ทํางาน และแนวทางการดําเนินงานดังนี้

5.1 หลักการทํางาน และวางแผน
ในการทํ างาน และวางแผนปฏิบัติงานดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิ ธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่นควรยึดหลักการดังตอไปนี้
5.1.1 การศึกษา และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับโบราณสถาน แหลงโบราณคดีและ
โบราณวัตถุของทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองศึกษาหาขอมูลจากแหลงตางๆ
5.1.2 การประสานงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานงานกับหนวยงานของ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร กระทรวงวั ฒนธรรม องคก รทางศาสนา และองคก รเอกชน เพื่ อขอรั บ
คําปรึกษาแนะนํ าในการกําหนดนโยบาย การจัด ทําแผนงาน และกิจกรรมดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
5.1.3 การมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นรณรงคระดมความคิดเพื่อใหทุกภาค
สวนในสังคมมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ
ประจําทองถิ่น

5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธ ภัณ ฑแ ละ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหไดอยางนอยที่สุดตาม
ตัว ชี้วั ด ขั้ น พื้ น ฐาน ส ว นตั ว ชี้ วัด ขั้ น พัฒ นา ขึ้ น อยู กับ องคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น จะพิจ ารณา
ดําเนินการตามศักยภาพและความเหมาะสมของแตละทองถิ่น ตามขั้นตอนตอไปนี้
บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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5.2.1 ควรจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบการทํางานดาน
การบํารุ งดู แลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการพิพิธภัณ ฑแ ละจดหมายเหตุป ระจํ า
ทองถิ่น (ในกรณีที่มี) โดยมีผูนําศาสนาในชุมชนเปนที่ปรึกษา และมีคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ
ประกอบดวย
1.1) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
1.2) ประธานสภาทองถิ่น
กรรมการ
1.3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.4) ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ
กรรมการ
1.5) ผูนําชุมชน
กรรมการ
1.6) สภาวัฒนธรรมทองถิ่น
กรรมการ
1.7) ตัวแทนประชาคม หรือ ปราชญทองถิ่น
กรรมการ
1.8) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
1.9) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน
กรรมการ
ชาง/โยธา
และเลขานุการ
1.10) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/
กรรมการ
การศึกษา
และผูชวยเลขานุการ
ทั้ง นี้ จํ า นวนกรรมการ ขอ 1.3) – 1.7) เป น ไปตามความเหมาะสมของแต ล ะ
ทองถิ่น
แต ห ากองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใดที่ ไ ม มี ค วามพร อ มในการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการดังกลาว อาจมอบหมายภารกิจที่เกี่ยวของกับการบํารุงดูแลรักษาโบราณสถาน
โบราณวั ต ถุ การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละจดหมายเหตุ ป ระจํ า ท อ งถิ่ น ให ค ณะทํ า งานหรื อ
คณะกรรมการที่ องค กรปกครองสวนทองถิ่น แตงตั้ง เพื่อทํางานเชิงบู รณาการในภารกิจ ตางๆ
ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
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2) คณะกรรมการฯ ศึกษาขอมูลพื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามาพิจารณากําหนด
แนวทางการจัดทําแผน และเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3) องค กรปกครองสว นทองถิ่นพิจารณาขอเสนอของคณะกรรมการฯ เพื่อ
นําไปประกอบการจัดทําแผน
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรจุแผนงานที่พิจารณาในแผนพัฒนาทองถิ่น
และแผนแมบทการดูแลโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ หรือประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมาย
เหตุประจําทองถิ่น ตามมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐานที่กําหนด
6) คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็นหรือสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม
การดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
7) คณะกรรมการฯ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม/
โครงการตามดัชนีชี้วั ดความสําเร็จที่กําหนดไว เพื่ อนํามาใช เปนขอมูลประกอบการปรับปรุ ง
แนวทางและแผนการดําเนินการกิจกรรมครั้งตอๆ ไปของทองถิ่น

บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1. อปท. ตั้งคณะกรรมการฯ รับผิดชอบ
การทํางานดานการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การจัดการ
พิพิธภัณฑ และจดหมายเหตุประจํา
ทองถิ่น

2. คณะกรรมการฯ มีหนาที่ศึกษาขอมูล
พื้นฐานจากทองถิ่น เพื่อนํามา
พิจารณากําหนดและเสนอแนวทาง

3. อปท. พิจารณาแนวทาง/ขอเสนอของ
คณะกรรมการฯ เพื่อนําไป
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
4. อปท. บรรจุแผนงานที่พิจารณาใน
แผนพัฒนาทองถิ่น

5. อปท. ดําเนินการและ/หรือประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดูแล
โบราณสถานตามมาตรฐานทั้ง 4
มาตรฐาน หรือปรับการดําเนินการ
ตามผลการประเมินระหวางดําเนินการ

6. คณะกรรมการฯ เสนอขอคิดเห็น
สนับสนุนการดําเนินการจัด
กิจกรรมดูแลโบราณสถาน

7. คณะกรรมการฯ ติดตามผลและ
ประเมินผลการดําเนินงาน

5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรม โดยอาจใชรูปแบบ PDCA (ดูรายละเอียดในบทที่ 4) คือ
1) สํารวจ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
2) กําหนดโครงการ/กิจกรรมไวในแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติงานประจําป/
แผนแมบทการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น
3) เสนอของบประมาณดําเนินโครงการ/กิจกรรม
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4) ตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
5) จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
6) ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
- ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน วิทยากร
สถานที่ อาหาร อุปกรณ
- ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมใหผูเกี่ยวของหรือผูสนใจทั่วไปทราบ
- ดําเนินการและตรวจสอบการจัดโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
7) สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามดัชนีชี้วัดความสําเร็จ พิจารณาผลดีผลเสีย ปญหาอุปสรรค รวมทั้งขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมตอไป
จากมาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน ในการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัดการพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุประจําทองถิ่น ทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และขั้นพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมไดในลักษณะดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น เชน สถานศึกษา
ในทองถิ่น เปนผูดําเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูใหขอมูล
และ/หรือเปนผูสนับสนุนงบประมาณ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น
ผลจากการจัดโครงการ/กิจกรรม มีลักษณะดังนี้
1. ผลที่เปนนามธรรม เชน ความรูจากการจัดอบรมสัมมนา ความรวมมือและ
ความสามัคคี ใ นการทํากิ จ กรรมการดูแลรักษาโบราณสถาน การจัด การ
พิพิธภัณฑและจดหมายเหตุประจําทองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ตางๆ ในทองถิ่น
2. ผลที่เปนรูปธรรม เชน ศูนยขอมูล ระบบฐานขอมูลที่ประชาชนใชประโยชน
ไดงายและสะดวกตลอดเวลา
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ทั้งนี้ ในการดําเนินโครงการ/กิจ กรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม และสอดคลอง เพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเปนสําคัญ
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพยายามดําเนินการเพื่อใหมีบุคลากรประจํา
ขององคกรตรงตามเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนดไววาตองมีอยูในคณะผูดําเนินการกิจกรรมการ
ดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถิ่น ไดแก
นักโบราณคดี
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโบราณคดี
นักวิชาการวัฒนธรรม
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตรศิลปะ มานุษยวิทยา
นักภาษาโบราณสถาน
สถาปนิก
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม
วิศวกร
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
นักวิทยาศาสตร
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (เคมี)
(ผูมีความรูหรือประสบการณในเรื่องงานอนุรักษโบราณสถาน)
นักวิชาการชางศิลป
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปะ
(ผูมีความรูในเรื่องการศึกษาวิเคราะหโบราณสถาน เชน นักประวัติศาสตร)
บุคลากรกลุมชางเทคนิค คุ ณ วุ ฒิ ปวช., ปวส. หรื อ ปวท. ทางด า น ช า งสํ า รวจ
ชางศิลปกรรม ชางโยธา และชางเขียนแบบ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ในกรณีที่ยังไมมีบุคลากรดังกลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรขอรับการสนับสนุน
บุคลากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานที่มีผูมีความรู ความสามารถ เชน กรมศิลปากร
สถาบันการศึกษา ฯลฯ
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ภาคผนวก ก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.2504
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2504
เปนปที่ 16 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และ
การพิพิธภัณฑแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

1

รก.2504/66/980/29 สิงหาคม 2504
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มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ พุทธศักราช 2477 และ
(2) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2486
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“โบราณสถาน”2 หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการ
กอสร างหรื อโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
และอุทยานประวัติศาสตรดวย
“โบราณวัตถุ” หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐ
หรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือ
ซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
“ศิลปวัตถุ”3 หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป”
“สิ่งเทียมโบราณวัตถุ”4 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของโบราณวัตถุ
ที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในครอบครองของกรมศิลปากร

2

มาตรา 4 บทนิยามคําวา “โบราณสถาน” แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
3
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “ศิลปวัตถุ” แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
4
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” เพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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“สิ่งเทียมศิลปวัตถุ”5 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมศิลปวัตถุหรือสวนของศิลปวัตถุที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในครอบครองของกรมศิลปากร
“ทําเทียม”6 หมายความวา เลียนแบบ จําลอง หรือทําเอาอยางดวยวิธีการใดๆ ใหเหมือน
หรือคลายของจริง ทั้งนี้ ไมวาจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอยางเดิมหรือไม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 57 การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอธิบดีตองกระทําตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ อธิ บ ดี จ ะมอบหมายให ข า ราชการในกรมศิ ล ปากรซึ่ ง มี ตํ า แหน ง ตั้ ง แต
ผู อํา นวยการกอง หรื อ เที ย บเทาขึ้ น ไปกระทํา แทน หรือผู วา ราชการจั ง หวัด แหง ทองที่ใ ดเป น
ผูกระทําแทนสําหรับทองที่นั้นก็ได การมอบหมายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดกระทําการแทนอธิบดี
ตามความในวรรคหนึ่งแลว คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่ นั้น
มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน
บั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มและกํ า หนดกิ จ การอื่ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
5

มาตรา 4 บทนิยามคําวา “สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
6
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “ทําเทียม” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
7
มาตรา 5 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
8
มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 1
โบราณสถาน
-------------------------------มาตรา 7 เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ
ตามที่ อ ธิ บ ดี เ ห็ น สมควรได และให มี อํ า นาจกํ า หนดเขตที่ ดิ น ตามที่ เ ห็ น สมควรเป น เขตของ
โบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของ หรือ
มีผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ
ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดิน
ใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมี
คําสั่งคดีถึงที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได
มาตรา 7 ทวิ9 ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดปลู ก สร า งอาคารตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม การ
กอสรางอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีไดประกาศขึ้นทะเบียน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
ในกรณีที่ มีการปลูกสรางอาคารโดยมิ ไ ดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํา นาจสั่งระงับ การ
กอสรางและใหรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับ
คําสั่ง
ผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสั่งอธิบดี
มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นได
โดยเจาของผูครอบครองหรือผูปลูกสรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอน
ไมวาดวยประการใดทั้งสิ้น
9
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สัมภาระที่รื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกําหนดสิบหาวัน
นับ แตวัน รื้อ ถอนเสร็จ ใหอ ธิบ ดีจัด การขายทอดตลาดสัม ภาระนั้น เงิน ที่ไ ดจ ากการขายเมื่อ
หักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือเทาใดใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น
มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ
แหงชาติแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 9 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานที่มีเจาของ หรือ
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใดๆ ใหเจาของ
หรือผูครอบครองโบราณสถานนั้น แจงการชํารุดหักพังหรือเสียหายเปนหนังสือ ไปยังอธิบดี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เกิดชํารุดหักพังหรือเสียหายนั้น
มาตรา 9 ทวิ10 โบราณสถานตาม มาตรา 9 ที่ ไ ด จั ด ให มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่นเปนปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชนใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปนผูเสียคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด หรือบางสวน
ตามที่อธิบดีกําหนด
การกําหนดคา ใช จายในการซอมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีแ ตงตั้ ง
กรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยใหเจาของหรือผูครอบครองรวมเปน
กรรมการดวย
มาตรา 1011 ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดซ อ มแซม แก ไ ข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอน ต อ เติ ม ทํ า ลาย
เคลื่อนยาย โบราณสถานหรือสวนตางๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสราง
อาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปน
หนั งสื อจากอธิ บดี และถ า หนั งสือ อนุญ าตนั้น กํ า หนดเงื่ อนไขไวประการใดก็ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขนั้นดวย
10

มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
11
มาตรา 10 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 10 ทวิ12 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวาไดมีการ
ซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลายเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ ของ
โบราณสถาน หรือมีการขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุที่
ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตอ
อธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ
มาตรา 11 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคล
ใดๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได
แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน
มาตรา 12 ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ผูโอนจะตองแจงการ
โอนเป น หนังสื อโดยระบุ ชื่อ และที่ อยูของผูรับโอน และวันเดื อนปที่โอนไปยังอธิบดีภ ายใน
สามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม
ตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู
ไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใด
คนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
มาตรา 1313 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กํ า หนดให ผู เ ข า ชมปฏิ บั ติ ใ นระหว า งเข า ชมได และจะกํ า หนดให ผู เ ข า ชมเสี ย ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่นดวยก็ได
12

มาตรา 10 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
13
มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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การจัดใหเขาชมโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายโดย
เรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอนและตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ทวิ14 เพื่ อ ประโยชนใ นการส ง เสริ ม การศึ ก ษาและเผยแพรศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชนใน
บริเวณโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวและมิใชเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายโดยใหผูรับอนุญาตออกคาใชจายในการดําเนิน กิจการทั้งสิ้น และผูรับ
อนุ ญาตตองจ ายเงิ นคาสิ ทธิ คาตอบแทน และคาธรรมเนียมอื่น ใหแ กก รมศิลปากรเพื่อสมทบ
กองทุนโบราณคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
-------------------------------มาตรา 1415 เมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิไดอยูในความครอบครอง
ของกรมศิลปากร มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ
อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุใดไมวาจะไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไม หรือศิลปวัตถุใด
ที่ไดขึ้นทะเบียนแลว สมควรสงวนไวเปนสมบัติของชาติ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคา และหาก
เห็นสมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
ไวได
14

มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
15
มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 14 ทวิ16 เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแตสมัยอยุธยาขึ้นไป ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
เขตทองที่ใดเปนเขตสํารวจโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองแจงปริมาณ
รูปพรรณและสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปใน
เคหะสถานของเจาของหรือผูครอบครอง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียน
และในกรณีที่เห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร
หรือโบราณคดีเปนพิเศษ ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 14 ได
มาตรา 15 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใดซอมแซม
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้น
กําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา 1617 ในกรณี ที่ โ บราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว ชํ า รุ ด หั ก พั ง
เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายสถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจง
เปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายนั้น
มาตรา 17 ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวผูโอน
จะตองแจงการโอนเปนหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยัง
อธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดย
พินัยกรรมตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์
ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายให
ผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการ
แจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
16

มาตรา 14 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
17
มาตรา 16 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 1818 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนทรัพยสินของแผนดิน และอยูในความดูแล
รักษาของกรมศิลปากรจะโอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถาโบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยูมากเกินตองการ อธิบดีจะอนุญาตใหโอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยน
เพื่อประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใหเปนรางวัลหรือเปนคาแรงงานแกผูขุดคนก็ได
ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 18 ทวิ19 โบราณวั ตถุ ห รือศิลปวัตถุ ที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
หรือที่ไดขึ้นทะเบียนไวและมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปน
พิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียม
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทําการคาซึ่ง
สิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมนั้น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และใหผูประสงคจะผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมแจงรายการสิ่งที่ตนจะผลิตตออธิบดีพรอม
ทั้งตองแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตนั้นดวยวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
เมื่ อ ได รั บ แจ ง ตามวรรคสองแล ว ให อ ธิ บ ดี แ จ ง รายชื่ อ ผู ผ ลิ ต และรายการสิ่ ง เที ย ม
โบราณวัต ถุ และสิ่ง เทีย มศิล ปวัต ถุที่ค วบคุม การทํา เทีย มที่จ ะผลิต นั้น ตอ อธิบ ดีก รมศุล กากร
เพื่อประโยชนในการสง หรือนําออกนอกราชอาณาจักรดวย
มาตรา 1920 ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิไดหามทําการคาตาม
มาตรา 14 วรรคสอง ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
18

มาตรา 18 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
19
มาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
20
มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 19 ทวิ21 ผู ใ ดจะแสดงโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ โ ดยเรี ย กเก็ บ ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 19 ตรี22 ใบอนุญาตตาม มาตรา 19 ใหมีอายุใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่
ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตออธิบดีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ถามีการอุทธรณการตออายุ ใบอนุญาต ตามวรรคสามกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉั ย
รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณก็ได

21

มาตรา 19 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
22
มาตรา 19 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 2023 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ทําการคา และใหผูรับใบอนุญาตทําบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือ
สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมที่อยูในความครอบครองของตน
และรักษาบัญชีนั้นไว ณ สถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 2124 ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจเข า ไปในสถานที่ ผ ลิ ต สถานที่ ทํ า การค า
สถานที่แ สดง หรือสถานที่เ ก็บรักษาโบราณวัตถุห รือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดูวามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ
อยูในสถานที่นั้ นหรื อไม และในกรณี ที่มีเหตุ อันควรสงสัย วามิไ ด มีก ารปฏิบัติใ ห ถูก ต องตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตาม
ประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได
มาตรา 21 ทวิ25 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายหรื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่แลวแตกรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาต หรือผูที่
เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบตามมาตรา 14 ทวิ หรือมาตรา 21 และใหเจาของผูครอบครอง
ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
23

มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
24
มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
25
มาตรา 21 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 21 ตรี26 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2227 ห ามมิ ใ ห ผู ใ ดส ง หรือ นําโบราณวัตถุห รือ ศิลปวัตถุไ มวา โบราณวั ตถุห รื อ
ศิลปวัตถุนั้นจะเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกศิลปวัตถุที่มีอายุไมเกินหาปและไมไดขึ้นทะเบียน
และการนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผานราชอาณาจักร
มาตรา 23 บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราว ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณี อ ธิ บ ดี เ ห็ น สมควรหรื อ รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย ให อ อกใบอนุ ญ าตให ผู ยื่ น คํ า ขอส ง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเมื่อผูยื่นคําขอไดยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและขอกําหนดวาดวยการวางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวแกการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูยื่นเรื่องราวสงหรือนําวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวได

26

มาตรา 21 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
27
มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 23 ทวิ28 ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองสงหรือนําโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือ
ชิ้ น ส ว นของโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของกรมศิ ล ปากรออกนอก
ราชอาณาจักร เพื่อการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย การซอมแซม หรือประกอบ ใหอธิบดีมีอํานาจ
ส ง หรื อ นํ า โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ หรื อ ชิ้ น ส ว นของโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวได เวนแตเปนชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตองนําไป
แปรสภาพหรือทําลายไปโดยกระบวนการวิเคราะหหรือการวิจัยนั้น อธิบดีจะสงหรือนําออกนอก
ราชอาณาจักรโดยไมตองนํากลับก็ได
มาตรา 2429 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวในราชอาณาจักรหรือ
ในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่
ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งจะอยูในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปน
ทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกินหนึ่งในสาม
แหงคาของทรัพยสินนั้น
อธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณากําหนดคา
ของทรัพยสินและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บไดมีสิทธิอุทธรณการกําหนดของคณะกรรมการ
เปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบการกําหนด คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา 24 ทวิ30 ในกรณีที่ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
28

มาตรา 23 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
29
มาตรา 24 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
30
มาตรา 24 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 3
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
-------------------------------มาตรา 25 ใหมีพิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติเ ปน ที่เ ก็บรัก ษาโบราณวัตถุห รือ ศิล ปวัต ถุ
อันเปนทรัพยสินของแผนดิน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะใหสถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 2631 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแล
รักษาของกรมศิลปากรนั้น จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่นใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมิได
แต ใ นกรณีที่ไ ม อาจหรื อไมส มควรจะนํ า มาเก็บรั ก ษา ณ พิพิ ธภัณฑสถานแหง ชาติ แ ละได รั บ
อนุญาตจากอธิบดีแลวจะเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑอื่น วัด หรือสถานที่ของทางราชการก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่อธิบดีอนุญาตใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ไปแสดง ณ ที่ใดๆ เปนการชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อประโยชนในการซอมแซมหรือบูรณะ
ในกรณี ที่ โ บราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ใ ดมี เ หมื อ นกั น หลายชิ้ น อธิ บ ดี จ ะอนุ ญ าตให
กระทรวง ทบวง กรมใดเปนผูเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได
มาตรา 2732 เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ความสะอาดและความเป น
ระเบียบเรียบรอยของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให
ผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมไดและจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
31

มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
32
มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 4
กองทุนโบราณคดี
-------------------------------มาตรา 28 ใหจัดใหมีกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนโบราณคดี” เพื่อใชจายในกิจการ
อันเปนประโยชนแกโบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ
มาตรา 29 กองทุนโบราณคดีประกอบดวย
(1) เงินที่ไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(4) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
และการพิพิธภัณฑแหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 30 การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 4 ทวิ33
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
-------------------------------มาตรา 30 ทวิ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับ
ใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใชใบอนุญาตไว
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
33

หมวด 4 ทวิ การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 30 ทวิ ถึงมาตรา 30 เบญจ เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ผูถูก สั่ง พัก ใชใ บอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใ นระหวา ง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไมได
มาตรา 30 ตรี เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูถูก สั่ ง เพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุญ าตใดๆ ตามพระราชบัญญั ตินี้อีก ไมไ ด
จนกวาจะพนสองปนับตั้งแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 30 จัตวา คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือบุคคลดังกลาวไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผย
เห็นไดงายที่สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวา
บุคคลดังกลาวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นดวยก็ได
มาตรา 30 เบญจ ผูถู ก สั่ ง พัก ใชห รื อ เพิก ถอนใบอนุญ าตมีสิท ธิ อุท ธรณ เ ปน หนั ง สือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
-------------------------------มาตรา 3134 ผู ใ ดเก็ บ ได ซึ่ ง โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ซ อ นหรื อ ฝ ง หรื อ ทอดทิ้ ง โดย
พฤติการณ ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
34

มาตรา 31 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 31 ทวิ35 ผูใดซอนเรน จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดย
ประการใดๆ ซึ่งโบราณวัตถุห รือศิลปวัตถุอัน ไดมาโดยการกระทําความผิด ตาม มาตรา 31
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3236 ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให
ไรประโยชนซึ่งโบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3337 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือทําใหสูญหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3438 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 ทวิ
มาตรา 16 มาตรา 17 หรือ มาตรา 20 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 หรือ
มาตรา 27 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3539 ผูใดฝาฝนมาตรา 10 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสือ
อนุญาตตามมาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
35

มาตรา 31 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
36
มาตรา 32 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
37
มาตรา 33 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
38
มาตรา 34 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
39
มาตรา 35 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 3640 ผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคาตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา 15 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวใน
หนังสืออนุญาตตามมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36 ทวิ41 ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง หรือไม
แจงรายการสิ่งที่ตนผลิตตออธิบดี หรือไมแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
ตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3742 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ทวิ43 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศที่ออกตามมาตรา 19 ทวิ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ตรี44 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

40

มาตรา 36 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
41
มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
42
มาตรา 37 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
43
มาตรา 37 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
44
มาตรา 37 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 3845 ผูใ ดสง หรือ นํา โบราณวัต ถุที่ไ มไ ดขึ้น ทะเบีย นออกนอกราชอาณาจัก ร
อันเปนการฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3946 ผู ใ ดส ง หรื อ นํ า โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว ออกนอก
ราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับ
ไมเกินหนึ่งลานบาท
บทเฉพาะกาล
-------------------------------มาตรา 40 ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีใหทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซึ่งไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตโดยถูกตองตามความในวรรคกอน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันที่
ไดรับใบอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
45

มาตรา 38 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
46
มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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อัตราคาธรรมเนียม47
(1) ใบอนุญาตตามมาตรา 19
ฉบับละ 20,000
(2) ใบอนุญาตตามมาตรา 22
(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุตั้งแตสมัยอยุธยา
ขึ้นไป ชิ้นละไมเกิน
2,000
(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุต่ํากวาสมัยอยุธยา
ชิ้นละไมเกิน
1,000
(3) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
100
(4) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น

47

บาท

บาท

บาท
บาท

อัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากกฎหมายว า ด ว ย
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมี
บทกําหนดโทษผูกระทําความผิดต่ํากวาที่ควรอยูมากเปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเปนภัยตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม
แกการปฏิบัติจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดี
อีกหลายประการ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวแกการนี้เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 251548
โดยที่ ค ณะปฏิ วั ติ พิ จ ารณาเห็ น ว า โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และศิ ล ปวั ต ถุ ซึ่ ง เป น
ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี ทั้งมีคุณคาในทางศิลปะ อันเปนทรัพย
มรดกที่มีคายิ่งของชาติไดถูกทอดทิ้ งทําลายสูญหายไปเปน จํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติ ม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ใหรัดกุมยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.253549
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากกฎหมายว า ด ว ย
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชบังคับในปจจุบัน มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไมเหมาะสมและไมรัดกุมเพียงพอในดานการคุมครองดูแลรักษา การบูรณะ และการ
ซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ และกําหนดอัตราโทษไวต่ํามาก ทําใหมีผูกระทํา
ผิดเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกขุดคน และทําลายโบราณสถาน ลักลอบนําหรือสงโบราณวัตถุ หรือ
48

รก.2515/190/28พ/13 ธันวาคม 2515
49
รก.2535/38/12/5 เมษายน 2535
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ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ป ประวั ติ ศ าสตร ห รื อ โบราณคดี อ อกนอกราชอาณาจั ก รมากขึ้ น
นอกจากนี้ ปรากฏวาในปจจุบันมีการผลิตและการคาสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
เปนจํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ การควบคุ ม การผลิ ต และการค า สิ่ ง เที ย มโบราณวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง เที ย ม
ศิลปวัตถุ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
หนังสืออนุญาต อัตราโทษและอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แกไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.254550
มาตรา 69 ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2504 ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม”
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม
ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
50
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สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอน
จากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่ง เปน การแกไ ขใหต รงตามพระราชบัญญัติแ ละพระราชกฤษฎีก าดังกลา วจึง จํา เปน ตอ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบกรมศิลปากร
วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน
พ.ศ. 2528
-------------------------------เนื่องดวยกรมศิลปากรเปนหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถาน อันเปน
สมบัติและหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ ดังนั้น เพื่อใหการอนุรักษโบราณสถานเปนไปดวย
ความถูกตองทั้งทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี รวมทั้งใหมีความสัมพันธกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกรมศิ ล ปากร ว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ โ บราณสถาน
พ.ศ. 2528”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
(1) “การอนุรักษ” หมายความวา การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และให
หมายรวมถึงการปองกัน การรัก ษา การสงวน การปฏิ สังขรณ และการ
บูรณะดวย
ก. การสงวนรักษา หมายความถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิม
เทาที่เปนอยู และปองกันมิใหเสียหายตอไป
ข. การปฏิสังขรณ หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา
ค. การบู รณะ หมายความถึง การซอมแซม และปรั บปรุงให มีรูปทรง
ลัก ษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุด เทาที่จะมากได แตตอง
แสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิม และสิ่งที่ทําขึ้นใหม
112
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(2) “โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น
เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี และใหหมาย
รวมถึง ศิลปวัตถุ ที่ติดตั้งประจํากับอสังหาริมทรัพยนั้นดวย
(3) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่
พิจารณา ควบคุม ดูแล การอนุรักษโบราณสถาน
ขอ 4. กอนที่จะดําเนินการอนุรักษโบราณสถานใดๆ ตองปฏิบัติดังนี้
(4.1) ทําการสํารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปจจุบันของโบราณสถาน ทั้งดาน
ประวั ติ ก ารก อ สร า ง และการอนุ รั ก ษ ซึ่ ง รวมถึ ง รู ป ทรง สถาป ต ยกรรม
การใชวัสดุ และสภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู โดยการทําเปนเอกสาร
บันทึกภาพ และทําแผนผังเขียนรูปแบบไวโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับนํามาประกอบการพิจารณาทําโครงการอนุรักษ และเปนเอกสาร
สําคัญทางประวัติศาสตรตอไป
(4.2) ทําโครงการอนุรักษโบราณสถาน โดยพิจารณาวาโบราณสถานนั้นมีคุณคา
และลักษณะความเดนในดานใดบาง อาทิเชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี
จิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปตยกรรม ฯลฯ เปนตน แลววางแผน
รักษาคุณคา และความสําคัญที่เดนที่สุดเปนหลักไว แตทั้งนี้ตองคํานึงถึง
คุณคา และความสําคัญในดานที่รองลงมาดวย
(4.3) พิจารณากอนวาโบราณสถานนั้นๆ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวหรือไม
เพียงใด หากไดถูกแกไขและสวนแกไขเพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นทําใหคุณคา
ของเดิ ม เสี ย ไป ควรพิ จ ารณารื้ อ สิ่ ง ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออก และบู ร ณะให
เหมือนเดิม
ขอ 5. การอนุรักษโบราณสถานใดๆ ก็ตาม จะตองคํานึงถึงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
โดยรอบโบราณสถานนั้นดวย สิ่งใดที่จะทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ ให
ดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมดวย
ขอ 6. โบราณสถานที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ โ ดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขก อ นแล ว จะต อ ง
พิจารณาศึกษาใหละเอียดวาไดบูรณะแกไขมาแลวกี่ครั้ง ผิดถูกอยางไร ระยะเวลา
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นานเทาใด การอนุรักษใหมที่จะทํานี้ไมจําเปนจะตองใชแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป
แต ใ ห พิ จ ารณาเลื อ กแบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เป น หลั ก ในการอนุ รั ก ษ เพื่ อ ให
โบราณสถานนั้นมีคุณคาและความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองทําเปนหลักฐาน
แสดงให ปรากฏถึ ง การเปลี่ย นแปลงแกไ ข จะดว ยวิ ธีก ารบัน ทึก เป น เอกสาร
เขียนแบบไว ทําหุนจําลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษก็ได
ขอ 7. โบราณสถานที่มีคุณคาความสําคัญเยี่ยมยอด ควรทําแตเพียงเพิ่มความมั่นคง
แข็งแรง หรือสงวนรักษาไวเทานั้น
ขอ 8. การนําวิธีการและเทคนิคฉบับใหมมาใชในงานอนุรักษ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง
จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาและทดลองจนได ผ ลเป น ที่ พ อใจแล ว จึ ง จะนํา มาใช ไ ด
โดยไมทําใหโบราณสถานนั้นเสื่อมคุณคาไป
ขอ 9. การต อ เติ ม เพื่ อ ความมั่ น คงแข็ ง แรงของโบราณสถาน การทํา เท า ที่ จํา เป น
ใหดูเรียบงาย และมีลักษณะกลมกลืนกับของเดิม
ขอ 10. ในกรณีที่จํา เปน จะตอ งทํา ชิ้น สว นของโบราณสถาน ที่ข าดหายไปขึ้น ใหม
เพื่อรักษาคุณคาทางดานสถาปตยกรรม และใหการอนุรักษโบราณสถานนั้น
สามารถดําเนินการไดตอไป การทําชิ้นสวนขึ้นใหมนั้นอาจทําไดโดยวิธีการ
ออกแบบที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการทําขึ้นใหม จะดวยวิธีการใช
วัส ดุ ต า งๆ กัน การใช สี ตา งกั น หรื อ การทํ าพื้ น ผิ ว ให ต า งกั น กั บ ของเดิ ม ก็ ไ ด
แตตองเปนไปในลักษณะที่มีความผสมกลมกลืนกับของเดิม
ขอ 11. การอนุ รั ก ษ ชิ้ น ส ว นที่ มี คุ ณ ค า เยี่ ย มยอดทางจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และ
โบราณวัตถุ ซึ่งติดหรืออยูประจําโบราณสถานนั้นๆ ทําไดแตเพียงการสงวน
รัก ษา หรือเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงขึ้น เทานั้ น ทั้งนี้ เพื่อคงคุณ คาของเดิม ให
ปรากฏเดนชัดมากที่สุด ยกเวน ปูชนียวัตถุที่มีการเคารพบูชาสืบเนื่องมาโดย
ตลอด และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
ขอ 12. ซากโบราณสถานควรอนุรักษโดยการรวบรวมชิ้นสวนตางๆ ที่มีผูมาประกอบขึน้
ไวใหเหมือนเดิม หรืออาจจะเปนเพียงการรวบรวมชิ้นสวนตางๆ มาประกอบขึ้น
ไวเปนบางสวน สําหรับชิ้นสวนที่ขาดหายไปซึ่งจําเปนในการสงวนรักษานั้น
ก็อาจทําเพิ่มขึ้นใหมได
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ขอ 13. การอนุรักษซากโบราณสถาน ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดีนั้น
ทําไดโดยรักษาไวตามสภาพเดิมหลังการขุดแตง แตตองปองกันมิใหเสียหาย
ตอไปดวยวิธีที่ไมทําใหโบราณสถานเสียคุณคา
ขอ 14. โบราณสถานที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา ซึ่งเปนที่รูจักคุนเคยกันดี
ของประชาชนโดยทั่ ว ไป จะต อ งบู ร ณะไว โ ดยไม มี ก ารแก ไ ข เปลี่ ย นแปลง
ลักษณะสี และทรวดทรง ซึ่งจะทําใหโบราณสถานนั้นหมดคุณคา หรือเสื่อม
ความศักดิ์สิทธิ์ไป
ขอ 15. เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห ชิ้ น ส ว นของโบราณสถานที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะ ซึ่ ง รวมถึ ง
ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรม เกิดการชํารุดเสียหาย หรือถูกโจรกรรม
จะตองนําชิ้น สวนนั้นมาเก็บรักษาไวในสถานที่อันปลอดภั ยและถูก ตองตาม
กฎหมาย พร อ มทั้ ง ทํ า แบบจํ า ลองใหเ หมือ นของเดิม ไปประกอบไวใ นที่
โบราณสถานนั้นแทน ซึ่งวิธีการนี้จะปฏิบัติไดก็เมื่อไมสามารถรักษาไดโดยวิธี
อื่นแลว
ขอ 16. โบราณสถานใดที่ ยั ง มี ป ระโยชน ใ ช ส อยอยู จะกระทํ า การอนุ รั ก ษ โ ดยการ
เสริมสรางหรือตอเติมสิ่งที่จําเปนขึ้นใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมจําเปน
ที่จะตองทําใหเหมือนของเดิมทีเดียว แตสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะ
กลมกลืนและไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ
ขอ 17. โบราณสถานต า งๆ ทั้ ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว และยั ง ไม ขึ้ น ทะเบี ย น จะต อ งมี
มาตรการในการบํารุงรักษาไวใหอยูในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง สวยงามอยูเสมอ
ขอ 18. กรณีที่โบราณสถานใดมีสภาพชํารุดทรุดโทรม อาจจะเปนอันตราย การดําเนินการ
ในเบื้องตน ควรใชมาตรการอันเหมาะสมทําการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว
กอนที่จะดําเนินการอนุรักษเพื่อปองกันมิใหเสียหายตอไป
ขอ 19. ในบางกรณีจะตองดําเนินการติดตอขอความรวมมือกับหนวยราชการอื่น หรือ
สถาบั น เอกชนซึ่ งมี ห น า ที่รั บผิ ด ชอบ หรื อผู เ ชี่ย วชาญในสาขาวิ ช าการตา งๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตอการอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมของชาติ
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ขอ 20. งานทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษหรือการขุดคน จะตองทํารายงานในรูปของ
การวิเคราะหและวิจัย โดยมีภาพประกอบซึ่งเปนภาพลายเสนและภาพถาย และ
ตอ งรายงานสิ่ งที่ ไ ด ป ฏิบัติ ทุก ขั้ น ตอนโดยละเอีย ด เชน งานแผว ถาง การจั ด
บริเวณ งานเสริมความมั่นคงชิ้นสวนตางๆ ฯลฯ เปนตน และการบันทึกรายงานนี้
จะตองเก็บรักษาไว ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ขอ 21. ใหอธิบดีกรมศิลปากร รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2528
ทวีศักดิ์ เสนาณรงค
(นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค)
อธิบดีกรมศิลปากร
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คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ 157/2547
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
-------------------------------เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของ
กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545 รวมทั้งเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปองดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุของชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 6 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ.2504 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ประกอบ
กับมาตรา 126 (3) แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม จึงยกเลิกคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศก 684/2539 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.2504 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2539 และแต งตั้งผูดํารงตํ า แหนงดังต อไปนี้ เ ป น พนักงาน
เจาหนาที่
ก. ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร
(1) อธิบดีกรมศิลปากร
(2) รองอธิบดีกรมศิลปากร
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

เลขานุการกรมศิลปากร
ผูอํานวยการสํานัก
นักภาษาโบราณ
นักโบราณคดี
เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี
ภัณฑารักษ
สถาปนิก
วิศวกรโยธา
นิติกร
นักวิชาการชางศิลป สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
(13) นายชางศิลปกรรม สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
(14) เจาหนาที่บริหารงานชาง
(15) นายชางสํารวจ
(16) นายชางโยธา
ข. ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(1) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(2) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(3) ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
(4) หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ค. ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(1) ผูวาราชการจังหวัด
(2) รองผูวาราชการจังหวัด
(3) นายอําเภอ
(4) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
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ง. ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
(1) ผูบังคับการเรือ
(2) ผูควบคุมเรือ
(3) ผูบังคับหนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด
จ. ผูบริหารและขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรี
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(4) นายกเมืองพัทยา
(5) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(6) ปลัดเทศบาล
(7) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(8) ปลัดเมืองพัทยา
ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
(ลงชื่อ) อนุรักษ จุรีมาศ
(นายอนุรักษ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
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ที่ วธ 0401/2426

กรมศิลปากร
ถนนหนาพระธาตุ กทม. 10200
24 มิถุนายน 2547

เรื่อง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ.2504
2. สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0503/04717 ลงวั น ที่
24 พฤษภาคม 2547
3. คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
4. สํา เนากฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ 157/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารและข า ราชการในสั ง กั ด เทศบาล ได แ ก นายกเทศมนตรี แ ละปลั ด เทศบาล
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 นั้น
ขณะนี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การประกาศคํ า สั่ ง กระทรวง
วัฒนธรรมฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่
6 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ของทานและปลัดเทศบาลเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย กรมศิลปากรจึงใคร
ขอใหทานและปลัดเทศบาลกรอกคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏใน
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สิ่ง ที่ส ง มาด ว ยหมายเลข 3 พร อ มแนบรู ปถ ายหน า ตรง ครึ่ งตั ว สวมเครื่ อ งแบบปกติ ข าวหรื อ
เครื่องแบบปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป แลวจัดสง
มายังกรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4) ซึ่งบัตร
ประจําตัวดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองใชแสดงในระหวางปฏิบัติหนาที่
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและแจ ง คํ า สั่ ง กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ 157/2547 ให
ปลัด เทศบาลซึ่ ง อยู ใ นสั ง กัด ของท า นทราบ พรอ มทั้ง ดํา เนิ น การขอมี บั ต รประจํ าตั ว พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามที่กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สด แดงเอียด
(นายสด แดงเอียด)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมศิลปากร

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมนิติการ โทร. 0 2225 8958, 0 2222 4566
โทรสาร 0 2226 1751
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ที่ วธ 0401/2425

กรมศิลปากร
ถนนหนาพระธาตุ กทม. 10200
24 มิถุนายน 2547
เรื่อง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ.2504
2. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/04717 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2547
3. คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
4. สํา เนากฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504

ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ 157/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
แตงตั้งผูบริหารและขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ และพิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติ พ.ศ.2504 รายละเอีย ด
ดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 นั้น
ขณะนี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การประกาศคํ า สั่ ง กระทรวง
วัฒนธรรมฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่
6 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ของทานและปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
กรมศิลปากรจึงใครขอใหทานและปลัดองคการบริหารสวนตําบลกรอกคําขอมีบัตรประจําตัว
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พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3 พรอมแนบรูปถายหนาตรง
ครึ่งตัว สวมเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด
3x4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป แลวจัดสงกลับมายังกรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
พ.ศ.2504 (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4) ซึ่งบัตรประจําตัวดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองใช
แสดงในระหวางปฏิบัติหนาที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 157/2547 ใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งอยูในสังกัดของทานทราบ พรอมทั้งดําเนินการขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตามที่กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สด แดงเอียด
(นายสด แดงเอียด)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมศิลปากร

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมนิติการ โทร. 0 2225 8958, 0 2222 4566
โทรสาร 0 2226 1751
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คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔

เขียนที่ __________________________________
วันที่ ________ เดือน ___________________ พ.ศ. __________
๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) _____________________________________________
เกิดวันที่ _________ เดือน ______________________ พ.ศ. ___________ อายุ ____________ ป
สัญชาติ __________อยูบานเลขที่ __________ หมูที่ _______ ตรอก/ซอย __________________
ถนน _________________________________ตําบล/แขวง ______________________________
อําเภอ/เขต ______________________________ จังหวัด ________________________________
รหัสไปรษณีย __________________ หมายเลขโทรศัพท ________________________________
๒. รับราชการสังกัด (สวน/ฝาย/งาน/กลุมงาน) ________________________________
(สํานัก/สถาบัน/กอง) __________________________กรม ______________________________
กระทรวง _________________________ ตําแหนง ______________________ระดับ _________
๓. ขาพเจา  เคยมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ และไดแนบมาพรอมนี้แลว
 ไมเคยมีบตั รประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
๔. ขาพเจาทําคําขอยื่นตออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
และไดแนบรูปถายจํานวน ๒ รูป มาพรอมคําขอนี้แลว
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ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
หมายเหตุ ภาพถายใหใชภาพถายหนาตรง
ครึ่งตัว สวมเครื่องแบบปกติขาว/เครื่องแบบ (ลงชื่อ) __________________________ ผูขอมีบัตร
ปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา
(__________________________)
ขนาด ๓ x ๕ เซนติเมตร
คํารับรองของผูบังคับบัญชา*
เขียนที่ __________________________________
วันที่ ________ เดือน ___________________ พ.ศ. __________
ขาพเจา ____________________________________________________________ (๑)
โดย (นาย/นาง/นางสาว) ______________________________________________________ (๒)
ขอรับรองวาปจจุบันนี้ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________ (๓)
ยังคงดํารงตําแหนง _______________________ (๔) ระดับ _____________________________
สังกัด (สํานัก/สถาบัน/กอง) __________________กรม ________________________________
กระทรวง ________________________________
การกรอกคํารับรองของผูบงั คับบัญชา
(๑) ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงาน
(ลงชื่อ) ______________________________ (๕)
(๒) ระบุชื่อหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน
(______________________________)
(๓) ระบุชื่อของผูยื่นคําขอมีบัตร
(ตําแหนง) _______________________________
(๔) ระบุตําแหนงของผูยื่นคําขอมีบัตร
ลงลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน
*โปรดพลิกดูคําอธิบายดานหลัง )
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คําอธิบายเกี่ยวกับคํารับรองของผูบงั คับบัญชาทายคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
คํารับรองของผูบังคับบัญชาจะใชในกรณีที่ผูขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ดํารง
ตําแหนงดังตอไปนี้
๑. ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร ใหผูอํานวยการสํานักของพนักงานเจาหนาที่ที่ดํารง
ตําแหนงดังตอไปนี้ลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชา
- นักภาษาโบราณ
- นักโบราณคดี
- เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี
- ภัณฑารักษ
- สถาปนิก
- วิศวกรโยธา
- นิติกร
- นักวิชาการชางศิลป สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
- นายชางศิลปกรรม สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
- เจาหนาที่บริหารงานชาง
- นายชางสํารวจ
- นายชางโยธา
๒. ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหผูวาราชการจังหวัดลงชื่อในคํารับรองของ
ผูบังคับบัญชาใหแกรองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ
๓. ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูลงชื่อ
ในคํารับรองของผูบังคับบัญชา ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในสวนของกองทัพเรือที่ดํารงตําแหนง
ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ และผูบังคับหนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด
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๔. ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชา
ใหแกปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลขที_่ ___________________
ชื่อ _____________________
ตําแหนง __________________
สังกัด ___________________
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
________
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
ลายมือผูถือบัตร
____________
อธิบดีกรมศิลปากร

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
วันออกบัตร____/______/_____
บัตรหมดอายุ____/______/_____
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ภาคผนวก ข
กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน
1. กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานและแหลงที่ตั้ง หรือ
กฎบัตรเวนิช
(เมืองเวนิช พฤษภาคม พ.ศ.2507 หรือ ค.ศ.1964)
โบราณสถานที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นเปยมดวยเรื่องราวจากอดีตและคงอยู
มาจนถึงวันนี้เปนพยานหลักฐานของประเพณีอันเกาแกที่เคยมีมา ประชาชนในปจจุบันไดมีความ
สํ า นึ ก ในเอกภาพของคุ ณ ค า แห ง มนุ ษ ยชาติ และมองโบราณสถานในฐานะที่ เ ป น มรดกของ
สวนรวม จึงเปนที่ยอมรับถึงความรับผิดชอบรวมกันในอันที่จะปกปองมรดกเหลานี้ไวใหอนุชน
รุนตอไป นับเปนหนาที่ของเราที่จะมอบมรดกเหลานี้โดยคงไวซึ่งความเปนของแทดั้งเดิม
ดังนั้น หลักการที่ใชแนะแนวทางในการสงวนรักษาและบูรณะอาคารโบราณจึงจําเปน
ตองไดรับความเห็นชอบและจัดทําขึ้นเปนพื้นฐานในระดับระหวางประเทศ ซึ่งแตละประเทศจะ
รับผิดชอบในการนําแผนนี้ไปประยุกตใชภายใตกรอบแหงวัฒนธรรมและประเพณีของตน
การที่ไดกําหนดหลักการเบื้องตนในดานนี้เปนครั้งแรกในกฎบัตรเอเธนส ใน พ.ศ.2472
(ค.ศ.1931) ไดนํามาสูการพัฒนางานในระดับนานาชาติอยางกวางขวาง ในสวนที่เปนรูปธรรม
อาทิ งานเอกสารระดับชาติ งานของสภาพิพิธภัณฑระหวางประเทศ (ICOM) และยูเนสโก และการ
จัด ตั้ งศูน ย ระหวางประเทศวาดวยการศึก ษาดานอนุรัก ษแ ละปฏิสังขรณ มรดกทางวั ฒนธรรม
(ICCROM) ดวยสํานึกที่เพิ่มพูน และมีการศึกษาวิเคราะหมากขึ้นเกี่ยวกับปญหาตางๆ ซึ่งนับวันจะ
ทวีความซับซอนและหลากหลาย บัดนี้ถึงเวลาที่จะทบทวนกฎบัตรนี้อีกครั้ง เพื่อทําการศึกษา
หลักการที่เกี่ยวของอยางละเอียดและขยายขอบเขตงานในกฎบัตรฉบับใหม
ดวยเหตุดังกลาวที่ประชุมระหวางประเทศ ครั้งที่ 2 ของสถาปนิกและชางผูปฏิบัติงานกับ
โบราณสถาน ระหวางวันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ.2507 (ค.ศ.1964) ณ เมืองเวนิช จึงไดลงมติ
เห็นชอบดังนี้
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คําจํากัดความ
ขอ 1 แนวคิดเกี่ยวกับโบราณสถานมิไดครอบคลุมแตเพียงสิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรม
เทา นั้น หากรวมถึงบริเ วณเมือ งหรือ ชนบทซึ่ง เปน แหลงที่เ ราพบหลัก ฐานของอารยธรรมใด
อารยธรรมหนึ่ง หรือพัฒนาการที่สําคัญหรือเหตุการณประวัติศาสตร คําจํากัดความนี้มิไดเจาะจง
เฉพาะงานศิลปะที่ยิ่งใหญ หากหมายรวมถึงงานธรรมดาสามัญจากอดีตที่ไดเพิ่มพูนความสําคัญ
ในเชิงวัฒนธรรมตามกาลเวลาอีกดวย
ขอ 2 การอนุรักษและบูรณะโบราณสถานจะตองนําเอาวิทยาการและเทคนิคในทุก
สาขาที่อาจนํามาใชในการศึกษาและคุมครองมรดกทางสถาปตยกรรมมาใชในการดําเนินการ
ขอ 3 จุดมุงหมายในการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานอยูที่การคุมครองโบราณสถาน
เหลานั้นในความที่เปนงานศิลปะไมยิ่งหยอนไปกวาความเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
การอนุรักษ
ขอ 4 การอนุรักษนั้น โบราณสถานจําเปนจะตองไดรับการดูแลรักษาอยางถาวรเปน
พื้นฐาน
ขอ 5 การอนุรักษโบราณสถานจะดําเนินการสะดวกหากโบราณสถานนั้นสามารถ
สนองวัตถุประสงคบางประการที่เปนประโยชนตอสังคมดวย จึงควรสนับสนุนการใชสอยใน
ลั ก ษณะนี้ แต จ ะต อ งไม เ ปลี่ ย นแปลงผั ง บริ เ วณหรื อ การตกแต ง ของอาคาร ความต อ งการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการใชสอยที่เปลี่ยนไปอาจไดรับอนุญาตใหกระทําไดภายในขอบเขตขางตนนี้
เทานั้น
ขอ 6 การอนุ รั ก ษ โ บราณสถานหมายรวมถึ ง การสงวนรั ก ษาบริ เ วณแหล ง ที่ ตั้ ง ใน
ขอบเขตที่เหมาะสมกับขนาดของโบราณสถานดวย ที่ใดก็ตามที่แหลงที่ตั้งเดิมยังคงสภาพปรากฏ
อยูจะตองเก็บรักษาไว จะยินยอมใหมีสิ่งปลูกสรางใหม มีการรื้อทําลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง
แกไขที่อาจเปลี่ยนความสัมพันธของมวลและสีในแหลงที่ตั้งโบราณสถานนั้นไมได
ขอ 7 โบราณสถานไมสามารถถูกแยกออกจากประวัติศาสตรในสวนที่โบราณสถาน
เองเปนประจักษพยาน และไมสามารถแยกออกจากแหลงที่ตั้งที่โบราณสถานนั้นถูกสรางขึ้น จึงไม
อนุญาตใหมีการเคลื่อนยายโบราณสถาน ไมวาจะเปนการยายทั้งแหลงหรือเพียงบางสวน เวนแต
เมื่อไดพิสูจนแลวดวยเหตุผลที่สําคัญยิ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ
ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน
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ขอ 8 งานประติมากรรม งานจิตรกรรมหรือสิ่งตกแตงซึ่งเปนองคประกอบที่รวมเขา
เปนโบราณสถานจะถูกแยกออกจากโบราณสถานไดในกรณีที่เปนวิธีเดียวเทานั้นที่จะสงวนรักษา
องคประกอบนั้นๆ ไวได
การบูรณะ
ขอ 9 ขั้ น ตอนของการบู ร ณะเป น การดํ า เนิ น การที่ ต อ งอาศั ย ความชํ า นาญเฉพาะ
สาขาวิ ช า โดยมุ ง ที่ จ ะสงวนรั ก ษาและแสดงคุ ณ ค า แห ง สุ น ทรี ย ภาพและประวั ติ ศ าสตร ข อง
โบราณสถาน รวมทั้งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเคารพตอวัสดุดั้งเดิมและเอกสารที่เปนของแท
การบูรณะจะตองหยุดทันที ณ จุดที่เราตองคาดคะเน สันนิษฐาน ในกรณีที่มีความจําเปนสวนที่
เพิ่มเติมเขาไปนั้นจะตองระบุใหชัดเจนสามารถแยกออกไดจากองคประกอบทางสถาปตยกรรม
เดิมของโบราณสถานและมีการประทับตราระบุเวลาที่ดําเนินการ การบูรณะในกรณีใดๆ ก็ตาม
จะตองมีการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรเกี่ยวกับโบราณสถานกอนเสมอ
ขอ 10 ในกรณีที่เทคนิคที่ใชมาดั้งเดิมไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมความมั่นคง
แข็ง แรงของโบราณสถานอาจสัม ฤทธิ์ผ ลไดโ ดยการใชเ ทคนิค สมัย ใหมใ นการอนุรัก ษแ ละ
การกอสราง ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเทคนิคจะตองมีขอมูลทางวิชาการยืนยันและมีประสบการณ
การนํามาใชเปนเครื่องพิสูจน
ขอ 11 จะตองเคารพสิ่งกอสรางในทุก ยุคสมัยของโบราณสถาน เพราะเอกภาพของ
รูปแบบเพียงยุคใดยุคหนึ่งไมใชเปาหมายของการบูรณะโบราณสถาน เมื่ออาคารประกอบดวยการ
กอสรางของยุคตางๆ ซอนทับกันไว การเปดเผยใหเห็นชั้นสวนลางที่ซอนอยูกระทําไดในกรณี
พิเศษเทานั้น โดยมีขอแมวาชั้นที่รื้อออกไปนั้นมีสิ่งที่นาสนใจอยูเพียงเล็กนอยและวัสดุสวนลางที่
นําเสนอจะตองมีคุณคาอยางสูงทางดานประวัติศาสตร โบราณคดีและสุนทรียภาพ และอยูใน
สภาพที่ดีพอที่จะดําเนินการได การประเมินความสําคัญขององคประกอบที่เกี่ยวของและการ
ตัดสินใจที่อาจเปนการทําลายจะขึ้นอยูกับผูที่รับผิดชอบการทํางานเพียงผูเดียวมิได
ขอ 12 การซอมแซมแทนที่สวนที่ขาดหายไปตองมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม
แตในขณะเดียวกันจะตองเห็นไดถึงความแตกตางไปจากสวนดั้งเดิม เพื่อที่วาการบูรณะจะไมสราง
หลักฐานทางดานศิลปะหรือประวัติศาสตรที่เปนเท็จ
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ขอ 13 ไมสามารถทําการตอเติมใดใดได ยกเวนแตสวนที่ตอเติมนั้นไมมีผลกระทบตอ
ส ว นที่ เ ป น จุ ด สนใจของอาคารโบราณสาน แหล ง ที่ ตั้ ง ดั้ ง เดิ ม ของโบราณสถาน สมดุ ล ของ
องคประกอบ และความสัมพันธของโบราณสถานนั้นตอสิ่งแวดลอม
แหลงประวัติศาสตร
ขอ 14 จะตองดูแลแหลงที่ตั้งของโบราณสถานเปนพิเศษ เพื่อรักษาลักษณะที่กลมกลืน
ของโบราณสถานนั้นไว และเพื่อใหแนใจวาแหลงโบราณสถานนั้นมีความชัดเจนและไดรับการ
นําเสนอในสภาพที่เหมาะสม การอนุรักษและบูรณะที่ดําเนินการในแหลงดังกลาวจะตองคํานึงถึง
หลักการตางๆ ขางตนดวย
การขุดคน
ขอ 15 การขุดคนโบราณสถาน ควรจะดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานตามหลัก
วิชาการและขอแนะนําที่กําหนดหลักการระหวางประเทศสําหรับการขุดคนทางโบราณคดีซึ่ง
ยูเนสโกมีมติรับรองใน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956)
จะตอ งบํา รุง รัก ษาซากโบราณสถานและจะตอ งมีม าตรการที่จํา เปน สํา หรับ
การอนุ รั ก ษ อ ย า งถาวร มี ก ารปกป อ งคุ ม ครองรู ป ลั ก ษณ ท างสถาป ต ยกรรมและวั ต ถุ ที่ ค น พบ
ยิ่ง กว า นั้ น จะต อ งพยายามทุ ก วิ ถีท างที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยต อ การทํ า ความเข า ใจโบราณสถาน และ
นําเสนอโบราณสถานโดยไมบิดเบือนความหมายใดๆ
อยางไรก็ตามกอนอื่นควรงดเวนการปฏิสังขรณ นอกจากจะใชวิธีการประกอบ
คืนสภาพ (อนัสติโลซิส) ซึ่งเปนการนําชิ้นสวนที่มีอยูแตกระจัดกระจายมาประกอบใหมเทานั้น
วัสดุที่นํามาใชประสานชิ้นสวนเขาดวยกันจะตองแตกตางจากวัสดุเดิมเสมอ และจะตองใชนอย
ที่สุดเทาที่จําเปนตอการอนุรักษโบราณสถาน และการทําใหรูปทรงของโบราณสถานกลับสูสภาพเดิม
เอกสารสิ่งพิมพ
ขอ 16 ในการดําเนินงานทุกดานของการสงวนรักษา การบูรณะหรือการขุดคนจะตองมี
การบันทึกขอมูลอยางชัดเจนในรูปแบบของรายงานการวิเคราะหวิจารณ พรอมกับผังรูปแบบ
ลายเสนและรูปถายประกอบเสมอ
ทุก ขั้น ตอนของการทํา งานตั้ง แต งานแผว ถาง การเสริมความมั่น คงแข็ง แรง
การจัดองคประกอบใหม และการทําใหผสานกลมกลืน ตลอดจนภาพลักษณทั้งทางดานเทคนิค
และรูปทรงที่เห็นไดในระหวางการดําเนินงานจะตองบันทึกรวบรวมไว ตองเก็บบันทึกรายงานนี้
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ไวในหอจดหมายเหตุของสถาบันสาธารณะ ใหนักศึกษาวิจัยสามารถคนควาได และควรจัดพิมพ
เผยแพรรายงานนี้ดวย
คณะบุคคลดังรายนามตอไปนี้เปนผูรวมดําเนินการในคณะกรรมาธิการเพื่อรางกฎบัตร
ระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถานขางตน
Mr. Piero GAZZOLA, Chairman
(อิตาลี)
Mr. Raymond LEMAIRE, Rapporteur
(เบลเยี่ยม)
Mr. Jose BASSEGODA – NONELL
(สเปน)
Mr. Luis BONAVENTE
(โปรตุเกส)
Mr. Djurdje BOSKOVIC
(ยูโกสลาเวีย)
Mr. Hiroshi DAIFUKU
(ยูเนสโก)
Mr. P.L.DE VRIEZE
(เนเธอรแลนด)
Mr. Harald LANGBERG
(เดนมารค)
Mr. Mario MATTEUCCI
(อิตาลี)
Mr. Jean MERLET
(ฝรั่งเศส)
Mr. Carlos FLORESMARINI
(เม็กซิโก)
Mr. Roberto PANE
(อิตาลี)
Mr. S.C.J. PAVEL
(เช็กโกสโลวาเกีย)
Mr. Paul PHILIPPOT
(ICCROM)
Mr. Victor PIMENTEL
(เปรู)
Mr. Harold J.PLENDERLEITH
(ICCROM)
Mr. Deoclecio REDIG DE CAMPOS
(วาติกัน)
Mr. Jean SONNIER
(ฝรั่งเศส)
Mr. Francois SORLIN
(ฝรั่งเศส)
Mr. Eustathios STIKAS
(กรีซ)
Mrs. Gertrude TRIPP
(ออสเตรีย)
Mr. Jan ZACHWATOVICZ
(โปแลนด)
Mr. Mustafa S. ZBISS
(ตูนีเซีย)
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2. กฎบั ต รระหว า งประเทศเพื่ อ การอนุ รั ก ษ เ มื อ งและชุ ม ชนเมื อ งประวั ติ ศ าสตร
(Washington Charter 1987) (พ.ศ.2530)
คํานําและคําจํากัดความ
1. ชุมชนเมือง ไมวาจะเปนชุมชนที่พัฒนาอยางคอยเปนคอยไปตามกาลเวลาหรือ
ชุมชนที่เจริญขึ้นตามแผนพัฒนา เปนสิ่งแสดงถึงความหลากหลายของสังคมในประวัติศาสตร
2. กฎบั ต รฉบั บ นี้ เ กี่ ย วข อ งครอบคลุ ม พื้ น ที่ชุ ม ชนประวั ติ ศ าสตร ทั้ ง ใหญ แ ละเล็ ก
ทั้ ง เมื อ งและใจกลางเมื อ งหรื อ ย า นประวั ติ ศ าสตร รวมถึ ง สิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่ นั้ น ทั้ ง ที่ เ ป น
ธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น นอกเหนือจากบทบาทในฐานะที่เปนเอกสารทางประวัติศาสตรแลว
พื้นที่เหลานี้ยังเปนแหลงรวมคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีนิยมของชุมชนดวย ทุกวันนี้พื้นที่
เหลานี้หลายแหงกําลังถูกคุกคาม ทําใหเสื่อมลงทางกายภาพ ทําใหเสียหาย หรือแมแตถูกทําลาย
จากผลกระทบของการพัฒนาเมืองอันเนื่องมาจากการอุตสาหกรรมในสังคมทุกแหง
3. จากการเผชิ ญ กั บ สถานการณ ดั ง กล า วซึ่ ง มั ก จะนํ า ไปสู ค วามสู ญ เสี ย ทั้ ง ด า น
วัฒนธรรมสังคม และแมแตเศรษฐกิจที่ไมสามารถแกไขได สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
(ICOMOS) จึงไดเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองกําหนดกฎบัตรระหวางประเทศสําหรับเมืองและ
ชุม ชนเมื อ งประวั ติ ศ าสตร ที่ จ ะเสริ มกฎบั ต รระหว า งประเทศเพื่ อการอนุ รัก ษแ ละการบู รณะ
โบราณสถาน หรือโดยทั่วไปถูกเรียกวา กฎบัตรเวนิช (Venice Charter) ขอความใหมนี้ไดอธิบาย
ถึงหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการที่จําเปนตอการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง สงเสริมใหเกิด
ความกลมกลืนของทั้งวิถีชีวิตความเปนสวนตัวและสังคมชุมชนในพื้นที่นั้นๆ และกระตุนใหเกิด
การอนุรักษสมบัติทางวัฒนธรรม ซึ่งกอใหเกิดความทรงจําแหงมนุษยชาติ
4. ตามที่กําหนดในขอแนะนําของ UNESCO วาดวยเรื่องการคุมครองและบทบาทใน
ปจจุบันของพื้นที่ประวัติศาสตร (Warsaw-Nairobi 1976) และในเอกสารระหวางประเทศอื่นๆ นั้น
การอนุรักษเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร เปนที่เขาใจวา หมายถึง ขั้นตอนที่จําเปนสําหรับ
การปกปอง การอนุรักษ และการบูรณะของเมือง และพื้นที่ดังกลาว เทียบเทากับการพัฒนาและ
การปรับปรุงใหสอดคลองกับวิถีชีวิตรวมสมัย

ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน

133

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

หลักการและวัตถุประสงค
1. การอนุรักษเมืองประวัติศาสตร และชุมชนเมืองอื่นๆ จะตองผสานเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมและของการวางผังเมือง ผังภูมิภาคในทุกระดับ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. คุณ ลัก ษณะที่จ ะตอ งสงวนรัก ษาไวป ระกอบดว ย ลัก ษณะทางประวัติศ าสตร
ของเมื อ ง และชุ ม ชนเมื อ งและองค ป ระกอบทางวั ต ถุ แ ละทางจิ ต ใจซึ่ ง แสดงถึ ง ลั ก ษณะทาง
ประวัติศาสตรนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ก) รูปแบบแผนผังของเมืองที่เห็นไดจากการแบงพื้นที่ดินและโครงขายถนน
ข) ความสัมพันธระหวางอาคารและพื้นที่สีเขียวและพื้นที่โลง
ค) รูปลักษณภายในและภายนอกของอาคารที่เห็นไดจากสัดสวน ขนาด รูปแบบ
การกอสราง วัสดุ สี และการตกแตง
ง) ความสัมพันธระหวางเมืองหรือชุมชนเมืองและแหลงที่ตั้งที่แวดลอมอยูทั้งที่
เปนธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น
จ) การใชสอยที่หลากหลายที่มีอยูในเมือง หรือชุมชนเมือง ตามกาลเวลา
การกระทําใดๆ ก็ตามตอคุณลักษณะดังกลาวมาแลวนั้นจะตองคํานึงถึงความเปน
ของดั้งเดิมของเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร
3. การเขามามีสวนรวมของผูอาศัยในพื้นที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของแผนงาน
การอนุ รัก ษ และควรได รั บ การสนั บ สนุ น การอนุ รัก ษ เ มื อ งและชุ ม ชนเมื อ งประวัติ ศ าสตร จ ะ
เกี่ยวของกับผูอยูอาศัยในพื้นที่เปนอันดับแรก
4. การอนุรักษในเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตรตองการความรอบคอบการเขา
ดําเนินงานที่เปนระบบและความมีวินัยควรหลีกเลี่ยงความยึดมั่นในแนวใดแนวหนึ่งเพราะใน
แตละกรณีซึ่งเปนเอกเทศอาจมีปญหาที่แตกตางกันได
5. การวางแผนการอนุรักษเมือง และชุมชนเมืองประวัติศาสตร ควรมีการศึกษาใน
หลายสาขาวิชา
- แผนการอนุรักษตองใหความสนใจปจจัยทุกอยางที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
โบราณคดี ประวัติศาสตร สถาปตยกรรม เทคนิคตางๆ สังคมศาสตร และ
เศรษฐศาสตร
134

ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

ควรระบุ วัตถุประสงคหลักของแผนการอนุรักษใหชัดเจน เพื่อใหมาตรการ
ทางกฎหมาย ทางการบริหาร และทางการเงินบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นๆ
- แผนการอนุรักษควรมีเปาหมายในการสรางความตอเนื่องที่กลมกลืนระหวาง
ชุมชนเมืองประวัติศาสตร และเมืองในสวนอื่นทั้งหมด
- แผนการอนุรักษควรกําหนดวาอาคารใดตองรักษาไว อาคารใดควรรักษาไว
ภายใตขอแมบางประการ อาคารใดที่นาจะสามารถรื้อถอนได ซึ่งจะตองเปน
กรณีพิเศษจริงๆ
- กอนการดําเนินการใดๆ จะตองเก็บขอมูลสภาพที่เปนอยูโดยละเอียด
- แผนการอนุรักษ ควรไดรับการสนับสนุนจากผูอยูอาศัยในพื้นที่ประวัติศาสตร
นั้นๆ
6. เมื่อแผนการอนุรักษเปนที่รับรองแลว ไมวาจะเปนกิจกรรมการอนุรักษที่มีความ
จําเปนใดๆ ก็ตามควรจะตองสอดคลองกับหลักการและเปาหมายของกฎบัตรนี้ และกฎบัตรเวนิช
7. การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องมีความสําคัญมากตอการอนุรักษเมืองและชุมชนเมือง
ประวัติศาสตรที่มีประสิทธิภาพ
8. การใชสอยและกิจกรรมใหมควรจะเขากันไดกับลักษณะของเมืองและชุมชนเมือง
ประวั ติ ศ าสตร การประยุ ก ต ก ารใช ส อยพื้ น ที่ เ หล า นี้ ใ ห เ ข า กั บ วิ ถี ชี วิ ต ในป จ จุ บั น ต อ งมี ก าร
ดําเนินการหรือการปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการดวยความระมัดระวัง
9. การปรับปรุง การพักอาศัยควรเปนวัตถุประสงคพื้นฐานขอหนึ่งของการอนุรักษ
10. เมื่อมีความจําเปนตองกอสรางอาคารใหมหรือตองปรับปรุงอาคารที่มีอยูแลวควร
เคารพตอลักษณะขอบเขตที่วางเดิมของพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของสัดสวนและขนาดที่ดิน
ไมควรปฏิเสธ การเพิ่มเติมองคประกอบตางๆ ในปจจุบันที่สอดคลองกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม
เนื่องจากสิ่งเหลานี้จะชวยสรางคุณคาความสมบูรณของพื้นที่ได
11. ความรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งหรื อ ชุ ม ชนเมื อ งประวั ติ ศ าสตร ค วร
ครอบคลุมถึงเนื้อหาเรื่องการตรวจสอบดานโบราณคดี และการนําเสนอหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบอยางเหมาะสม
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12. ตองมีการควบคุมการจราจรภายในเมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตรและวางผัง
กําหนดพื้นที่จอดรถ เพื่อไมใหสิ่งเหลานี้สรางความเสียหายแกสิ่งปลูกสรางที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร หรือแกสภาพแวดลอมโดยรอบ
13. เมื่อมีการวางผังเมืองหรือผังภูมิภาคซึ่งมีการกําหนดแนวการกอสรางทางหลวง
สายหลักจะตองไมใหทางเหลานั้นผานเขาไปในพื้นที่เมืองหรือชุมชนเมืองประวัติศาสตร แตควร
ปรับปรุงเสนทางเขาถึงจากพื้นที่เมืองออกไปสูทางหลักเหลานั้น
14. เมืองประวัติศาสตรควรไดรับการปกปองคุมครองจากภัยธรรมชาติและสิ่งรบกวน
ตางๆ เชน มลภาวะ และแรงสั่ นสะเทือนเพื่อรักษาสภาพของมรดกวัฒนธรรม และเพื่อความ
ปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของผูอยูอาศัยเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบตอเมืองหรือชุมชน
เมืองประวัติศาสตรขึ้นจะตองนํามาตรการในการปองกันและซอมแซมมาประยุกตใชใหเหมาะสม
ตามลักษณะเฉพาะของแตละที่ที่เกี่ยวของ
15. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ควรจัดใหมีแผนงานเผยแพรขอมูลแก
ผูอ ยูอ าศัย ในพื้น ที่ โดยเริ่ม จากเด็ก ในวัย เรีย นควรสนับ สนุน การปฏิบัติก ารขององคก รตา งๆ
เพื่อปกปองคุมครองมรดกวัฒนธรรม และควรมีมาตรการชวยเหลือทางดานการเงินเพื่อการอนุรักษ
และบูรณะ
16. ควรจัดใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางแกผูปฏิบัติการอนุรักษในทุกสาขาวิชาชีพ
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3. กฎบัตรเพื่อการปกป องคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990
(พ.ศ.2533)
โดยคณะกรรมการระหวางประเทศเพื่อการจัดการมรดกทางโบราณคดี (ICAHM)
และไดรับความเห็นชอบจากการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
ครั้งที่ 9 ณ เมืองโลซานน ในป ค.ศ.1990
บทนํา
เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาความรูและความเขาใจในตนกําเนิดและพัฒนาการ
ของสังคมมนุษยเปนสิ่งสําคัญขั้นพื้นฐานของมนุษยชาติในการบงชี้รากฐานทางวัฒนธรรมและ
สังคม
มรดกทางโบราณคดีเปนสวนประกอบของการบันทึกขั้นพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย
ในอดี ต ดั ง นั้ น การปกป อ งคุ ม ครองและการจั ด การที่ เ หมาะสมจะทํ า ให นั ก โบราณคดี แ ละ
ผูทรงคุณวุฒิอื่นๆ สามารถศึกษาและตีความมรดกทางโบราณคดีไดเพื่อประโยชนของคนในรุน
ปจจุบันและในอนาคต
การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีไมสามารถตั้งอยูบนพื้นฐานการปรับใชเทคนิค
ทางวิชาโบราณคดีเทานั้น แตตองมีพื้นฐานที่กวางขึ้นในเรื่องความรูและทักษะตามสายวิชาชีพและ
วิชาการอื่นๆ ดวย องคประกอบบางอยางของมรดกทางโบราณคดีอาจเปนสวนประกอบของ
โครงสรางทางสถาปตยกรรม ในกรณีเชนวานี้จึงตองมีการปกปองคุมครองตามมาตรฐานดังที่
บัญญัติไ วในกฎบัตรเวนิชวาดวยการอนุรัก ษและบูรณะโบราณสถานในป ค.ศ.1966 สําหรับ
องคประกอบอื่นของมรดกทางโบราณคดีซึ่งเปนสวนประกอบของประเพณีที่ยังคงอยูของผูคนใน
ท อ งถิ่ น การมี ส ว นร ว มของกลุ ม วั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น นั้ น ถื อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ในการปกป อ ง
คุมครองและสงวนรักษามรดกทางโบราณคดีนั้นอยางยิ่ง
ดวยเหตุผลดังกลาวและอื่นๆ การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีจึงตองอยูบน
พื้นฐานความรว มมือที่ มี ประสิ ทธิ ภาพของบุคคลจากหลายสาขาวิชาชีพ อีก ทั้งยังตองมี ค วาม
ร ว มมื อ จากหน ว ยงานของรั ฐ นั ก วิ จั ย จากสถาบั น การศึ ก ษา บริ ษั ท เอกชนและมหาชนและ
สาธารณชนทั่วไป ดังนั้น กฎบัตรนี้จึงไดวางหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของกับแงมุมที่แตกตางกันของ
การจัดการมรดกทางโบราณคดีรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐและฝายนิติ
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บัญญัติ หลัก การเกี่ ย วกั บการดํา เนิ น การทางวิ ชาชีพ ในกระบวนการจัด ทํ า ทะเบี ย นมรดกทาง
โบราณคดี การสํารวจ การขุดคน การจัดเก็บขอมูล การวิจัย การบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู
การใหขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขาถึง และการใชประโยชนมรดกทางโบราณคดีโดย
สาธารณชน รวมทั้งการกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการปกปองคุมครองมรดก
ทางโบราณคดี
กฎบัตรนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากความสําเร็จของกฎบัตรเวนิชในฐานะที่เปนแนวทาง
และแหลงความคิดสําหรับนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาล ของผูทรงคุณวุฒิและมืออาชีพ
ทั้งหลาย
กฎบัตรนี้จะตองสะทอนถึงหลักการพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกันใน
ระดับโลก ดวยเหตุนี้เองจึงไมอาจกลาวไดวากฎบัตรนี้มีไวสําหรับปญหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
หรือความเปนไปไดสําหรับบางประเทศหรือบางภูมิภาคเทานั้น ดังนั้น กฎบัตรนี้จึงควรไดรับการ
เพิ่มเติมในระดับประเทศหรือในระดับภูมิภาค ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตอไปนี้เพื่อสนอง
กับความตองการของประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ
ขอ 1 คําจํากัดความ
“มรดกทางโบราณคดี” คือสว นของมรดกที่ เ ปน วั ตถุ ที่ ใ ห ขอมูลเบื้องต นตาม
วิธีการทางโบราณคดี ประกอบดวยรองรอยทั้งหมดที่แสดงถึงความมีอยูของมนุษยและรวมทั้ง
สถานที่ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของกิจกรรมของมนุษย โครงสรางที่ถูกละทิ้งและซากที่คง
เหลืออยูทั้งหลาย (รวมถึงแหลงโบราณคดีใตดินและแหลงโบราณคดีใตน้ํา) พรอมทั้งโบราณวัตถุ
ที่อาจเคลื่อนยายไดซึ่งเปนสวนประกอบของแหลงโบราณสถานนั้น
ขอ 2 นโยบายการปกปองคุมครองที่ผสานกลมกลืน
มรดกทางโบราณคดีเปนทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปราะบางและไมสามารถ
สรางขึ้นใหมได ดังนั้น จะตองมีการจัดทําและควบคุมแผนการใชที่ดิน เพื่อที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายตอมรดกทางโบราณคดีใหนอยที่สุด
นโยบายสําหรับการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีควรเปนสวนประกอบ
ที่ผสานกลมกลืนของนโยบายที่เกี่ยวกับการใชที่ดิน การพัฒนาและการวางแผนเชนเดียวกันกับ
นโยบายทางวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมตางๆ และการศึกษา นโยบายสําหรับการปกปองคุมครอง
มรดกทางโบราณคดี ควรมีการทบทวนอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความทันสมัยอยูเสมอ การสราง
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โครงขายขอมู ลทางโบราณคดี ควรจะตองกําหนดใหเปน สวนหนึ่งของนโยบายเหลานั้นดว ย
การวางนโยบายการปกป อ งคุ ม ครองมรดกทางโบราณคดี ค วรจะต อ งเป น ไปในแนวทางที่
สอดคลองกันในทุกระดับไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับระหวาง
ประเทศ
การมีสวนรวมของสาธารณชนโดยทั่วไปที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนสวนหนึ่ง
ของนโยบายการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี ประเด็นนี้เปนสิ่งสําคัญในกรณีที่กลุมคน
พื้นเมืองมีความเกี่ยวของกั บมรดกทางโบราณคดีนั้ นดว ย การมี สวนรว มตองมี พื้นฐานอยู บน
ความรูที่มีความจําเปนในทุกการตัดสินใจ ดังนั้นการเตรียมขอมูลตางๆ เพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
โดยทั่วไปจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของการปกปองคุมครองที่ผสานกลมกลืน
ขอ 3 กฎหมายและการเงิน
การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีถือเปนพันธกรณีทางจริยธรรมของมวล
มนุษยซึ่งสาธารณชนจะตองมีความรับผิดชอบรวมกัน พันธกรณีดังกลาวตองไดรับการยอมรับ
ผานทางกระบวนการนิติบัญญัติที่เกี่ยวของและมีการจัดเตรียมเงินทุนที่เพียงพอสําหรับการสนับสนุน
โครงการที่มีความจําเปนตอการจัดการมรดกทางโบราณคดีที่มีประสิทธิภาพ
มรดกทางโบราณคดีเปนของสวนรวมของสังคมมนุษยทั้งมวล ดังนั้นจึงควรเปน
หนาที่ของทุกประเทศในการจัดเตรียมเงินทุนไวใหเพียงพอสําหรับการปกปองคุมครอง
บทบัญญัติของกฎหมายควรระบุใหมีการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี
ใหเหมาะสมกับความตองการกับประวัติศาสตรและจารีตประเพณีของแตละประเทศและภูมิภาค
ในการจัดเตรียมการปกปองคุมครองมรดกโบราณคดีในสถานที่ตั้งนั้น และการคนควาวิจัยที่มี
ความจําเปนอยางยิ่ง
กฎหมายควรตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วา มรดกทางโบราณคดีคือมรดกของ
มนุษยชาติทั้งมวลและของกลุมผูคนทั้งหลายไมจํากัดวาเปนของใครหรือชาติหนึ่งชาติใด
ตามกฎหมายควรหามมิใหมีการทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือเปลี่ยนแปลงแหลง
โบราณคดีหรือโบราณสถานหรือบริเวณโดยรอบโดยปราศจากความยินยอมของหนวยงานที่
เกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับงานโบราณคดี
โดยหลักการแลวกฎหมายควรกําหนดใหมีการสํารวจทางโบราณคดีและการ
จัดเก็บขอมูลอยางเต็มรูปแบบในกรณีที่มีการอนุญาตใหรื้อถอนมรดกทางโบราณคดีนั้นได
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กฎหมายควรตระเตรียมการและกําหนดใหมีการบํารุงรักษา มีการจัดการและการ
อนุรักษมรดกทางโบราณคดีที่เหมาะสม ควรมีบทลงโทษทางกฎหมายที่เพียงพอหากมีการฝาฝน
บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับมรดกทางโบราณคดี
หากบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหมีการปกปองคุมครองเฉพาะองคประกอบ
ของมรดกทางโบราณคดีซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับเลือกใหขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ก็ควรจัด
ใหมีการปกปองคุมครองแบบชั่วคราวสําหรับโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดีที่ยังไมไดรับการ
ขึ้นทะเบียนหรือที่ไดมีการคนพบใหมจนกวาจะมีการประเมินคุณคาทางโบราณคดีดวย
โครงการพั ฒ นาเป น ส ว นหนึ่ ง ของภั ย คุ ก คามที่ ใ หญ ห ลวงที่ มี ต อ มรดกทาง
โบราณคดี ดังนั้นจึงควรระบุในกฎหมายวา ถือเปนหนาที่ของผูลงทุนที่จะตองรับประกันวาจะมี
การศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอมรดกทางโบราณคดีกอนที่จะมีการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
โดยมีเงื่อนไขวาคาใชจายในการศึกษาจะตองรวมอยูในคาใชจายของโครงการดวย และควรวาง
หลักการไวในกฎหมายดวยวา แผนการพัฒนาควรตองเปนไปในแนวทางที่จะลดผลกระทบที่มีตอ
มรดกทางโบราณคดีใหมีนอยที่สุด
ขอ 4 การสํารวจ
การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีตองอยูบนพื้นฐานของความรูที่สมบูรณ
ที่ สุ ด เท า ที่ เ ป น ไปได ข องขอบเขตและธรรมชาติ ข องแหล ง ดั ง นั้ น การสํ า รวจทรั พ ยากรทาง
โบราณคดีโดยทั่วไปจึงเปนเครื่องมือการทํางานที่จําเปนในการพัฒนากลยุทธสําหรับการปกปอง
คุมครองมรดกทางโบราณคดี ผลที่ตามมาคือ การสํารวจทางโบราณคดีจึงถือเปนงานที่ตองปฏิบัติ
เปนพื้นฐานในการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางโบราณคดี
ในขณะเดีย วกัน การจัดทําบัญชีรายชื่อมรดกทางโบราณคดี จะเป นการสร าง
ฐานขอมูลเบื้องตนในการศึกษาและการวิจัย ดังนั้นจึงควรถือวาการจัดทํารายชื่อนี้เปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่องและไมหยุดนิ่ง บัญชีรายชื่อมรดกทางโบราณคดีควรประกอบดวยขอมูลหลายระดับของ
ความสํา คัญและความน า เชื่ อถือ แม เ ป น เพีย งความรูที่ ผิว เผิน ก็ สามารถเป น จุ ด เริ่ มต น สํ า หรั บ
มาตรการในการปกปองคุมครองได
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ขอ 5 การคนควา
ตามหลักการแลวความรูดานโบราณคดีนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของการคนควาทาง
วิทยาศาสตรของมรดกทางโบราณคดี การคนควานั้นจะครอบคลุมถึงวิธีการทุกประเภทนับตั้งแต
วิธีที่ไมกอใหเกิดความเสียหายกับแหลงโดยการเก็บตัวอยางไปจนถึงการขุดคนอยางเต็มพื้นที่
จะตองรับเปนหลักการวา การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมรดกทางโบราณคดีจะตอง
ไมทําลายหลักฐานทางโบราณคดีมากไปกวาความจําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมายในการปกปอง
คุม ครองหรือ ตามวัต ถุป ระสงคท างวิช าการ ดัง นั้น เทคนิค ที่ไ มทํา ใหเ กิด ความเสีย หาย อาทิ
การสํารวจทางอากาศและทางภาคพื้นดิน และการเก็บตัวอยาง ควรไดรับการสนับสนุนเมื่อใดก็ตาม
ที่มีความเปนไปไดมากกวาการขุดคนแหลงมรดกทางโบราณคดีอยางเต็มพื้นที่
เปนที่เขาใจโดยนัยวา การขุดคนมักจะมีความจําเปนในการคัดเลือกหลักฐาน
เพื่อนําไปจัดเก็บขอมูล และสงวนรักษาไว ที่อาจมีคาเทากับการทําใหสูญเสียขอมูลอื่นได หรือ
แมแตอาจเปนการทําลายโบราณสถานทั้งหมดโดยสิ้นเชิง การตัดสินใจที่จะขุดคนจึงควรมีขึ้น
หลังจากที่มีการไตรตรองอยางถี่ถวนแลวเทานั้น
การขุดคนควรกระทําในแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานที่ถูกคุกคามโดยการ
พัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงจากการใชประโยชนที่ดิน การปลนสะดม หรือความเสื่อมสภาพตาม
ธรรมชาติ
ในกรณียกเวนอาจมีการขุดคนแหลงโบราณคดีที่ยังไมถูกคุกคามขึ้นไดเพื่อแกไข
ประเด็นปญหาในการคนควาวิจัยใหกระจาง หรือเพื่อตีความแหลงโบราณคดีใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อ
ประโยชนในการนําเสนอแหลงโบราณคดีตอสาธารณชน ในกรณีเชนนี้การขุดคนจะตองกระทํา
ภายหลังการประเมินความสําคัญของแหลงโบราณคดีตามหลักวิชาการแลว การขุดคนควรกระทํา
เพียงบางสวน และเก็บสวนที่เหลือที่ไมมีการรบกวนไวเพื่อการวิจัยตอไปในอนาคต
ควรจัดทํารายงานที่เปนไปตามมาตรฐานที่ไดตกลงกันเพื่อเสนอตอกลุมวิชาการ
ทั่วไป และควรนํามารวมเขากับบัญชีรายชื่อมรดกทางโบราณคดีที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่
สมควรภายหลังจากการสรุปผลการขุดคน
การขุดคนควรดําเนินการตามหลักการที่ระบุไวในขอเสนอแนะของยูเนสโก
วาดวยหลักการสากลในการปฏิบัติในการขุดคนทางโบราณคดีของยูเนสโก ค.ศ. 1956 และตาม
มาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและในระดับระหวางประเทศ
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ขอ 6 การบํารุงรักษาและการอนุรักษ
เปาหมายโดยภาพรวมของการจัดการมรดกทางโบราณคดีควรไดแก การสงวน
รักษาโบราณสถานไว ณ บริเวณที่คนพบ รวมถึงการอนุรักษ การเก็บรักษาขอมูลและสิ่งของที่ได
รวบรวมไวในระยะยาวอยางเหมาะสม การเคลื่อนยายองคประกอบของมรดกทางโบราณคดีไปยัง
แหลงที่ตั้งใหมแสดงใหเห็นถึงการฝาฝนหลักการวาดวยการสงวนรักษามรดกทางโบราณคดีใน
บริบทดั้งเดิม หลักการนี้เนนย้ําถึงความตองการบํารุงรักษาการอนุรักษและการจัดการที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังไมควรนําเสนอมรดกทางโบราณคดีโดยปลอยทิ้งไวในสภาพหลังการขุดคนหากไม
สามารถรับประกันไดวามีมาตรการในการบํารุงรักษาและการจัดการที่เหมาะสมที่จะสามารถ
อนุรักษมรดกทางโบราณคดีเอาไวได ความเกี่ยวของและการมีสวนรวมของทองถิ่นควรไดรับการ
สนับสนุนในฐานะที่เปนวิธีสงเสริมใหมีการบํารุงรักษามรดกทางโบราณคดี หลักการนี้มีความสําคัญ
เปนพิเศษ เมื่อเปนการดําเนินการกับมรดกทางโบราณคดีของกลุมคนพื้นเมืองหรือกลุมวัฒนธรรม
ในพื้นถิ่น เพื่อความเหมาะสมในบางกรณีอาจมีการมอบหมายใหกลุมคนพื้นเมืองมีความรับผิดชอบ
ในการปกปองคุมครองและการจัดการโบราณสถานและแหลงโบราณคดีดวย
โดยขอจํากัดทางดานงบประมาณซึ่งในบางครั้งไมอาจหลีกเลี่ยงได การบํารุงรักษา
ที่มีประสิทธิภาพ จึงตองกระทําบนพื้นฐานดวยการเลือกสรรตามความจําเปน ดังนั้นควรนําการ
บํารุงรักษานั้นมาปรับใชกับโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดีตัวอยางที่ไดรับการประเมินตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแลวถึงคุณภาพและความเปนตัวแทนของแหลง และไมควรจํากัด
เฉพาะเพียงโบราณสถานที่มีชื่อเสียงและดึงดูดสายตาเทานั้น
หลักการที่เกี่ยวของของขอเสนอแนะของยูเนสโก ค.ศ. 1956 ควรนํามาประยุกตใช
โดยเคารพตอการบํารุงรักษาและการอนุรักษมรดกทางโบราณคดี
ขอ 7 การนําเสนอ การใหขอมูลและการปฏิสังขรณ
การนําเสนอมรดกทางโบราณคดีตอสาธารณชนทั่วไปเปนวิธีการสําคัญในการ
สงเสริมความเขาใจในตนกําเนิดและพัฒนาการของสังคมสมัยใหม ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีการที่
สําคัญในการสงเสริมความเขาใจสําหรับความตองการในการปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดี
การนําเสนอมรดกทางโบราณคดีและการใหขอมูลควรเปนไปตามขอมูลจากการ
ตีความซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในปจจุบัน จึงตองมีการทบทวนปรับใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
และควรมีวิธีการเขาถึงขอมูลเพื่อความเขาใจในอดีตจากหลายๆ ทาง
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การปฏิสังขรณมีประโยชนใชสอยที่สําคัญสองประการคือ ในการคนควาวิจัยใน
เชิงทดลองและในการอธิบายตีความ อยางไรก็ตามการปฏิสังขรณควรกระทําดวยความระมัดระวัง
อย างยิ่ง เพื่ อ หลี ก เลี่ย งการรบกวนหลักฐานทางโบราณคดี ที่ยังหลงเหลื ออยู และควรคํ านึ งถึ ง
หลักฐานจากแหลงที่มาตางๆ ทั้งหมดเพื่อบรรลุถึงความเปนของแทดั้งเดิม ในกรณีที่มีความเปนไปได
และมีความเหมาะสมที่จะทําการปฏิสังขรณไดไมควรกอสรางทับลงบนซากโบราณคดีเลยทันที
และควรใหสังเกตเห็นไดถึงความแตกตางจากซากเดิม
ขอ 8 คุณสมบัติทางวิชาชีพ
มาตรฐานทางวิชาการระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ มีความสําคัญในการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี ดังนั้นการฝกอบรมมืออาชี พที่มีคุณภาพในสาขาความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของให มี
จํานวนเพียงพอควรเปนวัตถุประสงคสําคัญของนโยบายทางการศึกษาในทุกประเทศ ความตองการ
ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาพิเศษไดเรียกรองใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ควรที่
จะไดมีการวางมาตรฐานการฝกอบรมระดับมืออาชีพ และแนวทางปฏิบัติของผูปฏิบัติงาน และ
รักษามาตรฐานนั้นไว
วัตถุประสงคของการฝกอบรมดานวิชาการโบราณคดีควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในการอนุรักษจากการขุดคน มาเปนการสงวนรักษาไว ณ บริเวณแหลงโบราณสถานนั้น
และคํา นึง ถึง ขอ เท็จ จริง ที่วา การศึก ษาประวัติศ าสตรข องกลุม คนพื้น เมือ งมีค วามสํา คัญ ตอ
การสงวนรักษาและทําความเขาใจมรดกทางโบราณคดีเทาๆ กันกับการศึกษาโบราณสถานที่มี
ความโดดเดน
การปกปองคุมครองมรดกทางโบราณคดีเปนกระบวนการการพัฒนาที่มีการ
ตอเนื่องอยางไมเคยหยุดนิ่ง ดังนั้นจึงควรมีเวลาเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานเพื่อใหบุคคลเหลานี้ได
พัฒนาความรูใหทันสมัย และควรพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมในระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนเรื่อง
การปกปองคุมครองและจัดการมรดกทางโบราณคดีเปนพิเศษ
ขอ 9 ความรวมมือระหวางประเทศ
มรดกทางโบราณคดีเปนของสวนรวมของมวลมนุษยชาติ ความรวมมือระหวาง
ประเทศจึงมีความสําคัญในการพัฒนาและคงไวซึ่งมาตรฐานในการจัดการ
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มี ค วามต อ งการอย า งเร งด ว นในการสรา งกลไกระหวา งประเทศสํ าหรับ การ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานในสายวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี กลไกนี้กําหนดใหมีการจัดการประชุม การสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกและการจัดใหมีศูนยกลางของภูมิภาคสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (ICOMOS) ควรสงเสริมในประเด็นนี้ผานทาง
กลุมผูชํานาญพิเศษในการวางแผนระยะกลางและระยะยาว
ควรพั ฒ นาการแลกเปลี่ ย นคณะผู ป ฏิ บั ติ ง านระหว า งประเทศในฐานะที่ เ ป น
วิธีการยกระดับมาตรฐานการจัดการมรดกทางโบราณคดี
โปรแกรมการให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นเทคนิ ค ในสาขาการจั ด การมรดกทาง
โบราณคดีควรไดรับการพัฒนาภายใตการอุปถัมภของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
(ICOMOS)
กฎบัตรนี้เขียนขึ้นโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศ เพื่อการจัดการมรดก
ทางโบราณคดี (ICAHM) ซึ่งเปนคณะกรรมการวิชาการของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
(ICOMOS) ไดรับความเห็นชอบในการประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ
ณ เมืองโลซานน ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1990
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4. กฎบั ต รว า ด ว ยการปกป อ งคุ ม ครองและการจั ด การมรดกทางวั ฒ นธรรมใต น้ํ า
ค.ศ.1996 (พ.ศ.2539)
รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ ครั้งที่ 11
ที่เมืองโซเฟย เดือนตุลาคม ค.ศ.1996
บทนํา
กฎบัตรนี้มุงที่จะสนับสนุนการปกปองคุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา
ทั้งผืนน้ําภายในแผนดินและในบริเวณชายฝง ในทะเลน้ําตื้นและในมหาสมุทรลึก กฎบัตรนี้ระบุถึง
คุณลักษณะและสถานการณของมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและควรเปนที่เขาใจในฐานะที่เปน
สวนเสริมของกฎบัตรสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ (ICOMOS) วาดวยการปกปองคุมครอง
และจัดการมรดกทางโบราณคดี ค.ศ.1990 กฎบัตรฉบับดังกลาวใหคํานิยาม “มรดกทางโบราณคดี”
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของมรดกที่มีความสําคัญเกี่ยวกับวิธีการทางโบราณคดีในการกําหนด
ขอมูลเบื้องตน ประกอบดวยรองรอยการมีอยูของมนุษย สถานที่ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของ
กิจกรรมของมนุษย โครงสรางที่ถูกละทิ้งและซากวัตถุหลายชนิดที่คงเหลืออยู รวมถึงวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่เคลื่อนยายไดที่อยูในที่เดียวกัน ตามวัตถุประสงคของกฎบัตรฉบับนี้ จึงเปนที่เขาใจได
วามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําหมายถึงมรดกทางโบราณคดีที่อยูในสภาวะแวดลอมใตน้ํา หรือถูก
เคลื่อนยายมาจากบริเวณใตน้ํา ทั้งนี้ใหรวมถึงแหลงโบราณคดีและโครงสรางตางๆ ที่จมอยูใตน้ํา
ซากเรือและบริเวณที่มีซากเรือจมรวมบริบทของแหลงทั้งทางธรรมชาติและทางโบราณคดี
ดวยลักษณะเฉพาะดังกลาวมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําจึงเปนทรัพยากรในระดับระหวาง
ประเทศ มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําสวนใหญอยูในบริเวณที่ตั้งที่มีความเชื่อมตอระหวางประเทศ
และมีที่มาจากการติดตอและการคาระหวางประเทศซึ่งเรือและทรัพยสินบนเรือสูญหายไปใน
บริเวณที่ไกลจากทาเรือตนทางและจุดหมายปลายทาง
งานโบราณคดีมีสวนเกี่ยวของกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยความหมายในเชิงการ
จัดการทรัพยากรนั้นมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําถือวามีอยูอยางจํากัดที่สุดและไมสามารถทําขึ้น
ใหมได หากมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํามีสวนใหเราตระหนักถึงสิ่งแวดลอมในอนาคต เราก็ตองมี
ความรับผิดชอบทั้งโดยสวนตัวและโดยสวนรวมในปจจุบันเพื่อเปนหลักประกันใหมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําคงอยูตอไป
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งานโบราณคดีเปนกิจกรรมสาธารณะทุกคนมีสิทธิรับรูอดีตเพื่อใหความรูแกชีวิตของ
ตนเอง และทุกความพยายามในการตัดทอนความรูเรื่องอดีตเปนการลวงล้ําสิทธิสวนบุคคล มรดก
ทางวัฒนธรรมใตน้ํามีสวนสนับสนุนใหเกิดรูปแบบของลักษณะเฉพาะตัว และมีความสําคัญตอ
สํ า นึ ก ของผู ค นในการอยู ร ว มกั น ของชุ ม ชน นอกจากนี้ ห ากมี ก ารจั ด การที่ ล ะเอี ย ดอ อ นต อ
ความรูสึกแลวมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําก็จะมีบทบาทสําคัญในเชิงบวกสําหรับการสงเสริมการ
พักผอนและการทองเที่ยว
งานโบราณคดีจะดําเนินไปไดตองอาศัยงานวิจัย อันเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมนุษยที่มีความหลากหลายในยุคสมัยตางๆ อีกทั้งยังไดเสนอแนวความคิดใหมที่มีความ
ทาทายเกี่ยวกับชีวิตในอดีต ความรูและแนวความคิดเชนนั้นมีสวนในการทําความเขาใจชีวิต
ในปจจุบัน และดวยเหตุนี้เองงานโบราณคดีจึงมีสวนในการคาดคะเนถึงความทาทายในอนาคต
อีกดวย
กิจกรรมทางทะเลหลายกิจกรรมที่โดยในตัวกิ จกรรมเองนั้นอาจเปนประโยชนและ
พึงปรารถนาก็อาจมีผลเสียตอมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไดหากมิไดมีการเล็งเห็นผลกระทบนั้น
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําอาจไดรับความเสียหายจากการกอสรางที่เปลี่ยนแปลงชายฝง
และพื้นทะเล หรือเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ํา ชั้น ดินตะกอน หรือมลพิษ มรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ํา อาจไดรับความเสียหายจากการใชสอยทรัพยากรธรรมชาติโดยไมระมัดระวัง
ยิ่งไปกวานั้นรูปแบบในการเขาถึงที่ไมเหมาะสมและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการหยิบฉวย“ของที่
ระลึก”กลับไปสามารถกอใหเกิดผลตอการเสื่อมสภาพของแหลงได
การคุกคามหลายประการสามารถถูกขจัดหรือลดลงในแบบยั่งยืนโดยการปรึกษากับ
นักโบราณคดีตั้งแตตนและจัดทําโครงการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเสียหาย กฎบัตรฉบับนี้มุงที่จะ
ชวยเหลือในการนําความเชี่ยวชาญดานโบราณคดีที่มีมาตรฐานสูงเขามาตานทานการคุกคามที่มีตอ
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําโดยทันทีและมีประสิทธิภาพ
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําถูกคุกคามดวยกิจกรรมที่ไมพึงประสงคดวยเชนกัน เพราะ
เปนกิจกรรมที่ใหผลตอบแทนนอยสําหรับคาใชจายสูง การคาที่แสวงประโยชนจากมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําที่เปนตัวสินคาหรือคาดเก็งกําไรนั้น โดยพื้นฐานแลวไมสามารถไปดวยกันไดกับ
การปกปอง คุมครองและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม กฎบัตรฉบับนี้มุงที่จะใหหลักประกันวา
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การสํารวจทางโบราณคดีนั้นมีเปาหมาย วิธีการศึกษาและสมมติฐานของผลที่จะไดรับที่ชัดแจง
เพื่อที่ความมุงหมายของแตละโครงการจะไดมีความโปรงใสสําหรับพวกเราทุกคน
ขอ 1 หลักการพื้นฐาน
การสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไว ณ แหลงที่ตั้งใหถือเปนทางเลือก
อันดับแรก
การเขาถึงของสาธารณชนควรไดรับการสนับสนุน
เทคนิคที่ไมเปนการทําลาย การสํารวจที่ไมเปนการรบกวนและการเก็บตัวอยาง
ควรไดรับการสนับสนุนมากกวาการขุดคน
การสํา รวจทางโบราณคดี ต อ งไม ส ง ผลร า ยต อ มรดกทางวั ฒ นธรรมใต น้ํา
เกินความจําเปนสําหรับเปาหมายในการวิจัยของโครงการ
การสํารวจทางโบราณคดีตองหลีกเลี่ยงการรบกวนโดยไมจําเปนตอโครงกระดูก
มนุษยหรือแหลงโบราณคดีที่ไดรับความเคารพนับถือ
การสํารวจทางโบราณคดีตองทําควบคูไปกับการเก็บขอมูลที่มากเพียงพอ
ขอ 2 แผนงานโครงการ
ก อ นดํ า เนิ น การสํ า รวจทางโบราณคดี ต อ งมี ก ารเตรี ย มการและคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง
ตอไปนี้
- วัตถุประสงคในการวิจัยของโครงการ
- วิธีการและเทคนิคที่จะนํามาใช
- งบประมาณที่คาดวาจะไดรับ
- ตารางระยะเวลาการดําเนินการจนสิ้นสุดโครงการ
- การจัดองคประกอบ คุณสมบัติ ความรับผิดชอบและประสบการณของ
คณะผูปฏิบัติงาน
- การอนุรักษวัสดุ
- การจัดการและบํารุงรักษาแหลงโบราณคดี
- การจัดเตรียมเพื่อความรวมมือกับพิพิธภัณฑและสถาบันอื่นๆ
- การจัดเก็บขอมูล
- สุขภาพและความปลอดภัย
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-

การเตรียมการจัดทํารายงาน
การจัดเก็บในหอจดหมายเหตุ รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับ
การเคลื่อนยายขึ้นมา
- การเผยแพร รวมถึงการมีสวนรวมของสาธารณชน
แผนงานโครงการควรได รั บ การทบทวนและปรั บ แก ไ ขเมื่ อ มี ค วามจํ า เป น
การสํ า รวจทางโบราณคดี ต อ งกระทํ า ตามแผนงานโครงการ และควรเตรี ย มพร อ มให สั ง คม
โบราณคดีโดยทั่วไปสามารถขอขอมูลจากแผนงานโครงการไดเสมอ
ขอ 3 เงินทุน
ตองมีการรับประกันลวงหนากอนการสํารวจทางโบราณคดีวามีเงินทุนเพียง
พอที่จะดําเนินการตามแผนงานโครงการใหเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน รวมถึงการอนุรักษ การเตรียม
รายงานและการเผยแพรดวย แผนงานโครงการควรมีแผนเฉพาะหนาไวเพื่อรับรองการดําเนินการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา และสนับสนุนการจัดเก็บขอมูลในกรณีที่มีเหตุขัดของใดๆ กับ
เงินทุนที่คาดวาจะได
เงิ น ทุ น สํ า หรั บ โครงการจะต อ งไม ไ ด ม าจากการเรี ย กร อ งให ข ายมรดกทาง
วัฒนธรรมใตน้ําหรือการใชกลยุทธใดที่จะทําใหมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและการจัดเก็บขอมูล
สนับสนุนตองกระจัดกระจายโดยไมสามารถกอบกูกลับมาได
ขอ 4 ระยะเวลา
ตองมีการรับประกันลวงหนากอนที่จะมีการสํารวจทางโบราณคดีวามีระยะเวลา
เพียงพอในการทํางาน รวมถึงการอนุรักษ การเตรียมรายงานและการเผยแพรรายงานจนเสร็จสิ้น
ทุกขั้นตอนตามแผนงานโครงการ แผนงานโครงการควรมีแผนเฉพาะหนาเพื่อรองรับการอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและการจัดเก็บขอมูลสนับสนุนในกรณีมีการรบกวนในชวงระยะเวลาที่
ไดคาดคะเนไว
ขอ 5 วัตถุประสงคในการวิจัย วิธีการและเทคนิค
วัตถุประสงคในการวิจัยและรายละเอียดของวิธีการและเทคนิคที่จะนํามาใชตอง
ระบุไวในแผนงานโครงการ วิธีการที่ใชควรเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยของการสํารวจ
ทางโบราณคดีและเทคนิคที่ใชตองรบกวนมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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การวิเคราะหโบราณวัตถุภายหลังงานภาคสนามและการจัดเก็บขอมูลนับวาเปน
ขั้ น ตอนการสํ า รวจทางโบราณคดี ป ระการหนึ่ ง จึ ง ต อ งมี ก ารเตรี ย มการเพี ย งพอสํ า หรั บ การ
วิเคราะหระบุในแผนงานโครงการดวย
ขอ 6 คุณสมบัติ ความรับผิดชอบและประสบการณ
ผู ที่ ร ว มในคณะการสํ า รวจทางโบราณคดี ทุ ก คนต อ งมี ป ระสบการณ แ ละ
คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับแตละบทบาทในโครงการ บุคคลเหลานี้ตองไดรับการอธิบายชี้แจง
และมีความเขาใจในลักษณะงานที่ตนตองปฏิบัติ
การสํารวจทางโบราณคดีทุกครั้งมีลักษณะเปนการรุกล้ํามรดกทางวัฒนธรรมใตนา้ํ
ฉะนั้นตองกระทําภายใตทิศทางและการควบคุมของนักโบราณคดีใตน้ําที่ไดรับการเสนอชื่อวามี
คุณสมบัติและประสบการณเหมาะสมกับการสํารวจทางโบราณคดีนั้น
ขอ 7 การสํารวจทางโบราณคดีเบื้องตน
การสํารวจทางโบราณคดีที่มีลักษณะเปนการรุกล้ํามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา
จะตองกระทําภายหลังจากการรับฟงขอมูลที่ไดจากการประเมินถึงความเปราะบาง ความสําคัญ
และสิ่งที่แฝงอยูของแหลงโบราณคดีนั้น
การประเมิ น แหล ง โบราณคดี จ ะต อ งครอบคลุ ม ถึ ง การศึ ก ษาเบื้ อ งหลั ง ของ
หลั ก ฐานทางโบราณคดี แ ละประวั ติ ศ าสตร ที่ มี อ ยู ลั ก ษณะเฉพาะของสิ่ ง แวดล อ มและแหล ง
โบราณคดีนั้น และผลกระทบจากการรุกล้ําบริเวณที่ไดรับการสํารวจอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
ขอ 8 การจัดเก็บขอมูล
การสํารวจทางโบราณคดีทุกครั้งตองมีการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐานวิชาชีพ
สําหรับการจัดเก็บขอมูลทางโบราณคดีในปจจุบัน
การจัดเก็บขอมูลตองมีการเตรียมบันทึกของแหลงโบราณคดีที่เปนที่เขาใจได
ซึ่งรวมถึงที่มาของมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการเคลื่อนยายหรือนําออกจากบริเวณนั้นเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ จัดทําบันทึกสนาม แผนงานและภาพวาด รูปถายและบันทึกในรูปแบบของ
สื่ออยางอื่น
ขอ 9 การอนุรักษวัตถุ
โปรแกรมการอนุรักษวัตถุตองกําหนดถึงการรักษาซากวัตถุทางโบราณคดีทั้งใน
ระหวางการสํารวจ ในชวงรอยตอและในระยะยาว
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การอนุรักษวัตถุตองกระทําตามมาตรฐานของวิชาชีพในปจจุบัน
ขอ 10 การจัดการและการบํารุงรักษา
ตองมีการจัดเตรียมโปรแกรมการจัดการแหลงโบราณคดี มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรการในการปกป องคุมครองและการจั ดการแหลงมรดกทางวั ฒนธรรมใต น้ํ าเมื่อสิ้ นสุ ดงาน
ภาคสนาม โปรแกรมการจัดการแหลงโบราณคดีนี้รวมถึงการใหขอมูลแกสาธารณชน การเตรียมการ
ดวยเหตุและผลเพื่อรักษาความมั่นคงของแหลงโบราณคดี การตรวจสอบประเมินผลและปกปอง
คุมครองแหลงโบราณคดีใหพนจากการถูกรบกวน นอกจากนี้ยังควรมีการสนับสนุนใหสาธารณชน
สามารถเขาถึงแหลงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําได เวนแตกรณีการเขาถึงแหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ใตน้ํานั้นไมสอดคลองกับมาตรการปองกันและการจัดการ
ขอ 11 สุขภาพและความปลอดภัย
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของคณะสํ า รวจทางโบราณคดี แ ละบุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวของมีความสํ าคัญสูงสุด ผูเ ขารวมในคณะทุก คนจะตองปฏิบัติ ตามนโยบายว าด วยความ
ปลอดภัยที่เปนที่พอใจสําหรับขอเรียกรองทางวิชาชีพและขอบังคับที่เกี่ยวของ และตองมีการระบุ
นโยบายนี้ไวในแผนงานโครงการดวย
ขอ 12 การจัดทํารายงาน
รายงานขั้นกลางควรทําขึ้นตามตารางเวลาที่ระบุในแผนงานโครงการและเก็บอยู
ในบันทึกที่เกี่ยวของที่สาธารณชนจะสามารถขอขอมูลไดเสมอ
เนื้อความในรายงานควรประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังนี้
- คําอธิบายวัตถุประสงค
- คําอธิบายวิธีการศึกษาและเทคนิคที่ใช
- คําอธิบายผลที่ไดรับ
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคต การจัดการแหลงโบราณคดีและ
การดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการเคลื่อนยายระหวางการ
สํารวจทางโบราณคดี
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ขอ 13 การเก็บรักษา
เอกสารบันทึกผลของโครงการซึ่งรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่ไดรับการ
เคลื่อนยายระหวางการสํารวจทางโบราณคดีและสําเนาของเอกสารขอมูลสนับสนุนตองถูกเก็บ
รวบรวมและรักษาไวในสถาบันที่สาธารณชนสามารถเขาถึงไดและสามารถจัดเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกผลนั้นเปนการถาวรได และควรมีการตกลงเกี่ยวกับการเตรียมการในการเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกผลกอนเริ่มตนการสํารวจทางโบราณคดี โดยระบุไวในแผนงานโครงการ โดยที่เอกสาร
บันทึกผลนี้ควรไดรับการจัดเตรียมตามมาตรฐานทางวิชาชีพในปจจุบัน
ตองมีการรับประกันความสมบูรณทางวิชาการของเอกสารบันทึกผล รับประกัน
วาการเก็บรวบรวมไวในสถาบันตางๆ จะไมถูกขัดขวางไมใหมีการวิจัยเพิ่มเติม และจะตองไมมี
การนํามรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไปคาขายในฐานะที่เปนวัตถุที่มีมูลคาทางการคา
ขอ 14 การเผยแพร
ควรมี ก ารกระตุ น ให เ กิ ด ความตื่ น ตั ว ของสาธารณะในผลการสํ า รวจทาง
โบราณคดี แ ละในความสํ า คั ญ ของมรดกทางวั ฒ นธรรมใต น้ํ า ผ า นทางสื่ อ ในการนํ า เสนอที่
แพรหลาย และไมควรจํากัดกลุมผูเขาชมโดยการกําหนดราคาคาเขาชมในอัตราที่สูง
ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ความร ว มมื อ ระหว า งชุ ม ชนและกลุ ม คนในท อ งถิ่ น
เชนเดียวกันกับความรวมมือกับชุมชนและกลุมคนในทองถิ่นเฉพาะกลุมที่มีสวนรวมกับแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําที่เกี่ยวของ และเปนการเหมาะสมที่การสํารวจทางโบราณคดีจะตอง
กระทําตามความยินยอมและการรับรองของชุมชนและกลุมคนในทองถิ่นนั้น
คณะทํางานจะตองแสวงหาการมีสวนรวมของชุมชนและกลุมผลประโยชนใน
การสํารวจทางโบราณคดีในขอบเขตที่วาการมีสวนรวมนั้นตองสอดคลองกับการปกปองคุมครอง
และการจัดการ ในทางปฏิบัติคณะทํางานควรจัดใหสาธารณชนมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทาง
โบราณคดีโดยการฝกอบรมและใหความรู
ควรมี ก ารสนับสนุ น ความรว มมือกับ พิ พิธภั ณ ฑ และสถาบัน อื่ น ๆ ควรมี ก าร
เตรียมการสําหรับการเขาเยี่ยมชม และควรมีการวิจัยและรายงานโดยสถาบันที่ใหความรวมมือไว
ลว งหนากอนดําเนินการสํารวจทางโบราณคดี และการรวบรวมผลการสํารวจทางโบราณคดี
ขั้นสุดทายจะตองพรอมที่จะทําการเผยแพรโดยเร็วเทาที่จะเปนไปไดโดยคํานึงถึงความซับซอน
ของการวิจัยและการรวบรวมเก็บไวในบันทึกสาธารณะที่เกี่ยวของ
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ขอ 15 ความรวมมือระหวางประเทศ
ความร ว มมือ ระหวา งประเทศมีค วามสํา คัญ ต อ การปกปอ งคุม ครองและ
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําและควรไดรับการสงเสริมเพื่อประโยชนสําหรับมาตรฐาน
ระดับสูงของการสํารวจและการวิจัย ความรวมมือระหวางประเทศควรไดรับการสนับสนุนเพื่อที่
นักโบราณคดีและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่นที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ทางดานการสํารวจ
แหลงมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ําไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โปรแกรมแลกเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน
ในสายวิชาชีพใหถือวาเปนวิธีปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลที่ดีที่สุด
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5. กฎบัตร เบอรราอิโคโมสออสเตรเลีย
ประวัติ
อิโคโมสออสเตรเลียปรารถนาที่จะมีกฎบัตรเบอรราที่สมบูรณฉบับหนึ่ง ดังนั้นในป
พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) จึงเกิดการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณขึ้น สวนกฎบัตรเบอรราที่ไดรางไว 3
ฉบับกอนหนานี้ปจจุบันกลายเปนเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรไปและอิโคโมสออสเตรเลีย
ไมไดยึดถือปฏิบัติอีกตอไป ผูใดที่ถือใชกฎบัตรเบอรราฉบับป พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) (หรือฉบับอื่น
กอนฉบับปรับปรุงแกไขเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)) ใหถือวาไมไดใชกฎบัตรเบอรรา
ตามที่อิโคโมสออสเตรเลียประกาศ ในการนี้สามารถเรียกโดยยอวา กฎบัตรเบอรรา ซึ่งหมายถึง
กฎบัตรเบอรราอิโคโมสออสเตรเลียฉบับ พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) นั่นเอง
อิโ คโมสออสเตรเลีย หรือ สภาการโบราณสถานระหวา งประเทศแหง ออสเตรเลีย
ซึ่งเปนองคกรที่ทํางานทางดานการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมของชาติ ไดรางปรับปรุงแกไขกฎบัตร
เบอรราในวาระการประชุมสามัญประจําป เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ.2542 (1999) เพื่อทบทวน
กระบวนการอนุรักษที่จะนํามาปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผล
ในฉบับปรับปรุงแกไขนี้ไดใชกระบวนการการอนุรักษที่ทันสมัยซึ่งพัฒนาขึ้นในชวง 10
ปใหหลังจากการปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรราครั้งลาสุด
การเปลี่ยนแปลงที่เ ห็น ชัด คือการลดความสําคัญของสิ่งที่จับต องไดทั้งในแงก ารใช
ประโยชนโบราณสถานนั้น ความสัมพันธระหวางโบราณสถานกับชุมชน และความหมายของ
โบราณสถานตอชุมชน
กฎบัตรนี้ย้ําถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจโดยเฉพาะ
ชุมชนที่มีความผูกพันอยางเหนียวแนนกับโบราณสถานนั้น ไมวาจะเปนเจาของรานขายของตาม
มุม ถนน คนงานในโรงงานหรื อ ผู ที่ ดูแ ลชุม ชนทุ ก คนควรเล็ ง เห็ น คุ ณ ค า และความสํา คั ญ ของ
โบราณสถานและควรถือปฏิบัติทั้งในสังคมคนพื้นเมืองหรือสังคมยุโรป
มีการพัฒนาการวางแผนเพื่อใชในการตัดสินใจที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับมรดกทาง
สถาปตยกรรมมากขึ้น โดยมีการใชตารางประกอบในตอนทายของเอกสารที่ทําใหเขาใจงายขึ้น
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หลังจากที่มีการปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรราในป พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) รางกฎบัตร
ฉบับกอนๆ (ป ค.ศ.1988, 1981, 1979) ถือเปนเอกสารที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งไดบันทึก
พัฒนาการของทฤษฎีการอนุรักษในประเทศออสเตรเลีย
ในกรณีที่มีคําถามเกี่ยวกับกระบวนการในการรางกฎบัตรเบอรราฉบับใหมหรือคําถาม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกรุณาติดตอ เลขานุการอิโคโมสออสเตรเลีย โทรศัพท +61 3 9251 7131 โทรสาร
+61 3 9251 7158
กฎบัตรเบอรรา โดยอิโคโมสออสเตรเลียเพื่อการอนุรักษสถานที่ที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรม
บทนํา
สืบเนื่องจากกฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและการบูรณะโบราณสถาน (กฎ
บัตรเวนิช 1964) การประชุมสามัญของอิโคโมสครั้งที่ 5 ณ กรุงมอสโค ป พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978)
การปรับปรุงแกไขกฎบัตรเบอรรา ณ เมืองเบอรราประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.
2522 (ค.ศ.1979) วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988)
และวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999)
กฎบัตรเบอร ราเป นแนวทางการอนุรัก ษและการจัดการสถานที่ ที่มี ความสํ าคั ญทาง
วัฒนธรรมและเปนพื้นฐานความรูและประสบการณของสมาชิกสภาการโบราณสถานระหวาง
ประเทศแหงออสเตรเลีย (Australia ICOMOS)
การอนุรักษเปนสวนหนึ่งของการจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมและเปน
ความรับผิดชอบที่ตอเนื่อง
กฎบัตรมีขึ้นเพื่อใคร
กฎบัตรเบอรราเปนแนวทางการปฏิบัติที่ไดมาตรฐานสําหรับผูที่ตองการคําแนะนําเพื่อ
การตัดสินใจหรือผูที่เกี่ยวของกับงานทางดานนี้รวมทั้งเจาของ ผูจัดการ และผูดูแล
การใชกฎบัตรเบอรรา
ควรอานกฎบัตรทั้งหมด ดวยขอตางๆ จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ขอที่เปนหลักการ
อนุรักษนั้นสามารถพัฒนาตอไดในกระบวนการการอนุรักษและการปฏิบัติการอนุรักษ หัวขอ
ตางๆ ถูกแบงออกเพื่อใหอานงายขึ้นไมใชถูกแบงเพื่อเปนสวนหนึ่งของกฎบัตร
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กฎบัต รเบอรร ามีค วามหมายในตัว เอง แตแ งมุ มตา งๆ ในการประยุ ก ตใ ช จ ะอธิบ าย
เพิ่มเติมในเอกสารของอิโคโมสออสเตรเลีย ซึ่งไดแก
• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องความสําคัญทางวัฒนธรรม
• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องนโยบายการอนุรักษ
• คูมือของกฎบัตรเบอรราเรื่องขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการศึกษาและการรายงานผล
• ขอตกลงจรรยาบรรณในเรื่องการอนุรักษสถานที่สําคัญ
สถานที่ใดบางที่สามารถใชกฎบัตรเบอรรา
กฎบัตรเบอรราสามารถใช ไ ดกั บทุ กสถานที่ซึ่งมีความสําคั ญ ทางวั ฒนธรรมรวมทั้ ง
สถานที่ทางธรรมชาติ สถานที่ที่มีคุณคาทางเชื้อชาติเผาพันธุและประวัติศาสตรที่สําคัญ
หลักการขององคกรอื่นๆ อาจมีความเกี่ยวของกับกฎบัตรเบอรราได ซึ่งหมายรวมถึง
กฎบัตรมรดกทางธรรมชาติแหงประเทศออสเตรเลีย (Australian Natural Heritage Charter) และ
Draft Guidelines for the Protection, Management and Use of Aboriginal and Torres Strait Islander
Cultural Heritage Places
ทําไมถึงตองอนุรักษ
สถานที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมพัฒนาความเปนอยูของผูคนและดลบันดาลใหเกิด
สั ม พั น ธ ที่ ดี ข องชุ ม ชนกั บ สถานที่ นั้ น ๆ ตั้ ง แต อ ดี ต จนป จ จุ บั น สิ่ ง เหล า นั้ น ก็ คื อ บั น ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตรที่มีความสําคัญเพราะเปนสิ่งที่จับตองไดที่แสดงถึงเอกลักษณและประวัติศาสตร
ของออสเตรเลีย อีกทั้งยังสะทอนถึงเผาพันธุที่มีความหลากหลายที่บอกถึงวาเราคือใคร มาเปนเรา
ในทุกวันนี้ไดอยางไร และประเทศออสเตรเลียถือกําเนิดขึ้นมาอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่มีคามากและ
ยากที่จะหาอะไรมาทดแทนได
ควรที่จะมีการอนุรักษสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทางวัฒนธรรมเพื่อคนในยุคปจจุบันและ
อนาคต
กฎบัตรเบอรรานี้สนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงอยางรอบคอบ โดยที่ดูแลรักษาสถานที่
และใชประโยชนจากพื้นที่ตามสมควร ในทางกลับกันก็ควรจะเปลี่ยนแปลงใหนอยที่สุดเทาที่จะ
ทําไดเพื่อจะรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมนั้นไว
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ขอ 1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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ความหมาย
คําอธิบาย
สถานที่ หมายถึง พื้นที่ ที่ดิน ภูมิทัศน อาคาร กลุม แนวคิดเรื่องสถานที่ควรจะตีความแบบกวาง
ซึ่งองคประกอบอื่นๆ ที่อธิบายในขอ 1.1 นี้
อาคาร รวมถึงสวนประกอบ องคประกอบอื่นๆ
อาจรวมถึงอนุสรณสถาน ตนไม สวน
ในพื้นที่วางและทัศนียภาพ (place)
สถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
บริเวณชนบทหรือเมือง เขตอุตสาหกรรม
เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และความเชื่อทางศาสนา
ความสําคัญทางวัฒนธรรมคือความสําคัญ
ความสําคัญทางวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทาง
ของมรดกและคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
สุนทรียศาสตร ประวัติศาสตร วิชาการ สังคม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สําหรับคนในยุคปจจุบันและอนาคต
ความสําคัญทางวัฒนธรรม มีอยูในตัวสถานที่เอง ความสําคัญทางวัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามประวัติศาสตรที่ดําเนินตอไป
ในโครงสราง บริเวณแวดลอม การใชพื้นที่
สมาคม ความหมาย การบันทึก สถานที่เกี่ยวของ
การทําความเขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรมนี้
และวัตถุที่เกี่ยวของโบราณสถานอาจมีระดับ
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามขอมูลใหมๆ ที่ไดมา
ความสําคัญตางกันออกไปขึ้นกับแตละคนหรือ
แตละกลุมคน
โครงสรางนี้ยังรวมถึงการตกแตงในอาคาร
โครงสราง หมายถึง วัสดุทางกายภาพของ
ซากปรักหักพังและวัสดุที่ขุดคนได
โบราณสถานนั้นทั้งหมดรวมทั้งองคประกอบ
ตางๆ สิ่งที่สรางติดกับโบราณสถาน และวัตถุ
โครงสรางยังอาจหมายถึงพื้นที่ที่เปน
ตางๆ (fabric)
องคประกอบของโบราณสถานที่มี
ความสําคัญอีกดวย
การอนุรักษ หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่ดูแล
รักษาโบราณสถานนั้นไวใหคงคุณคาความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมตอไป
การบํารุงรักษา หมายถึง การดูแลปองกันวัสดุและ ยกตัวอยางในเรื่องรางน้ําบนหลังคา
- การบํารุงรักษา คือ การตรวจดูแลทําความ
บริเวณโดยรอบโบราณสถานนั้นๆ อยางตอเนื่อง
สะอาดรางน้ําทุกวัน
ซึ่งตางจากการซอมแซมตรงที่การซอมแซมจะ
เกี่ยวของกับการปฏิสังขรณและการบูรณะ
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ขอ 1

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12

1.13
1.14

ความหมาย

คําอธิบาย
- การปฏิสังขรณ คือ การนํารางน้ํากลับมา
ใสไวที่เดิม
- การบูรณะ คือ แทนที่สวนที่สึกหรอ
การสงวนรักษา หมายถึง การดูแลรักษาโครงสราง ควรตระหนักวาโบราณสถานและ
องคประกอบตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ของโบราณสถานไวตามสภาพเดิมและชะลอ
กาลเวลา
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
การบูรณะ หมายถึง การทําใหโครงสรางของ
โบราณสถานกลับคืนสูสภาพเดิมโดยนําสิ่งที่
เพิ่มเติมขึ้นมาออกไปหรือรวบรวมสวนประกอบ
ที่เหลืออยูใหกลับสูสภาพเดิมโดยไมใชวัสดุใหม
การปฏิสังขรณ หมายถึง การซอมแซมให
เหมือนเดิมโดยตางจากการบูรณะตรงที่ใชวัสดุ
ที่ทําขึ้นมาใหม
การประยุกตการใชสอย หมายถึง การปรับปรุง
พื้นที่ใหเหมาะแกการใชงานที่มีอยูหรือที่จะมีขึ้น
การใช หมายถึง หนาที่ของโบราณสถานรวมถึง
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในโบราณสถาน
การใชงานที่เหมาะสม หมายถึง การใชพื้นที่ที่
ตระหนักถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน เชน การใชงานที่ไมมีผลกระทบ
หรือมีผลกระทบนอยตอความสําคัญทาง
วัฒนธรรม
บริเวณแวดลอม หมายถึง บริเวณโดยรอบ
โบราณสถานซึ่งรวมถึงบริเวณรอบๆ ทั้งหมด
ที่มองเห็น
สถานที่เกี่ยวของ หมายถึง สถานที่ที่แสดงถึง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมของสถานที่อื่น
วัตถุที่เกี่ยวของ หมายถึง วัตถุที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมของโบราณสถานนั้น แตไมไดอยู ณ ที่นั้น
ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 1
1.15

ความหมาย
สมาคม หมายถึง องคกรที่มีความสัมพันธพิเศษ
ระหวางผูคนกับโบราณสถาน

คําอธิบาย
สมาคมนี้ยังหมายรวมถึงสมาคมที่มีคุณคาทาง
สังคม จิตใจ และมีความรับผิดชอบทาง
วัฒนธรรมตอพื้นที่

1.16

ความหมาย คือ การอธิบายวาโบราณสถานมี
ความสําคัญอยางไร สื่ออะไร ทําใหระลึกถึงอะไร
หรือแสดงออกถึงสิ่งใด

โดยทั่วไปความหมายสัมพันธกับสิ่งที่สัมผัส
จับตองไมได เชน ความหมายและความทรงจํา
ที่เปนสัญลักษณ

1.17

การตีความ หมายถึง การนําเสนอความสําคัญทาง
วัฒนธรรมของโบราณสถานในทุกรูปแบบ

อาจเปนการตีความการดูแลรักษา
โบราณสถานโดยรวม (เชน การบํารุงรักษา
การปฏิสังขรณ การบูรณะ) การใชพื้นที่และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการอธิบายถึง
วัสดุที่ทําขึ้นใหมในพื้นที่

ขอ 2
2.1

การอนุรักษและการจัดการ
ควรอนุรักษสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรม

2.2

วัตถุประสงคของการอนุรักษคือเพื่อคง
ความสําคัญทางวัฒนธรรมนั้นไว

2.3

การอนุรักษคือสวนหนึ่งของการจัดการโบราณ
สถานที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมที่ดีวิธีหนึ่ง

2.4

ควรคุมครองโบราณสถานที่มีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและไมละเลยหรือปลอยใหตกอยูใน
สภาพที่ทรุดโทรม
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คําอธิบาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 3
3.1

ขอควรระวัง
การอนุรักษตองอยูบนพื้นฐานของโครงสรางเดิม
การใชสอย ตองระมัดระวังโดยเปลี่ยนแปลง
เฉพาะสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนและควรเปลี่ยน
ใหนอยที่สุด

คําอธิบาย
สิ่งที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงชวงที่ทําการ
บํารุงรักษาโบราณสถานถือเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของโบราณสถานนั้นและถือ
เปนสวนหนึ่งของความสําคัญของ
โบราณสถานนั้น ซึ่งการอนุรักษควรจะให
ขอมูลตรงนี้

3.2

ไมควรบิดเบือนหลักฐานทางกายภาพหรือ
หลักฐานอื่นๆ ที่มีอยูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แกโบราณสถาน และไมอาศัยการคาดเดาในการ
ลงมือปฏิบัติ

ขอ 4
4.1

ขอควรระวัง
การอนุรักษควรใชองคความรู ทักษะ และ
หลักเกณฑทุกอยางเพื่อใชในการศึกษาและดูแล
รักษาโบราณสถานนั้น

คําอธิบาย

4.2

การอนุรักษโครงสรางที่มีความสําคัญควรใช
วิธีการและวัตถุดิบตามแบบดั้งเดิม ในบางกรณี
วิธีการและวัตถุดิบตามแบบสมัยใหมสามารถ
นํามาใชไดเพื่อประโยชนในการอนุรักษ

การใชวิธีและวัตถุดิบที่ทันสมัยควรไดรับการ
ยอมรับโดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือโดยผู
มีประสบการณ

ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน

159

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 5
5.1

คุณคา
การอนุรักษโบราณสถานควรพิจารณาทุกแงมุม
ทั้งความสําคัญทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
โดยไมเนนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

5.2

ลําดับความสําคัญทางวัฒนธรรมนําไปสูขั้นตอน
การอนุรักษที่แตกตางกัน

ขอ 6
6.1

ขั้นตอนของกฎบัตรเบอรรา
คําอธิบาย
ควรทําความเขาใจอยางดีในเรื่องความสําคัญทาง ขั้นตอนของกฎบัตรเบอรรา คือ ลําดับการ
วัฒนธรรมและประเด็นอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบตอ สืบคนขอมูล การตัดสินใจและการปฏิบัติซึ่ง
ไดนาํ เสนอในรูปแบบชาจประกอบตอนทาย
โบราณสถานนั้นในอนาคต โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหขอมูลกอนการตัดสินใจใดๆ
เริ่มดวยความเขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรม
วางนโยบายและการจัดการกับโบราณสถานนั้น
ตามนโยบายที่ไดวางไว
นโยบายการจัดการโบราณสถานตองมาจากความ
เขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรม
การวางนโยบายตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมี
ขึ้นตอโบราณสถานนั้นในอนาคต เชน ความ
ตองการของผูครอบครองทรัพยากร ขอจํากัด
ภายนอกและสภาพทางกายภาพ

6.2
6.3
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คําอธิบาย
กฎบัตรมรดกทางธรรมชาติแหงประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Natural Heritage
Charter) มีคําอธิบายการอนุรักษโบราณ
สถานที่มีความสําคัญทางธรรมชาติไว
ในเรื่องคุณคาทางวิทยาศาสตร สังคม
สุนทรียศาสตร และคุณภาพชีวิต ความสําคัญ
ที่วานี้หมายถึงความสําคัญทางดานระบบ
นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ภูมิศาสตรที่มีอยูในปจจุบันและอนาคต
ควรระวังขณะที่ทําการอนุรักษเพราะอาจ
ทําใหความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญทาง
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปได มาตรานี้
ไมควรนําไปเปนตัวตัดสินการทําการอนุรักษ
ที่ไมเนนความสําคัญทางวัฒนธรรม
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 7
7.1

การใช
การใชควรคงคุณคาความสําคัญทางวัฒนธรรม
ของโบราณสถานไว

7.2

ควรใชโบราณสถานอยางมีประโยชน

ควรระบุนโยบายการใชหรือสัดสวนในการ
ใชหรือขอจํากัดการใชโบราณสถานที่มี
ความสําคัญทางวัฒนธรรม การใช
โบราณสถานในรูปแบบใหมควรมีการ
เปลี่ยนแปลงตอโบราณสถานนอยที่สุด ควร
เคารพสมาคมและความหมายที่สัมพันธกับ
โบราณสถานและกระทําสิ่งที่เหมาะสมเพื่อ
ดํารงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถานนั้นไว

ขอ 8

ภูมิทัศน
การอนุรักษตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ภูมิทัศนโดยรอบและกับสิ่งที่แสดงความสัมพันธ
กับความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถาน

คําอธิบาย
ในเรื่องภูมิทัศนโดยรอบหมายรวมถึงการใช
ทําเล ปริมาณ รูปแบบ ขนาด คุณลักษณะ สี
เนื้องาน วัสดุ สวนสิ่งที่แสดงความสัมพันธ
กับความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน เชน เรื่องประวัติศาสตร
อาจเกี่ยวเนื่องกับการตีความ ความชื่นชมยินดี
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ โบราณสถาน

เปนการไมเหมาะสมที่จะมีการกอสรางสิ่งใดๆ
ขึ้นมาใหมที่กอเกิดความเสียหาย ทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนโดยรอบโบราณสถานนั้น

คําอธิบาย
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 9
9.1

9.2

9.3

ขอ 10
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ทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ตั้งของโบราณสถานเปนสวนหนึ่งของ
ความสําคัญทางวัฒนธรรม ตัวอาคาร ตัวงาน หรือ
องคประกอบอื่นของโบราณสถานควรที่จะดํารง
อยูในบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
การยายทําเลที่ตั้งจะอนุโลมใหตอเมื่อเปนวิธีเดียว
ที่จะทําใหโบราณสถานนั้นคงอยูตอไป
อาคารบางอาคาร งานบางงาน หรือองคประกอบ
บางอยางไดออกแบบมาเพื่อที่จะเคลื่อนยายได
หรือในประวัติศาสตรไดเคยทําการเคลื่อนยายมา
ครั้งหนึ่งแลว ซึ่งสิ่งเหลานั้นไมมีความสําคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งของโบราณสถานในปจจุบัน
ฉะนั้นการเคลื่อนยายจึงเปนเรื่องที่เหมาะสม
ถามีการยายอาคาร ตัวงานหรือองคประกอบอื่น
ควรจะยายไปที่ที่เหมาะสมและใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอความสําคัญทาง
วัฒนธรรม

คําอธิบาย

เนื้อหา
เนื้อหา สิ่งที่ติดกับโบราณสถานและวัตถุตางๆ
ที่สื่อถึงความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน ควรจะคงอยู ณ ที่นั้น การ
เคลื่อนยายจะไดรับการยินยอมเมื่อเปนการกระทํา
เพื่อความปลอดภัยและสงวนรักษา ซึ่งอาจจะยายไป
เพื่อเปนการบํารุงรักษาชั่วคราว หรือนําไป
จัดแสดงดวยเหตุผลทางวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย
ความปลอดภัยหรือปกปองโบราณสถานนั้นเอง
ซึ่งสิ่งเหลานี้ควรนํากลับไปไวที่เดิมเมื่อโอกาส
อํานวยและมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม

คําอธิบาย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 11

สถานที่และวัตถุที่เกี่ยวของ
ควรรักษาสภาพโบราณสถานและวัตถุที่เกี่ยวของ
กับความสําคัญทางวัฒนธรรม

คําอธิบาย

ขอ 12

การมีสวนรวม
บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของและมีความสัมพันธเปน
พิเศษหรือมีหนาที่รับผิดชอบตอโบราณสถานตาม
บทบาททางสังคม ทางความเชื่อ และทาง
วัฒนธรรม ควรมีสวนรวมในการอนุรักษ
การตีความและการจัดการโบราณสถาน

คําอธิบาย

ขอ 13

คุณคารวมทางวัฒนธรรม
คุณคารวมทางวัฒนธรรมควรเปนที่รูจัก เคารพ
และสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแยง
เกิดขึ้น

คําอธิบาย
โบราณสถานบางแหงที่มีความขัดแยงในเรื่อง
คุณคาทางวัฒนธรรม สงผลกระทบตอการทํา
ตามนโยบายและการตัดสินใจในการจัดการ
ในมาตรานี้คําวาคุณคาทางวัฒนธรรม
หมายถึงความเชื่อที่สําคัญของกลุมชน
วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องความเชื่อทางการเมือง
ศาสนา จิตใจและจริยธรรม ซึ่งกินความกวาง
กวาความสําคัญทางวัฒนธรรม

ขอ 14

ขั้นตอนการอนุรักษ
การอนุรักษในแตละครั้งหมายรวมถึงขั้นตอนใน
การเก็บรักษาหรือแนะนําการใชแกกลุมคนที่
เกี่ยวของ รวมถึงความหมายของการอนุรักษ
สงวนรักษา ปฏิสังขรณ บูรณะ การปรับแตง
การตีความและมักกลาวถึงการรวมกันของเรื่อง
ทั้งหลายนี้ดวย

คําอธิบาย
อาจมีบางกรณีที่ไมตองทําสิ่งใดเพื่อที่จะ
บรรลุผลการอนุรักษ
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 15
การเปลี่ยนแปลง
15.1 อาจมีความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
รักษาความสําคัญทางวัฒนธรรมเอาไว แตไมควร
ลดความสําคัญนั้นลงไป ระดับการเปลี่ยนแปลง
ควรทําตามระดับความสําคัญทางวัฒนธรรมและ
การตีความที่เหมาะสม

คําอธิบาย
เมื่อกําลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ควรทํา
การสํารวจหาตัวเลือกหลายๆ ทางเพื่อหาทาง
เลือกที่จะเลี่ยงการกระทําที่ลดความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมลงไป

15.2

การเปลี่ยนแปลงที่ลดความสําคัญทางวัฒนธรรม
ลงไปจะตองสามารถแกไขไดและทําไดทันทีเมื่อ
โอกาสอํานวย

การเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําใหกลับคืน
สภาพเดิมไดควรทําแบบชั่วคราว สวนการ
เปลี่ยนแปลงที่ไมสามารถทําใหกลับคืนสภาพ
เดิมไดควรกระทําเมื่อเปนทางเลือกสุดทาย
และไมควรเปนขอจํากัดในแผนการอนุรักษ
ในอนาคต

15.3

เปนการไมเหมาะสมที่จะทําลายสวนประกอบ
สําคัญของโบราณสถาน อยางไรก็ตามในบางกรณี
ก็เปนเรื่องเหมาะสมที่จะทําลายบางสวน เพราะ
เปนสวนหนึ่งของการอนุรักษ สวนการเคลื่อนยาย
ก็ควรนํากลับไปไวที่เดิมเมื่อโอกาสอํานวย

15.4

ควรเคารพความสําคัญทางวัฒนธรรมของ
โบราณสถาน ถามองโบราณสถานซึ่งรวมทั้ง
โครงสราง การใช บุคคลที่เกี่ยวของ ความหมาย
ในชวงเวลาที่ตางกันหรือมุมมองทางความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมที่ตางกัน ควรเนนหรือตีความ
เฉพาะชวงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเฉพาะแงมุมหนึ่ง
โดยสวนที่ไมไดถูกกลาวถึงหรือตีความจะตอง
เปนเรื่องที่ไมคอยมีความสําคัญทางวัฒนธรรม แต
สวนที่ถูกกลาวถึงหรือตีความจะมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมมากกวา
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 16

การบํารุงรักษา
การบํารุงรักษาเปนพื้นฐานในการอนุรักษและควร
กระทําเมื่อโบราณสถานนั้นมีความสําคัญทาง
วัฒนธรรมและคุณคานี้มีความจําเปนที่จะตอง
รักษาใหคงอยู

คําอธิบาย

ขอ 17

การสงวนรักษา
เปนการเหมาะที่จะสงวนรักษาโบราณสถานที่มี
ความสําคัญทางวัฒนธรรม หรือในทางกลับกันก็
ควรมีการบํารุงรักษาโบราณสถานที่อยูในขั้นที่
จะตองมีกระบวนการอนุรักษเขาไปจัดการ

คําอธิบาย
การบํารุงรักษานั้นชวยปกปองโบราณสถาน
โดยปราศจากการบิดเบือนหลักฐานทางการ
กอสรางและการใช ซึ่งการสงวนรักษาจะ
ปฏิบัติไดตอเมื่อ
- มีหลักฐานแสดงใหเห็นความสําคัญของ
โบราณสถานวาไมควรมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
- มีการสืบคนขอมูลไมเพียงพอที่จะอนุญาต
ใหทําตามนโยบายไดซึ่งตองดําเนินไป
ตามขอ 26 ถึง 28
อาจมีการสรางงานใหมที่สัมพันธกับการ
สงวนรักษานี้แตตองทําดวยวัตถุประสงคที่จะ
ปกปองสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน
และตองสอดคลองกับขอ 22

ขอ 18

การบูรณะและการปฏิสังขรณ
การบูรณะและการปฏิสังขรณจะตองเปดเผย
มุมมองทางดานวัฒนธรรมที่สําคัญของ
โบราณสถานนั้น

คําอธิบาย
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 19

การบูรณะ
การบูรณะจะเหมาะสมเมื่อมีหลักฐานที่เกิดขึ้น
กอนหนานี้อยางเพียงพอ

ขอ 20
การปฏิสังขรณ
20.1 การปฏิสังขรณจะกระทําเมื่อโบราณสถานอยูใน
สภาพที่ไมสมบูรณจากความเสียหาย การ
เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมีหลักฐานเพียงพอที่จะทํา
การบูรณะใหอยูในสภาพเดิม อาจมีบางครั้งที่มี
การกอสรางสิ่งใหมเพื่อใชปฏิบัติการเพื่อรักษา
ความสําคัญทางวัฒนธรรมไว
20.2

การปฏิสังขรณควรแจกแจงขั้นตอนไดอยาง
ละเอียดหรือแจกแจงการตีความที่เพิ่มขึ้นมาได

ขอ 21

การประยุกตการใชสอย
ตองมีการจํากัดการประยุกตการใชสอยเฉพาะ
เทาที่จําเปนดังที่อธิบายไวในขอ 6 และ 7

21.1

การประยุกตการใชสอยจะเปนที่ยอมรับเมื่อมี
ผลกระทบตอความสําคัญของโบราณสถานนอย
ที่สุด
การปรับเปลี่ยนควรเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ใหนอยที่สุด โดยเริ่มลงมือปฏิบัติหลังจากที่
พิจารณาหลายๆ ทางเลือกกอน

21.2
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คําอธิบาย

คําอธิบาย

คําอธิบาย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 22
งานใหม
22.1 งานใหม เชน สิ่งที่เพิ่มเขาไปในสถานที่จะ
สามารถทําไดเมื่อไมมีผลกระทบหรือบิดเบือน
ความสําคัญทางวัฒนธรรมหรือทําใหการตีความ
และการชื่นชมคลาดเคลื่อนไป
22.2 ควรสามารถแยกแยะงานใหมไดโดยทันที

คําอธิบาย
งานใหมจะมีความกลมกลืนเขากับสถานที่ได
ถามีขนาด รูปแบบ รูปราง ลักษณะ สี เนื้องาน
และวัสดุที่มีความคลายคลึงกับสิ่งที่เคยมีอยู
แตก็ควรหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ

ขอ 23

การใชการอนุรักษ
การอนุรักษอาศัยความตอเนื่อง การปรับเปลี่ยน
หรือการแทนที่ที่เหมาะสม

คําอธิบาย
สิ่งนี้อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
โครงสรางของโบราณสถาน แตตอง
สงผลกระทบใหนอยที่สุด ในบางกรณี
ความตอเนื่องในการปฏิบัติอาจกลายเปนสาย
งานใหมที่สําคัญได

ขอ 24
การดํารงอยูของสมาคม และความหมาย
24.1 ควรเคารพ รักษา และไมทําใหสมาคมที่แสดง
ความสําคัญของผูคนกับโบราณสถานเสื่อมเสีย
ควรมีการสืบคนขอมูลเพื่อใชในการตีความเพื่อ
การเฉลิมฉลองในโอกาสตางๆ

คําอธิบาย
หลายๆ สมาคมอาจมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้

24.2

ควรเคารพความหมายที่สําคัญของโบราณสถาน
รวมถึงคุณคาทางดานจิตใจ ควรมีการสืบคนขอมูล
เพื่อคงคุณคาและใหตระหนักถึงคุณคาของ
ความหมายที่สําคัญนั้น

ขอ 25

การตีความ
ความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถานบาง
แหงยังไมปรากฏเปนที่แนชัดและควรอธิบายดวย
การตีความที่สรางความเขาใจ ความปลื้มปติที่
เหมาะสมตอโบราณสถาน

คําอธิบาย
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ขอ 26
ขั้นตอนการประยุกตใชกฎบัตรเบอรรา
26.1 การอนุรักษโบราณสถานควรศึกษาและทําความ
เขาใจใหถองแทเสียกอน พรอมทั้งวิเคราะหสภาพ
ทางภายภาพ เอกสารที่เคยบันทึกไว คําบอกเลาตอ
กันมาและหลักฐานอื่นๆ ที่ใหขอมูลความรู ทักษะ
และกฎเกณฑการอนุรักษ
26.2 ควรเตรียมการเขียนรายงานที่เกี่ยวกับความสําคัญ
ทางวัฒนธรรมโดยใชขอมูลที่มีอยูมาประกอบ
รายงานเรื่องความสําคัญและนโยบายการอนุรักษ
นี้ควรเปนไปในทางเดียวกับแผนการจัดการ
โบราณสถาน
26.3 กลุมชนหรือปจเจกชนในสมาคมหรือในบริเวณ
โบราณสถานนั้นตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของใน
การจัดการโบราณสถานควรมีสวนรวมทําความ
เขาใจความสําคัญทางวัฒนธรรมของโบราณสถาน
และมีโอกาสที่จะรวมทําการอนุรักษและทําการ
จัดการโบราณสถานนั้น

คําอธิบาย
ผลที่ไดจากการทําการศึกษาควรทันสมัยและ
ควรทบทวนผลการศึกษาเปนประจํา

ขอ 27
การเปลี่ยนแปลง
27.1 เมื่อมีผลกระทบตอความสําคัญทางวัฒนธรรม
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โบราณสถานควรทําการวิเคราะหขอมูลที่รายงาน
ถึงความสําคัญและนโยบายในการจัดการ
โบราณสถานนั้น อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
การวิเคราะหที่ไดมาเพื่อดํารงความสําคัญทาง
วัฒนธรรมนั้นเอาไว
27.2 เนื้องาน การใชงาน สมาคม และความหมาย
ที่หลงเหลืออยูควรไดรับการบันทึกอยางดีกอน
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโบราณสถาน

คําอธิบาย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 28

การรุกล้ําโครงสรางเดิม
การรุกล้ําโครงสรางเดิมที่สําคัญควรทําให
นอยที่สุด ในขณะที่ทําการศึกษาหรือหาหลักฐาน
บริเวณโบราณสถาน รวมถึงการขุดสํารวจทาง
สถาปตยกรรมดวยที่ควรจะกระทําเมื่อมีขอมูล
เบื้องตนเพียงพอที่จะตัดสินใจทําการอนุรักษ
โบราณสถานเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีความสําคัญและกําลังจะสูญหายไป
หรือเขาถึงไมได นอกจากการทําตามสิ่งที่
ตัดสินใจแลวการสืบคนขอมูลทางโบราณสถาน
ที่เหมาะสมตามนโยบายก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งการ
สืบคนขอมูลก็ควรจะอยูบนพื้นฐานของคําถาม
ที่ใชในการวิจัยที่สําคัญๆ ที่จะชวยเพิ่มพูนความรู
ที่ไมสามารถหาที่ไหนไดและลดการรบกวน
โครงสรางของโบราณสถานใหนอยที่สุด

คําอธิบาย

ขอ 29

ความรับผิดชอบตอเรื่องที่ตัดสินใจ
ควรมีการระบุชื่อองคกรและบุคคลที่รับผิดชอบใน
การตัดสินใจ โดยควรระบุถึงเรื่องที่ทําการ
ตัดสินใจดวย

คําอธิบาย

ขอ 30

ทิศทาง การควบคุม และการลงมือปฏิบัติ
การปฏิบัติที่ดีควรทําตามทิศทางและสามารถ
ควบคุมในทุกขั้นตอน ถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกิดขึ้นควรกระทําโดยบุคคลที่มีความรูหรือทักษะ
ที่เหมาะสม

คําอธิบาย

ขอ 31

จัดทําเอกสารที่เปนหลักฐานและการตัดสินใจ
ควรเก็บหลักฐานที่คนพบใหมพรอมกับขอมูลการ
ตัดสินใจที่เพิ่มเติมขึ้นมา

คําอธิบาย
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ขอ 32
การบันทึก
32.1 การบันทึกที่เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน
ควรเก็บไวในฐานขอมูลถาวรและเปดโอกาสให
ประชาชนสืบคนขอมูลได ทั้งนี้ตองมีความ
เหมาะสมทางดานความปลอดภัย โดยเฉพาะตรง
สวนขอมูลที่ไมเปดใหสาธารณชนเขาถึง
32.2 การบันทึกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรของ
โบราณสถานควรเก็บรักษาไวและเปดโอกาสให
ประชาชนสืบคนขอมูลไดทั้งนี้ตองมีความ
เหมาะสมทางดานความปลอดภัยและดานขอมูลที่
ไมเปดใหสาธารณชนเขาถึง

คําอธิบาย

ขอ 33

โครงสรางที่เคลื่อนยายออกไป
โครงสรางที่สําคัญที่ไดเคลื่อนยายออกไป เชน
พวกวัสดุ สิ่งกอสรางที่สรางมากับตัวอาคารหรือ
วัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ควรนํามาทําสารบัญและเก็บ
รักษาไวเพื่อคงคุณคาทางวัฒนธรรมถาเปนไปได
โดยดูตามความเหมาะสมในแงของวัฒนธรรม
โครงสรางที่ยายออกไปรวมพวกวัสดุสิ่งกอสรางที่
สรางมากับตัวอาคารหรือวัตถุอื่นๆ ที่เกี่ยวของควร
เก็บรักษาไวที่โบราณสถานนั้น

คําอธิบาย

ขอ 34

ทรัพยากร
ควรเตรียมทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับการ
อนุรักษ
ดูความหมายตัวหนังสือเอียงในขอ 1
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6. กฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเรื่องการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (International
Cultural Tourism Charter) (พ.ศ.2542) รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ของ ICOMOS
ที่ประเทศเม็กซิโก ตุลาคม 1999
หลักการโดยยอ
1. เนื่องดวยการทองเที่ยว คือ หนทางหลักแหงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ
จะตองสรางโอกาสใหทั้งประชาชนในทองถิ่น และผูมาเยือนไดมีประสบการณรับรู และเขาใจใน
มรดกและวัฒนธรรมของชุมชนตางๆ ที่หลากหลาย
1.1 มรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนประจักษพยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร
ไดมีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตรวมสมัยที่สาธารณชนจะตองเขาถึง รับรูได การที่จะปกปองคุมครอง
และอนุรักษหลักฐานทางกายภาพของโบราณสถานที่ยังคงอยู จิตวิญญาณขนบธรรมเนียมที่สืบทอด
รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวของในภาพรวมทั้งหมดไดนั้น จะตองสรางความเขาใจและทําใหเกิดความ
ตระหนักในคุณคาความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในกลุมประชาชนในทองถิ่นและผูมาเยือน
ดวยลักษณะที่มีความสมดุลและปรับใชตามสถานภาพที่เปนอยู
1.2 ลั ก ษณะเฉพาะของทั้ ง มรดกทางธรรมชาติ แ ละวั ฒ นธรรม มี ร ะดั บ ของ
ความสําคัญที่แตกตางกัน ในขณะที่บางแหลงมีคุณคาความสําคัญอยางยิ่งในระดับโลก ก็ยังมีแหลง
อื่นๆ ที่มีคุณคาเพียงในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถิ่น การสื่อความหมายตางๆ จะตอง
นํา เสนอถึง ความแตกต า งของระดับ ความสํ าคัญ นี้แ ก ป ระชาชนในท องถิ่ น และผู ม าเยือนดว ย
วิธีการใชสื่อ รูปแบบการศึกษาและเทคโนโลยีในปจจุบันที่มีความเหมาะสม
1.3 กิจกรรมการสื่อความหมายนี้จะตองสนับสนุนใหสาธารณชนไดตระหนักถึง
คุณคาและใหความรวมมือชวยเหลืออันจะสงผลใหมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมดํารงอยู
สืบตอไป
1.4 กิจกรรมการสื่อความหมาย ควรนําเสนอความสําคัญของแหลงโบราณสถาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู ตั้งแตอดีตในยุคสมัยตางๆ และในทองที่ภูมิภาคตางๆ โดยไม
ละเลยถึงวัฒนธรรมและภาษาของชนกลุมนอย ผูมาเยือนควรไดรับขอมูลของคุณคาทางวัฒนธรรม
ที่แตกตาง อันเปนตัวกําหนดลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ
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2. ความสัมพันธระหวางมรดกทางวัฒนธรรม และการทองเที่ยว มีความเปนไปดวย
ความรวดเร็วจนอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางคุณคาขึ้น จึงควรมีการจัดการในรูปแบบที่ยั่งยืน
เพื่อใหสืบทอดแกคนในรุนตอไป
2.1 โบราณสถานมี คุ ณ ค า สํ า หรั บ ทุ ก คนในฐานะพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและพัฒนาการทางสังคม มาตรการในการปกปองและอนุรักษในระยะ
ยาวของตัวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณีที่สืบทอดตอมา และความผสานกลมกลืนทาง
กายภาพกับสภาพแวดลอมจะตองถือเปนสวนสําคัญของนโยบายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม
และการทองเที่ยวของทองถิ่น
2.2 โครงการและกิจกรรมการพัฒนาทางการทองเที่ยว จะตองนํามาซึ่งผลลัพธใน
ทางบวก และกอใหเกิดผลกระทบใหนอยที่สุดตอมรดกทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ทองถิ่น ในขณะที่พยายามสนองตอความตองการและความปรารถนาของผูมาเยือน
2.3 การอนุรักษ การสื่อความหมาย และการพัฒนาการทองเที่ยว ควรตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเขาใจในคุณคาความสําคัญเฉพาะของแหลงมรดกทางวัฒนธรรม พรอมดวยการ
ศึกษาวิจัย คนควาขอมูลใหมๆ อยางตอเนื่อง ถือเปนสวนสําคัญของความเขาใจและซาบซึ้งใน
คุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
2.4 การอนุรักษไวซึ่งความเปนของแทดั้งเดิมของโบราณสถาน ถือเปนสิ่งสําคัญ
เพราะเปนขอแมสําคัญที่ทําใหเกิดคุณคาทางวัฒนธรรม
2.5 โครงการพัฒนาการทองเที่ยว และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ตองมีการคํานึงถึงมิติทางดานสุนทรียภาพ ทางดานสังคมและวัฒนธรรม ภูมิทัศนทางธรรมชาติ
และทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะแหงความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางสายตา
ในภาพรวมที่กวางที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรม ควรคิดถึงการใชวัสดุในทองถิ่นเปนอันดับแรก
และคํานึงถึงลักษณะที่เปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมในทองถิ่น
2.6 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ตองผานกระบวนการ
การวางแผนการจั ด การ ซึ่ งคํา นึ งถึงคุ ณ คา ของแหลง มรดกทางวัฒนธรรม โดยจํากัด ใหมี ก าร
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณคานั้นใหนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงผลกระทบของจํานวนของ
ผู ม าเยื อ นที่ ม ายั ง แหล ง ความผสานกลมกลื น ความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ การเข า ถึ ง และ
การคมนาคมขนสง สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น หากระดับของ
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การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ส ง ให เ กิ ด ผลกระทบจนไม อ าจจะยอมรั บ ได ข อ เสนอในการพั ฒ นาการ
ทองเที่ยวนั้นจะตองไดรับการปรับแกไข
2.7 จะตองมีการประเมินผล เพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดเพิ่มมากขึ้นจากการ
ทองเที่ยวและการพัฒนา
3. การอนุรักษและการวางแผนการทองเที่ยว จะตองเปนหลักประกันแหงประสบการณ
ที่คุมคา เปนที่พึงพอใจ และสรางความสุขแกผูมาเยือน
3.1 การอนุรักษและการทองเที่ยว ควรนําเสนอขอมูลที่มีคุณภาพ ที่จะสรางความ
เขาใจในลักษณะที่สําคัญของแหลงและความจําเปนในการปกปองคุมครองสงวนรักษาไว เพื่อให
ผูมาเยี่ยมชมไดรับอรรถรสจากการทองเที่ยวในแนวคิดและวิธีการที่เหมาะสม
3.2 ผูมาเยือนควรไดรับอิสระในการเขาชมตามที่ตองการ แตการกําหนดเสนทาง
การเขาชม ก็อาจมีความจําเปน เพื่อลดผลกระทบจากการเขาชมนี้
3.3 การเคารพตอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติในแหลงจะตองถูกพิจารณากอนเปนอันดับแรก ควรมีการกระตุนเตือนใหผูมาเยือน
ทําตัวใหเจาบานยินดีตอนรับ โดยใหความเคารพตอคุณคาและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ถอยหาง
จากการคาโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมาย ทําตัวใหเจาบานรอคอยที่จะใหการตอนรับอีกในครั้งตอไป
3.4 การวางแผนกิจกรรมการทองเที่ยว ควรจัดเตรียมความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
และสวัสดิ การที่เหมาะสมแกผูมาเยือน แตจ ะตองไมกอ ใหเ กิดผลกระทบตอลัก ษณะที่สําคั ญ
ตลอดจนตอสภาพแวดลอมของแหลง
4. ชุมชนและประชาชนในทองถิ่น ควรมีสวนรวมในการวางแผนการอนุรักษและ
จัดการการทองเที่ยว
4.1 ตองเคารพในสิทธิและความสนใจของชุมชนทองถิ่น สําหรับแหลงที่มีคุณคา
ในระดั บภู มิ ภ าคหรื อ ท องถิ่ น โดยเจ าของสถานที่แ ละประชาชนในท อ งถิ่น ที่ มีสว นเกี่ ย วขอ ง
ดว ยการเปดโอกาสใหเ ขาร ว มในการกําหนดเปาหมาย วิธีก ารนโยบาย และขอบเขตของการ
ดําเนินการ รวมวางแผนอนุรักษ การจัดการการนําเสนอ และการสื่อความหมาย ของมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนในบริษัทของการทองเที่ยว
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4.2 ในขณะที่สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาความสําคัญในระดับสูงเกิน
กวาทองถิ่น เราควรใหความเคารพในความตองการและความปรารถนาของชุมชนทองถิ่น ในการ
จํากัดหรือจัดการการนําเขาไปสูกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ
5. กิจกรรมการทองเที่ยวและการอนุรักษตองสรางผลตอบแทนแกชุมชนทองถิ่น
5.1 นโยบายการอนุรัก ษแ ละการพัฒ นาการทอ งเที่ย ว ตอ งสง เสริม มาตรการ
ในการกระจายรายไดจากการทองเที่ยวใหทั่วถึง สมดุลทั้งในระดับประเทศและทองถิ่นใหชวย
ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน
5.2 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ควรจะสรางผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่มีการจัดสรรแบงปนอยางเทาเทียมไมวาจะเปนชายหรือ
หญิงภายในชุมชนทองถิ่นในทุกระดับ ผานทางการศึกษาอบรมและการสรางงานใหประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง
5.3 สวนสําคัญของรายไดที่มาจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชนของการทองเที่ยว
จะตองถูกนํากลับมาใชในการปกปองคุมครอง ในการอนุรักษ และการเผยแพรนําเสนอขอมูลของ
แหลง ทั้งนี้ ใหผูมาเยือนไดรับรูถึงการนําเอารายไดจากการเขาชมมาใชใหเปนประโยชนกับมรดก
ทางวัฒนธรรมนั้นๆ ดวย
5.4 จะตองสนับสนุนใหมีการฝกอบรมและสรางงานมัคคุเทศกนําชมโบราณสถาน
ใหกับชุมชนทองถิ่น เพื่อพัฒนาความรูของประชาชนในทองที่ในอันที่จะนําเสนอและสื่อความหมาย
ถึงสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของตน
5.5 โครงการการศึกษา และการสื่อความหมายคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทองถิ่นนั้นจะตองเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของขอมูลทางวิชาการของแหลง
ที่มุงใหประชาชนในทองที่ไดรูจักและเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมของตน เพื่อที่จะใหมีความ
สนใจในการอนุรักษมรดกเหลานั้นไวดวยตนเอง
5.6 แผนการจัดการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว จะตองใหความสําคัญ
กับการใหความรูและการฝกอบรมของนักการเมือง นักวางแผน นักวิจัย นักออกแบบ สถาปนิก
ผูตีความมรดกทางวัฒนธรรม นักอนุรักษ และผูบริหารที่รับผิดชอบดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ผูใ หก ารสนั บสนุ นในแต ละฝาย ควรจะร วมมือกัน ทําความเขาใจกับปญหาที่อาจเกิ ดขึ้น และ
ชวยกันคิดหาหนทางแกไข
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6. การสงเสริมการทองเที่ยว ตองปกปอง และรักษาคุณคาลักษณะเฉพาะของมรดก
ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม
6.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว ควรสรางเปาหมายที่เปนจริง และใหขอมูล
แกนักทองเที่ยว ที่มีศักยภาพดวยความรับผิดชอบเกี่ยวกับลักษณะที่เปนเอกลักษณของแหลงและ
ของชุมชนทองถิ่นเจาของพื้นที่ เพื่อใหผูมาเยือนเหลานี้ไดมีการวางตัวที่เหมาะสม
6.2 องครวมของมรดกทางวัฒนธรรม จะตองไดรับการคุมครองความเปนของแท
ดั้งเดิม และไดรับการอํานวยความสะดวกในการเขาชมที่ดีขึ้น ในขณะที่จํากัดปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ที่ควบคุมไมไดใหเหลือนอยที่สุด และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวในสถานที่หนึ่ง
ในจํานวนที่มากจนเกินไปในชวงเวลาเดียวกัน
6.3 โปรแกรมสงเสริมการทองเที่ยว ควรมุงใหเกิดการกระจายผลตอบแทนและ
บรรเทาปญหาจากสถานที่ที่มีชื่อเสียง ที่มีนักทองเที่ยวมากันเปนจํานวนมาก โดยสงเสริมใหผูมาเยือน
ไดไปสัมผัสกับลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย และกวางขวางขึ้น
ในภูมิภาคหรือทองถิ่น
6.4 การส ง เสริ ม การผลิ ต และจํ า หน า ยผลผลิ ต ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น ถิ่ น หรื อ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่อาจชวยกอใหเกิดรายไดแกทองถิ่น จะตองอยูบนพื้นฐานของความมีเหตุผลทาง
เศรษฐกิจชุมชน และรับประกันวา บูรณาการทางวัฒนธรรม ความผสานกลมกลืนของแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรม จะไมถูกลดระดับลงไป
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7. กฎบัตรวาดวยมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542)
รับรองโดยที่ประชุมสามัญของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ ครั้งที่ 12 ณ ประเทศ
เม็กซิโก เดือนตุลาคม 1999
บทนํา
มรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่นเปนจุดศูนยรวมความชื่นชอบและความภาคภูมิใจของมนุษยทุกคน
และไดรับการยอมรับในฐานะที่เปนเอกลักษณและผลผลิตที่โดดเดนของสังคม แมวาจะมีลักษณะ
ที่ ไ ม เ ป น ทางการแต ก็ มี ร ะเบี ย บแบบแผน มรดกสิ่ ง ก อ สร า งพื้ น ถิ่ น จะเป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจาก
ประโยชนใชสอยเปนสําคัญและในขณะเดียวกันก็ยังถึงพรอมดวยความนาสนใจและความงาม
เปนทั้งจุดรวมของวิถีชีวิตรวมสมัยและยังเปนบันทึกประวัติศาสตรของสังคมในเวลาเดียวกัน
แม วา มรดกสิ่ ง ก อ สร า งพื้ น ถิ่น เหล านี้ เ กิ ด ขึ้น จากน้ํ า มื อ มนุษ ย แ ต ก็เ ป น ผลงานสร า งสรรค ข อง
กาลเวลาเชนเดียวกัน สิ่งกอสรางพื้นถิ่นคงไมคูควรตอการเปนมรดกของมนุษยชาติหากปราศจาก
การดูแลเอาใจใสของมนุษยเพื่ออนุรักษความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบขึ้นเปนแกน
ของการปรากฏอยูของมนุษย
มรดกสิ่ ง ก อ สร า งพื้ น ถิ่ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ กล า วคื อ เป น การแสดงออกขั้ น พื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและของความสัมพันธกับอาณาบริเวณที่ตั้งอยู ในขณะเดียวกันก็เปนการ
แสดงออกถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมในโลกนี้
สิ่งกอสรางพื้นถิ่นเปนวิถีแหงธรรมชาติและวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เปนกระบวนการ
ต อ เนื่ อ งที่ ร วมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ จํ า เป น และการปรั บ เปลี่ ย นอย า งต อ เนื่ อ งในลั ก ษณะที่
ตอบสนองตอสภาพบังคับทางสังคมและสิ่งแวดลอม จารีตประเพณีที่ยังคงอยูถูกคุกคามอยูทั่วโลก
จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการกลืนวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมใหเปนแบบเดียวกันหมด
ปญหาพื้นฐานที่มาจากแรงกดดันเหลานี้ตองไดรับการแกไขโดยชุมชนตางๆ พรอมดวยรัฐบาล
นักวางผัง สถาปนิกนักอนุรักษและกลุมผูเชี่ยวชาญหลายสาขา สืบเนื่องจากการกลืนวัฒนธรรมให
เปนแบบเดียวกันและการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโลกไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดนั้น
สงผลใหโครงสรางพื้นถิ่นทั่วโลกตกอยูในสภาวะที่เปราะบางเปนอยางยิ่ง ตองเผชิญกับปญหา
รายแรงของสิ่งที่กําลังจะหมดไป ดุลยภาพและการที่จะทําใหผสานกลมกลืนกันได
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ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งเพิ่ ม เติ ม กฎบั ต รเวนิ ช เพื่ อ วางหลั ก ในการดู แ ลและ
คุมครองมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่นของเรา
ประเด็นทั่วไป
1. ตัวอยางของสิ่งกอสรางพื้นถิ่นอาจชี้ชัดไดจาก
- การที่อาคารนั้นๆ เปนที่ใชสอยรวมกันของชุมชน
- ลัก ษณะเฉพาะของทอ งถิ่น หรื อ ภูมิภ าคที่ต อบสนองตอ สภาพแวดลอ ม
ในบริเวณนั้น
- ความเชื่อมโยงกันไดของรูปแบบ รูปทรงและรูปลักษณะ หรือการใชสอยกับ
ประเภทตางๆ ของอาคารประเพณีนั้น
- ความเชี่ย วชาญในการออกแบบและการกอสรางซึ่ง ไดรับถา ยทอดกัน มา
อยางไมเปนทางการ
- การตอบสนองต อ ข อ จํ า กั ด ทางด า นการใช ส อยทางสั ง คมและทางด า น
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
- การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบการก อ สร า งและงานช า งฝ มื อ แบบดั้ ง เดิ ม อย า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ความพึงพอใจและความสําเร็จของการปกปองคุมครองมรดกพื้นถิ่นขึ้นอยูกับการ
มีสวนรวมและการสนับสนุนของชุมชน การใชสอยอยางตอเนื่องและการบํารุงรักษา
3. รัฐบาลและหนวยงานที่รับผิดชอบตองสํานึกในสิทธิของชุมชนในอันที่จะดํารงไว
ซึ่ ง ประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มาของตนและปกป อ งประเพณี เ หล า นี้ โ ดยผ า นทางกฎหมายที่ มี อ ยู
โดยวิธีการบริหารจัดการการเงินและสงมอบใหกับคนรุนตอไปในอนาคต
หลักการในการอนุรักษ
1. การอนุรักษมรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่นตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหลายสาขาวิชา
ในขณะที่ตองคํานึงถึงการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไมได และความจําเปนที่ตอง
เคารพตอลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชน
2. ชิ้นงานรวมสมัยที่อยูบนสิ่งกอสรางพื้นถิ่น กลุมของสิ่งกอสรางหรือชุมชนพื้นถิ่น
ควรเคารพคุณคาทางวัฒนธรรมและลักษณะตามแบบดั้งเดิมของสิ่งเหลานั้นดวย
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3. มีเพียงนอยครั้งมากที่สิ่งกอสรางพื้นถิ่นจะสามารถสื่อไดจากโครงสรางเพียงอยาง
เดียว การอนุรักษจึงจะดีที่สุดเมื่อทําการบํารุงรักษาและสงวนรักษาไวซึ่งลักษณะที่แสดงความเปน
ตัวแทนของกลุมของสิ่งกอสรางและชุมชนเปนรายภูมิภาคไป
4. มรดกสิ่งกอสรางพื้นถิ่นเปนสวนหนึ่งที่ผสานกลมกลืนอยูกับสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมและความสัมพันธนี้ตองนํามาใชในการพิจารณาในการพัฒนาวิธีการในการอนุรักษ
5. สิ่งกอสรางพื้นถิ่นมิไดรวมความเฉพาะรูปทรงทางกายภาพ เนื้อวัสดุของสิ่งกอสราง
โครงสรางและที่ตั้งของสิ่งกอสรางนั้นๆ เทานั้น แตรวมถึงแนวทางที่สิ่งปลูกสรางเหลานี้ถูกใชสอย
และเปนที่เขาใจ รวมทั้งจารีตประเพณีและการรวมกลุมเชิงนามธรรมซึ่งผนวกเขาเปนสวนหนึ่ง
ของสิ่งกอสรางนั้นดวย
แนวทางในการปฏิบัติ
1. การวิจัยและจัดเก็บขอมูล
การดําเนินงานทางกายภาพตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถิ่นควรกระทําดวย
ความระมัดระวัง และควรมีการวิเคราะหรูปทรงและโครงสรางอยางสมบูรณกอน เอกสารขอมูลนี้
ควรจัดเก็บไวในหอจดหมายเหตุที่ซึ่งสาธารณชนสามารถเขาถึงได
2. ที่ตั้ง ภูมิทัศน และกลุมของสิ่งกอสราง
การดําเนินการใดๆ ทางกายภาพที่มีตอโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถิ่นควรกระทํา
ในลักษณะที่เคารพและคงไวซึ่งความผสานกลมกลืนของที่ตั้ง ของความสัมพันธที่มีตอภูมิทัศน
ทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม และของโครงสรางเมื่อเทียบกับสิ่งกอสรางอื่นๆ
3. ระบบของการกอสรางแบบดั้งเดิม
ความตอเนื่องของระบบการกอสรางแบบดั้งเดิมและทักษะฝมือชางที่มาพรอมกับ
มรดกสิ่ ง ก อ สร า งพื้ น ถิ่ น เป น พื้ น ฐานของการแสดงออกถึ ง ลั ก ษณะความเป น พื้ น ถิ่ น และมี
ความสําคัญตอการซอมแซมและการบูรณะของสิ่งปลูกสรางเหลานี้ ควรมีการรักษา บันทึกและ
ส งผา นทัก ษะเชน นี้ ไ ปยั ง ชางฝ มื อและชางก อสร า งรุน ต อ ไปโดยการใหก ารศึก ษาและจัด การ
ฝกอบรม
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4. การเปลี่ยนวัสดุและองคประกอบทางสถาปตยกรรม
การเปลี่ยนแปลงซึ่งสนองตอความตองการตามการใชสอยรวมสมัยที่ชอบดวย
กฎหมายควรกระทําโดยการใชวัสดุใหมที่ชวยรักษาลักษณะเดิมที่ไมเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ภาพลักษณ พื้นผิวสัมผัสและรูปทรงผานทางโครงสรางและวัสดุกอสรางของเดิมที่สืบเนื่องมา
5. การประยุกตการใชสอย
การประยุกตการใชสอยและการนําโครงสรางของสิ่งกอสรางพื้นถิ่นกลับมาใชใหม
ควรกระทําในลักษณะที่เคารพตอความผสานกลมกลืนของโครงสรางของลักษณะเฉพาะและ
รูปทรงของสิ่งกอสราง ในขณะที่ไปกันไดกับมาตรฐานการอยูอาศัยซึ่งเปนที่ยอมรับ ในกรณีที่ไมมี
การเวนชวงการใชสอยของสิ่งกอสรางพื้นถิ่น ใหนําขอกําหนดตามจารีตของชุมชนมาใชเปน
เครื่องมือในการดําเนินการได
6. การเปลี่ยนแปลงและบูรณะในอดีต
การเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่ผานมาจะไดรับการยอมรับและเขาใจในฐานะที่เปน
ลักษณะสําคัญของสถาปตยกรรมพื้นถิ่น การที่สวนประกอบตางๆ ของสิ่งปลูกสรางจะตองมี
ลักษณะที่เหมือนกันตามแบบของยุคใดยุคหนึ่งเทานั้นไมใชเปาหมายของการทํางานที่เกี่ยวของกับ
สิ่งกอสรางพื้นถิ่น
7. การฝกอบรม
เพื่อที่จ ะอนุ รัก ษ ไ ว ซึ่งคุ ณ ค าทางวัฒนธรรมของการแสดงออกของสิ่ งกอสร าง
พื้นถิ่น รัฐบาล หนวยงานที่รับผิดชอบ กลุมคนและองคกรที่เกี่ยวของตองเนนย้ําในสิ่งเหลานี้
ก) โปรแกรมการศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก การสํ า คั ญ ของสิ่ ง ก อ สร า งพื้ น ถิ่ น สํ า หรั บ
นักอนุรักษ
ข) โปรแกรมการฝ ก อบรมเพื่ อช ว ยเหลื อชุ ม ชนในการบํ ารุ งรั ก ษาระบบการ
กอสราง วัสดุและทักษะฝมือชาง ตามแบบดั้งเดิม
ค) โปรแกรมการใหขอมูลซึ่งจะชวยสรางความตื่นตัวของสาธารณชนที่มีตอ
สิ่งกอสรางพื้นถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชนรุนใหม
ง) เครื อ ข า ยระดั บ ภู มิ ภ าคของสถาป ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ
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8. ระเบียบการอนุรักษโบราณสถานในประเทศจีน(Principles for the Conservation
of Heritage Sites in China)
บทนํา
จีนเปนประเทศที่มีกลุมชนมากมายหลายกลุมแตสามารถรวมประเทศเปนอันหนึ่งอันเดียวได
มีอาณาเขตกวางขวาง ประวัติศาสตรอันยาวนาน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติอยาง
ไมอาจละเลยได โบราณสถานที่หลงเหลืออยูเปนจํานวนมากแสดงถึงหลักฐานการกอรางสรางตัว
และพัฒนาการของอารยธรรมจี น ซึ่ งเป นหลักฐานที่ชวยสรางความเข าใจประวั ติศาสตรชาติจี น
เสริมสรางเอกลักษณของชาติและสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมของชาติ
แนวคิดหลักในสังคมรวมสมัยคือการสรางสันติภาพและการพัฒนา ความเขาใจรวมกัน
ในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูทางวัฒนธรรมระหวางประเทศและ
ภูมิภาค ซึ่งสอดคลองกับเรื่องการสรางสันติภาพโลกและการพัฒนาประเทศ โบราณสถานของจีน
อันล้ําคานั้นไมไดเปนมรดกของกลุมชนหลายๆ กลุมชนในประเทศจีนเทานั้น หากแตเปนมรดก
ของมวลมนุษยชาติในยุคปจจุบันและอนาคต ดังนั้นทุกคนจึงมีสวนรับผิดชอบในการสืบทอด
มรดกทางสถาปตยกรรมเหลานี้สูคนรุนหลังในสภาพที่สมบูรณและคงสภาพดีดังเดิมใหมากที่สุด
การพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติสมัยใหมเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษมรดกของจีนเริ่มขึ้น
ในทศวรรษ 1930 (พ.ศ.2470-2480) ตั้งแตชวงการกอตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และจีนก็ประสบ
ความสําเร็จในการอนุรักษโบราณสถานหลายๆ แหงที่กําลังเสื่อมโทรมและสูญหายไป ในเวลา
เดียวกันนี้ก็ไดพัฒนาทฤษฎีและแนวทางการอนุรักษที่สอดคลองกับบริบทของประเทศ รัฐบาลจีน
ไดประกาศ กฎหมายของพลเมืองจีนวาดวยเรื่องการปกปองมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ
(Law of the People’s Republic of China on the Protection of Cultural Relics) ซึ่งสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑอื่นๆ ของประเทศ และเปนตนแบบใหกับการรางระเบียบอนุรักษ
โบราณสถานในประเทศจีนนี้ โดยในชวงเวลาเดียวกันก็มีการประกาศ กฎบัตรนานาชาติวาดวย
เรื่องการอนุรักษและบูรณะอนุสรณสถานและโบราณสถาน ป 1964 (1964 International Charter
for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, the Venice Charter) หรือที่เรียก
กัน ว า กฎบัต รเวนิ ช ซึ่ ง เป น เอกสารสํ า คัญ เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการอนุ รัก ษ แ ละเป น ที่ ย อมรั บ ในหลาย
ประเทศ ระเบียบการอนุ รัก ษ โบราณสถานในประเทศจี น นี้เ ปน แนวทางปฏิบั ติ ที่อยูในกรอบ
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กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ ว า ด ว ยเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ โ บราณสถานซึ่ ง ได บ อกวิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละวิ ธี
ประเมินผลของงานอนุรักษนั้นๆ เอาไว และมีคําอธิบายจากผูเชี่ยวชาญถึงเรื่องมาตรากฎหมายของ
ประเทศจีนที่เกี่ยวของกับเรื่องการปกปองมรดกวัฒนธรรมและขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการทํางาน
ทางดานนี้
บทที่ 1 หลักการทั่วไป
มาตรา 1 ระเบียบการอนุรักษนี้เปนแนวปฏิบัติสําหรับการอนุรักษทุกๆ เรื่องที่อิงกับ
โบราณสถาน โบราณสถานคือสิ่งกอสรางที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดและสรางขึ้นโดยมีนัยสําคัญ
ทางประวัติศาสตรมวลมนุษยชาติ ไดแก โบราณสถาน ซากปรักหักพัง หลุมศพ สถาปตยกรรม
ประเพณี วั ด ถ้ํ า เขาหิ น ที่ แ กะสลั ก รู ป ป น ศิ ล าจารึ ก stele petroglyphs หมายรวมไปถึ ง อาคาร
สมัยใหม อาคารรวมสมัย อาคารรําลึก และอาณาบริเวณที่มีความสําคัญทางศาสนา (หมูบานหรือ
เมือง) หรือสถานที่ที่มีองคประกอบของความเปนมรดกที่นาอนุรักษ
มาตรา 2 หลักการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแนวทางการปฏิบัติการอนุรักษมรดก
สถาปตยกรรมที่ดีใหเกิดขึ้น การอนุรักษนี้หมายรวมถึงมาตรการทุกชนิดที่นํามาใชเพื่อรักษาสภาพ
ทางกายภาพและสิ่ง แวดลอ มรอบๆ โบราณสถานนั้น ไวใ ห อยูใ นสภาพที่ ดี วั ตถุประสงคก าร
อนุรักษก็เพื่อสงวนรักษาองคประกอบดั้งเดิมทั้งหมดของโบราณสถานนั้นไวและรวมถึงรักษา
ขอมูลและคุณคาทางประวัติศาสตรใหคงอยูตอไปในอนาคต การอนุรักษยังรวมถึงการบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ และจากน้ํามือมนุษย และปองกันความเสื่อม
โทรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชทั้งเทคนิคและการจัดการที่เขามาชวย โดยมาตรการการอนุรักษ
ทั้งหมดนี้จะตองเปนหลักการที่ไมเปลี่ยนแปลงสภาพทางประวัติศาสตร
มาตรา 3 คุณคาของมรดกทางสถาปตยกรรม ประกอบดวยคุณคาทางประวัติศาสตร
ศิลปะ และวิทยาศาสตร
มาตรา 4 มรดกทางสถาปตยกรรมควรใชวิธีการที่มีเหตุผลเพื่อประโยชนของสังคม
และคุณคาของสถานที่นั้นๆ จะตองไมถูกทําลายดวยการหวังผลประโยชนในระยะสั้น
มาตรา 5 การอนุรักษจะสําเร็จไดเมื่อมีการดําเนินงานเปนขั้นตอน แตละขั้นตอนตอง
ดําเนินตามระบบกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ พรอมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานมืออาชีพ และยังควร
ที่จะมีการปรึกษากับกลุมผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ และใหนึกถึงเรื่องคุณคาทางประวัติศาสตรของ
สถานที่นั้นๆ วาเปนเรื่องสําคัญที่สุดในกระบวนการอนุรักษทั้งหมด
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มาตรา 6 สําหรับการอนุรักษนั้นในเบื้องตนควรทําการวิจัยกอนและขั้นตอนแตละ
ขั้นตอนในการอนุรักษควรอิงกับผลของการวิจัยนั้น
มาตรา 7 การบันทึกที่นาเชื่อถือควรไดรับการเก็บรักษาที่ดี ซึ่งรวมถึงเอกสารทาง
ประวัติศาสตรและเอกสารรวมสมัยทุกชนิด และการบันทึกอยางละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
อนุรักษ
มาตรา 8 ควรมีการจัดตั้งองคกรที่มีโครงสรางที่แนนอนและมีอิสระในการอนุรักษ
ในขณะเดียวกันบทบาทขององคกรควรดําเนินอยูในกรอบของกฎหมาย และนักอนุรักษทุกคนควร
ไดรับการอบรมจนมีความชํานาญและผานการทดสอบความรูความสามารถ ควรมีคณะกรรมการ
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ตรวจทานเรื่องสําคัญๆ ในขั้นตอนการอนุรักษ กรรมการทุกทานก็ควร
มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่เกี่ยวของกับงานทางการอนุรักษนี้
บทที่ 2 ขั้นตอนการอนุรักษ
มาตรา 9 การอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) การ
ระบุและการสืบสวน 2) การประเมิน 3) การประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขตอนุรักษและ
กําหนดประเภทของโบราณสถาน 4) การเตรียมแผนแมบทการอนุรักษ 5) การลงมือปฏิบัติตาม
แผนแมบท 6) การปฏิรูปแผนแมบท ซึ่งในทางปฏิบัติแลวจะละเวน 6 ขั้นตอนที่กลาวขางตนนี้
ไมได
มาตรา 10 ขั้นตอนของการระบุและสืบคนขอมูลมรดกทางสถาปตยกรรมนั้นไดมาจาก
การสํารวจอยางจริงจังและทําบัญชีรายชื่อขึ้นมา โดยมีการสืบขอมูลจากโบราณสถานที่เลือกมา
และลงลึกในรายละเอียดและสืบคนขอมูลโดยละเอียดตรงโบราณสถานที่มีความสําคัญอยูแลว
ควรสืบคนขอมูลจากรองรอยทางประวัติศาสตรที่เหลือไว เอกสารที่เกี่ยวของและลงมือปฏิบัติทันที
มาตรา 11 การประเมินจะดูที่คุณคาทางโบราณสถาน สภาพการดูแลรักษาและเรื่องการ
จัดการ ยังรวมถึงการวิเคราะหจากบันทึกทางประวัติศาสตรและสภาพที่เปนอยูขณะทําการสํารวจ
ในปจ จุบันโบราณสถานที่คน พบจะตองมีก ารขุด สํารวจเล็ก น อยเพื่อนําไปประเมิ น คา และจะ
กระทําไดเมื่อไดรับการอนุมัติตามกระบวนการทางกฎหมายเทานั้น
มาตรา 12 สืบเนื่องมาจากผลการประเมิน การประกาศอยางเปนทางการวาเปนเขต
อนุรักษและกําหนดประเภทของโบราณสถานควรทําโดยองคกรภาครัฐและโบราณสถานที่ไดรับ
การประกาศนั้นจะตองมีการเตรียมการใน 4 เรื่อง คือ กําหนดเขตโบราณสถาน จัดทําปายประกาศ
182

ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วาเปนเขตอนุรักษโบราณสถาน ทําเอกสารทางการเพื่อการบันทึก และกําหนดองคกรหรือผูที่
รับผิดชอบการจัดการโบราณสถานนั้น
มาตรา 13 การเตรียมแผนแมบทตองอิงกับผลการประเมินโบราณสถานและแผนแมบท
ควรมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนบอกถึ งมาตรการการอนุรักษที่ จะทําให บรรลุวั ตถุประสงคนั้นได
โดยทั่วไปยุทธศาสตรของแผนแมบทจะประกอบดวยองคประกอบทั้ง 4 นี้อันไดแก มาตรการ
การอนุรักษ การใชพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดแสดงและการตีความ และการจัดการ นอกจากนี้ภายใน
กรอบแผนแมบทนั้นยังสามารถกําหนดแผนที่เหมาะกับสภาพของแตละพื้นที่และองคประกอบ
แตแผนทั้งหมดโดยเฉพาะแผนสําหรับบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เชน หมูบาน เมือง
ควรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุรักษทั้งหมดตาม
กระบวนการทางกฎหมายดวยแลว แผนแมบทการอนุรักษนี้ควรจะมีการปรับใหเขากับแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือชนบทนั้นๆ ดวย
มาตรา 14 ควรพัฒนาแผนปฏิบัติในชวงที่เริ่มใชแผนแมบทโดยพัฒนาตามมาตรฐาน
ของทางราชการและสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งควรศึกษาใหเรียบรอยกอนการลงมือ
ปฏิบัติจริง แผนปฏิบัติการที่ใชตีความโบราณสถานและใหความรูแกสาธารณชนควรพัฒนาใน
กรอบของแผนแมบท
มาตรา 15 ควรมี ก ารทบทวนแผนแม บ ทการอนุ รั ก ษ เ ป น ครั้ ง คราวเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพการทํางานและดึงบทเรียนที่ไดจากประสบการณ การลงมือปฏิบัติออกมาใช ซึ่งถา
พบขอบกพรองหรือมีสถานการณใหมๆ เกิดขึ้น ก็ควรมีการทบทวนแผนแมบทตามนั้นดวย
มาตรา 16 ควรมี ก รรมการซึ่ ง เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นการอนุ รั ก ษ ค อยทบทวน
ตรวจสอบแผนแมบทและแผนปฏิบัติการอนุรักษในโครงการสําคัญๆ
มาตรา 17 ทุกวันการจัดการ คือการรวบรวมทุกแงมุมของการอนุรักษโบราณสถาน
นั้นๆ ความรับผิดชอบหลักๆ ของผูจัดการพื้นที่คือลงมือปฏิบัติงานอยางรัดกุม หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
และการตีความโบราณสถานตลอดจนเก็บรวบรวม สืบคนขอมูลจากเอกสารและควรดูดว ยวาไดลงมือ
ปฏิบัติตามแผนแมบทการอนุรักษแลว
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บทที่ 3 หลักการอนุรักษ
มาตรา 18 การอนุ รัก ษควรทํ าในพื้น ที่นั้น ๆ แตถาโบราณสถานที่จะทําการอนุรัก ษ
มีขอจํากัดทางธรรมชาติที่ไมสามารถควบคุมไดหรือมีโครงการพัฒนาของชาติที่สําคัญๆ ดําเนินอยู
ในพื้นที่นั้นจึงจะสามารถโยกยายโบราณสถานเพื่อไปทําการอนุรักษที่อื่นไดแตตองทําภายใต
เงื่อนไขที่วาจะตองคงคุณคาและองคประกอบทางประวัติศาสตรไวใหไดและไดรับการอนุญาต
ตามกฎหมาย
มาตรา 19 ควรทํานอกแผนใหนอยที่สุด นอกจากการดูแลรักษาอยูเปนประจําแลวก็ไม
ควรมีการปฏิบัติอยางอื่นที่อาจสรางความเสียหายใหกับโบราณสถานนั้น ควรทําเมื่อจําเปนและทํา
ให น อ ยที่ สุ ด เพราะวั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการอนุ รั ก ษ แ ละการจั ด การต า งๆ ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะรั ก ษา
โบราณสถานใหคงอยูตอไปและชะลอความทรุดโทรม
มาตรา 20 การดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอเปนวิธีเบื้องตนที่สําคัญของการอนุรักษ ควรมี
การทําตารางบันทึกประจําวันเพื่อประเมินผลเพื่อกําหนดและลดภาวะเสี่ยงตางๆ และเพื่อซอมแซม
สวนที่เพิ่งเริ่มเสื่อมโทรม
มาตรา 21 สภาพทางกายภาพควรอนุรักษตามขอมูลทางประวัติศาสตรโดยไมผิดเพี้ยน
ควรเคารพความสําคัญของโบราณสถานที่เหลืออยูและถือใหเปนแบบอยางเพื่อการอนุรักษตอไป
และควรเก็บรักษารองรอยเหตุการณและบุคคลที่สําคัญเอาไว การใชเทคนิคเขามาชวยตองไม
ทําลายของเดิมและที่ทําการอนุรักษครั้งกอนๆ แตก็สามารถเสริมแตงได ในเรื่องการบันทึกขอมูล
การบู ร ณะทุ ก ขั้ น ตอนก็ ค วรทํ า อยู แ ละควรมี ก ารลงนามกํ า กั บ ระบุ วั น เวลาที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่
นอกเหนือจากการอนุรักษ
มาตรา 22 ควรเลื อกใชเทคนิคและวัสดุ ใหเ ขากับการอนุรักษ เทคโนโลยีตามจารี ต
ประเพณีและงานฝมือที่เดนๆ ก็ควรอนุรักษไว สวนสิ่งใหมๆ ก็สามารถนํามาใชในการอนุรักษได
หลังจากที่ไดตรวจสอบโดยแนใจแลววาจะไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้น
มาตรา 23 ควรสํารวจหาคุณคาทางสุนทรียศาสตรที่เกิดจากประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นจริง
ตรงสถานที่นั้นๆ ไมควรดัดแปลงประวัติศาสตรเพื่อเสริมแตงใหพื้นที่นั้นดูสมบูรณขึ้น
มาตรา 24 ควรอนุรักษสภาพแวดลอมรอบๆ โบราณสถานเพราะภูมิทัศนทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมโดยรอบกอใหเกิดความสําคัญของโบราณสถานนั้น องคประกอบใดที่อยูในภาวะ
184

ภาคผนวก ข กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษโบราณสถาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เสื่อมโทรมหรืออาจจะกระทบภูมิทัศนทั้งหมดควรรีบแกไข ควรปรับปรุงการดูแลรักษามีมาตรการ
การอนุรักษและการจัดการสภาพแวดลอมเมื่อมีเรื่องรายแรงเกิดขึ้น
มาตรา 25 สิ่งกอสรางที่สูญหายไปควรมีการสรางขึ้นใหมแตเฉพาะกรณีที่ไดรับอนุมัติ
เปนพิเศษเทานั้นถึงจะสรางใหมในที่เดิมได โดยจะทําไดตองมีหลักฐานยืนยันจากผูเชี่ยวชาญ
ตองผานกระบวนการทางกฎหมายและไดรับอนุญาตแลวเทานั้นและตองประกาศดวยวาเป น
โบราณสถานที่สรางขึ้นมาใหม
มาตรา 26 ควรระมัดระวังขณะที่ทําการขุดสํารวจทางโบราณคดี ควรสงแผนอนุรักษที่
ลงปฏิบัติในพื้นที่ทั้งกอนและหลังการขุดสํารวจ ใหทราบทั่วถึงกัน สงทั้งแผนการขุดสํารวจและ
แผนอนุรักษไปพรอมๆ กันเพื่อรอการอนุมัติซึ่งเมื่อไดรับการอนุมัติแลวก็ลงมือปฏิบัติตามแผน
ที่ไดวางไวนั้น ที่ตองมีแผนเพื่อการขุดสํารวจก็เพื่อไวจัดการกับเรื่องวัสดุและสิ่งที่คนพบ
มาตรา 27 การปองกันความเสียหายและเตรียมพรอมกับทุกสถานการณมาจากการ
สํารวจภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสถานที่และนักทองเที่ยวโดยถองแท และจัดทําแผนเพื่อ
รองรับเหตุการณนั้น อาคารสถานที่สาธารณะควรมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวเพื่อปองกัน
การแออัด การติดตั้งอุปกรณที่จะดูแลเรื่องนี้ควรมีความปลอดภัยสูงและหามการทํากิจกรรมที่อาจ
สรางความเสียหายใหกับนักทองเที่ยวหรือสถานที่อยางเด็ดขาด
บทที่ 4 การอนุรักษนอกแผน (Conservation Interventions)
มาตรา 28 การอนุรักษนอกเหนือจากที่วางแผนเปนเทคนิควิธีสําหรับการบํารุงรักษา
ความเสียหาย เสื่อมโทรมของพื้นที่และสิ่งแวดลอมโดยรอบที่เกิดขึ้น ซึ่งมีระดับการดูแลอยู 4 ระดับ
ดวยกันคือ การดูแลตามปกติ การปองกันและสรางเสริมทางกายภาพ การบูรณะยอย การบูรณะ
ครั้ งใหญ การอนุ รั ก ษ น อกแผนควรมีวั ต ถุป ระสงค ที่ ชั ด เจนและใช วิ ธี แ ละอุ ป กรณ ที่ ผ า นการ
ตรวจสอบแลว
มาตรา 29 การดูแลรักษาตามปกติเปนมาตรการการปองกันที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับทุกสถานที่
ดังนั้นจึงควรมีการสรางโปรแกรมการดูแลรักษาที่คอยสังเกตการณปญหาที่เกิดขึ้นและจัดทําบัญชี
ขึ้นมาอยางตอเนื่องและตรงตามมาตรฐาน
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มาตรา 30 การเสริ ม สร า งมาตรการการป อ งกั น ทางกายภาพนี้ ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ อาคารสิ่งกอสราง โดยตัวมาตรการเองตองไมทําลายสภาพเดิมและ
คงความเปนเอกลักษณเดิมๆ ใหไดมากที่สุด ควรเปนมาตรการที่เขาใจงายและใชการไดงาย อาคาร
อนุรักษที่กลายเปนพิพิธภัณฑหรือศูนยขอมูลควรเปนสถานที่ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษนั้น
มาตรา 31 ไมมีปญหาที่จะมีการบูรณะครั้งยอยแตจะตองคงโครงสรางดั้งเดิมไวไมได
เติมเสริมแตง และไมเปลี่ยนสภาพของโบราณสถาน การกระทําเชนนี้มักมีขึ้นเสมอเพื่อแกไข
องคประกอบของอาคารที่เสียหาย พัง ผิดเพี้ยน อยูผิดที่หรือเพื่อซอมสวนที่เสียหายเล็กนอย หรือ
เพื่อนําสิ่งที่ไมสําคัญออกไป ซึ่งตองมีการจดบันทึกสิ่งที่เคลื่อนยายหรือเพิ่มเติมโดยละเอียด
มาตรา 32 การบูรณะครั้งใหญจะมีผลกระทบตอโครงสรางเดิมเสียเปนสวนใหญ ทําให
โครงสรางกลับสูสภาพที่ปกติที่สุดโดยใชองคประกอบตางๆ ที่จําเปนมาชวยเสริมหรือเปลี่ยนสิ่งที่
ขาดหายหรือสูญหายไป ซึ่งการตัดสินใจบูรณะเชนนี้ตองใชความระมัดระวัง สวนปญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในชวงที่ทําการอนุรักษนั้นจะตองแกไขใหครบถวนเพื่อที่จะไดไมเสียเวลากลับมาบูรณะ
อีกในคราวหลัง ควรบูรณะตามรองรอยความสําคัญทางประวัติศาสตร ทั้งรูปแบบและวัสดุก็ควร
ใชแ ทนที่ตามของเดิม สํ า หรับสวนประกอบเดิมที่อาจจะเสียหายขณะทําการบูร ณะก็อ าจย าย
ออกไปกอนเมื่อบูรณะเสร็จจึงยายกลับมาดังเดิม ซึ่งการกระทําเชนนี้ก็ถือเปนการทํานอกแผน
เชนกัน
มาตรา 33 การปรับโครงสรางใหมในพื้นที่เปนมาตรการที่ไดรับยกเวนเปนกรณีพิเศษ
จะไดรับอนุญาตใหกระทําไดก็เพื่ออนุรักษซากปรักหักพังที่มีคาที่เหลืออยูกอนจะถูกทําลายแตการ
ปรั บ โครงสร า งก็ ต อ งอิ ง กั บ หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ที่ มี อ ยู แ ละห า มมิ ใ ห ค าดเดาการปรั บ
โครงสรางเอง
มาตรา 34 การบํารุงรักษาสภาพโดยรอบโบราณสถานนั้นก็เพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการทางธรรมชาติ แ ละการกระทํ า ของมนุ ษ ย เพื่อ เผยแพร ขอ มู ล ทาง
ประวัติศาสตรและใชพื้นที่ใหเปนประโยชน ซึ่งการบํารุงรักษานี้ก็คือกําจัดสิ่งที่จะสรางความ
เสียหายใหกับพื้นที่ได หามทํากิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือทางสังคมที่สรางความเสียหายตอ
พื้นที่ ขจัดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและสถานที่ การจัดแสดงและการอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวควร
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ออกแบบใหอยูในบริเวณเดียวกัน ภูมิทัศนโดยรอบควรทําตามรองรอยทางประวัติศาสตรและไม
ควรจัดสวนหรือภูมิทัศนแบบรวมสมัย
มาตรา 35 โดยปกติโบราณสถาน ซากปรักหักพังและหลุมศพที่ถูกขุดคนจะตองมีการ
กลบหรือทําใหอยูในสภาพเดิมหลังเสร็จสิ้นการวิจัยเพื่ออนุรักษและหลีกเลี่ยงขโมย แตมีกรณี
พิเศษที่ไมตองกลบตรงพื้นที่ที่ทําการขุดคนซึ่งในกรณีเชนนี้ก็ควรมีการดูแลรักษาเปนประจําอยางดี
และสิ่งใดที่ไมสามารถทําการอนุรักษไดก็สามารถเคลื่อนยายเพื่อไปทําการอนุรักษที่อื่นได
บทที่ 5 บทเสริม
มาตรา 36 หลักการอนุรักษที่กลาวมานี้อาจจะคิดขึ้นตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร
และสภาพแวดลอมของอนุสรณสถานที่ครั้งหนึ่งมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้น
มาตรา 37 หลักการอนุรักษนี้อาจไดรับการพัฒนาตอไปเพื่อเปนแนวทางการอนุรักษ
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมหรือเมืองที่มีชื่อเสียงทางดานนี้ รวมถึงพื้นที่
ใตน้ําที่อุดมสมบูรณ
มาตรา 38 หลักการนี้ปรับรางโดย China ICOMOS และ ประกาศตอสาธารณชนโดย
State Administration of Cultural Heritage โดยที่ China ICOMOS รับผิดชอบการตีความและสิ่งที่
เปนสวนหนึ่งของหลักการนี้ เมื่อมีการแกไขเกิดขึ้นก็ควรปฏิบัติตามที่แกไขนั้น
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ภาคผนวก ค
หนวยงานของสํานักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
สวนกลาง
กรมศิลปากร
- ที่ติดตอ ถนนหนาพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2221-7811
โทรสาร 0-2225-2652
สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
กรมศิลปากร
81/1 ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2628-5035, 0-2282-3767
โทรสาร 0-2282-3767
ผูอํานวยการสํานักโบราณคดี
โทร. 0-2281-6751 ตอ 302, 0-2628-5030 โทรสาร 0-2282-3770
ฝายบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2282-4801, 0-2282-4809, 0-2282-4843 โทรสาร 0-2282-4846
กลุมวิชาการทะเบียนโบราณสถาน
โทร. 0-2628-5035 ตอ 318

โทรสาร 0-2282-3770

กลุมวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร
โทร. 0-2628-5021 ตอ 327

โทรสาร 0-2282-3767

กลุมวิชาการโบราณคดีกอนประวัติศาสตร
โทร. 0-2282-3768 ตอ 327-8
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กลุมอนุรักษจติ รกรรมและประติมากรรม
โทร. 0-2281-7014
โทรสาร 0-2281-7014
กลุมอนุรักษโบราณสถาน
โทร. 0-2282-2121 ตอ 221

โทรสาร 0-2281-3947

กลุมโบราณคดีใตน้ํา
โทร. 0-3939-1236

โทรสาร 0-3939-1237

สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
โทร. 0-2628-5662
โทรสาร 0-2282-2121
ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
โทร. 0-2282-8525, 0-2282-4552 โทรสาร 0-2282-2639
ฝายบริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2281-6766

โทรสาร 0-2281-6766

กลุมวิจยั
โทร. 0-2628-5031 ตอ 319

โทรสาร 0-2628-5660

กลุมทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
โทร. 0-2628-5028 ตอ 316
โทรสาร 0-2628-5034
กลุมวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ
โทร. 0-2224-1352
โทรสาร 0-2224-9912
กลุมสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ
โทร. 0-2628-5032 ตอ 243
โทรสาร 0-2628-5032
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
โทร. 0-2226-1370
โทรสาร 0-2224-7493
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชางตน
โทร. 0-2282-3336
โทรสาร 0-2282-3336
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี
โทร. 0-2424-0004
โทรสาร 0-2424-0004
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศิลป พีระศรี อนุสรณ
โทร. 0-2223-6162
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก
โทร. 0-2902-7568
โทรสาร 0-2902-7568
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป
โทร. 0-2282-2639, 0-2282-2640 โทรสาร 0-2282-8525 ตอ 15
สวนภูมิภาค
1. สํานักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดราชบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 1
7-9 ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทร. 0-3233-8964, 0-3232-1630 โทรสาร 0-3232-3226-7
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี
โทร. 0-3242-5600
โทรสาร 0-3240-1006
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี
โทร. 0-3232-1513
โทรสาร 0-3232-7235
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2. สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี
นนทบุรี
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูท อง สุพรรณบุรี
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี
4) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเกา กาญจนบุรี
5) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย นครปฐม
6) อุทยานประวัตศิ าสตรเมืองสิงห กาญจนบุรี
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 2
ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 0-3554-5466-7
โทรสาร 0-3554-5466
อุทยานประวัตศิ าสตรเมืองสิงห
โทร. 0-3458-5052
โทรสาร 0-3458-5053
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูท อง สุพรรณบุรี
โทร. 0-3555-1021
โทรสาร 0-3555-1040
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี
โทร. 0-3553-5330
โทรสาร 0-3553-5330
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี
โทร. 0-3552-2191
โทรสาร 0-3552-2191
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย นครปฐม
โทร. 0-3427-0300
โทรสาร 0-3424-2500
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเกา กาญจนบุรี
โทร. 0-3465-4058
3. สํานักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ที่ตั้งสํานักงาน) สิงหบรุ ี อางทอง
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา พระนครศรีอยุธยา
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อินทรบุรี สิงหบุรี
4) อุทยานประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยา
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 3
ถนนอูทอง ตําบลประตูชัย
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3524-2501, 0-3524-2448
โทรสาร 0-3524-2448
อุทยานประวัตศิ าสตรพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3524-2284
โทรสาร 0-3524-2284
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3524-1587, 0-3524-4570
โทรสาร 0-3524-1587
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3525-2795
โทรสาร 0-3525-1586
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อินทรบุรี สิงหบุรี
โทร. 0-3658-1986
โทรสาร 0-3658-1986
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4. สํานักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดลพบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) ชัยนาท นครสวรรค อุทัยธานี
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 4
ถนนพระยากําจัด ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-3779
โทรสาร 0-3641-2510
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี
โทร. 0-3641-1458
โทรสาร 0-3641-1458
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท
โทร. 0-5641-1467
โทรสาร 0-5641-1467
5. สํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (ทีต่ ั้งสํานักงาน) ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี
ระยอง ตราด จันทบุรี สระแกว
- หนวยงานยอย คือ
1) กลุมงานโบราณคดีใตน้ํา จันทบุรี
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พาณิชยนาวี จันทบุรี
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 4
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทร. 0-3721-2610
โทรสาร 0-3721-2610
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี
โทร. 0-3721-1586
โทรสาร 0-3721-1586
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พาณิชยนาวี จันทบุรี
โทร. 0-3939-1431
โทรสาร 0-3939-1432
6. สํานักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดสุโขทัย (ที่ตั้งสํานักงาน) กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก
พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สุโขทัย
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พุทธชินราช พิษณุโลก
4) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
5) อุทยานประวัตศิ าสตรสุโขทัย
6) อุทยานประวัตศิ าสตรศรีสัชนาลัย สุโขทัย
7) อุทยานประวัตศิ าสตรกําแพงเพชร
8) อุทยานประวัตศิ าสตรศรีเทพ เพชรบูรณ
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64210
โทร. 0-5561-2364
โทรสาร 0-5569-7364
อุทยานประวัตศิ าสตรสุโขทัย
โทร. 0-5569-7527

โทรสาร 0-5569-7310

อุทยานประวัตศิ าสตรศรีสัชนาลัย
โทร. 0-5567-9211
โทรสาร 0-5567-9211
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อุทยานประวัตศิ าสตรกําแพงเพชร
โทร. 0-5571-1921
โทรสาร 0-5571-1921
อุทยานประวัตศิ าสตรศรีเทพ
โทร. 0-5682-0122

โทรสาร 0-5679-1787

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สุโขทัย
โทร. 0-5563-3025
โทรสาร 0-5569-7367
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
โทร. 0-5564-1571
โทรสาร 0-5564-1571
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
โทร. 0-5571-1570
โทรสาร 0-5571-1583
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระพุทธชินราช พิษณุโลก
โทร. 0-5524-1717
โทรสาร 0-5524-1717
7. สํานักงานศิลปากรที่ 7 นาน
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดนาน (ที่ตั้งสํานักงาน) ลําปาง พะเยา แพร
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 7
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 55000
โทร. 0-5471-0561
โทรสาร 0-5471-1160
8. สํานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม (ที่ตั้งสํานักงาน) เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
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2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน เชียงราย
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย ลําพูน
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 6
ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 60300
โทร. 0-5322-2262, 0-5340-9072 โทรสาร 0-5340-9072
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
โทร. 0-5322-1308
โทรสาร 0-5322-1308
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน เชียงราย
โทร. 0-5377-7102
โทรสาร 0-5365-0723
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย ลําพูน
โทร. 0-5351-1186
โทรสาร 0-5353-0536
9. สํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดขอนแกน (ที่ตงั้ สํานักงาน) เลย อุดรธานี หนองคาย
มหาสารคาม หนองบัวลําภู
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง อุดรธานี
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุดรธานี
4) อุทยานประวัตศิ าสตรภูพระบาท อุดรธานี
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 7
793 ถนนกสิกรทุงสราง ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทร. 0-4324-2129
โทรสาร 0-4333-7629
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อุทยานประวัตศิ าสตรภูพระบาท
โทร. 0-4291-0107
โทรสาร 0-4291-0107
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน
โทร. 0-4324-6170
โทรสาร 0-4323-8173
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง อุดรธานี
โทร. 0-4220-8340
โทรสาร 0-4220-8341
10. สํานักงานศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด (ที่ตั้งสํานักงาน) กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สกลนคร
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 10
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด ถนนเพลินจิต ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000
โทร. 0-4351-4456
โทรสาร 0-4351-3530
11. สํานักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (ที่ตั้งสํานักงาน) มุกดาหาร ยโสธร
อํานาจเจริญ
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 8
ถนนเขื่อนธานี อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-3286, 0-4525-5071 โทรสาร 0-4531-2845
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12. สํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา (ที่ตั้งสํานักงาน) ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ
สุรินทร
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย นครราชสีมา
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ นครราชสีมา
4) อุทยานประวัตศิ าสตรพิมาย นครราชสีมา
5) อุทยานประวัตศิ าสตรพนมรุง บุรีรัมย
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 9
ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร. 0-4428-5096
โทรสาร 0-4447-1518
อุทยานประวัตศิ าสตรพิมาย
โทร. 0-4447-1568

โทรสาร 0-4447-1568

อุทยานประวัตศิ าสตรพนมรุง
โทร. 0-4463-1746

โทรสาร 0-4463-1746

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิมาย นครราชสีมา
โทร. 0-4448-1269
โทรสาร 0-4447-1167
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงษ นครราชสีมา
โทร. 0-4424-2958
โทรสาร 0-4424-2958
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร
โทร. 0-4451-9557
โทรสาร 0-4451-3358
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13. สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดสงขลา (ที่ตั้งสํานักงาน) ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 10
ถนนจะนะ อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 0-7448-3460-1
โทรสาร 0-7448-3460
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
โทร. 0-7431-1728
โทรสาร 0-7431-1725
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล
โทร. 0-7472-3140
โทรสาร 0-7472-3140
14. สํานักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (ที่ตั้งสํานักงาน) พัทลุง สุราษฎรธานี
ชุมพร
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไชยา สุราษฎรธานี
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 11
ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7535-6458
โทรสาร 0-7535-6458
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-1075
โทรสาร 0-7534-0419
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไชยา สุราษฎรธานี
โทร. 0-7743-1066
โทรสาร 0-7743-1066
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร
โทร. 0-7750-4105
โทรสาร 0-7750-4246
15. สํานักงานศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
- ปฏิบัติหนาที่
ในเขตจังหวัดภูเก็ต (ที่ตั้งสํานักงาน) กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง
- หนวยงานยอย คือ
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ภูเก็ต
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 12
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร. 0-7631-1025, 0-7631-1426 โทรสาร 0-7631-1266
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ภูเก็ต
โทร. 0-7631-1206 โทรสาร 0-7631-1426
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง
ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (1)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (2)

แขวง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร
พระนคร

2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (1)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (2)

พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

พระนคร
พระนคร

3 พระราชวังบวรสถานมงคล

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

กําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหนา)
4 วัดชนะสงคราม

พระนคร

ชนะสงคราม

พระนคร

5 ปอมพระสุเมรุพรอมดวยปราการ (1) ชนะสงคราม
ปอมพระสุเมรุ (2)
ชนะสงคราม

พระนคร
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS*)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน127ง. 21ธันวาคม2544
UTM1519901N,661789E LAT
13-44-42N,LONG100-2-48E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1520782N,661556E,LAT13-4511N,LONG100-29-40E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521332N,661607E,LAT13-4528N,LONG100-29-42E
เลม93ตอน141 9พฤศจิกายน2519
UTM1520871N,661645E,LAT13-4513N,LONG100-29-43E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521432N,662005E,LAT13-4532N,LONG100-25-55E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1521825N,662040E,LAT13-4544N,LONG100-29-56E

* GPS = พิกัดทางภูมิศาสตร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

6 วัดบวรนิเวศ (1)
วัดบวรนิเวศวิหาร (2)

แขวง
วัดบวรเวศ
วัดบวรเวศ

เขต
พระนคร
พระนคร

7 ปอมมหากาฬพรอมดวยปราการ

วัดเทพธิดา

พระนคร

8 วัดราชนัดดา (1)
วัดราชนัดดา (2)

วัดเทพธิดา
วัดเทพธิดา

พระนคร
พระนคร

9 วัดสุทัศนเทพวราราม

เสาชิงชา

พระนคร

10 เสาชิงชา (1)
เสาชิงชา (2)

เสาชิงชา
เสาชิงชา

พระนคร
พระนคร

11 เทวสถาน (โบสถพราหมณ) (1)

เสาชิงชา

พระนคร

เทวสถาน (โบสถพราหมณ) (2)

เสาชิงชา

พระนคร

12 วัดราชบูรณะ (1)
วัดราชบูรณะ (2)

วัดราชบูรณะ
วังบูรพาภิรมย

พระนคร
พระนคร

13 วัดปรินายก

บานพานถม

พระนคร

14 วัดสระเกศ

สําราญราษฎร

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1521370N,662490E,LAT
13-45-29N,LONG100-30-11E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520891N,663105E,LAT
13-45-14N,LONG100-30-32E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1520816N,663029E,LAT
13-45-11N,LONG100-30-29E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520351N,662629E,LAT
13-44-56N,LONG100-29-54E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520478N,662656E,LAT
13-45-00N,LONG100-30-17E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520525N,662596E,LAT
13-45-02N,LONG100-30-15E
เลม122ตอนพิเศษ126ง
7 พฤศจิกายน 2548
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1519401N,662415E,LAT
13-44-25N,LONG100-30-08E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521167N,663138E,LAT
13-45-23N,LONG100-30-33E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520703N,663240E,LAT13-4508N,LONG100-30-36E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1520787N,662419E,LAT13-4511N,LONG100-30-09E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520210N,661645E,LAT13-4452N,LONG100-29-55E

แขวง
ศาลเจาพอเสือ
ศาลเจาพอเสือ

เขต
พระนคร
พระนคร

16 วัดราชประดิษฐสถิตยมหา
สีมาราม

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

17 วัดราชบพิธ

วัดราชบพิธ

พระนคร

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520144N,662204E,LAT13-4450N,LONG100-30-02E

ปทุมวัน

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520493N,664675E,LAT13-4501N,LONG100-31-24E

15 วัดมหรรณพาราม (1)
วัดมหรรณพาราม (2)

18 วัดบรมนิวาศ

19 วัดประทุมวนาราม

ปทุมวัน

ปทุมวัน

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519825N,666543E,LAT13-4438N,LONG100-32-26E

20 วัดราชาธิวาส

ดุสิต

ดุสิต

21 วัดเทวราชกุญชร

ดุสิต

ดุสิต

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1523062N,662903E,LAT13-4624N,LONG100-30-25E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1522768N,662713E,LAT13-4615N,LONG100-30-19E

22 วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร

ธนบุรี

23 วัดประยูรวงศาวาส

วัดประยูรวงศาวาส

ธนบุรี

24 วัดอินทาราม

บางยี่เรือ

ธนบุรี

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519172N,661596E,LAT13-4418N,LONG100-29-41E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1518821N,662071E,LAT13-4407N,LONG100-29-57E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1517376N,660735E,LAT13-4318N,LONG100-29-12E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

25 วัดพิชัยญาติการาม (1)
วัดพิชัยญาติการาม (2)

26 ปอมปองปจจามิตร (1)
ปอมปองปจจามิตร (2)

ที่ตั้ง
แขวง
ตลาดสมเด็จ

เขต
คลองสาน
คลองสาน

ปากคลองตลาด
คลองสาน

คลองสาน
คลองสาน

27 วัดราชโอรส

จอมทอง

28 วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณ

บางกอกใหญ

29 พระราชวังเดิม
30 ปอมวิชัยประสิทธิ์
31 วัดโมลีโลกยาราม (1)
วัดโมลีโลกยาราม (2)

วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ

บางกอกใหญ
บางกอกใหญ
บางกอกใหญ
บางกอกใหญ

32 วัดหงสรัตนาราม

วัดหงส

บางกอกใหญ

33 วัดราชสิทธาราม

เจริญพาสน

บางกอกใหญ

34 วัดระฆังโฆสิตาราม

โฆสิตาราม

บางกอกนอย

35 วัดสุวรรณาราม

บางขุนนนท

บางกอกนอย

36 วัดคฤหบดี

บานปูน

บางกอกนอย
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518365N,662180E,LAT13-4352N,LONG100-30-00E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม102ตอน31 12สิงหาคม2528
UTM1518161N,663560E,LAT13-4345N,LONG100-30-46E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1515024N,658745E,LAT13-4204N,LONG100-28-25E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519586N,661331E,LAT13-4432N,LONG100-29-32E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1519325N,661410E,LAT13-4424N,LONG100-29-35E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519069N,661250E,LAT13-4415N,LONG100-29-30E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1518820N,660848E,LAT13-4407N,LONG100-29-16E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520550N,660971E,LAT13-4503N,LONG100-29-21E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521741N,660014E,LAT13-4542N,LONG100-28-49E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1522703N,662075E,LAT13-4613N,LONG100-29-58E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง

37 วัดรัชฎาธิษฐาน

แขวง
บางพรหม

เขต
ตลิ่งชัน

38 วัดกาญจนสิงหาสน (1)
วัดกาญจนสิงหาสน (2)

บางพรหม
คลองชักพระ

ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน

39 วัดแกวไพฑูรย

บางประทุน

บางขุนเทียน

40 วัดไตรมิตรวิทยาราม (ขึ้นพระประธาน) สัมพันธวงศ

สัมพันธวงศ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม60ตอน69 30กันยายน2495
UTM1521209N,657529E,LAT13-4525N,LONG100-27-26E
เลม60ตอน69 30กันยายน2495
เลม102ตอน31 12สิงหาคม2528
UTM1521339N,657509E,LAT13-4529,LONG100-27-25E
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
UTM1514343N,657944E,LAT13-4142N,LONG100-27-39E
เลม 73 ตอนที่ 21 วันที่ 13 มี.ค. 2499

41 วัดดุสิดาราม (วัดเสาประโคน) (1)

บางยี่ขัน

บางกอกนอย

เลม76ตอน3 6มกราคม2502

วัดดุสิดาราม (วัดเสาประโคน) (2)

บางยี่ขัน

บางกอกนอย

บางยี่ขัน

บางกอกนอย
บางขุนเทียน

เลม91ตอน82 14พฤษภาคม2517
UTM1521845N,661205E,LAT13-4545N,LONG100-29-29E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
เลม79ตอน84 11กันยายน2505
UTM1513616N,657957E,LAT13-4118N,LONG100-27-39E
เลม79ตอน84 11กันยายน2505
UTM1513616N,657957E,LAT13-4118N,LONG100-27-39E
เลม122ตอนพิเศษ98ง
22 กันยายน 2548
เลม91ตอน82 14พฤษภาคม2517
UTM1522881N,664048E,LAT13-4618N,LONG100-31-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1518260N,664173,LAT13-4348N,LONG100-31-07E
เลม122ตอนพิเศษ126ง
7 พฤศจิกายน 2548

ที่

รายชื่อ

เจดียวัดดุสิตาราม (3)
42 หอระฆังวัดไทร (1)

ตําหนักทองวัดไทร (2)

วัดไทร (3)

บางขุนเทียน

บางขุนเทียน

43 โรงชาง

44 สะพานพิทยเสถียร (1)

สะพานพิทยเสถียร (2)

จอมทอง
ดุสิต

ตลาดนอย

สัมพันธวงศ

ตลาดนอย,
มหาพฤฒาราม

สัมพันธวงศ,
บางรัก

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

45 สะพานดํารงสถิต (1)
สะพานดํารงสถิต (2)

แขวง
สําราญราษฎร
ดุสิต

เขต
พระนคร
ดุสิต

46 สะพานชมัยมรุเชฐ (1)

ดุสิต

ดุสิต

สะพานชมัยมรุเชฐ (2)
47 สะพานวรเสรษฐ (1)
สะพานวรเสรษฐ (2)

ดุสิต,สวนจิตรลดา
ดุสิต
ดุสิต

ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต

48 สะพานมัฆวาฬรังสรรค

โสมนัส

พระนคร

49 สะพานผานฟาลีลาศ (1)
สะพานผานฟาลีลาศ (2)

วัดบวรนิเวศ

พระนคร
พระนคร

50 สะพานเฉลิมพันธุ 53 (1)

บางรัก

บางรัก

สะพานเฉลิมพันธุ 53 (2)
51 สะพานเฉลิมหลา 56

ยานนาวา, บางรัก, สีลม สาทร, บางรัก
พญาไท
พญาไท

52 สะพานเสาวนี (1)

สวนจิตรลดา

ดุสิต

สะพานเสาวนี (2)
53 สะพานเจริญรัช (1)
สะพานเจริญรัช 31 (2)

สวนจิตรลดา
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

ดุสิต
พระนคร
พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519922N,662937E,LAT13-4442N,LONG100-30-26E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521775N,663953E,LAT13-4542N,LONG100-31-00E
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม117ตอน104ง. 9มกราคม2543
UTM1522055N,564075E,LAT13-4542N,LONG100-31-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521782N,663533E,LAT13-4543N,LONG100-30-46E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520930N,663138E,LAT13-4515N,LONG100-30-33E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1516792N,664176E,LAT13-4300N,LONG100-31-07E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520213N,665880E,LAT13-4451N,LONG100-32-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521735N,665019E,LAT13-4541N,LONG100-31-36E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519484N,661986E,LAT13-4428N,LONG100-29-54E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

54 สะพานเจริญราษฎร 34

แขวง
คลองมหานาค

เขต
ปอมปราบฯ

55 สะพานปกุน

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520624N,664373E,LAT13-4505N,LONG100-31-14E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518

56 สะพานมหาดไทยอุทิศ (1)

บานบาตร

ปอมปราบฯ

สะพานมหาดไทยอุทิศ (2)

บานบาตร

ปอมปราบฯ

UTM1520234N,662127E,LAT13-4453N,LONG100-29-59E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520886N,663180E,LAT13-4514N,LONG100-30-34E
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

เลม92ตอน61 18มีนาคม2518

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520791N,662037E,LAT13-4511N,LONG100-29-56E
เลม52ตอน112 17มิถุนายน2518
UTM1520556N,661867E,LAT13-4503N,LONG100-29-50E
เลม93ตอน68 29เมษายน 2519
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520832N,661749E,LAT13-4512N,LONG100-29-47E

57 สะพานเจริญศรี 34 (1)
สะพานเจริญศรี (2)

58 ศาลหลักเมือง

59 คลองหลอด ตลอดแนวคลอง (1)
คลองคูเมืองเดิม (2)

พระนคร
พระนคร

60 อาคารที่ทําการกรมศิลปากร (1)

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520

อาคารที่ทําการกรมศิลปากร (2)

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520594N,661565E,LAT13-4504N,LONG100-29-40E

61 อาคารหอสมุดวชิราวุธ

พระนคร

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1520792N,661603E,LAT13-4511N,LONG100-29-42E

62 วัดบุปผาราม

ธนบุรี

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518689N,661693E,LAT13-4402N,LONG100-29-44E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
แขวง

เขต

63 วัดราชคฤห

ธนบุรี

64 วัดกก

บางขุนเทียน

65 วัดหนัง

บางขุนเทียน

66 วัดนางนอง

บางขุนเทียน

67 วัดเศวตฉัตร

คลองสาน

68 วัดทองธรรมชาติ

คลองสาน

69 วัดทองนพคุณ

คลองสาน

70 วัดอนงคาราม

คลองสาน

คลองสาน

71 วัดอัปสรสวรรค

ภาษีเจริญ

72 วัดอางแกว

ภาษีเจริญ

73 วัดเปาโรหิต

บางกอกนอย
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1517175N,660342E,LAT13-4313N,LONG100-28-59E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1511898N,657110E,LAT13-4022N,LONG100-27-10E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1515294N,658781E,LAT13-4213N,LONG100-28-07E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1515139N,658947E,LAT13-4207N,LONG100-28-12
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516263N,663138ELAT13-4243N,LONG100-30-32E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518422N,663075E,LAT13-4353N,LONG100-30-30E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518333N,663403E,LAT13-4351N,LONG100-30-41E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518552N,662270E,LAT13-4358N,LONG100-30-04E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516929N,659299E,LAT13-4306N,LONG100-28-24E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516531N,657634E,LAT13-4253N,LONG100-17-29E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523629N,661992E,LAT13-4643N,LONG100-29-55E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

74 วัดทอง

เขต
บางกอกนอย

75 วัดศรีสุดาราม

บางกอกนอย

76 วัดใหมเทพนิมิตร

บางกอกนอย

77 วัดสังขกระจาย

แขวง

บางกอกใหญ

บางกอกใหญ

78 วัดทาพระ

บางกอกใหญ

79 สถานีตํารวจพระราชวัง

พระนคร

80 วัดชองนนทรีย

ชองนนทรีย

ยานนาวา

81 วัดนายโรง

บางพลัด

บางกอกนอย

82 วัดไชยทิศ

บางขุนนนท

บางกอกนอย

83 วัดบางขุนนนท

บางขุนนนท

บางกอกนอย

84 วัดเวฬุราชิณ

บางยี่เรือ

ธนบุรี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523467N,661790E,LAT13-4628N,LONG100-29-48E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1522180N,659603E,LAT13-4556N,LONG100-28-35E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523433N,662183E,LAT13-4637N,LONG100-30-02E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518417N,660848E,LAT13-4354N,LONG100-29-16E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518372N,659668E,LAT13-4353N,LONG100-28-37E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1519483N,661966E,LAT13-4488N,LONG100-29-42E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1514003N,667531E,LAT13-4129N,LONG100-32-58E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1555940N,659455E,LAT13-4621N,LONG100-28-31E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1522195N,658735E,LAT13-4557N,LONG100-28-07E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1522157N,659133E,LAT13-4556N,LONG100-28-20E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1517572N,660999E,LAT13-4326N,LONG100-29-21E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

209

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

85 วัดนาคปรก

แขวง
คลองภาษีเจริญ

เขต
ธนบุรี

86 วัดบูรณศิริมาตยาราม

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

87 วัดเทพธิดาราม

สําราญราษฎร

พระนคร

88 ทุงพระเมรุ (สนามหลวง)

พระนคร

89 วัดโพธินิมิตร

ธนบุรี

90 โรงกษาปณ (หอศิลปเจาฟา)

พระนคร

91 ทองพระโรงตําหนักกลางวังทาพระ พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

ตําหนักพรรณราย
พระบรมมหาราชวัง
92 ตึก (ที่ทําการ)กรมสารวัตรทหารบก วชิระ
(1)

พระนคร
ดุสิต

สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก (2) วชิรพยาบาล
93 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา (วังพญา
ไท) (ขาดตําหนักเมขลารูจี)

ดุสิต
พญาไท

94 กําแพงเมืองหนาโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM151663N,658957E,LAT13-4256N,LONG100-28-13E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520877N,662083E,LAT13-4514,LONG100-29-58E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520643N,662994E,LAT13-4506N,LONG100-30-28E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520832N,661749E,LAT13-4512N,LONG100-29-47E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1516990N,660789E,LAT13-4307N,LONG100-29-14E
เลม95ตอน98 19กันยายน2521
UTM1521252N,661869E,LAT13-4526N,LONG100-29-51E
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
UTM1520570N,661524E,LAT13-4504N,LONG100-29-39E
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
UTM1523528N,663164E,LAT13-4640N,LONG100-30-34E
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พฤษภาคม 2547
เลม96ตอน15 6กุมภาพันธ2522
UTM1522318N,666078E,LAT13-4600N,LONG100-32-11E
เลม97ตอน25 19กุมภาพันธ2523
UTM1521388N,662686E,LAT13-4530N,LONG100-30-18E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

แขวง

เขต

95 วัดมหาพฤฒาราม

บางรัก

96 ซุมประตูแพรงสรรพศาสตร

พระนคร

97 วัดยานนาวา

ยานนาวา

98 พระอุโบสถ วัดโบสถสามเสน

ดุสิต

99 สถานีวิทยุศาลาแดง
100 พระอุโบสถวัดบางยี่ขัน

ลุมพินี

101 วังวรดิศ (1)
วังวรดิศ (2)

*** เรือนทรงไทยเลขที2่ 69 (ยกเลิก)
102 บานมนังคศิลา

ปทุมวัน
บางกอกนอย

ปอมปราบฯ
ปอมปราบฯ

สี่พระยา

บางรัก

103 โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา

คลองสาน

104 วังเทวะเวสม

พระนคร

105 เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (1)
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (2)

พระนคร
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
UTM1518340N,664323E,LAT13-4351N,LONG100-31-12E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1520634N,662344E,LAT13-4506N,LONG100-30-06E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1516668N,663998E,LAT13-4256N,LONG100-31-01E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1523818N,663688E,LAT13-4649N,LONG100-30-52E
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
UTM1522540N,661365ELAT13-4608NLONG100-29-34E
เลม101ตอน55 27เมษายน2527
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1520926N,663884E,LAT13-4515N,LONG100-30-58E
เลม112ตอน128 17กันยายน2528
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
UTM1520980N,664591E,LAT13-4516N,LONG100-31-36E
เลม102ตอน31 12มีนาคม2528
UTM1518192N,662959E,LAT13-4346N,LONG100-30-26E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1522418N,662605E,LAT13-4604N,LONG100-30-15E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
เลม110ตอน186 12พฤศจิกายน2536
UTM1520114N,662883E,LAT13-4449N,LONG100-30-24E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง

108 ตึก S.A.B, (อยูในประกาศเดียวกับ
ตึก S.E.C)

ปอมปราบฯ

109 ตึก S.E.C

ปอมปราบฯ

110 คลองโองอาง ตลอดแนวคลอง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519509N,662356ELAT13-4429N,LONG100-30-07E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519431N,662980E,LAT13-4426N,LONG100-30-27E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519796N,663154ELAT13-4438N,LONG100-30-33E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519810N,663140E,LAT13-4439N,LONG100-30-33E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531

111 คลองผดุงกรุงเกษม ตลอดแนวคลอง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531

112 อนุสาวรียหมู

พระนคร

113 สนามไชย

พระนคร

114 ศาลเจาแมทับทิม

พระนคร

115 อนุสาวรียรัชกาลที่ 1

พระนคร

116 ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

117 สะพานชางโรงสี

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520254N,662101E,LAT13-4453N,LONG100-29-58E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520242N,661877E,LAT13-4453N,LONG100-29-51E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519528N,662656E,LAT13-4429N,LONG100-30-17E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519236N,662313E,LAT13-4420N,LONG100-30-05E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520694N,662351E,LAT13-4508N,LONG100-30-07E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520396N,662111E,LAT3-4458N,LONG100-29-59E

ที่

รายชื่อ

แขวง

106 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

107 วัดจักรวรรดิราชาวาส (สามปลื้ม)
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จักรวรรดิ

เขต
พระนคร

สัมพันธวงศ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

118 สะพานอุบลรัตน
119 สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
(บานเจาพระยารัตนาธิเบศร,
ศาลรัฐธรรมนูญ)
120 วังบานหมอ

แขวง
วังบูรพาภิรมย

เขต
พระนคร
พระนคร

วังบูรพาภิรมย

พระนคร

121 พระตําหนักสวนจิตรลดา –
วังปารุสกวัน (ดานเหนือ) (1)

ดุสิต

วังปารุสกวัน (2)
122 อาคารเลขที่ 102/1 (1)
(บานพระอาทิตย)
อาคารเลขที่ 102/1 (2)

ดุสิต
พระนคร

123 วัดกันมาตุยาราม

สัมพันธวงศ

พระนคร

124 โรงเรียนฤทธิณรงครอน

ทาพระ

บางกอกใหญ

125 บานอับดุลราฮิม

สีลม

บางรัก

126 วัดสิตาราม

คลองมหานาค

ปอมปราบฯ

127 วัดประเสริฐสุทธาวาส

ราษฎรบูรณะ

ราษฎรบูรณะ

128 กรมโยธาธิการ (อาคารหลังเกา)

สําราญราษฎร

ปอมปราบฯ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519421N,662615E,LAT13-4426N,LONG100-30-15E
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
UTM1519813N,662137E,LAT13-4439N,LONG100-29-59E
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
UTM1522266N,663681E,LAT13-4558N,LONG100-30-51E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
เลม110ตอน14 11กุมภาพันธ2536
UTM1521684N,661962E,LAT13-4540N,LONG100-29-54E
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
UTM1519446N,663422E,LAT13-4427N,LONG100-30-42E
เลม107ตอน70 1พฤษภาคม2533
UTM1518091N,660940E,LAT13-4343N,LONG100-29-19E
เลม111ตอน71ง. 6กันยายน2537
UTM1517867N,666842ELAT13-4335N,LONG100-32-36E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1520841N,663644E,LAT13-4512N,LONG100-30-50E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1512509N,663013E,LAT13-4041N,LONG100-30-27E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1520952N,663184E,LAT13-4516N,LONG100-30-34E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

แขวง

เขต

129 คลังเก็บฝน

ดุสิต

130 วัดบุคคโล

ธนบุรี

131 วัดใหมทองเสน

ถนนนครไชยศรี

132 วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม)

ถนนนครไชยศรี

133 วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
(วังใหม)

ชนะสงคราม

พระนคร

134 วัดมัชฌันติการาม

บางซื่อ

บางซื่อ

135 วัดทองสุทธาราม

บางซื่อ

บางซื่อ

136 วัดธรรมาภิตาราม

ถนนนครไชยศรี

ดุสิต

137 กรมสรรพาวุธทหารบก

บางซื่อ

ดุสิต

138 วัดตรีทศเทพวรวิหาร

บานพานถม

พระนคร

139 ตึกแถวสองฟากถนนแพรงนรา – ศาลเจาพอเสือ
ตึกแถวบางสวนของถนนอัษฎางค –
ตึกแถวบางสวนของถนนตะนาว –
อาคารตะละภัฎศึกษา
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ดุสิต

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม112ตอน39ง. 6ตุลาคม2538
UTM1523232N,665183E,LAT13-4630N,LONG100-31-41E
เลม113ตอน3ง. 9กุมภาพันธ2539
UTM1514723N,661370E,LAT13-4153N,LONG100-29-33E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525173N,664866E,LAT13-4733N,LONG100-31-31E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1523123N, 665426E,LAT13-4626N,LONG100-31-50E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1521502N,661690E,LAT13-4534N,LONG100-29-45E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1528306N,664412E,LAT13-4915N ,LONG100-31-17E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1529602N,665646E,LAT13-4957N,LONG100-31-58E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525663N,666111ELAT,13-4749N,LONG100-32-13E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525548N,665939E,LAT13-4745N,LONG100-32-07E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1521602N,662827E,LAT13-4537N,LONG100-30-23E
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
UTM1520542N,662344E,LAT13-4503N,LONG100-30-06E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

140 อาคารกระทรวงกลาโหม

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

141 อาคารเลขที่ 208 (บานทัดทรง)

ตลาดยอด

พระนคร

142 ซุมประตูวังถนนพระสุเมรุ

ชนะสงคราม

พระนคร

143 ตึกแถวสองฟากถนนแพรงภูธร

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

144 สะพานสมมตอมรมารค

สําราญราษฎร

พระนคร

145 สะพานหก

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

146 พระตําหนักเพชรรัตน

ดุสิต

ดุสิต

147 โรงเรียนวัดปทุมคงคา

ตลาดนอย

สัมพันธวงศ

148 อาคารบํารุงนุกูลกิจ

เสาชิงชา

พระนคร

149 สะพานภาณุพันธุ

วังบูรพาภิรมย

พระนคร

150 สะพานมอญ

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1520531N,661991E,LAT13-4502N,LONG100-29-55E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
UTM1521180N,662321E,LAT13-1520N,LONG100-15-30E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1521738N,662128E,LAT13-4542N,LONG100-29-59E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1520485N,662255E,LAT13-4501N,LONG100-30-06E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1520528N,663073E,LAT13-4501N,LONG100-30-31E
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1520524N,662099E,LAT13-4502N,LONG100-29-58E
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1523604N,663833E,LAT13-4642N,LONG100-30-57E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1518828N,663716E,LAT13-4407N,LONG100-30-52E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1520466N,662365E,LAT13-4500N,LONG100-30-07E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1519701N,662865E,LAT13-4435N,LONG100-30-24E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1519701N,662118E,LAT13-4444N,LONG100-29-59E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง

151 สะพานผานพิภพลีลา

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

152 วังสวนสุนันทา (2)

ดุสิต

ดุสิต

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1521044N,661976E,LAT13-4519N,LONG100-29-54E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1523184N,663439E,LAT13-4628N,LONG100-30-43E
เลม96ตอน167 25กันยายน2522
UTM1522914N,663429E,LAT13-4620N,LONG100-30-43E

153 ตึกแถวริมถนนตะนาว (ชวงที่1)

บวรนิเวศ

พระนคร

เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543

154 บานพลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ทุงมหาเมฆ

สาทร

เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
UTM1517011N,666130E,LAT13-4308N,LONG100-32-115E

155 ตึกแถวริมถนนหนาพระลาน

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1520558N,661511E,LAT13-4503N,LONG100-29-39E

156 อาคารสถานฑูตรัสเซีย (เดิม)

สีลม

บางรัก

157 วัดภัคินีนาท

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1517196N,665693E,LAT13-4315N,LONG100-31-57E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544

158 ตึกแถวบางสวนริมถนนอัษฎางค – วังบูรพาภิรมย
ตึกแถวบางสวนริมถนนพระพิทักษ
และตึกแถวบางสวนริมถนนบานหมอ
159 กระทรวงศึกษาธิการ
(วังจันทรเกษม)

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544

ดุสิต

160 อาคารโรงพิมพคุรุสภา
(ร.ร. ชางพิมพวัดสังเวช)
161 ศาลากลางจังหวัดมีนบุรี

ชนะสงคราม

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1522000N,630460E,LAT13-4556N,LONG100-12-25E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544

มีนบุรี

มีนบุรี

ที่

รายชื่อ

อาคารพระที่นั่งนงคราญสโมสร (1)
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เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
UTM1527481N,687518E,LAT13-4843N,LONG100-44-06E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง

162 ตึกแถวบริเวณทาเตียน

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

163 โรงสุราบางยี่ขัน

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

164 สถานีรถไฟธนบุรี (รวมวัดอมรินทราราม) ศิริราช

บางกอกนอย

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

165 วัดมกุฏกษัตริยาราม

บางขุนพรหม

พระนคร

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

166 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (4)

ดุสิต

ดุสิต

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

สะพานพระรูปในวัดเบญจมบพิตร ดุสิต
(3)

ดุสิต

สะพานถวยในวัดเบญจมบพิตร (2) ดุสิต

ดุสิต

สะพานงาในวัดเบญจมบพิตร (1)

ดุสิต

ที่

รายชื่อ

167 วัดบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ์
168 วังบางขุนพรหม
บางขุนพรหม
(ธนาคารแหงประเทศไทย)
169 ตึกแถวริมถนนมหาราช ทาชางวังหลวง พระบรมมหาราชวัง

สัมพันธวงศ
พระนคร

เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522065N,664048E,LAT13-4552N,LONG100-31-03E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522094N,663982E,LAT13-4553N,LONG100-31-01E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522112N,663943E,LAT13-4553N,LONG100-31-00E
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

พระนคร

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

170 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

171 สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี

มีนบุรี

มีนบุรี

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

172 หอการคาไทย-จีน (เดิม)

ยานนาวา

สาทร

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

173 หองสมุดเนียลสัน เฮล

สุรวงศ

บางรัก

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

174 ศาลเจากวางตุง

ปอมปราบฯ

ปอมปราบฯ

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

175 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสําเพ็ง

จักรวรรดิ

สัมพันธวงศ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

176 หางทองตั้งโตะกัง

จักรวรรดิ

สัมพันธวงศ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

177 กรมอูทหารเรือ (ปลองควันหมอน้ํา) อรุณอัมรินทร

บางกอกนอย

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

178 อาคารศุลกสถาน
บางรัก
(สถานีตํารวจดับเพลงบางรัก)
179 ที่หลบภัยสาธารณะในสวนสัตวดุสิต ดุสิต

บางรัก

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

ดุสิต

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

180 สํานักงานประปาสาขาแมนศรี

ปอมปราบฯ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

ดุสิต

บานบาตร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

181 พระราชวังสราญรมย
(กระทรวงการตางประเทศเดิม)
182 กรมแผนที่ทหาร
183 โรงเรียนราชินี
184 หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
185 กระทรวงพาณิชย
186 คลังราชการ

ที่ตั้ง
แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

ปอมปราบฯ

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

187 ตึกแถวบริเวณลานเสาชิงชาโคง
เสาชิงชา
ถนนบํารุงเมือง
188 วังบานดอกไม
บานบาตร
(วังกรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน)
189 กระทรวงมหาดไทย
วัดราชบพิธ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเพชรบุรี
1 วัดมหาธาตุ
2 วัดกําแพงแลง (1)
วัดกําแพงแลง (2)
3 วัดสุวรรณาราม (วัดใหญ) (1)
วัดใหญสุวรรณาราม (2)
หมูกุฏิสงฆ วัดใหญสุวรรณาราม (3)
4 วัดพระนอน (1)
วัดพระนอน (2)
5 วัดถ้ําแกลบ
6 วัดโคก
7 เขาวัง (1)
พระนครคีรี (เขาวัง) (2)
8 ถ้ําเขาหลวง
9 หลักเมือง (1)
ศาลเจาพอหลักเมือง (2)
10 เจดียแดง (1)
เจดียแดง (2)
11 วัดเกาะแกวสุทธาราม (1)
วัดเกาะแกวสุทธาราม (2)
12 วัดสระบัว (1)
วัดสระบัว (2)
13 วัดมหาสมณาราม (1)
วัดมหาสมณาราม (2)
14 เสาชิงชา (1)
เสาชิงชา (2)
15 พระบาทเขาลูกชาง
16 วัดไผลอม (1)
วัดไผลอม (ราง) (2)
17 พระอุโบสถวัดกุฏิ

ที่ตั้ง
ตําบล
บานหมอ
หนาพระลาน
ทาราบ
หนาพระลาน
ทาราบ

อําเภอ

คลองกระแซง
คลองกระแชง
คลองกระแซง
คลองกระแซง
คลองกระแซง
คลองกระแชง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ธงไชย
ทาราบ
ทาราบ
บานหมอ
บานหมอ
ทาราบ
ทาราบ
คลองกระแซง
คลองกระแชง
คลองกระแซง
คลองกระแชง
ทาราบ
ทาราบ
ทาไมรวก
ทาราบ
ทาราบ
บางเค็ม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทายาง
เมือง
เมือง
เขายอย

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม101ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม104ตอน246 1ธันวาคม 2530
เลม52หนา3692 8 มีนาคม 2478
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 109 ตอน94 28กรกฎาคม2535
47PPQ021489
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 101 ตอน 27 1 มีนาคม 2527
เลม 55 หนา 4005 27กุมภาพันธ2481
เลม 101 ตอน 27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม 2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 72 ตอน2 4 มกราคม2498
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 72 ตอน2 4 มกราคม2498
เลม 76 ตอน90 22กันยายน2502
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 92 ตอน136 21กรกฎาคม2518
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

18
19
20
21
22
23
24

ถ้ําพระเขานาขวาง
วัดธอเจริญธรรม
วัดเพชรพลี
ตําหนักศรเพชรปราสาท
พระราชวังมฤคทายวัน
วัดทาคอย
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเกา)
25 วัดทาไชยศิริ

ที่ตั้ง
ตําบล
นายาง
ทาราบ

ทาคอย

อําเภอ
ชะอํา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทายาง
เมือง

สมอพลือ

เมือง

26 วัดหวยหลวง

เขายอย

เขายอย

27 วัดหวยโรง

เขายอย

เขายอย

28
29
30
31
32

บานทาน
ไรสม
ตนมะพราว
ทาแรง
สมอพลือ

บานลาด
เมือง
เมือง
บานแหลม
บานลาด

33 วัดลาด

ทาราบ

เมือง

34 วัดเขานอย

บานลาด

บานลาด

35 วัดในกลาง

บานแหลม

บานแหลม

36 เนินดินแดง
37 วัดสนามพราหม
38 เจดียทุงเศรษฐี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1 พระที่นั่งคูหาคฤหาสน
2 หวากอ
3 วัดตรีสตกูฎ

บานลาด
ทาราบ
ชะอํา

ทายตลาด
เมือง
ชะอํา

220

วัดโพธิ์เรียง
วัดโรงเข
วัดหนองควง
วัดกุฎิ
วัดกลาง (ราง)

เขาสามรอยยอด ปราณบุรี
คลองวาฬ
เมือง
ไรเกา
สามรอยยอด

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 92 ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม100ตอน167 18ตุลาคม2526
เลม112 ตอน39 ง 6ตุลาคม2538
47PPQ028488
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PPQ015438
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PNQ916625
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PNQ896624
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม116 ตอน17ง 17มีนาคม2542
LAT 13-03-50 NLONG99-56-40 E
เลม116 ตอน17ง 17มีนาคม2542
LAT 13-06-54 NLONG99-57-14 E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT13-04-05 N,LONG99-54-10E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT13-12-09 N,LONG99-58-50E
เลม 119 ตอนพิศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545
เลม 119 ตอนพิศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม 60 ตอน69 30กันยายน2495
เลม 97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม115ตอน38ง.20พฤษภาคม2541

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง
ตําบล
เขาแดง

อําเภอ
กุยบุรี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541

หนาเมือง
หนาเมือง
เกาะพลับพลา
เกาะพลับพลา
พงตึก
ดอนทราย
คูบัว
เกาะพลับพลา
คลองตาคต
หนาเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทามะกา
ปากทอ
เมือง
เมือง
โพธาราม
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม91 ตอน174 15ตุลาคม 2517
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม 79 ตอน97 30 ตุลาคม 2505
เลม87ตอน116 15ธันวาคม 2513
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

ทาผา
หนาเมือง

เมือง
เมือง
บานโปง
เมือง

11 วัดเกาะศาลพระ

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

12 วัดคุงกระถิน

คุงกระถิน

เมือง

13 วัดเขาเหลือ

หนาเมือง

เมือง

14 วัดทาสุวรรณ

คุงกระถิน

เมือง

15 เจดียหัก
16 วัดอรัญญิกาวาส
17 วัดขนอน

เจดียหัก
เจดียหัก
สรอยฟา

เมือง
เมือง
โพธาราม

18 วัดใหญโพหัก

โพหัก

บางแพ

เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม106ตอน 26 14 กุมภาพันธ2532
เลม96ตอน167 25กันยายน 2522
เลม112ตอน39ง 6 ตุลาคม2538
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ015438
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม 2541
เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม 2541
เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542
LAT13-43-31N,LONG99-50-08E
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
LAT13-37-25N,LONG100-01-43E

ที่

รายชื่อ

4 วัดเขาแดง
จังหวัดราชบุรี
1 วัดพระมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุวรวิหาร (2)
2 ถ้ําฤาษีเขางู (1)
เทือกเขางู (2)
* พงตึก (ยายไปกาญจนบุรี)
3 เขาถ้ําพระ
4 วัดโขลง
5 ถ้ําระฆัง มี พระปรมาภิไธย ยอ จ.ป.ร.
6 วัดคงคาราม
7 อาคารศาลากลางจังหวัด (1)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (2)
(ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเดิม)
8 อาคารศาลจังหวัด (1)
อาคารศาลแขวงราชบุรี (2)
9 สระโกสินารายณและแนวกําแพงเมือง
10 วัดเพลง (ราง)

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
หนาเมือง

เมือง

หนาเมือง

เมือง

21 วัดศรีสุริยวงศาราม

หนาเมือง

เมือง

22 โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

23 โบราณสถานหมายเลข 8 เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

24 โบราณสถานหมายเลข 31 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

25 โบราณสถานหมายเลข 33 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

26 โบราณสถานหมายเลข 44 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

27 โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25
เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

19 อาคารสโมสรเสือปา
(ศูนยสุขภาพสาธารณสุข)
20 วัดเทพอาวาส

จังหวัดสมุทรปราการ
1 พระสมุทรเจดียกลางน้ํา (1)
พระสมุทรเจดียกลางน้ํา (2)

อําเภอ

ปากคลองปลากด เมือง
ปากคลองปลากด เมือง

2 ศาลเจาพอหลักเมือง (โบราณวัตถุ)
3 พระอุโบสถและพระเจดียวัดปาเกด

ตลาด
ทรงคนอง

พระประแดง
พระประแดง

4 ปอมปูเจาสมิงพราย

บางหญา

พระประแดง

5 ปอมแผลงไฟฟา

ตลาด

เมือง

6 วัดกลางวรวิหาร

ปากน้ํา

เมือง

7 วัดกิ่งแกว

ราชาเทวะ

บางพลี
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
47RNQ891966
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ913965
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ886967
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ899918
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ903913
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ918906
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ921904
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ911894
เลม122ตอนพิเศษ126ง7พ.ย.2548

เลม52หนา3699 8มีนาคม2478
เลม110ตอน186 12พฤศจิกายน2536
47PPR720038
เลม66ตอน64 22พ.ย.2492
เลม84ตอน80 29สิงหาคม2510
685113
เลม96 ตอน97 16มิถุนายน2522
667086
เลม97ตอน59 15เมษายน2523
660101
เลม98 ตอน63 28เมษายน2524
740030
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง29 พฤศจิกายน 2545

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดสมุทรสงคราม
1 เขายี่สาร
2 วัดบานแหลม

ยี่สาร
แมกลอง

อัมพวา
เมือง

เลม52หนา3699 8มีนาคม2478
เลม 72 ตอน2 4มกราคม2498

3 วัดอัมพวันเจติยาราม

อัมพวา

อัมพวา

เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

4 วัดเกตการาม

โรงหีบ

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ017891

5 วัดบางกุง

บางกุง

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ024861

6 วัดพวงมาลัย

แมกลอง

เมือง

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

อัมพวา

47PPQ073788
เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

เมือง

47PPQ025857
เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

7 วัดปากน้ํา
8 วิหารวัดแมน้ํา

แควนอย
บางขันแตก

47PPQ383975
9 วัดบางพลับ

บางพรม

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ035867

10 วัดตรีจินดาวัฒนาราม

บางกุง

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ023871

11 วัดบางกระพอม

อัมพวา

อัมพวา

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ038837

12 วัดอินทราราม

เหมืองใหม

อัมพวา

เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
LAT13-26-33N,LONG99-55-11E

13 วัดบางแคใหญ
14 วัดนางตะเคียน

แควออม
คลองเขิน

อัมพวา
เมือง

เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
LAT13-26-00N,LONG100-00-33E

จังหวัดสมุทรสาคร
1 วัดใหญจอมปราสาท (1)
วัดใหญจอมปราสาท (2)

ทาจีน
ทาจีน

เมือง
เมือง

วัดใหญจอมปราสาท (3)

ทาจีน

เมือง

เลม53หนา1533 27 กันยายน 2479
เลม 72 ตอน2 4มกราคม2498
354971
เลม106ตอน220 14ธันวาคม 2532

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
โคกขาม

เมือง

ศาลพันทายนรสิงห (2)
(ศาลเดิมในคลองโคกขาม)
ศาลพันทายนรสิงห (3)
ศาลพันทายนรสิงห (4)
(ศาลจําลองในคลองโคกขาม)
3 ปอมวิเชียรโชฏก

บานไร

เมือง

มหาชัย

เมือง

* วัดอัมพวันเจติยาราม (สมุทรสงคราม)
4 วัดบางปลา

ทาจีน
บานเกาะ

เมือง
เมือง

5 วัดเกาะ

บานเกาะ

เมือง

เลม107ตอน113 28มิถุนายน2533
เลม72ตอน 2 4 มกราคม 2498
459007
เลม106 ตอน220 14 ธันวาคม2532
382976
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม118ตอน87ง 10กันยายน2544
LAT13-35-00 N,LONG100-14-05 E
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พฤศจิกายน2545

6 วัดใหญบานบอ

บานบอ

เมือง

เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545

7 วัดราษฏรบํารุง (หงอนไก)

คลองมะเดือ่

กระทุมแบน

เลม119 ตอนพิเศษ117ง 29 พฤศจิกายน 2545

2 ศาลพันทายนรสิงห (1)
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อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
496962
เลม72ตอน2 4มกราคม2498

พันทายนรสิงห เมือง
บานไร
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

จังหวัดกาญจนบุรี
1 พงตึก
2 วัดขุนแผน
3 วัดปาเลไลยก
4 วัดนางพิม (วัดทาเสา)
5 เมืองสิงห (1)
เมืองสิงห (2)
6 กําแพงเมือง
7 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
8 พระแทนดงรัง
9 พระเจดียสามองค
10 พระปรางคในวัดโน (ราง)
พระพุทธไสยาสนในวัดโน (ราง)
11 เมืองกลอนโด
12 เจดียยุทธหัตถี

พงตึก
ลาดหญา
ลาดหญา
ลาดหญา
แมกระบาล
เมืองสิงห
บานเหนือ
บานใต
พระแทน
หนองลู
มวงชุม
มวงชุม
กลอนโด
ดอนเจดีย

ทามะกา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ไทรโยค
เมือง
เมือง
ทามะกา
ทองผาภูมิ
ทามวง
ทามวง
เมือง
พนมทวน

13 วัดนอย (ราง)

ดอนแสลบ

พนมทวน

14 วัดทุงสมอ

ทุงสมอ

พนมทวน

15 โบสถเกาสระจิตดาน (ราง)

เลาขวัญ

เลาขวัญ

16 วัดบานทวน

พนมทวน

พนมทวน

17 เจดียสามสบ

หนองลู

สังขละบุรี

18 วัดหินแหลม

ทาขนุน

ทองผาภูมิ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3696 8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม 77 ตอน60 วันที่19 ก.ค.2503
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม 72 ตอน2 วันที4่ ม.ค. 2498
เลม 72 ตอน2 วันที่4 ม.ค.2498
เลม 74 ตอน96 12 พ.ย. 2500
เลม 74 ตอน96 12 พ.ย. 2500
เลม 78 ตอน52 วันที่27 มิ.ย.2504
เลม113 ตอนพิเศษ3ง วันที่9 ก.พ. 2539
47PNR771615
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PNR785673
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PNR712558
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่17มีนาคม 2542
LAT14-35-02N,LONG99-47-05E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47576306E,1561793NLAT14-0737N,LONG100-25-43E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47442336E,1670935NLAT15-0652N,LONG98-28-48E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47 466411E,1617573NLAT14-3757N,LONG98-41-17E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

ตําบล

อําเภอ
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547

19 วัดพังตรุ (เหนือ) (ราง)
20 วัดพังตรุ (ใต)
21 วัดเหนือ (ราง) (โรงเรียนเบญพาด)
จังหวัดนครปฐม

พังตรุ
พังตรุ
พังตรุ

1 พระปฐมเจดีย (1)
พระปฐมเจดีย (2)
2 วัดพระงาม
3 วัดพระประโทน
4 สระน้ําจันทร (1)
สระน้ําจันทร (2)
5 วัดพระเมรุ
6 วัดใหญ
7 วัดธรรมศาลา
8 เมืองกําแพงแสน
9 เนินพระ (1)
วัดเนินพระ (ราง) (2)
10 ฐานเจดีย (เจดียจุลประโทน)
11 ฐานเจดีย
12 พระราชวังสนามจันทร
13 วัดประชานารถ
14 สะพานเจริญศรัทธา
15 วัดบางพระ
16 วัดศรีมหาโพธิ์
17 ศาลาตึก
18 โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนนทบุรี
1 วัดเขมาภิรตาราม

นครปฐม

เมือง
เมือง
นครปฐม
เมือง
พระประโทน เมือง
สนามจันทร
เมือง
สนามจันทร
เมือง
สวนนันทอุทยาน เมือง
นครปฐม
เมือง
ธรรมศาลา
เมือง
ทุงขวาง
กําแพงแสน
ดอนยายหอม เมือง
ดอนยายหอม เมือง
พระประโทน เมือง
ธรรมศาลา
เมือง
สนามจันทร
เมือง
ขุนแกว
นครชัยศรี
พระปฐมเจดีย เมือง
บางแกวฟา
นครชัยศรี
ศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
ทุงลูกนก
กําแพงแสน
พระปฐมเจดีย เมือง
บางตะนาวศรี

เมือง

เลม52หนา3688 8มี.ค.2478
629282

2 วัดปรมัยยิกาวาส

เกาะเกร็ด

เมือง

3 พระอุโบสถวัดปราสาท

บางกราง

เมือง

เลม52หนา3688 8มี.ค.2478
613382
เลม79 ตอน100 วันที่13 พ.ย.2505
572321
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พระปฐมเจดีย
พระปฐมเจดีย

พระปฐมเจดีย
พระปฐมเจดีย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

4 พระอุโบสถและพระวิหารวัดชมภูเวก

ตําบล
ทาทราย

เมือง

5 วัดชลอ

วัดชลอ

บางกรวย

6 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

อําเภอ

เมือง

7 วัดปรางคหลวง

บางมวง

บางใหญ

8 วัดสิงห

บางคูเวียง

บางกรวย

9 วัดคางคาว

บางไผ

เมือง

10
11
12
13
14
15
16
17

บางมวง
บางมวง
คูเวียง
บางพูด
บางพูด
บางขนุน
บางไผ
ทาทราย

บางใหญ
บางใหญ
บางกรวย
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
บางกรวย
เมือง
เมือง

18 วัดสมรโกฎิ

บางกระสอ

เมือง

19 วัดโพธิ์บางโอ

วัดชลอ

บางกรวย

20 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

บางศรีเมือง

เมือง

21 วัดโบสถบน

บางคูเวียง

บางกรวย

วัดอัมพวัน
วัดพระเงิน
วัดละมุดใน
วัดกู
วัดเกาะพญาเจง
วัดบางขนุน
วัดโชติการาม
วัดเชิงทา (ราง)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 91 ตอน82 วันที่14 พ.ค.2517
619356
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
581295
เลม98ตอน63 28เม.ษ.2524
616302
เลม 110 ตอน174 วันที่28 ต.ค 2536
47PPR541302
เลม110 ตอน217 วันที่22 ธ.ค. 2536
47PPR529288
เลม 110 ตอน 217 วันที่22 ธ.ค. 2536
47PPR623281
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR615365
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR635323
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR594267
เลม115ตอน3ง. 13ม.ค.2541
UTM47654386E,1529479NLAT13-4955N,LONG100-25-43E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 655832E,1527859NLAT13-4902N,LONG100-26-31E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
บางขุนกอง

อําเภอ
บางกรวย

23 วัดสักนอย (ราง)
จังหวัดปทุมธานี
1 วัดเจตวงศ (ราง)

วัดชลอ

บางกรวย

บานตลาด

เมือง

2 โบสถและเจดียวัดลุม (ราง)
(วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี)
3 วัดบางหลวง

บานกลาง

เมือง

บางหลวง

เมือง

22 วัดบางไกรใน

4 วัดสิงห
สามโคก
5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม), บางปลอก
ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) และ
อาคารที่วาการอําเภอ (หลังเดิม)
6 วัดมะขาม
บานกลาง

เมือง

7 พลับพลาแรกนาขวัญ (วัดบัวขวัญ)

เลาขวัญ

เลาขวัญ

8 เตาโองอาง (เตาสามโคก)

สามโคก

สามโคก

9 วัดสะแก

สามโคก

สามโคก

10 วัดสองพี่นอง

บานงิ้ว

สามโคก
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สามโคก
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47 659297E,1527064NLAT13-4835N,LONG100-28-26E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
เลม104 ตอน246 วันที่1 ธ.ค. 2530
655445
เลม106 ตอน27 วันที่16ก.พ.2532
665502
เลม106 ตอน26 วันที่14 ก.พ.2532
653473
เลม109 ตอน109 วันที่1 ก.ย. 2535
เลม113 ตอนพิเศษ50 ง วันที่18 ธ.ค.2539
47PPR660501
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PPR669485
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่17 มีนาคม 2542
LAT14-38-00N,LONG100-25-25E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47666291E,1154289N
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47665595E,1555176N
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47666848E,1558121N

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี
1 วัดกงจักร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

3 วัดจําปา

ทาพี่เลี้ยง
รั้วใหญ
ทาพี่เลี้ยง
รั้วใหญ
ทาพี่เลี้ยง

4 วัดเจดียยอดเหล็ก

ทาพี่เลี้ยง

5 วัดหลวง

ทาพี่เลี้ยง

6 วัดโพธิ

ทาพี่เลี้ยง
สระแกว
รั้วใหญ

2 วัดกุฏีทอง

7 ศาลเจาหลักเมือง

8 วัดพระมหาธาตุ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) รั้วใหญ
9 วัดปาเลไลยก (1)

รั้วใหญ

วัดปาเลไลยวรวิหาร (2)
10 คูและกําแพงเมือง

รั้วใหญ
รั้วใหญ

11 วัดพระรูป

รั้วใหญ

12 วัดพึ่ง

รั้วใหญ

13 วัดโหนงเหนง (เจดียวัดโหนงเหนง)

รั้วใหญ

14 วัดโหนงเหนง

บางกุง

15 วัดชองลม

รั้วใหญ

อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม 52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม101ตอน55วันที่27 เม.ย. 2527
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
16
17

18
19
20
21
22
23

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
วัดชุมนุมสงฆ (1)
รั้วใหญ
วัดชุมนุมสงฆ (ราง) (2)
รั้วใหญ
สระแกว สระคา สระเกษ - สระยมนา(1) ทาหวา
สระแกว
สระแกว สระคา สระยมนา สระเกตุ (2) สระแกว
วัดเขาดิน
ทาหวา
สระแกว
วัดสมีรักษ
ทาหวา
สระแกว
วัดใหม
ทาหวา
สระแกว
วัดละเมาะ
ทาหวา
สระแกว
วัดปลายน้ํา
ทาหวา
สระแกว
วัดสนามไชย (1)
พิหารแดง

วัดสนามชัย (ราง) (2)
วัดสนามไชย (ราง) (3)
24 วัดหอยโขง
25 วัดปูบัว
26 วัดพระธาตุ (1)
วัดพระธาตุ (2)

สนามไชย
สนามไชย
พิหารแดง
ทาพี่เลี้ยง
พิหารแดง
สนามชัย
ศาลาขาว
ศาลาขาว

27 วัดโรงชาง

บางกุง

28 วัดจําปา

ตลิ่งชัน
ทาพี่เลี้ยง
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อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม101ตอน55วันที่27 เม.ย. 2527
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม52หนา3711วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม98 ตอนที่ 177วันที่ 27ตุลาคม2524
เลม106ตอน140วันที่29 ส.ค. 2532
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม118ตอน33ง. วันที่9เม.ษ.2544
UTM47 606939E,1595233NLAT14-2543,LONG99-59-32E
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

29 วัดเสมอลม
30 วัดบานควาย
31 เขานางบวช
32 ดอนเจดีย (1)
ดอนเจดีย (2)
(พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย)
33 วัดเสาธงทอง
34 สระกระโจม
35 เมืองอูทอง (อ.อูทอง)
36 เขาพระ (1)
เขาพระ (2)
37 วัดปราสาท
38 วัดกุฏีสงฆ (ราง)
39
40
41
42

วัดแค
วัดเถลไถล
วัดวรจัทร
วัดการอง (ราง)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตลิ่งชัน

อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทับตีเหล็ก
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
หนองหญาไทรย นางบวช
นางบวช
เดิมบางนางบวช
บางงาม
ศรีประจันต
บางงาม
ศรีประจันต
ดอนเจดีย
ดอนเจดีย
วังยาง
ศรีประจันต
มดแดง
บานคอย
ศรีประจันต
สระกระโจม
ดอนเจดีย
กระจัน
จรเขสามพัน
อูทอง
อูทอง
กระจัน
จรเขสามพัน
อูทอง
อูทอง
กระจันต
อูทอง
อูทอง
อูทอง
ทาพี่เลี้ยง
เมืองฯ
รั้วใหญ
รั้วใหญ
เมืองฯ
รั้วใหญ
เมือง
โพธิ์พระยา
เมือง
สนามชัย
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
ตอน60เลม69 วันที่30 ก.ย. 2495
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม74ตอน96 วันที่12 พ.ย. 2500
เลม85ตอน41 วันที7่ พ.ค. 2511****
เลม101 ตอน125 วันที่18ก.ย.2527
เลม104ตอน18 วันที่1 ก.พ.2530
เลม115ตอนพิเศษ3งวันที่13มกราคม 2541
เลม115ตอนพิเศษ3งวันที่13มกราคม 2541
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPS223015

43 วัดนอย

โคกคราม

บางปลามา

44 วัดมรกต (ราง)

รั้วใหญ

เมือง

45 วัดมวง

สวนแตง

เมือง

เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR228939
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่ 17มีนาคม 2542
LAT14-27-14N,LONG100-06-43E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 604332E,1588708NLAT14-2211N,LONG99-58-04E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

46 วัดสระปทุม (ราง)

ตําบล
หนองหญาไซ

47 วัดอูตะเภา

หัวนา

48 วัดบานทึง

สามชุก

49 เขื่อนโบราณเมืองอูท อง

หนองโอง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
หนองหญาไซ เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 597237E,1633167NLAT14-4619N,LONG99-54-13E
เดิมบางนางบวช เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
47PPS072430
สามชุก
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47617376E,1634274NLAT14-4652N,LONG100-05-27E
อูทอง
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

50 วัดไกเตี้ย

วังยาง

ศรีประจันต

51 วัดไทรย

ทาระหัด

เมืองสุพรรณบุรี เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

52 วัดพราว

โพธิ์พระยา

เมืองสุพรรณบุรี เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

53 วัดหนองผักนาก

หนองผักนาค

สามชุก

ที่

232

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

จังหวัดนครนายก
1 ดงละคร (เมืองโบราณดงละคร)

ดงละคร

2

วัดใหญทักขิณาราม

บานใหญ

3

วัดอัมพวัน

บานนา

4

วัดทาชาง

บางออ
บานออ
ทาชาง

5

วัดทองยอย

บานนา

บานนา

ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
หัวรอ
หัวรอ
หัวรอ
หัวรอ
หอรัตนไชย
สําเภาลม
บานปอม
ภูเขาทอง
กะมัง

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 พระราชวังโบราณ
2 วัดพระศรีสรรเพ็ชญ
3 วิหารพระมงคลบพิตร
4 วัดพระราม
5 วัดสวนหลวงสบสวรรค
6 วัดหนาพระเมรุ
7 วัดธรรมิกราช
8 พระราชวังจันทรเกษม
9 วัดมหาธาตุ
10 วัดราชบูรณะ
11 วัดเสนาสน
12 วัดสุวรรณดาราราม
13 วัดพุทไธสวรรย
14 วัดไชยวัฒนาราม
15 วัดภูเขาทอง
16 วัดกุฎีดาว (1)
วัดกุฎิดาว (2)

หันตรา

วังกระโจม
เมือง
เมือง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3686 8มีนาคม2478
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT14-12-38N,LONG101-13-46E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT14-10-18N,LONG101-03-38E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
47PQR344692
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47723597E,1577567NLAT14-1543N,LONG101-04-22E

เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
LAT14-21-42 N, LONG100-35-33 E
พระนครศรีอยุธยา เลม115 ตอน4ง 14มกราคม 2541

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

17 วัดสมณะโกฏิ
18 วัดพระเจาพนัญเชิง

กะมัง
สวนพลู

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

19 วัดเจาพญาไท
20 วัดตูม

สวนพลู
วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

21 วัดศาลาปูน
22 พระนครหลวง

ทาวาสุกรี
นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครหลวง
เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

23 วัดนิเวศนธรรมประวัติ (1)
วัดนิเวศธรรมประวัติ (2)

บานเลน
บานเลน

บางปะอิน
บางปะอิน

เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

24 วัดชุมพลนิกายาราม (1)

บานเลน

บางปะอิน

เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร และ บานเลน
สะพานขามคลองบานเลน (2)
25 บานฮอลันดา
สวนพลู
26 บานโปตุเกศ
สําเภาลม

บางปะอิน

เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

27 สะพานประตูจีน
28 วัดลงกา (1)

พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481
พระนครศรีอยุธยา เลม58หนา583 18 มีนาคม 2484

ที่

รายชื่อ

ตําบล

ประตูจีน
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481
พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481

47PPR703876
วัดลังกา (ลงกา) (2)
29 ปอมเพ็ชร (1)

หอรัตนไชย
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539
พระนครศรีอยุธยา เลม 58หนา583 18 มีนาคม 2484
47PPR703863

ปอมเพชร (ปอมเพ็ชร) (2)
30 ประตูชองกุฏิ
31 วัดสะพานถาน

หอรัตนไชย
หอรัตนชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน22ง 23 มิถุนายน 2538
พระนครศรีอยุธยา เลม 58หนา583 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

32 วัดเปด

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

33 วัดขุนเมืองใจ (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

ประตูชัย

47PPR698868
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน 22ง 23 มิถุนายน 2538

34 วัดถนนจีน

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

35 วัดปาสัก (1)
วัดปาสัก (ราง) (2)

ประตูชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539

วัดขุนเมืองใจ (2)

47PPR693868
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539

ตําบล
36 วัดตะพานนาค (1)
ประตูชัย
วัดสะพานนาค (ตะพานนาค) (ราง) (2) ประตูชัย

47PPR690869
37 วัดบรมพุทธาราม (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดสิงหาราม (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดบรมพุทธารามและวัดสิงหาราม (2) ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม112 ตอน22ง 23 มิถุนายน 2538
47PPR688865

38 วัดโคกมวง

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

39 วัดสวนหลวงคางคาว (1)
วัดสวนหลวงคางคาว (2)

ประตูชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน22ง 23มิถุนายน 2538
47PPR689865
พระนครศรีอยุธยา เลม93ตอน102 17สิงหาคม 2519

40 อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
41 วัดปราสาท
42 วัดสม
43 เทวสถาน (1)
เทวสถาน (ราง) (2)

ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
หอรัตนไชย

44 บานวิชาเยนทร (1)

ประตูชัย

เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม113ตอน3 ง 9 กุมภาพันธ 2539
47PPR697871
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

บานวิชาเยนทร (2)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม69ตอน60 30กันยายน 2495

45 วัดสุวรรณวาส

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

46 วัดพลับพลาไชย

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

47 วัดขุนแสน

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

48 เจดียเจาอายพระยาเจายี่พระยา

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

49 สพานปาถาน

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

50 ปอมประตูเขาเปลือก

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

51 วัดสุวรรณเจดีย

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

52 วัดสัตบาป

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

53 วัดเกษ

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

54 วัดโลกยสุธา

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

55 วัดวรเชษฐาราม
56 วัดแสน

ตําบล
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

57 วัดวรโพธิ
58 ศาลพระกาล

ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

59 วิหารแกลบ

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

60 ถังน้ําประปา
61 วัดสามปลื้ม (1)

ทาวาสุกรี
ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม113 ตอน3 ง 9 กุมภาพันธ 2539

ที่

รายชื่อ

วัดสามปลื้ม (2)

47PPR719871
62 วัดมเหยงค

บานกระมัง

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

63 วังเจาฟารัศมี

หันตรา
บานกระมัง
หันตรา

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

64 พะเนียดคลองชาง
65 วัดนางกุย (1)

บานสวนพริก
บานสวนพริก

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดนางกุย (2)
66 วัดสามวิหาร

สําเภาลม
หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

67 หลักศิลาระดับน้ํา ครั้งรัชกาลที่ 3
ทาวาสุกรี
68 บึงพระราม และสิ่งกอสรางภายในบึง ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

69 วัดชุมแสง

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

70 สะพานชีกุน
71 วัดราง (ขางคลองไนไก)

ทาวาสุกรี
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

72 วัดเจาปราบ
73 วัดอุโบสถ

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

74 วัดเจดียไหย

ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

75 วัดเจาพราหมน
76 วัดสังขทา

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

77 วัดสังขแท
78 วัดวังไชย

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

79 วัดมหาสมัน

ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

80 วัดตะไกร (1)
วัดตะไกร (ราง) (2)

ตําบล
คลองสะบัว
คลองสระบัว

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523

81 วัดชะราม
82 วัดจงกรม (1)

คลองสะบัว
คลองสะบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม115 ตอน4ง 14มกราคม 2541

83 วัดพระยาแมน

คลองสะบัว

LAT14-22-16N,LONG 100-33-27E
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

84 วัดเจายา
85 วัดแค (วัดรางแค) (1)

คลองสะบัว
คลองสะบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

86 วัดอโยธยา (วัดเดิม) (1)

หันตรา

LAT14-22-26N,LONG 100-33-58E
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
47PPR717888

วัดอโยธยา (2)
87 วัดชาง

หันตรา
กะมัง

พระนครศรีอยุธยา เลม13ตอน3ง 9 กุมภาพันธ 2539
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

88 วัดวรเชษฐ (1)
วัดวรเชต (2)

บานปอม
บานปอม

พระนครศรีอยุธยา ตอน 60 เลม69 30 กันยายน. 2495
พระนครศรีอยุธยา เลม99ตอน130 14กันยายน2525

89 วัดบรมวงศอิศวรารามวรวิหาร

สวนพริก

พระนครศรีอยุธยา เลม 77 ตอน18 8 มีนาคม 2503

90 วัดยานอางทอง
91 วัดรวก

บานใหญ
ทาเรือ

ผักไห
ทาเรือ

ที่

รายชื่อ

วัดจงกลม (2)

วัดแค (2)

เลม82ตอน14 9กุมภาพันธ2508
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521

92 วัดครุฑ (ราง) และวัดสุรินทราชา (ราง) ทาวาสุกรี
93 วัดไผลอม (ราง)
ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523
พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523

94 วัดหัสดาวาส (ราง)

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523

95 วัดโคก (ราง)
96 สํานักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
97 พลับพลาที่ประทับที่สถานีรถไฟ
บางปะอิน
98 วัดโพธิ์ (ราง)
99 พระตําหนักเจาปลูกวัดหนาวัว (ราง)

ทาวาสุกรี
หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523
พระนครศรีอยุธยา เลม103ตอน65 22 เมษายน 2529

บานเลน

บางปะอิน

คลองสระน้ํา
เจาปลูก

พระนครศรีอยุธยา เลม107ตอน113 28 มิถุนายน 2533
มหาราช
เลม111ตอน81ง 11ตุลาคม 2537
47PPS652126

เลม 104 ตอน18 1 กุมภาพันธ 2530
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538
47PPR688881

100 วัดกุฎีทอง

ตําบล
ทาวาสุกรี

101 วัดแมนางปลื้ม

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538
47PPR700890

102 วัดดุสิดาราม

หันตรา

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538

ไผลิง

47PPR716889
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538

103 วัดมหาทลาย

47PPR723878
104 วัดตนุทรงธรรม

หันสังข

บางปะหัน

เลม114ตอน80ง 12 กันยายน 2540
47PPS633056

105 วัดมงกุฎและวัดพราว (ราง)

คลองสระบัว

106 วัดโคกสูงและวัดวิหารเขียน

สําเภาลม

107 วัดทาทราย

ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

หัวรอ

LAT 14-21-10N,LONG100-35-22E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

108 วัดกุฎีสูง (ราง)

109 วัดชุมพล วัดพระนอนและวัดกระโดก คลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-22-12N,LONG100-34-16E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-28N,LONG100-34-10E

LAT14-22-18N,LONG100-34-39E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-19N,LONG100-35-31E

110 วัดใหม (ราง)

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-21-39N,LONG100-33-51E

111 วัดเตา (ราง)

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-23N,LONG100-32-11E

112 วัดเขียน (ราง)

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

113 วัดพระงาม
114 วัดประดูทรงธรรม

LAT14-21-48N,LONG100-33-24E
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541

บางเดื่อ

บางปะหัน

ไผลิง

LAT14-25-55N,LONG100-34-52E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-21-45N,LONG100-35-20E
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

115 ประภาคาร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
บานเลน

อําเภอ
บางปะอิน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-14-35N,LONG100-35-00E

116 วัดมวง

โพธิ์สามตน

บางปะหัน

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-25-00N,LONG100-32-52E

117 วัดใหญ (เทพนิมิตร)

สามไถ

นครหลวง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-29-50N,LONG100-40-40E

118 วัดกลาง

นครหลวง

นครหลวง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-28-30N,LONG100-37-20E

119 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-21-10N,LONG100-32-45E

120 วัดเกาะแกวเกษฎาราม

บอโพง

นครหลวง

เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-23-45N,LONG100-35-00E

121 วัดใหมประชุมพล

นครหลวง

นครหลวง

เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-28-10N,LONG100-36-55E

122 วัดปาเสาหรือทาเสา (ราง)

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-21-10N,LONG100-33-05E

123 วัดสะตือ

ทาหลวง

ทาเรือ

เลม117ตอน103 6ตุลาคม2543
LAT14-33-36N,LONG100-45-40E

124 คายสีกุก

น้ําเตา

บางบาล

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-19-21N,LONG100-27-08E

125 เจดียหนาวัดสนามไชย

สนามไชย

บางไทร

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-21-07N,LONG100-31-54E

126 วัดโพธิ์

โรงชาง

มหาราช

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-35-50N,LONG100-33-48E

127 ตําหนักเจาฟาสราง

ปานแปง

บางปะอิน

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

128 วัดตลาด

หันสัง

บางปะหัน

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

129 วัดทาซุงทักษิณาราม

ไมตรา

บางไทร

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

130 วัดจุฬามณี

บานกุม

บางบาล

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

131 วัดชุมพล

วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสระบุรี
1 พระพุทธบาท

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ขุนโขลน

2

พระราชวังโบราณ (ตําหนักทายพิกุล) ขุนโขลน

3

คันกั้นน้ํา (ทํานบศรีธนชัย)

ขุนโขลน

4

ธารทองแดง

ขุนโขลน

5

ตําหนักธารเกษม

ขุนโขลน

6

ตําหนักสระยอ

ขุนโขลน

7

ถ้ําคูหาสวรรค

ทาศาลา

8

ถ้ําวิมานจักรี

ขุนโขลน

9

ถ้ําพระบาทใหม

10 ถ้ําประทุน

พูกราง
พุกราง
ขุนโขลน

11 ถ้ําระฆัง

ขุนโขลน

12 ถ้ํามหาสนุก

ขุนโขลน

13 เจาพอเขาตก

ขุนโขลน

14 เมืองขีดขิน

บานหมอ

15 พระพุทธฉาย

หนองเอี่ยม
หนองปลาไหล
หนองเอี่ยม
หนองปลาไหล

16 ถ้ําลําดวน
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อําเภอ
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
หนองโดน
บานหมอ
ปากเพรียว
เมือง
ปากเพรียว
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

ตําบล
หนองเอี่ยม

อําเภอ
ปากเพรียว

หนองปลาไหล

เมือง

หนองเอี่ยม

ปากเพรียว

หนองปลาไหล

เมือง

19 พระพุทธบาทนอย

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

20 ถ้ําพระ

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

21 ถ้ํามะขาม

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

22 วังสีทา (1)

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

วังสีทา (2)

สองคอน

แกงคอย

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

ทาคลอ

แกงคอย

เลม118ตอน29ง 26มี.ค.2544

24 ถนนเขาดาน

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

25 ถ้ําผาหลุบ

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

26 ผาเสด็จพัก

บานลาว

ศาลเจาพอนอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

ตนตาล

เสาไส

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

28 เกียรติมขุ หรือหนาสิงหศาลเจาพอนอย เสาไห

เสาไห

เลม 76 ตอน3 6มกราคม 2502

29 พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลาทราย

เสาไห

เสาไห

เลม76ตอน3 6ม.ค.2502

30 วัดสูง

เสาไห

เสาไห

เลม76ตอน3 6ม.ค.2502

31 ถ้ําเขาน้ําพุ (ถ้ําพระโพธิสัตว)

ทับกวาง

แกงคอย

เลม82 ตอน29 6 เม.ย.2508

32 อุโบสถวัดจันทบุรี

เมืองเกา

เสาไห

เลม100ตอน167 18ต.ค.2526

33 วัดหนองโนเหนือ

หนองโน

เมือง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541

34 วัดหนองยาวสูง

หนองยาว

เมือง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541

17 เขาลม
18 ถ้ําฤาษี

23 เขาคอก (1)
พระตําหนักเขาคอกคชคีรี (2)

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

ทับกวาง
27 วัดเขาแกว (วัดเขาแกววรวิหาร)

หนองยาวสูง
35 เจดียภูธาตุ

หนองยาว

เมือง

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

36 วัดตะเฆ

มวงงาม

เสาไห

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

37 วัดเขาวง (ถ้ํานารายณ)

เขาวง

พระพุทธบาท

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

38 วัดสมุหประดิษฐาราม

สวนดอกไม

เสาไห

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

39 วัดชุง

เมืองเกา

เสาไห

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย. 2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดสิงหบุรี
1

วัดพระปรางค (1)
เชิงกลัด
วัดพระปรางค (2)
เชิงกลัด
เตาเผาเครื่องปนดินเผาในวัดพระปรางค (3) เชิงกลัด

สิงห
บางระจัน
บางระจัน

เลม 52 หนา 3715 8 มี.ค.2478
เลม83 ตอน40 3พ.ค.2509
เลม84ตอน80 29ส.ค.2510

เชิงกลัด

บางระจัน

เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

จักรสีห
จักรสีห

บางพุดทรา
เมือง
บางพุดทรา

เลม52หนา3716 8มี.ค.2478

3

วัดพระปรางคและเตาเผาภาชนะดิน
เผาแมน้ํานอย (4)
วัดพระนอนจักรสีห
(วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร)
พระปรางควัดหนาพระธาตุ

4

วัดโพธิ์เกาตน

บางระจัน

บางระจัน

เลม72ตอน2 4ม.ค. 2498

5

คูพมา (คูคายพมา)

บานแปง

พรหมบุรี

เลม92ตอน136 21ก.ค. 2518

6

หวยชัน

อินทรบุรี

เลม97ตอน59 15 เม.ย. 2523

บางพุทรา

เมือง

เลม10ตอน16 25ม.ค. 2533

8

เมืองโบราณ (บานคูเมือง)
(เมืองโบราณ ต.หวยชัน)
ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี และ
ศาลจังหวัดสิงหบุรี
วัดมวง

อินทรบุรี

อินทรบุรี

เลม115ตอน37ง 19พ.ค.2541
LAT15-00-05N,LONG100-20-25E

9

วัดพรหมสาคร

บางพุทรา

เมือง

10 วัดพรหมเทพาวาส

หัวปา

พรหมบุรี

11 วัดสี่เหลี่ยม

บางระจัน

คายบางระจัน

เลม117ตอน104ง. 9ต.ค.2543
LAT14-53-40N,LONG100-24-30E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM654610E,1639570NLAT14-4938N,LONG100-26-13E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM645507E,1635310NLAT14-4721,LONG100-21-08E

จังหวัดอางทอง
1 วัดไชโย (วัดไชโยวรวิหาร)
2 วัดขุนอินประมูล
3 พระที่นั่งคําหยาด (1)
พระตําหนักคําหยาด (2)

ไชโย
บางพลับ
คําหยาด
คําหยาด

ไชโย
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง

4

ปาโมกข

ปาโมกข

2

7
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วัดปาโมกข (วัดปาโมก)
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เลม52หนา3716 8มี.ค.2478

เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541
LAT14-39-15N,LONG100-20-15E
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

5
6

วัดออย
วัดบานปา

ตําบล
อําเภอ
ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ
ตรีณรงค
ไชโย

7

วัดเขียน

ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ

8

วัดจุฬามุนี (วัดจุฬามณี)

องครักษ

โพธิ์ทอง

9

วัดไทรยอย (ราง)

หวยไผ

แสวงหา

10 ศาลจังหวัดอางทอง (หลังเกา)
11 วัดหลวงสุนทราราม

บางแกว
เมือง
ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 106 ตอน26 14กุมภาพันธ 2532
เลม114 ตอน80 ง 12 กันยายน 2540
47PPS601224
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541
LAT14-36-03N,LONG100-21-10E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม 2543
47PPS517280
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน.2544
UTM644110E,1635160NLAT14-4718N,LONG100-20-20E
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง7พ.ย.2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเพชรบูรณ
1 เมืองศรีเทพหรือไพศาลี (1)
เมืองศรีเทพ (2)
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดโพธิ์
4 กําแพงเมืองและปอม
5 กําแพง (ดิน) เมืองเกา
6 ศิลาจารึกในศาลเจาหลักเมือง
7 วัดพระแกว
8 พระเจดียหลังโบสถในวัดสิงห
9 วัดไตรภูมิ (1)
วัดไตรภูมิ (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

นาตะตรุด
ศรีเทพ
ในเมือง
วังบาล
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียร
หลมเกา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

10 คลังนอกเมืองศรีเทพ บานหนองปรือ
11 ปรางคนอก บานศรีเทพ
12 พระธาตุตาเถร (ในโรงเรียนวังบาล)

วังบาล

เมือง
วิเชียรบุรี
หลมเกา

13 วัดคงสมโภชน

บานโภชน

หนองไผ

14 วัดซอกซาย

นาเฉลียง

หนองไผ

15 วัดโพนชัย

บานหวาย

หลมสัก

จังหวัดชัยนาท
1 วัดพระบรมธาตุ
2 เมืองชัยนาทเกา

ทายเมือง
ทายเมือง

บานกลวย
บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

3

วัดปาเขาเปลือก

ทายเมือง

บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

4
5

วัดสาสนา
วัดสองคบ

ทายเมือง
ทายเมือง

บานกลวย
บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

6

วัดธรรมามูล

หนาพระลาน

สรรคบุรี

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
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เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม80ตอที่29 26มีนาคม2506
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม57 หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม118ตอน29ง. 26มี.ค.2544
47QQU312166
เลม 80 ตอนที่29 26มีนาคม 2506
เลม 80 ตอนที่29 26มีนาคม 2506
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-54-00N,LONG101-12-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT15-54-00N,LONG101-02-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-04-00N,LONG101-07-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-46-00N,LONG101-17-00E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

8
9
10
11
12
13
14
15

วัดมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุ (2)
วัดสองพี่นอง
วัดนางคํา
วัดนางเครือ
วัดพระแกว
วัดพระยาแพรก
วัดพยอม
วัดจันทร
วัดปากคลองมะขามเฒา

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนาพระลาน
แพรกศรีราชา
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
มะขามเฒา

อําเภอ
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
วัดสิงห

16 วัดมะเหยงคณ

เที่ยงแท

สรรคบุรี

17 วัดทาเสา (ราง)

แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

จังหวัดนครสวรรค
1 เขากบ
2 เมืองพระบาง
3 วัดบน
4 วัดชองลม
5 เขาบวชนาค
6 วัดกระดีทอง
7 โคกปราสาท
8 ตึกอีกา
9 โคกเศรษฐีหรือไรนาเดียว
10 เมืองประคํา
11 เมืองอไภยสาวี
12 โคกพระยาเผาขาว
13 วัดเขาหนอ
14 วัดเขาดินใต (วัดพระหนอธรณีนนท)

ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
มะเกลือดํา
มะเกลือดํา
นครสวรรค
นครสวรรค
ดอนคํา
โคกเดื่อ
โคกเดื่อ
โคกเดื่อ
สําโรงไชย
สําโรงไชย
บานแตน
เขาดิน

ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
บรรพตพิสัย
เกาเลี้ยว

7

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม115 ตอน37ง 9พฤษภาคม 2541
LAT15-15-35N,LONG100-03-35E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
LAT15-03-26N,LONG100-10-08E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM625085E,1664514N LAT15-0315N,LONG100-09-50
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม111ตอน20ง 20มีนาคม2537
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม2541
LAT15-48-00N,LONG100-04-58E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

15 วัดถ้ําเนินพระปรางค

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
พันลาน

อําเภอ
ชุมแสง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม2541
LAT15-50-00N,LONG100-16-00E

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทะเลชุบศร
ทาหิน
ทาหิน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม53หนา903 2 ส.ค.2479
เลม53หนา903 2ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม115ตอน37ง 19พ.ค.2541
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม102 ตอน180 29 พ.ย. 2528
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม98 ตอน63 28เม.ย.2524
เลม53หนา904 2ส.ค. 2479
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2ส.ค.2479
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลมที่97 ตอน123 12 ส.ค.2523

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม101ตอน146 16 ต.ค.2527
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม97 ตอน159 14ต.ค.2523
เลม98 ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค. 2479

จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

246

พระนารายนราชนิเวสน
ปอมปราการเมืองลพบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดบรรไดหิน (1)
วัดบันไดหิน (2)
วัดเสาธงทอง (1)
วัดเสาธงทอง (2)
วัดนครโกษา (1)
วัดนครโกษา (ราง) (2)
ปรางคสามยอด (1)
ปรางคสามยอด (2)
เทวสถาน (ปรางคแขก)
บานหลวงรับราชฑูต หรือบานวิชาเยนทร
ศาลพระกาฬ (1)
ศาลพระกาฬ (2)
วัดราชา (1)
วัดราชา (ราง) สิ่งสําคัญ (2)
2.1 ชองระบายลม
2.2 ตึกสมเด็จพระสังฆราช
2.3 อุโบสถ และพระปรางค
วัดราชา (ราง) (3)
วัดอินทรา
วัดปน (1)
วัดปน (2)
วัดปน (3)
หลักเมือง
วัดสองคน
วัดมเหศวร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

17 วัดสันเปาโล (1)
วัดสันเปาโล (ราง) (2)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ประตูทอ
ประตูชองกุฏิ
คลองทอ
สระมะโนรา
พะเนียดคลองชาง
พระตําหนักทะเลชุบศร
ศาลเทพารักษ
วัดพระยาออก
วัดไก
วัดทราก
เกยชาง
เกยมา
ปากทอ
สระแกว
วัดนิโครธ
ศาลเจา
วัดมณีชลขันธ
วัดไล
วัดบรรไดสามแสน
วัดถ้ําตะโก
วัดถ้ําชางเผือก
วัดพรหมทิน
วัดสมอคอน (1)
เทือกเขาสมอคอน (2)
41 พลับพลาสมเด็จพระนารายน
ที่หวยซับเหล็ก
42 วัดทาแค
43 พระอุโบสถ (เกา) และแนว
โบราณสถานวัดโบสถ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทาหิน
ทะเลชุบศร

เมือง
เมือง

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
พรหมมาศ
พรหมมาศ
พรหมมาศ
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
หลุมเขา
เขาสมอคอน
สมอคอน
ทาศาลา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง
โคกสําโรง
ทาวุง
ทาวุง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม115ตอน37ง19พ.ค.2541
LAT14-47-30N,LONG100-37-30E
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา905 2 ส.ค. 2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2ส.ค.2479
เลม53หนา905 2ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม54หนา2287 3ม.ค.2480
เลม109ตอน109 1 ก.ย.2535
เลม58หนา586 18 มี.ค. 2484

โกงธนู

เมือง
เมือง

เลม109ตอน90 16 ก.ค.2535
เลม109ตอน119 17 ก.ย.2535

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

44 วัดธรรมิการาม (คางคาว)

ตําบล
บางขาม

อําเภอ
บานหมี่

45 รอยพระพุทธบาท
46 วัดโคกโพธิกุญชร

เขาสามยอด
ตะลุง

เมือง
เมือง

47 วัดประดู (ราง)
48 วัดกลาง (ราง)
49 วัดกุฏิ (ราง)
จังหวัดอุทัยธานี
1 เมืองการุง (1)
เมืองการุง (2)
2 วัดอุโปสถาราม (อุโบสถาราม) (1)
วัดอุโปสถาราม (2)
3 เขาภูปลารา (เขาปลารา) (อ.ลานสัก)

บางคู
บางคู
บานเปก

ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง

วังหิน
การุง
สะแกกรัง
สะแกกรัง
ลานสัก

4
5
6

สะแกกรัง
ทุงพึ่ง
หนองขาหยาง

บานไร
บานไร
เมือง
เมือง
หนองฉาง
ลานสัก
เมือง
หนองขาหยาง
หนองขาหยาง

248

วัดขวิด (ราง)
วัดสวนพลู
วัดหนองพลวง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน25ง 9เม.ย.2542
LAT14-58-02N,LONG100-28-24E
เลม96ตอน106 3ก.ค.2522
เลม117ตอน104ง. 9ต.ค.2543
LAT14-44-02N,LONG100-36-06E
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดจันทบุรี
1 วัดพะเนียด
2 ปอมไพรีพินาศ (1)
ปอมไพรีพินาศ (2)
3 หอไตรในวัดตะปอนนอย (1)
วัดตะปอนนอย (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

คลองนารายณ
บางกะไชย
บางกะไชย
ตะปอน
ตะปอน

เมือง
แหลมสิงห
แหลมสิงห
ขลุง
ขลุง

บางกะจะ
ในเมือง
บางกะจะ
ปากน้ําแหลมสิงห
พลอยแหวน
พลอยแหวน
ปากน้ําแหลมสิงห

เมือง
เมือง
เมือง
แหลมสิงห
ทาใหม
ทาใหม
แหลมสิงห

11 วัดคลองน้ําเค็ม

พลิ้ว

แหลมสิงห

12 วัดเขานอย

คมบาง

เมือง

เกวียนหัก
ตะกาดเงา
คลองนารายณ

ขลุง
ทาใหม
เมือง

เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4ธ.ค. 2545
เลม52หนา3682 8มีนาคม2478
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-29-40N,LONG102-10-15E
เลม71ตอน3 4มกราคม2497
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม102ตอน31 12มีนาคม2528
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
เลม104ตอน143 28กรกฎาคม2530
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
48PSU817812
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-30-04N,LONG102-08-22E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-31-15N,LONG102-08-25E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7พ.ย.2548

หนาเมือง
หนาเมือง

เมือง
เมือง

เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลม71ตอน3 5มกราคม2497

3 อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) (1)
ศาลากลางหลังเกาจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) หนาเมือง

เมือง
เมือง

เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540

4 วัดสุคันธศิลาราม (หอมศิล)
5 วัดพยัคฆอินทาราม

บางเกลือ
บานใหม

บางปะกง
เมือง

เลม96ตอน184 30ตุลาคม2522
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายร2525

6 อาคารไปรษณียหลังเกา

หนาเมือง

เมือง

เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532

4
5
6
7
8
9
10

คายเนินวง
อาคารศาลากลางและหอทะเบียน
วัดพลับ
โบราณสถานตึกแดง
วัดสระแกว
เจดียและมณฑปเขาพลอยแหวน
คุกขี้ไก

13 วัดเกวียนหัก
14 วัดตะกาดเงา
15 วัดเนินสูง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 กําแพงเมือง
2 วัดโสธร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

7 วัดเมืองกาย

ตําบล
พนมสารคาม

อําเภอ
พนมสารคาม

8 วัดปตุลาธิชาชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง)

หนาเมือง

เมือง

9 อาคารพุทธสมาคม (หลังเกา)

หนาเมือง

เมือง

10 วัดสายชล ณ.รังษี

บานใหม

เมือง

11 วัดสวางอารมณ

ศาลาแดง

บางน้ําเปรี้ยว

12 วัดนครเนืองเขต (วัดตนตาล)

วังตะเคียน

เมือง

บางพระ
พนมสารคาม
ดอนทราย

เมือง
พนมสารคาม
บานโพธิ์

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม111ตอน85ง. 25ตุลาคม2537
47PQR521202
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQR244145
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQR243144
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-41-52N,LONG101-06-41
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47713243E,1525194NLAT13-4722N,LONG100-58-22E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47721802E,1518319NLAT13-4336N,LONG101-03-05E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26ธ.ค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค. 2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

หนาพระธาตุ
สระสี่เหลี่ยม
พนัสนิคม

พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม

เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478

บางปลาสรอย
บานบอทอง
ทาขาม
ไรหลักทอง
ทาเทววงษ
อางศิลา

บางปลาสรอย
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
กิ่ง อ.เกาะสีชัง
เมือง

10 วัดบางเปง

แสนสุข

เมือง

11 วัดตาลลอม

เหมือง

เมือง

เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม75ตอน90 4พฤศจิกายน2501
เลม111ตอน125 18กันยายน2527
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม107ตอน113 28มิถุนายน2533
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQQ091753
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT13-20-31N,LONG101-56-21E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-16-12N,LONG101-56-37E

ที่

รายชื่อ

13 วัดบางปรง
14 วัดเตาเหล็ก
15 วัดดอนทราย
จังหวัดชลบุรี
1 เมืองพระรถ
2 สระน้ํา
3 พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี
(โบราณวัตถุ)
4 ศาลาการเปรียญ (ถูกทําลาย)
5 เมืองพญาแร
6 เนินดินโคกพนมดี
7 วัดใตตนลาน
8 พระจุฑาธุชราชฐาน
9 ตึกมหาราช ตึกราชินี
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

วัดโบสถ
บางปลาสรอย
บางปลาสรอย
บางพระ

พนัสนิคม
เมือง
เมือง
ศรีราชา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-19-50N,LONG100-55-28E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47711067E,1435124NLAT12-5832N,LONG100-56-46E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47712122E,1431198NLAT12-5624N,LONG100-57-20E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ154776
เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545

ประณีต
บางพระ

เขาสมิง
เมือง

เลม93ตอน107 31ส.ค.2519
เลม105ตอน188 16พ.ย.2531

บางกระแจะ

เมือง

เลม113ตอน30ง.18ธ.ค.2539
48PTU279553
เลม113ตอน50ง.18ธ.ค.2539
48PTU301543
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT12-14-07N,LONG102-29-46E

12 วัดอางศิลา

ตําบล
อางศิลา

เมือง

13 วัดหนองเกตุใหญ

หนองปลาไหล

บางละมุง

14 วัดหนองปรือ

หนองปรือ

บางละมุง

15 ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเกา (สสจ.ชลบุรี) บางปลาสรอย
16 วัดโบสถ
17 วัดตนสน
18 วัดใหญอินทาราม
19 วัดบางพระ วรวิหาร
จังหวัดตราด
1 เขาตะโปะ (มรดกทางธรรมชาติ)
2 อาคารเรือนไม 3 ชั้น
(จวนเรซิดัง กัมปอรต)
3 วัดบุปผาราม
4 ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเกา)
(ถูกไฟไหมไมเหลือรองรอย)
5 วัดลําดวน
จังหวัดปราจีนบุรี
1 สระแกว (1)
สระแกว (2)
2 สระมรกฏ (1) (สระมรกต)
สระมรกฏ (2) (สระมรกต)
3 วัดแสงสวาง (1)
วัดแสงสวาง (พระธาตุพุทธมงคล) (2)
4 เมืองพระรถ

อําเภอ

เมือง

เมือง
หนองเสม็ด

เมือง

โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
โคกไทย
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ

ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม74ตอน96 12พ.ย.2500
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม74ตอน96 12พ.ย.2500

ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

เลม71ตอน3 4ม.ค.2497
เลม107ตอน16 25ม.ค.2533
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

5
6
7
8

สระมะเขือ
ภูเขาทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
ลายพระหัตถ จ.ป.ร. (1)
ลายพระหัตถ จ.ป.ร. (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
หนองโพรง
โคกไทร
หนองโพรง
โคกไทร
หาดนางแกว
ทางาม
บางบริบูณ
โคกปบ

อําเภอ
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

17 อาคารหอทะเบียนที่ดิน (หลังเกา)

หนาเมือง

เมือง

18 ที่วาการมณฑลหรือตึกบัญชาการ
(หลังเกา)
19 โบราณสถานหมายเลข 4 (077)
บ.โคกวัด
20 โบราณสถานหมายเลข 11 (003)
บ.โคกวัด
21 โบราณสถานหมายเลข 16 (027)
บ.สระมะเขือ
22 โบราณสถานหมายเลข 17 (028)
บ.โคกวัด
23 โบราณสถานหมายเลข19, 20, 038, 039
บ.สระมะเขือ

ดงพระราม

เมือง

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

9
10
11
12
13

วัดสระมรกต
บานปราสาท หมู7
ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร
วัดแกวพิจิตร
โบราณสถานหมายเลข 007,024
บ.โคกวัด
14 โบราณสถานหมายเลข 23 (131)
บ.โคกวัด
15 โบราณสถานหมายเลข 045
บ.สระมะเขือ
16 โบราณสถานหมายเลข 009 บ.โคกวัด
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ศรีมโหสถ
กบินทรบุรี
เมือง
เมือง
ศรีมโหสถ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม114ตอน81ง. 15ก.ย.2540
RU716403
เลม104ตอน18 1ก.พ.2530
เลม104ตอน256 1ธ.ค.2530
เลม107ตอน16 25ม.ค.2533
เลม107ตอน49 27มี.ค.2533
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR612375
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR620369
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR623375
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR613305
เลม110ตอน174 28ต.ค.2536
47PQR559543
เลม110ตอน174 28ต.ค.2536
47PQR575578
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR608368
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR616377
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR616381
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR622374
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR624376

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

24 โบราณสถานหมายเลข 043, 044

ตําบล
โคกปบ

อําเภอ
ศรีมโหสถ

25 โบราณสถานหมายเลข 113 บ.โคกวัด

โคกปบ

ศรีมโหสถ

26 โบราณสถานหมายเลข115 บ.โคกวัด

โคกปบ

ศรีมโหสถ

27 โบราณสถานหมายเลข121 (สระขนุน) โคกปบ
บ.โคกปบ
28 บอน้ําโบราณบานหัวซา
หัวขวา

ศรีมโหสถ
ศรีมหาโพธิ์

29 พานหิน

หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ์

เมืองเกา
บางเตย
หนองโพรง

กบินทรบุรี
บานสราง
ศรีมหาโพธิ์

30 วัดพรหมพะแนง (ราง)
31 วัดยายเมาเตี้ย
32 เนินโบราณสถานหนองโพรง 1
จังหวัดระยอง
1 เจดียเกาวัดเกงโรงพยาบาลระยอง
(วัดจันฑอุดม)
2 วัดโขดทิมธาราม

ระยอง
ทาประดู

เมือง

3 วัดสุมมหาชัยชุมพล

ทาประดู

เมือง

4 วัดราชบัลลังก

ทางเกวียน

แกลง

5 วัดนาตาขวัญ

นาตาขวัญ

เมือง

6 วัดบานคาย

บานคาย

บานคาย

7 วัดอุดมธัญญาวาส

ทุงควายกิน

แกลง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR623377
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR615364
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR617326
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR614374
เลม113ตอน3ง. 9ก.พ.2539
47PQR677368
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
47PQR709437LAT13-57-27N,LONG
เลม 119 ตอนพิเศษ117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547
เลม112ตอน39ง. 6ตุลาคม2538
47PQR476028
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-40-40N,LONG101-16-36E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-39-55N,LONG101-16-50E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
47PQQ913092
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47752934E,1405348NLAT12-4212N,LONG101-19-46E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47749470E,1411404NLAT12-4530N,LONG101-17-53E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47793166E,141133NLAT12-4414N,LONG101-42-01E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8 วัดเขากะโดน

ตําบล
ซากโดน

แกลง

9 เจดียกลางน้ํา (บานปากน้ํา)

ปากน้ํา

เมือง

10 วัดตะพงใน

ตะพง

เมือง

โคกสูง
ตาพระยา
ตาพระยา
ทัพราช
โคกสูง

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ตาพระยา
ตาพระยา
กิ่งอ.โคกสูง
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

เลม 52 ตอน 3690 8 มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
วัฒนานคร
วัฒนานคร
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

จังหวัดสระแกว
1 ปราสาทเขาโลน (1)
ปราสาทเขาโลน (2)
ปราสาทเขาโลน (3)
2 ปราสาทสล็อกก็อกธม (1)
ปราสาทสลอกกอกธม (2)
ปราสาทสลอกกอกธม (3)
ปราสาทสลอกกอกธม (4)
3 ปราสาททับเสียม (1)
ปราสาททับเสียม (2)
ปราสาททับเสียม (3) (ทัพเซียม)
4 เขานอย (1)
ปราสาทเขานอย (2)
ปราสาทเขานอย (3)
5 เขารัง
6 ปราสาทเมืองไผ (1)
ปราสาทเมืองไผ (2)
7 ปราสาทหินบานนอย (1)
ปราสาทบานนอย (2)
8 เนินโบราณสถานหนองตะเคียน
9 เนินโบราณสถานบานปาซอง
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โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
หนองแวง
คลองน้ําใส
คลองน้ําใส
คลองน้ําใส
อรัญประเทศ
เมืองไผ
เมืองไผ
เมืองไผ
ผักขะ
ผักขะ
ตาพระยา
ตาพระยา

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47786507E,1404285NLAT12-4127N,LONG101-38-18E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ438010
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ553008
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เลม52หนา3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน220 14ธันวาคม2532
เลม114ตอน81ง. 15กันยนยน2540
เลม52ตอน3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม52ตอน3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

10 เนินโบราณสถานสลัดได1
11 เนินโบราณสถานสลัดได2
12 เนินโบราณสถานหนองตาเมอ
13 เนินโบราณสถานดานทิศเหนือ
บ.โคกไพล
14 เนินโบราณสถานดานทิศตะวันออก
บ.โคกไพล
15 เนินโบราณสถานดานทิศใต บ.โคกกรวด
16 เนินโบราณสถานโคกบัลลังก
17 เนินโบราณสถานหนองบัลลังก
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เนินโบราณสถานหนองแทน
เนินโบราณสถานหนองไผลอม
หนองใหญบานระเบิดขาม
เนินโบราณสถานหนองพังทวย
(ปงโปย) (พังพวย)
เนินโบราณสถานหนองโบสถ
(หนองตาสด)
เนินโบราณดานทิศตะวันออก บ.โคก
แจง
เนินโบราณสถานสลัดได บ.ระเบิดขาม
เนินโบราณสถานดานทิศตะวันตก
บ.กุดเวียน
เนินโบราณสถานหนองกะปก
เนินโบราณสถาณบานตะโก
เนินโบราณสถานโคกตาราง
เนินโบราณสถานหนองโพธิสอง
เนินโบราณสถานเนินใหญ บ.ปราสาท
เนินโบราณสถานดานทิศตะวันตก
บ.โคกแจง
ปราสาทหินบานแชรออ
หนองสิม บานโนน

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตาพระยา
พระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ทัพราช

อําเภอ
ตาพระยา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช
ตาพระยา
ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช
ทัพราช
ตาพระยา
ทัพราช
ทัพราช
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ

ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112

แชรออ
ทาเกวียน

วัฒนานคร
วัฒนานคร

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532

16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
34
35
36
37
38
39

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนองบอน บานพราว
ทาเกวียน
อางศิลา บานนางาม
ทาเกวียน
ศิลาจารึก (ยายมาจาก บานเขานอยน้ําซับ) ทาขาม
บานหนองคู
ทาขาม
วัดชนะไชยศรี
ฝากหวย
ปราสาทตาใบ
โคกสูง

40 ปราสาทพูนผล

โคกสูง

41 ปราสาทหนองผักบุงใหญ

โคกสูง

42 เมืองไผ

เมืองไผ

256

อําเภอ
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดกําแพงเพชร
1 วัดอาวาสนอย
2 วัดอาวาสใหญ
3 วัดตึกพราหมณ (1)
วัดตึกพราหมณ (2)
4 วัดชางรอบ
5 วัดสิงห
6 วัดสี่อริยาบทหรือวัดมณฑปสี่หนา
7 พระเจดีย
8 ถ้ํานางทอง (1)
วัดเขานางทอง (ถ้ํานางทอง) (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

17 เจดียวัดบาง

ในเมือง

เมือง

18 เขาเตาพัน
19 วัดวังพระธาตุ
จังหวัดตาก
1 พระธาตุลอย
2 ผาสามเงา (1)
ผาสามเงา (2)
3 เมืองตากเกา

เขาคีริส
ไตรตรึงษ

พรานกระตาย
เมือง

เลม 52 หนา 3679 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3679 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3680 8มีนาคม 2478
เลม79 ตอน58 26มิถุนายน 2505
เลม 52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNU639642E,342344N
เลม54หนา2285 3มกราคม 2480
เลม 75ตอน45 10 มิถุนายน 2501
เลม79ตอน58 26 มิถุนายน 2505
เลม79ตอน58 26มิถุนายน 2505
เลม85ตอน41 7 พฤษภาคม 2511
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน 2540
เลม 115ตอน3ง. 13มกราคม 2541
LAT16-27-00N,LONG99-33-00E
เลม 115ตอน3ง. 13มกราคม 2541
LAT39-00-02N,LONG37-00-04E
เลม 115ตอน 3ง. 13มกราคม 2541
LAT16-28-00N,LONG99-32-30E
เลม 119 ตอน132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม 119 ตอน132 ง 29 ธันวาคม 2545

บานนา
สามเงา
ยานรี
เกาะตะเภา

บานตาก
บานตาก
สามเงา
บานตาก

เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478

9
10
11
12
13
14
15

กําแพงเมือง
เมืองไตรตรึงษ
วัดชาง
ปอมทุงเศรษฐี
เมืองกําแพงเพชร
วัดพระเจดียทอง
วัดรางในเขตเมืองเทพนคร

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
พรานกระตาย
พรานกระตาย
เขาคีริส

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
พรานกระตาย
พรานกระตาย
พรานกระตาย

ในเมือง
ไตรตรึงษ
ในเมือง
นครชุม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

นครชุม
เทพนคร

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

16 เมืองโบราณบานคลองเมือง

กิ่งอ.โกสัมพี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

4 ดอยโลน
5 วัดเขาแกว
6 วัดบนเนินเขาแกวตอนขางใตที่สุด (1)
วัดดอนขอยเขาแกว (2)
7 วัดตอลงไปทางเชิงเทิน
8 รอยพระพุทธบาท
9 วัดพระนารายณ (ราง)
10 คอกชางเผือก
11 เจดียยุทธหัตถี
12 วัดพระบรมธาตุ
13 เจดียพญาหนอกวิ้น

ตําบล
ปามะมวง
แมธอ
แมธอ
แมทอ
แมธอ
หนองหลวง
แมทอ
แมดาว
เกาะตะเภา
เกาะตะเภา
แมปะ

อําเภอ
ระแหง
ระแหง
ระแหง
เมือง
ระแหง
ระแหง
เมือง
แมสอด
บานตาก
บานตาก
แมสอด

14 เนินธรรมศุทธิ

สมอโคน

บานตาก

15 วัดวิเศษวานิช

สมอโคน

บานตาก

16 วัดเกาะตาเถียร
17 วัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแกว)
จังหวัดพิจิตร
1 เมืองเกา
2 กําแพงเมืองเกา
3 วัดมหาธาตุ
4 เกาะศรีมาลา
5 เขารูปชาง (1)
เขารูปชาง (วัดเขารูปชาง) (2)
6 วัดโพธิประทับชาง (1)
วัดโพธิประทับชาง (2)
7 วัดนครชุม เมืองเกา (1)
วัดนครชุม (2)
8 พระพุทธรูปในโบสถวัดทาหลวง (1)
วัดทาหลวง (2)
9 วัดทับทิม
10 วัดพิกุล (ราง)

ไมงาม
ระแหง

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม 119 พิเศษ 132ง 29 ธันวาคม 2545
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน128 17กันยายน 2528
เลม105ตอน188 16 พฤศจิกายน 2531
เลม114ตอน87ง.29กันยายน 2540
เลม114ตอน87ง.29กันยายน 2540
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR554515
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR116804
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR096809
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
หัวดง
ดงปาคํา
โพธิประทับชาง
โพธิประทับชาง
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
ในเมือง
ทาบัว
ทาบัว

ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
เมือง
ทาหลวง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
โพทะเล
โพทะเล

เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม106ตอน26 14ก.พ. 2532
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม 2478
เลม91 ตอน174 15ตุลาคม 2517
เลม57หนา806 18มิถุนายน 2483
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม 57 หนา 806 8 มิถุนายน 2483
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533

ที่

258

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

11 วัดสารภี (ราง)
12 วัดเนินพระ (ราง)
13 วัดโคกโบสถหลวงพอโต (ราง) (1)
วัดโคกโบสถหลวงพอโต (ราง) (2)
14 ที่ธรณีสงฆวัดทาชาง (ราง)
15 วัดใหมศรีวิชัย
16 วัดตําหนักใน (ราง)
17 วัดตําหนักนอก (สองพี่นอง) (ราง)
18 วัดสุวรรณรักษ (ราง) หรือสุวรรณรังษี
19 วัดทาขี้เหล็ก (ราง)
20 วัดบานใหม (ราง)
21 วัดบานตาทอง (ราง)
22 วัดโคกโบสถตาลอย (ราง)
23 วัดโคกมะเดื่อ (ราง)
24 ที่ธรณีสงฆ (วัดทาทังทวย) (ราง)
25 วัดบานยายหริ่ง (ราง)
26 วัดโคกโบสถสะเดา (ราง)
27 วัดโคกตาแกน (ราง)
28 วัดบานยายผิว (ราง)
29 วัดหวยเขน
30 วัดบึงโพธิ์
จังหวัดพิษณุโลก
1 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (1)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (2)
2 วัดราชบูรณะ (1)
วัดราชบูรณะ (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
ตําบล
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทุงนอย
โพทะเล
เลม109ตอน 98 4 สิงหาคม 2535
วัดขวาง
โพทะเล
เลม107ตอน27 16ก.พ.2533
ทุงนอย
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
ทาบัว
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
ทาบัว
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
วัดขวาง
โพทะเล
เลม 119 ตอน90 4 สิงหาคม 2535
บางคลาน
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม111 ตอน71ง 6 กันยายน 2537
หวยเขน
บางมูลนาก
เลม114ตอน87ง 22ก.ย. 2540
โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง เลม115ตอน37ง.19พ.ค. 2541
LAT16-18-00N,LONG100-21-00E
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

3 วัดนางพระยา (1)
วัดนางพระยา (2)

ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง

4 กําแพงเมืองพิษณุโลก

ในเมือง

เมือง

เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม 106 ตอน26 14 กุมภาพันธ 2532
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542
LAT16-49-15N,LONG100-15-50E
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
47QPU345600
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

5 วัดยอดทอง (1)

ตําบล
ในเมือง

เมือง

วัดยอดทอง (2)
6 วัดนอย
7 วัดใหมอภัยยาราม (1)
วัดใหมอภัยยาราม (2)

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

8 วัดจุฬามณี (1)
วัดจุฬามณี (2)
9 วัดอรัญญิก (1)
วัดอรัญญิก (2)

ทาทอง
ทาทอง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

10 พระราชวังเมืองพิษณุโลก (1)
วัดวิหารทอง (1)
พระราชวังเมืองพิษณุโลก (2) และ

บานคลอง
บานคลอง

เมือง
เมือง
เมือง

1 พระราชวังจันทน
2 สระสองหอง (พระที่นั่งเย็น)
3 วัดพระศรีสุคต (ราง)
4 วัดวิหารทอง
5 วัดโพธิทอง (ราง)
11 วัดยมราช
12 วัดตาปะขาวหาย

บานกราง
หัวรอ

เมือง
เมือง

เลม114ตอน87ง. 29กันยนยน 2540
เลม115ตอน37 ง.19พฤษภาคม 2541

13 วัดสระเกาหอง

หัวรอ

เมือง

เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542

14
15
16
17

บานคลอง
ทอแท
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
วัดโบสถ
เมืองฯ
เมืองฯ

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
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วัดไกเขี่ย
วัดทอแท (ราง)
วัดหลังศาล
วัดระฆังเงิน (ราง)

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
47QPU355602
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
47QPU348597
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT17-49-00N,LONG100-16-00E
เลม53ตอนที่34 27กันยายน 2479
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม111ตอน52ง 30 มิถุนายน 2537
47QPV348608

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสุโขทัย
1 วัดพระบรมธาตุ
2 วัดชมชื่น
3 วัดเจาจันทร
4 วัดนอยจําป
5 วัดชางลอม (ในกําแพงเมืองเกา)
6 พระเจดียเจ็ดแถว (ในกําแพงเมืองเกา)
7 วัดสวนแกวอุทยานใหญ
8 วัดนางพระยา (ในกําแพงเมืองเกา)
9 หลักเมือง (ในกําแพงเมืองเกา)
10 วัดสวนแกวอุทยานนอย
11 เขาพนมเพลิง (ในกําแพงเมืองเกา)
12 เขาสุวรรณคีรี (ในกําแพงเมืองเกา)
13 พระราชวัง
14 วัดถวายเพลิง (พนมเพลิง)
15 วัดนางพระยา
16 วัดเฉียงเหนือแหงวัดเจ็ดยอด
17 วัดเจ็ดยอด
18 วัดเขาใหญ
19 วัดเชตุพน
20 วัดนิราสหรือวัดมารวิชัย
21 วัดสระไขน้ํา
22 วัดราหู
23 วัดกูป
24 วัดกุฎีราย
25 วัดปาแดงใต
26 วัดยอดเขาพระศรี
27 วัดสระประทุม (ทิศใตของกําแพงเมือง)
28 วัดเขารังแรง
29 วัดโคกสิงคาราม
30 วัดสวนสัก
31 วัดไตรภูมิปาแกว (วัดปาแกว)
32 วัดเขาอินทร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
นอกกําแพงเมือง
นอกกําแพงเมือง
นอกกําแพงเมือง
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ทาชัย
ทาชัย
ทาชัย

อําเภอ
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

261

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

33 เตาทุเรียงปายาง
34 เตาเรียงเกาะนอย
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

วัดสวะ
วัดหนองโวง
พิพิธภัณฑในศาลากลางจังหวัด
วัดราชธานี
วัดใหมประชุมพล
เนินปราสาท
วัดมหาธาตุ
วัดกระพังทอง
วัดกระพังเงิน
วัดศรีสวาย
วัดเขาสาร
ศาลพระเสื้อเมือง
วัดสระสี
วัดชะนะสงคราม
วัดใหม
วัดตะกวน
วัดมังกร

52 วัดกระพังชางเผือก
53 วัดสังกะวาศ (สังฆาวาศ)
54 เมืองลอง
55 วัดศรีชุม
56 วัดพระพายหลวง (1)
วัดพระพายหลวง (2)
57 เตาทุเรียง
58 วัดเชตุพน
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนองออฝง
ตะวันตก
หนองออฝง
ตะวันตก
ปากน้ํา
บางยม
ธานี
ธานี
ธานี
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
เมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา

อําเภอ
หาดเสี้ยว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

หาดเสี้ยว

เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

วังไมขอน
วังไมขอน
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม79ตอน58 26มิถุนายน.2505
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

59 วัดเจดียสี่หอง
60 กระพังโพยศรี
61 วัดชางลอม
62 วัดตระพังทองหลาง (1)
วัดตระพังทองหลาง (2)
63 วัดตึก (1)
วัดตึก (2)
64 วัดสีโทน
65 สพานหิน
66 วัดปามะมวง
67 พระบาทนอย
68 หอเทวาลัย (1)
หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมาน (2)
69 วัดลาวพันลํา
70 วัดคุงหวาย
71 วัดเกาะ
72 วัดหญากลอน
73 วัดเจดียสูง
74 วัดเจดียงาม

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทิศใตเมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย.2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย.2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย. 2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

75 วัดพระบาทใหญ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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วัดตาเถรขึงหนัง
วัดเจดียสูง
วัดกระพุงผีเสื้อ
วัดวิวาท
เมืองศรีคีรีมาศ (1)
เมืองศรีคีรีมาศ (เมืองเพชร) (2)
วัดเขาเชิง
วัดหินตั้ง
วัดพุมสลัดใดหรือวัดตนจันทร
วัดมูนพลังกา
วัดทับตาสา
วัดมุมเมือง
วัดแมโจน
วัดตะพังสอ
วัดซอนเขา
วัดวังสีสุก
วัดอีฝาย
วัดยายชี
วัดหนองสะแก
วัดหนองปรือ
วัดคลองปาราน
วัดสีประทีป
วัดกะดีเลอ
วัดไผยายลิ้ม
วัดตะพังผักตบ
วัดตะพังนาค
วัดตะพังน้ําชวด
วัดออมลอก
วัดนครชุม
วัดโบสถ
วัดชายจุมพล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ศรีคีรีมาศ
ศรีคีรีมาศ
ทุงหลวง
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
บานกลวย
บานกลวย

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

129

รายชื่อ
วัดถ้ํามอง
วัดโบสถไผขอม
วัดเหมืองขี้เหล็ก
วัดตาคาว
วัดปาละเมาะ
วัดพิมอง
วัดดงมวง
วัดระวาศน
วัดอายแดง
วัดดงดีปรี (1)
วัดดงดีปลี (2)
วัดหวย
วัดดุ
วัดนุน
วัดกําแพงงาม
วัดจันทร
วัดระวาศน
วัดพระดํา
วัดดอนลาน
บอแกว
บอทอง
วัดสวางอารมณ
เมืองสุโขทัยเกา (1)
เมืองเกาสุโขทัย (เมืองสุโขทัยเกา) (2)
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
วัดใหญชัยมงคล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
บานกลวย
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
ศรีสัชนาลัย
หนองออ
ทาชัย
ทาชัย
วังไมขอบ
เมืองเกา
เมืองเกา

130 วัดคุ
131 วัดโบสถ
132 ปรางคเขาปูจา

บานใหม
ชัยมงคล
บานสวน
บางขลัง
นาเชิงคีรี

133 วัดชางลอม (ชางลอมไสยาสน)

วังทองแดง

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
เมือง
เมือง
ศรีสัชนาลัย
ทุงเสลี่ยม
เมือง
สวรรคโลก
คีรีมาศ
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3710 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3710 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3709 8 มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม 76 ตอน98 27 ตุลาคม2502
เลม92ตอน112 17มิถุนายน2518
เลม 105 ตอน 57 12เมษายน2531
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม115ตอน37ง. 19พฤษภาคม2541
LAT16-54-00N,LONG99-44-00E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT17-06-35N,LONG99-40-40E
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265

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

134 วัดทามักกะสัน (วัดขุนตารด)

ตําบล
ราวตนจันทร

อําเภอ
ศรีสําโรง

135 วัดทุงเนินพยอม (วัดปาแผก)

ปาแผก

กงไกรลาศ

136 วัดไทรงาม (วัดนากลาง)

เมืองบางขลัง

สรรคโลก

137 วัดสุนทร (ราง)
138 เขื่อนกั้นน้ําโบราณ (สรีดภงส 2)
139 แหลงโบราณคดีบานบึงหญา
140 แหลงเตาเผาหินปูน
จังหวัดอุตรดิตถ
1 พระแทนศิลาอาสน
2 เวียงเจาเงาะ (1)
เวียงเจาเงาะ (2)
3 วัดมหาธาตุ
4 วัดพระยืน
5 เมืองพิชัยเกา
6 คูปราสาท
7 ปรางค
8 วัดเสมา
9 วัดพระฝาง (1)
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (2)
10 ริมหวยน้ําปาด
11 วัดกลาง
12 วัดดอนสัก
13 วัดใหญทาเสา
14 วัดเจดียคีรีวิหาร

ดุมเดือย
เมืองเกา
หนองจิก
นาขุนไกร

กงไกรลาศ
เมือง
คีรีมาศ
ศรีสําโรง

ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ผาจุก
ผาจุก
แสนตอ
บานเกาะ
ฝายหลวง
ทาเสา
ฝายหลวง

ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
บางโพ
เมืองอุตรดิตถ
แสนตอ
เมืองฯ
ลับแล
เมือง
ลับแล

15 วัดทองเหลือ

บานเกาะ

เมือง
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNV728021
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QPU049757
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNV729039
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 77 ตอน81 4 ตุลาคม 2503
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม 52 หนา 3717 8 มีนาคม 2478
เลม100 ตอน36 15มีนาคม 2526
เลม100 ตอน36 15มีนาคม 2526
เลม114 ตอน87ง. 29 กันยายน 2540
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT17-40-00N,LONG100-21-00E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 7 นาน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดแพร
1 พระธาตุชอแฮ (1)
วัดพระธาตุชอแฮ (2)
2 วัดพระหลวง (1)
วัดพระหลวง (2)
3 พระธาตุปูแจ (1)
วัดพระธาตุปูแจ (2)
4 พระธาตุศรีดอนคํา (1)
วัดพระธาตุศรีดอนคํา (2)
5 พระธาตุแหลมลี
6 วัดจอมสวรรค
7 วัดศรีชุม
8 วัดหัวขวง
9 วัดหลวง
10 จวนผูวาราชการจังหวัดแพร
จังหวัดนาน
1 พระธาตุแชแหง (1)
วัดพระธาตุแชแหง (2)
2 พระธาตุเขานอย (1)
วัดพระธาตุดอยนอย (2)
3 พระธาตุวัดชางค้ํา (1)
วัดชางค้ําวรวิหาร (2)
4 พระธาตุวัดกูคํา (1)
วัดกูคํา (2)
5 พระปรางควัดพยาวัด (1)
วัดพญาวัด (2)
6 วัดสวนตาล (1)
วัดสวนตาล (2)
7 พระประธานในวิหารวัดพระยาพู

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

ปาแดง
ปาแดง
ดอนมูล
ดอนมูล
บานเวียง
บานเวียง
หวยออ
หวยออ
หวยออ
ทุงกวาว
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง

เมือง
เมือง
สูงเมน
สูงเมน
รองกวาง
รองกวาง
ลอง
ลอง
ลอง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ในเวียง

เมือง

ฝายแกว
ฝายแกว
ไนเวียง
ดูใต
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง
ดูใต
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลมที่ 97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT6-8-00N,LONG20-25-00E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT6-25-00N,LONG20-45-00E
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97หนา159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

8 กําแพงเมืองเกา
9 พระธาตุดอยหงส
10 พระธาตุวัดทาลอ (1)
วัดทาลอ (2)
11 วัดบุญยืน (1)
วัดบุญยืน (2)
12 ดอยจอมแจง (1)
วัดพระธาตุจอมแจง (2)
13 พระธาตุพลูแช (1)
วัดพระธาตุพลูแช (2)
14 พระธาตุจอมแจง (1)
วัดพระธาตุจอมแจง (2)
15 พระธาตุเบญสะกัด (1)
วัดพระธาตุเบ็งสกัด (2)
16 พระธาตุบุญนาค
17 พระธาตุจอมตอง (1)
วัดพระธาตุจอมทอง (2)
18 พระธาตุจอมพริก (1)
พระธาตุจอมพริก (2)
19 พระธาตุจอมนาง (1)
วัดพระธาตุจอมนาง (2)
20 วัดหนองบัว
21 วัดตนแหลง
22 วัดพระธาตุดอยหงษ
23 วัดหัวขวง
24 วัดภูมินทร
25 วัดหนองแดง
26 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
27 วัดดอนมูล
28 วัดนาปง
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ไนเวียง
หนองแดง
ฝายแกว
ฝายแกว
กลางเวียง
กลางเวียง
ไหลนาน
หลายนาน
นานอย
นานอย
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
สถาน
สถาน
ยม
ยม
ยม
จอมพระ
ปาคา
สถาน
หนองแดง
ในเวียง
ในเวียง
เปอ

อําเภอ

ศรีภูมิ

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สา
สา
สา
สา
นานอย
นานอย
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ทาวังตาล
ทาวังผา
เมืองปว
แมจริม
เมือง
เมือง
เชียงกลาง
เมือง
ทาวังผา

นาปง

กิ่งอ.ภูเพียง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ตอน65 เลม 61 24ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97เลม123 12สิงหาคม2523
ตอน65เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม97 ตอน123 12 สิงหาคม 2523
เลม 97 ตอน123 12 สิงหาคม 2523
เลม97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม 103 ตอน65 22 เมษายน 2529
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT19-10-49N,LONG100-52-08E
เลม122ตอนพิเศษ69ง 22สิงหาคม 2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดพะเยา
1 วัดอุโมงคคํา
2 วัดหลวง (1)
วัดหลวงราชสัณฐาน (2)
3 วัดพระเจาตนหลวง (1)
วัดศรีโคมคํา (2)
4 พระธาตุจอมทอง (1)
พระธาตุจอมทอง (2)
5 วัดดอยหยวก
6 วัดบุนนาค
7 วัดลี
8 วัดพระธาตุแจโว
9 วัดแสนเมืองมา
10 วัดทาฟาใต
11 วัดปาแดง (บุนนาค)
12 วัดหนองหา
13 วัดพระธาตุลานเตี้ย

14 วัดบุนนาค (หนองบัว) ราง

15 วัดพระธาตุขิงแกง
16 วัดปาแดด
17 วัดวังเค็ม
จังหวัดลําปาง
1 วัดพระแกว (1)
วัดพระแกวดอนเตา (2)
2 วัดพระเสด็จ (1)
วัดพระธาตุเสด็จ (2)
3 มอนพญาแช
4 วัดอะโขเพณี (1)
วัดอักโขชัยคีรี (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

ในเวียง
ในเวียง
เวียง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง
ปง
คงเจน
เวียง
บานน้ํา
หยวน
สระ
ทาวังทอง
ลอ
หวยแกว

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ปง
เมือง
เมือง
ดอนคําใต
เชียงคํา
เชียงมวน
เมือง
ลุน
กิ่ง อ.ภูกามยาว

ทาวังทอง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

พระธาตุขิงแกง จุน
ทาวังทอง
เมือง
เจดียคํา
เชียงคํา

เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม97ตอน10 24ม.ค. 2523
เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม97ตอน41 14มี.ค. 2523
เลม52หนา3684 8มี.ค.2479
เลม78ตอน84 14พ.ย. 2504
เลม65ตอน61 24ต.ค.2487
เลม85ตอน41 7พ.ค. 2511
เลม97ตอน10 24ม.ค. 2523
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย. 2540
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47601600E,2147900NLAT19-2528N,LONG99-58-04E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47599300E,2122500NLAT19-1142N,LONG99-56-41E
เลม121 ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547
เลม122ตอนพิเศษ 69ง 22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ 69ง 22สิงหาคม 2548

เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เสด็จ
บานแลง
หัวเวียง
แจหมใต
แจหม

เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม.2523
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แจหม

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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ที่

รายชื่อ

5 วัดดอนปาตาล
6 กําแพงเมือง
7 วัดลําปางหลวง (1)
วัดพระธาตุลําปางหลวง (2)
หอไตรเกาวัดพระธาตุลําปางหลวง (3)
8 วัดทาผา
9 วัดสันทราย
10 วัดปางมวง
11 วัดนาคตหลวง
12 วัดแสงเมืองมา
13 วัดอุโมงค
14 วัดประตูปอง
15 กูเจายาสุตตาหรือประตูขงหรือกากแกว
16 วัดปาพราว (ราง)
17 วัดกูคํา
18 วัดผาแดงหลวง
19 วัดปงสนุกใต
* พระธาตุปูแจ (1) (ยายไปจังหวัดแพร)
* วัดพระธาตุปูแจ (ยายไป จ.แพร)
20 วัดสุชาดาราม
21 วัดกูขาว (ราง)
22 วัดเสลารัตนะปพพะตาราม (วัดไหลหิน)
23 วัดคะตึกเชียงมั่น
24 วัดปงยางคก
25 วัดหัวขวง
26 วัดเจดียซาว
27 วัดศรีรองเมือง (1)
วัดศรีรองเมือง (2)
28 วัดศรีชุม
29 หออะมอก
30 วัดพระเจาทันใจ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ลอมแรด
ลําปางหลวง
ลําปางหลวง
ลําปางหลวง
เกาะคา
หางฉัตร
หางฉัตร
ปาตัน
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
ทุงฝาย
แจหม
เวียงเหนือ
บานเวียง
บานเวียง
เวียงเหนือ
บอแฮว
ไหลหิน
หัวเวียง
ปงยาคก
เวียงเหนือ
สบตุย
สบตุย
พระบาท
หัวเวียง
ตนธงชัย

อําเภอ
เมือง
เมือง
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
หางฉัตร
หางฉัตร
แมทะ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แจหม
เมือง
รองกวาง
รองกวาง
เมือง
เมือง
เกาะคา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม103ตอน65 22เมษายน2529
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
ตอน15เลม67 14มีนาคม 2493
ตอน15เลม67 14มีนาคม 2493
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน123 21ตุลาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม121 ตอนพิเศษ 53ง 10 พ.ค. 2547
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม113ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47GMA525244
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

31 วัดมอนสันฐาน

ตําบล
พระบาท

อําเภอ
เมือง

32 วัดหมื่นครื้น

ตนธงชัย

เมือง

33 วัดศรีหลวงแจซอน

แจซอน

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
47QNA542213
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
47QNA553248
เลม117ตอน103ง 6 ตุลาคม 2543

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเชียงใหม
1 กําแพงและคูเมืองเชียงใหม
2 วัดเจดียหลวง (1)
วัดเจดียหลวง (2)
3 วัดพระสิงหหลวง (1)
วัดพระสิงหหลวง (2)
4 วัดการะกอด
5 วัดศรีเกิด
6 วัดสวนดอก (1)
วัดสวนดอก (2)
7 วัดเกาตื้อ
8 วัดลําเปง (1)
วัดร่ําเปง (2)
9 วัดอุโมงค (1)
วัดอุโมงค (2)
10 วัดปาแดงหลวง (1)
วัดปาแดงหลวง (2)
11 พระธาตุดอยสุเทพ
12 ขวงชาง
13 วัดกูเตา (1)
วัดกูเตา (2)
14 ขวงสิงห (1)
ขวงสิงห (ราง) (2)
15 วัดเจ็ดยอด (1)
วัดเจ็ดยอด (2)
16 วัดเชียงมั่น (1)
วัดเชียงมั่น (2)
17 พระธาตุจอมทอง (1)
พระธาตุจอมทองวรวิหาร (2)
18 พระนอนขอนมวง (1)
วัดพระนอนขอนมวง (2)

272

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
บานหลวง
บานหลวง
ดอนแกว

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
จอมทอง
จอมทอง
แมริน
แมริน

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3682 8 มี.ค. 2478
เลม52หนา3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 94ตอน75 16ส.ค.2520
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

พระธาตุจอมแตง
พระพุทธบาทสี่รอย
วัดกูขาว
วัดโลกโมฬี (ราง) (1)
วัดโลกโมฬี (ราง) (2)
วัดโลกโมฬี (ราง) (3)
วัดพระเจาดํา (1)
วัดพระเจาองคดํา (ราง) (2)

ตําบล
สันโปง
แมสลวง
หนองหอย
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
ทาวังตาล
ทาวังตาล

อําเภอ
แมริน
แมริน
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สารภี
สารภี

24

วัดนอย (1)
วัดธาตุนอย (2)

ทาวังตาล
ทาวังตาล

สารภี
สารภี

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

วัดอุโบสถ
วัดรางเชิงดอยสุเทพ
กําแพงเมือง-คูเมืองรอบนอก
วัดเชียงยืน
เจดีย
วัดอุโมงค
วัดบุพพาราม
วัดปราสาท
วัดหัวขวง
เจดียทรงกลมวัดปนเสา (ราง)
วัดเจดียเหลี่ยม
วัดบวกครกหลวง
วัดตนกอก
บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (หลัง
เดิม) หรือเจดียในศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
วัดพวกหงษ
วัดพันเตา
เจดียขางสถานีขนสงสายเหนือ
วัดยางกวง (ราง)
วัดเจดียปลอง (ราง)

ทาวังตาล
สุเทพ
หายยา

สารภี
เมือง
เมือง
เมือง
สันปาตอง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สารภี
เมือง
สันปาตอง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
เลม102ตอน65 28พ.ค.2528
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072900N,500100E
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072500N,500350E
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม 85 ตอน41 7 พ.ค. 2511
เลม95ตอน98 19ก.ย.2521
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97ตอน41 14 มี.ค.2523

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลมที่ 97 ตอนที่41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523

ที่
19
20
21
22

23

39
40
41
42
43

รายชื่อ

บานทากาน
ศรีภูมิ

ศรีภูมิ

ทาศาลา
บานกลาง

พระสิงห
พระสิงห
หายยา
ชางเผือก

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

44

วัดพุทธเอิน หรือพุทธเอน

45

เจดียวัดกิตติ (ในโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม)
เจดียวัดหมื่นกอง (ในรร.ยุพราช)
เจดียวัดเชษฐา (ราง)
วัดดวงดี
วัดเกตุการาม
วิหารวัดทาขาม
วัดปาแดด
เจดียวัดปาตาล (ราง)
วัดอินทราวาส (ตนเกวย)
วัดกูเสือ (ราง)
เนินโบราณสถานใกลวัดปาแดง
วัดธาตุกลาง (ราง)
วัดแสนเศรา (ราง)
วัดหนองหลม (ราง)
วัดรมโพธิ์
เจดียแดง
วัดพระเจาอมเมีย่ ง (ราง)
วัดกูขาว (ราง)
วัดแสนตาหอย (ราง)
วัดเชียงของ (กูพมา) (ราง)
วัดเจดียแดงใน (ราง)
วัดชางเผือก (ราง)
วัดปาคา หรือกุญชร (ราง)
วัดปาออย (ราง)
วัดเกตุนอย (ราง)
วัดปาดู (ราง)
วัดหนองหญาแพรก (ราง)
วัดอุมโอ (ราง)
วัดเลาเลียง (ราง)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ชางเคิ่ง

ศรีภูมิ
พระสิงห
ศรีภูมิ
วัดเกตุ
สบเปง
ทาผา
ชางเผือก
หนองหอย
หายยา
สุเทพ
หายยา
หายยา
ชางมอย
ชางมอย
ชางเผือก
ชางเผือก
หนองหอย
สุเทพ
หายยา
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
พระสิงห
สุเทพ
หายยา

อําเภอ
แมแจม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524

เมือง

เลม98ตอน177 27ต.ค.2524

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แมแตง
แมแจม
เมือง
หางดง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

74
75
76

วัดหนองจริน (ราง)
เจดียวัดตนกอก (ราง)
วัดบานถ้ําหรือวัดถ้ําเชียงดาว (1)
วัดถ้ําเชียงดาว (วัดบานถ้ํา) (2)

ตําบล
พระสิงห
บานกลาง
เชียงดาว
เชียงดาว

อําเภอ

77

วัดหวยริน

หางดง

หางดง

78

วัดทาวคําวัง

หางดง

หางดง

79

วัดทุงออ

หางดง

หางดง

80

วัดหางดง

หางดง

หางดง

81

วัดยางหลวง

ทาผา

แมแจม

82

วัดบานเจียง

ชางเคิ่ง

แมแจม

83
84
85

วัดเชียงแสน
วัดหมื่นพริก (ราง)
วัดพระธาตุดอยนอย

ออนใต
ดอยหลอ

สันกําแพง
จอมทอง
กิ่งอ.ดอยหลอ

86

วัดมงคล (ทุงแปง)

ทาวังพราว

สันปาตอง

87

วัดทรายมูล

หางดง

หางดง

88

วัดกูปูซง (วัดกูไมซง) (ราง)

หนองผึ่ง

สารภี

89

วัดธาตุขาว (วัดกูขาว) (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

90

วัดอีกาง (อีคอง) (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

เมือง
สันปาตอง
เชียงดาว
เชียงดาว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม104ตอน246 1ธ.ค.2530
เลม 106 ตอน 26 14ก.พ. 2532
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-23-40N,LONG98-65-55E
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA354456
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA919676
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA927621
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA915666
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA339427
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA326459
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย.2540
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย.2540
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT41-28-00N,LONG79-42-00E
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT48-48-00N,LONG85-28-00E
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT65-30-00N,LONG91-56-00E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-44-35N,LONG99-00-25E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-07N,LONG98-59-50E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-07N,LONG99-00-05E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

91

วัดปูเปย (ราง)

ตําบล
ทาวังตาล

92

เจดีย (ราง)วัดฟอนสรอย

พระสิงห

เมือง

93

วัดหนองกาย

สันปายาง

แมแตง

94

วัดมอนผาแดง

สันปายาง

แมแตง

95

เวียงทากาน

บานกลาง

สันปาตอง

96

วัดชางน้ํา (วัดหลวง)

สันผักหวาน

หางดง

97

วัดผาลาด

สุเทพ

เมือง

98

วัดกุมกาม (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

99

วัดชางค้ํา (กานโถม)

ทาวังตาล

สารภี

100 วัดหัวหนอง (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

101 วัดปาเขตต (ราง)

ชางเผือก

เมือง

102 วัดนางเหลียว (ราง)

ศรีภูมิ

เมือง

103
104
105
106
107
108
109

ทาวังตาล
ทาวังตาล
หนองผึ้ง
หนองผึ้ง
อินทขิล
แมแฝก
เวียง

สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
แมแตง
สันทราย
ฝาง
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วัดกูปาดอม
วัดกูอายสี
วัดกุมกามทีปราม
วัดพระอุด
กูบานปง (ราง)
กูบานหนองมะจับ (ราง)
วัดเสาหิน (ราง)

อําเภอ
สารภี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-06N,LONG98-59-59E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT18-46-53N,LONG98-59-29E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-01-44N,LONG98-52-06E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-02-07N,LONG98-52-26E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
47QMA878508
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT18-42-14N,LONG98-57-54E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47493400E,2078400NLAT18-4756N,LONG98-56-14E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072650N,500500E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072480N,500510E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072860N,500890E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2078350N,498750E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2077570N,499180E
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดเชียงราย
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

วัดพระแกว
วัดงําเมือง
กูพระยาเมงราย
วัดพระสิงห
ถ้ําพระ
กําแพงเมืองเกา
วัดกูเตา (1)
วัดกูเตา (2)
วัดเจดียหลวง (1)
วัดเจดียหลวง (2)
วัดเจดียหลวง (3)
วัดมุมเมือง
พระธาตุจอมกิติ (1)
พระธาตุจอมกิติ (2)
วัดลานทอง (1)
วัดพระเจาลานทอง (2)
วัดปนตอง
วัดปาสัก (1)
วัดปาสัก (2)
วัดปาสัก (3)
วัดชางเผือกหรือวัดชางถ้ํา
วัดผาขาวปาน (1)
วัดผาขาวพาน
วัดผาขาวปาน (2)
วัดสัสดี (1)
วัดสัสดี (2)
พระธาตุดอยจอมแว
วัดเสาเคียน (1)
วัดเสาเคียน (2) (ราง)
วัดพระยืน (1)
วัดพระยืน (2)

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
แมยาว
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
ผั่งตื้น
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เมืองพาน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน

เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8 มีนาคม 2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม.2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม 2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม 2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม80ตอน29 26มีนาคม2506
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม 74 ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รายชื่อ
วัดมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุ (2)
วัดโศก
วัดมุงเมือง (วัดตนตอง)
พระธาตุดอยภูขาว
เวียงแกว
เตาเครื่องถวยชาม (โบราณ)
วัดเชตวัน (วัดกาเผือก) (1)
วัดเชตวัน (วัดกาเผือก) (2)
วัดพระบวช (1)
วัดพระบวช (ราง) (2)
อาคารศาลากลางจ.เชียงราย (หลังเดิม)
วัดเสาหิน (ราง)
วัดมุงเมือง (ราง)
วัดอาทิตนแกว (ราง)
วัดหมื่นเชียง (ราง)
วัดพระธาตุสองพี่นอ ง (ราง)
วัดปราสาทคุม (ราง) และวัดชุมแสง (ราง)
วัดแสนเมืองมา (ราง)
วัดจอมแจง
วัดปงสนุก
เมืองโบราณ (เวียงกาหลง)
วัดเวียงเดิม (วัดโบราณ)
พระพุทธรูปปูนปน(ประติมากรรมติดที่)
วัดธาตุเขียว (ราง)
วัดธาตุโขง (ราง)
วัดรอยขอ (ราง)
วัดศรีสุทธาวาส

45 ดงเวียงแกน
จังหวัดแมฮองสอน
1 วัดพระนอน
2 วัดพระธาตุดอยกองมู
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
หัวฝาย
เวียงชัย
เวียงชัย
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

อําเภอ
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
พาน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เมือง
เทิง
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
กิ่งอ.เวียงชัย
กิ่งอ.เวียงชัย
กิ่งอ.เวียงชัย
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
ทาวังผา

มวงยาย

เวียงแกน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 74 ตอน96 12 พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม76ตอน108 17พฤศจิกายน2502
เลม77ตอน81 4 ตุลาคม 2503
เลม 81 ตอน73 4สิงหาคม2507
เลม82ตอน53 6กรกฎาคม2508
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม82ตอน53 6กรกฎาคม 2508
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม96ตอน97 16มิถุนายน2522
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม97ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
เลม97 ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม114 ตอน87 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT19-21-42N,LONG99-52-35E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

จองคํา
จองคํา

เมือง
เมือง

เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524

ตําบล
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
ปาสักนอย
แมคาวโตน
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

เมือง
เมือง
ขุนยวม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524
เลม99 ตอน130 14กันยายน 2525
เลม114ตอน87ง 29กันยายน 2540
เลม114ตน87ง 29 กันยายน 2540
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธ.ค. 2545

3
4
5

วัดหัวเวียง
วัดจองกลาง
วัดเมืองปอน (ราง)

ตําบล
จองคํา
จองคํา
เมืองปอน

6
7

วัดตอแพ
วัดผาผา

แมเงา
แมคะตวน

ขุนยวม
สบเมย

ในเวียง
ในเมือง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ปาซาง
ปาซาง

จังหวัดลําพูน
1 วัดกูกุฎิ (1)
วัดกูกุด (2)
2 วัดพระธาตุหริภุญไชย (1)
วัดพระธาตุหริภุญชัย (2)
3 วัดพระยืน (1)
วัดพระยืน (2)
4
กําแพงเมือง
5 วัดตนกอ (1)
วัดตนกอ (2)
6 เจดียเชียงยันวัดพระธาตุหริภูญชัย
7 เจดียกูชาง
8 เจดียรางวัดชัยมงคล
9 หอพระไตรปฏกวัดประตูปา
10 หอพระไตรปฏกวัดปาเหียง
11 วัดเกาะกลาง

ในเวียง
เวียงยอง
เวียงยอง
ในเมือง
ในเมือง

แมแรง
บานเรือน

12

วัดธาตุ (ราง)

มะกอก

13

วัดสันกําแพง

มะกอก

14

วัดกูขาว (ราง)

วังผาง

15

วัดกูเฮือง (ราง)

บานธิ

อําเภอ

เลม 52 หนา3698 8มี.ค.2478
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม 52 หนา3698 8มี.ค.2478
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม 52 หนา 3699 8มี.ค.2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3699 8มี.ค.2478
เลม82 ตอน51 29มิ.ย.2508
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม97 ตอน10 24ม.ค.2523
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530
เลม 107 ตอน127 24ก.ค.2533
เลม 107 ตอน127 24ก.ค.2533
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT46-56-00N,LONG89-30-00E
ปาซาง
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT43-46-00N,LONG91-06-00E
ปาซาง
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT43-35-00N,LONG91-24-00E
กิ่ง อ.เวียงหนอง เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
ลอง
UTM47473300E,2036100NLAT18-2459N,LONG98-44-50E
บานธิ
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 2062300E,508200NLAT18-3912N,LONG99-04-40E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

16

เจดียธาตุกุด

ตําบล
ปากบอง

17

วัดรางดอนปาตัน

แมแรง

ปาซาง

18

วัดกูปาลาน

บานธิ

บานธิ

280

อําเภอ
ปาซาง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 493700E, 2049400NLAT18-3212N,LONG98-56-25E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 491100E,2046500NLAT18-3038N,LONG98-54-56E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 507300E,2062200NLAT18-3909N,LONG99-49-09E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 9 ขอนแกน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดขอนแกน
1
กู (กูบานโนนกู) (1)
กูบานโนนกู (2)
2
พระยืน (1)
พระยืน (2)
3
กู (ปจจุบันเปนแหลงเก็บโบราณวัตถุ)
4
โนนแทน (สิ้นสภาพ)
5
กูโนนแทน (1)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

สาวะถี
สาวดี
พระบุ
พระบุ
บานโตน
บานเหลา
บานเหลา

พระลับ
เมือง
พระลับ
เมือง
พระลับ
พระลับ
บานฝาง

บานเหลา
โพธิไชย
โพธิไชย
โพธิไชย
โพธิไชย
บัวใหญ
บัวใหญ
เปลื่อยนอย
เปลื่อยนอย

เมือง
กุดเคา
กุดเคา
กุดเคา
กุดเคา
น้ําพอง
น้ําพอง
พล
พล

12
13
14

กูบานโนนกู (2)
หนองสระบานโพธิไชย
บานเกาหมักทัน
หนองคู
หินฮาวหนองผือ
กูบานนาคํานอย (1)
กูบานนาคํานอยหรือวัดกูประภาชัย (2)
กูหรืออาศรม (1)
กูหรืออาศรมอยูที่บานหัวขัว
(วัดธาตุกูทอง) (2)
ปรางค (อยูที่บานหัวขวา) (3)
กูหมูที่2
กูหมูที่10 (ธาตุดอนกู)
ธาตุหมูที่8 (กูธาตุ)

เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 251941E,1812888NLAT16-239N,LONG102-40-38E
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

เปลื่อยนอย
โนนทัน
โนนทัน
บานโคก

บานไผ
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง

เลม58หนา586 18มีนาคม2484
เลม 57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

15

กูหมูที่1 (ธาตุอัดโพธิ์ธาตุ)

ชุมแพ

ภูเวียง

เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

16
17

กูหมูที่4 (โรงเรียนบานชุมแพ)
กูบานหัวบึง (กูแกว บานหัวสระ) (1)

ชุมแพ
หัวหวา

ภูเวียง
เมือง

เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

18

กูแกว (2)
พระธาตุขามแกน (วัดเจติยภูมิ) (1)

คอนชาง
บานขาม

เมือง
น้ําพอง

เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

พระธาตุขามแกน (วัดเจติยภูมิ) (2)

บานขาม

น้ําพอง

เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530

6
7
8
9
10
11

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

19

หอไตรไมวัดศรีชมชื่น บานหวา

ตําบล
โนนทัน

20

กูบานเมย

หนองสองหอง

หนองสองหอง

21

รอยพระพุทธบาทหินลาด

ปาปอ

บานไผ

22

วัดบึงแกว

ศรีบุญเรือง

ชนบท

23

วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบานลาน)

บานลาน

บานไผ

24

วัดสวางสุทธาราม

ศิลา

เมือง

25

สิมวัดสระทอง (อุโบสถ)

กุดเคา

มัญจาคีรี

26

สิมวัดสระบัวแกว (อุโบสถ)

หนองเม็ก

หนองสองหอง

27

สิมวัดไชยศรี (อุโบสถ)

สาวะถี

เมือง

28

สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม

หัวหนอง

บานไผ

โนนอุดม
โนนอุดม

ชุมแพ
ชุมแพ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2542
LAT16-30-00N,LONG102-21-23E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-43-58N,LONG102-45-34E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-56-57N,LONG102-49-05
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-05-40N,LONG102-37-20E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-00-30.6N,LONG102-49-10E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-29-40N,LONG102-50-20E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48235168E,1785839NLAT16-823N,LONG102-31-24E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 259250E,1742486NLAT15-452N,LONG102-45-10E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48254587E,1826327NLAT16-3027N,LONG102-42-2E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48254746E 1774389N,LAT16-218N,LONG102-42-27E
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

โคกพระ
โคกพระ
โคกพระ
ทาขอนยาง
ขามเรียง
คันธารราฐ

โคกพระ
โคกพระ
กันทรวิชัย
โคกพระ
กันทรวิชัย
โคกพระ

เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม122ตอนพิเศษ98ง22 กันยายน 2548
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478

ที่

รายชื่อ

29 วัดสระพัง
30 กูบาน
จังหวัดมหาสารคาม
1
พระพุทธรูปสุวรรณวาศ (1)
ศิลาจารึก (2)
วัดสุวรรณาวาส (3)
3
กูคูขาด (1)
กูคูขาด (กูแกว)วัดปากูแกว
4
พระพุทธรูป (ปจจุบันเปนโบราณวัตถุ)
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อําเภอ
หนองเรือ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

อําเภอ
วาปประทุม
นาดูน
วาปประทุม
นาดูน
นาดูน
วาปประทุม

13

ตําบล
กูสันตรัตน (1)
นาคูน
วัดกูสันตรัตน (2)
หนองไผ
สํานักนางขาว (ศาลานางขาว) (1)
นาดูน
กูสันตรัตน
สํานักนางขาว (ศาลานางขาว) (2)
กูสันตรัตน
กูบานแดง (1)
หนองคู
หนองแสง
กูบานแดง (2)
หนองคู
กูนอย
หนองคู
กูบานสนาม (1)
เสือโกก
กูบานสนามหรือวัดกูสุนทราราม (2) เสือโกก
คูมหาธาตุเมืองยางทิศนาค (1)
เขวา
กูบานเขวา (คูมหาธาตุ เมืองยางทิศนาค) เขวา
(2)
ใบเสมาบานสูงยาง (กาฬสินธ)
หนองแปน
ใบเสมาบานหนองแปน (กาฬสินธุ)
หนองแปน
ใบเสมาบานมะกอม (กาฬสินธุ)
หนองแปน
หินแปน (กาฬสินธุ)
บัวขาว
หลักทอด (กาฬสินธ)
บัวขาว
ใบเสมาหนาวิหารวัดเหนือ (กาฬสินธุ) เหนือ
คูเมืองเชียงโสม (กาฬสินธุ)
โคกเครือ
กูทอง
เชียงยืน
กูทอง
กูนอย
หนองไผ
พระธาตุ
อุโบสถวัดปาเรไร
ดงบัง

14

กูนอย

เขวา

เมือง

15

วัดโพธิ์ชัย

ภารแอน

พยัคฆภูมพิ ิสัย

16

วัดโพธาราม

ดงบัง

นาดูน

5
6

7

8
9
10

*
*
*
*
*
*
*
11
12

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม121 ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478

วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
เมือง

เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม.2544

กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กุฉินารายณ
หลุบ
สหัสสขันธ
โคกพระ
เชียงยืน
นาดูน

เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532

นาดูน

เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
48 PUC122318
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-09-28.5N LONG103-25-14.4E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48311841E,1726496N
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479

เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

อําเภอ
สีสุราช

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

17

วัดบานกู

ตําบล
บานกู

18

กูบัวมาศ

บัวมาศ

บรบือ

เลม122ตอนพิเศษ98ง22 กันยายน 2548

จังหวัดเลย
1
เขาผาแบน (คูควายเงิน)
2
เขาผาบึ้ง
3
พระธาตุศรีสองรักษ (1)
พระธาตุศรีสองรักษ (2)
4
วัดโพธิ์ชัย
5
ภูถ้ําพระ
6
วัดเทิง (ราง)
7
อาคารที่วาการอําเภอเมืองเลย

บุโฮม
หนองหอย
ดานซาย
ดานซาย
นาพึ่ง
กกดู
ทรายขาว
กุดปอง

เชียงคาน
วังสพุง
ดานซาย
ดานซาย
นาแกว
เมือง
วังสะพุง
เมือง

8

กุดปอง

เมือง

เชียงคาน

เชียงคาน

เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม99ตอน155 20ตุลาคม2525
เลม104ตอน18 1 กุมภาพันธ 2530
เลม106ตอน43 21มีนาคม 2532
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-14-18N,LONG101-41-49E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-28-52N,LONG101-44-19E
เลม 119ตอน 129ง 26 ธ.ค. 2545
LAT17-28-38N,LONG101-43-57E

จุมพล
วัดหลวง
วัดหลวง
ชุมพล
โพนแพง
โพธิชัย
ดอนหมู
ดอนหมู
ดอนหมู
โพธิชัย
น้ําโมง
ศรีเชียงใหม
เวียงคุก
เวียงคุก

โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
มีชัย
มีชัย
เมือง
เมือง
มีชัย
ทาบอ
ทาบอ
เมือง
เมือง

9

อาคารสุขศาลาจังหวัดเลยและอาคาร
พาณิชย
วัดมหาธาตุ

จังหวัดหนองคาย
1
วัดศิริมงคล (โบราณวัตถุ)
2
วัดตีนดุง (วัดผดุงสุข)
3
วัดบานแดนเมือง (โบราณวัตถุ)
4
ปากหวยหลวง (โบราณวัตถุ)
5
เมืองเปงจารเกา
6
วัดศรีเมือง
7
วัดบานธาตุ (วัดพระธาตุพังพวน) (1)
ธาตุบังพวน (2)
วัดพระธาตุบังพวน (3)
8
วัดโพธิชัย
9
วัดศรีชมภูองคตื้อบานน้ําโมง
10 วัดพระบาทคอแกง
11 ธาตุโพนจิกเวียงงัว
12 วัดสาวสุวรรณาราม
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เลม 53 หนา 1526 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1526 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
ตอน60เลม 69 30กันยายน2495
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE534692

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เวียงคุก

อําเภอ
เมือง

13

วัดเทพพลประดิษฐาราม
(วัดเทพพลประดิษฐาน)

14

วัดนางเขียวคอม บานหัวทราย

พานพราว

ศรีเชียงใหม

15

วัดชางเผือก

พานพราว

ศรีเชียงใหม

16

พระเจดีย (พระธาตุขาว)วัดธาตุดํา

พานพราว

ศรีเชียงใหม

17

พระเจดีย (พระธาตุดํา)วัดธาตุดํา

พานพราว

ศรีเชียงใหม

18

พระเจดีย (ศรีสองนาง)วัดกลาง

19

เจดีย (ราง)ขางตลาด

เวียงคุก

เมือง

20

พระธาตุยาพอแก

เวียงคุก

เมือง

21

วัดศิลาเลข

โพนสา

ทาปอ

ศรีเชียงใหม

จังหวัดหนองบัวลําภู
1
พระเจดีย (พระธาตุ)วัดพระธาตุหาญเทาว

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE535692
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE470833
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE441871
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-08N,LONG102-36-10E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-00N,LONG102-36-05E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-20N,LONG102-35-18E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-47-19.5N,LONG102-40-159E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-47-43.8N,LONG102-40-00E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-48-18.6N,LONG102-39-20.4E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม.2542
LAT17-03-01N,LONG102-27-10E

2

พระอุโบสถ (สิม)วัดทิพยาราม บานขานอย หัวนา

เมือง

เลม116ตอน17ง. 22มีนาคม2542
LAT17-02-32N,LONG102-25-50E

3

วัดศรีคูณเมือง

ลําภู

เมือง

4

สิมไมวัดเจริญทรงธรรม

หนองบัวใต

ศรีบุญเรือง

5

วัดธาตุเมืองพิณ

ฝงแดง

นากลาง

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 228307E,1904560N LAT1712-41N,LONG102-26-42E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48220127E,1872269N LAT16-557N,LONG102-22-20E
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธันวาคม2545

6

วัดปาพระธาตุกู

ปางกู

โนนสัง

เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธันวาคม2545

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

7

แหลงภาพเขียนสีกอ นประวัติศาสตร
ภูผายา
จังหวัดอุดรธานี
1
พระพุทธบาท "บัวบก" (1)
พระพุทธบาท "บัวบก"วัดพระพุทธบาท (2)
พระพุทธบาท "บัวบก"วัดพระพุทธบาท (3)
(อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท)
2
พระพุทธบาท "บัวบาน"
3
วัดโบราณ ราษฎรเรียกวากู (1)
วัดโบราณหรือวัดกูแกว (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ดงมะไฟ

อําเภอ
สุวรรณคูหา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม122ตอนพิเศษ98ง22กันยายน2548

เมืองพาน
เมืองพาน
เมืองพาน

บานผือ
บานผือ
บานผือ

เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม95ตอน98 19กันยายน2521
เลม98ตอน63 28เมษายน2524

เมืองพาน
บานจีด
บานจีด
บานจีต

บานผือ
หนองหาร
หนองหาร
กูแกว
เมือง

เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

4

อาคารราชินูทิศ

5

บานเชียง

หนองหาร

6

หลุมขุดคนโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน
(บานเชียง)
วัดศรีธาตุประมัญชา

จําปา

ศรีธาตุ

7

หอระฆังไมวัดศรีบุญเรือง

เวียงคํา

กุมภวาป

8

กลุมใบเสมาบวชพระปู

เมืองพาน

บานผือ
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เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-24-40N,LONG102-47-05E
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-24-33N,LONG103--14-43E
เลม116 ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT17-58-13N,LONG103-10-50E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT17-06-57N,LONG103-02-09E
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด
ที่

รายชื่อ

จังหวัดกาฬสินธุ
1
ใบเสมาบานสูงยาง
2
ใบเสมาบานหนองแปน
3
ใบเสมาบานมะกอม
4
หินแปน
5
หลักทอด
6
ใบเสมาหนาวิหารวัดเหนือ
7
คูเมืองเชียงโสม
8
ธาตุใหญ (1)
ธาตุใหญหรือพระธาตุยาคู (2)
9
โนนสาวเอ (1)
โนนสาวเอ (2)
หรือโนนสาวเอหรือโบสถราง
และสระน้ําเมืองฟาแดดสงยาง
10 ถ้ําภูคาว
11 วัดอุดมประชาราษฎร
12

วัดโพธิ์ชัย (วัดโพธิ์ชัยบานหนองหาง)

13 วัดโพธิ์ชัย
14 เมืองฟาแดดสงยาง
จังหวัดนครพนม
1
พระธาตุพนม (1)
วัดพระธาตุพนม (2)
2
วัดกลางเมืองไชยบุรี
3
วัดใตไชยบุรี หรือวัดใตเมืองไชยบุรี
4
วัดรางบานเหลาหมาด
5
วัดบานสําราญ
6
อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม
*
วัดมโนภิรมย (มุกดาหาร)
7
วัดธาตุนอยศรีบุญเรือง

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

ตําบล

อําเภอ

หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน
บัวขาว
บัวขาว
เหนือ
โคกเครือ
หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน

กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กุฉินารายณ
หลุบ
สหัสสขันธ
กมลาสัย
กมลาไสย
กมลาสัย
กมลาไสย

เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม54หนา2287 3มกราคม2480
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม54หนา2287 3มกราคม2480
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

โนนศิลา
นาจารย

สหัสขันธ
เมือง

หนองหาง

กุฉินารายณ

โพน
หนองแปน

คํามวง
กมลาไสย

เลม65ตอน43 27กรกฏาคม2491
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-31-27N,LONG103-37-03E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT16-33-08N,LONG104-06-14E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545

ธาตุพนม

ธาตุพนม
ธาตุพนม
ทาอุเทน
ทาอุเทน
หนองบึก
หนองบึก
เมือง
กิ่ง อ.หวานใหญ
ธาตุพนม

เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม96ตอน160 18กันยายน2522
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม96ตอน160 18กันยายน2522
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526

ไชยบุรี
ไชยบุรี
วัดกลาง
อาบามารถ
หวานใหญ
พระกลางทุง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8

วัดพระธาตุทาอุเทน

ตําบล
ทาอุเทน

9

วัดโกศลมัชฌิมาวาส

บานกลาง

เมือง

10

วัดโพธิ์คํา

น้ําก่ํา

ธาตุพนม

11

บานเมืองเกา

ทาคอ

เมือง

12

วัดมรุกขนคร (ราง)

ดอนนางหงส

ธาตุพนม

13

วัดแกงเมือง

กลางเมือง

ธาตุพนม

เวินพระบาท
ในเมือง
โพนสวรรค
รามราช

ทาอุเทน
เมือง
โพนสวรรค
ทาอุเทน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-34-47N,LONG104-35-40E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-10-10N,LONG104-47-10E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT16-54-44N,LONG104-43-56E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-19-24N,LONG104-48-12E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-05-49N,LONG104-45-59E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-10-16N,LONG104-47-50E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธันวาคม2545
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548

ในเมือง
สระคู
หินกอง

เมือง
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ

เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม114ตอน80ง 12กันยายน2540

สระคู
สระคู
สระคู
สระคู

เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ที่

รายชื่อ

14 บานเวินพระบาท
15 จวนผูวาราชการจังหวัดนครพนมหลังเกา
16 วัดธาตุจําปา
17 วัดปาดอนธาตุ
จังหวัดรอยเอ็ด
1
"หินกอง" บานในเมือง
2
"หินกอง" บานหินกอง (1)
สระหินกองบานหินกอง (2) หรือ
ปราสาทหินกอง
3
คูเมืองบานชาง
4
"คูอาราม" บานดงเมือง
5
กูสี่แจงหรือกูคํากูนา (1)
กูสี่แจงหรือกูคํากูนาหรือกูพระโกนา (2)

อําเภอ
ทาอุเทน

6
7
8
9

คูเมืองสรวง (กูเมืองสรวง)
กูบานดาน
กูบานกระโดน
กูกาสิงหบานกุกาสิงห (1)
กูกาสิงห (2) (วัดบูรพากูกาสิงหนอย)

หนองผือ
บานดาน
หนองแวง
หนองแวง
กูกาสิงห

สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
หนองแวง
หนองแวง
เกษตรวิสัย

10

กูบานกุดโอ

คําไฮ

คําไฮ
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เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT15-34-26N,LONG103-40-44E
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
11
12
13

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คําไฮ
คําไฮ
พนมไพร
คําไร
พนมไพร
คําไร
กูอูบมุง เจดียบานชาติ
กุดน้ําใส
อูบมุงโนนสรางถอ
กุดน้ําใส
อูบมุงมุงวัดบานเตียงนาชุม
กุดน้ําใส
โนนหนองฮางบานตากแดด
ดูกอิ่ง
ดอนอูบมุง บานผือ
ดูกอิ่ง
ดงบานหลุบโมก
ดูกอิ่ง
ดงบานหนองแซง
ดูกอิ่ง
ปราสาทหนองกู (กูบานหนองกู) (1)
มะอึ
ปราสาทหนองกูหรือกูบานหนองกู (2) มะอึ
บึงจิว
ดินแดง
กูอูบมุง บานขานอย (1)
หัวชาง
กูอุบมุง (2)
หนองผือ
เดนราษฏร
หินอยูคง หินบานสั้น
อาจสามารถ
ดงมเหศักดิ์อยูดงบานขูลู
อาจสามารถ
วัดบานชีโหลน
โพนเมือง
ดงบานแวง
อาจสามารถ
วัดบานธาตุ
โพนเมือง
กูโพนระฆัง
กูกาสิงห
กูวัดธาตุพันขัน
บอพันขัน
กูบานคําพระ
นานวล
กูนอยบานยางกู
มะอึ
กูโนนมวง
นานวล
กูคัฒนาม (กูคันธนาม)
โนนทราย
คูและกําแพงเมืองรอยเอ็ด

37

วัดไตรภูมิ (วัดบานผือฮี)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

บานโนนหมากเบา (ปรางคโนนหมากเปา)
บานขยอม (ปรางคบานพยอม)
ชายเนินบานพนมไพร (เสมาบานพนม
ไพร)
วัดกลางบานพนมไพร

ดงแดง

คําไฮ
คําไฮ
พนมไพร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478

พนมไพร

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478

พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
แซงบาดาล
ธวัชบุรี
แซงบาดาล
หัวชาง
จตุรพักตรพิมาน
หนองรี
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
เกษตรวิสัย
สุวรรณภูมิ
พนมไพร
ธวัขบุรี
พนมไพร
โนนทราย
เมือง

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

อําเภอ

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม119ตอน90 16กรกฏาคม2537
48QUC563748
จตุรพักตรพิมาน เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
ตําบล
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
38 กูเมืองบัว
เมืองบัว
เกษตรวิสัย
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
39 กูกระโดน (วัดธาตุ)
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
40 ปราสาทหินบานหนองคูณ (ดอนขุมเงิน) เดนราษฎร
กิ่งอ.หนองฮี
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
41 วัดไตรภูมิคณาจารย
หัวโทน
สุวรรณภูมิ
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
42 วัดประตูชัย
นิเวศน
ธวัชบุรี
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม.2541
LAT16-03-35N,LONG103-42-38E
43 วัดจักรวาฬภูมิพินิจ
หนองหมื่นถาน อาจสามารถ
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT15-44-07N,LONG103-58-58E
44 วัดขอนแกนเหนือ
ขอนแกน
เมือง
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT16-13-01N,LONG103-36-31E
45 กูโพนวิจ
กูกาสิงห
เกษตรวิสัย
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT15-34-40N,LONG103-40-51E
46 วัดศรีฐาน
เทอดไทย
กิ่งอ.ทุงเขาหลวง เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
47 วัดเจริญราษฎร
โคกสวาง
พนมไพร
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
48 เจดีย (ธาตุ) วัดเบญจ
หัวโทน
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
49 วัดมาลาภิรมย
เชียงใหม
โพธิ์ชัย
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
50 วัดธาตุนาใหญ
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
51 วัดสระเกตุ
น้ําคํา
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
จังหวัดสกลนคร
1
วัดธาตุศาสดาราม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม 52 หนา 3699 8มีนาคม 2478
วัดธาตุศาสดารามหรือธาตุเชิงชุม (2) ธาตุเชิงชุม
เมือง
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
2
สพานขอม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
สะพานขอม (2)
ธาตุเชิงชุม
เมือง
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
3
พระธาตุดุม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
ธาตุดุมหรือพระธาตุดุม (2)
งิ้วดอน
เมือง
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
4
พระธาตุนารายณเจงเวง (1)
พังขวาง
ธาตุเชิงชุม
เลม 52 หนา 3699 8มีนาคม 2478
พระธาตุนารายณเจงเวง (2)
พังขวาง
เมือง
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
5
เจดียภูเพ็ก (1)
นาหัวบอ
พรรณานิคม
เลม52หนา 3699 8มีนาคม 2478
เจดียภูเพ็กหรือพระธาตุภูเพ็ก (2)
นาหัวบอ
พรรณานิคม
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524
6
เจดียหิน
พันนา
บานหัน
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
7
กุฏิพระอาจารยมั่น บานหนองผือ
นาไน
พรรณานิคม
เลม96ตอน15 6กุมภาพันธ2522
หรือกุฏิพระอาจารยมั่น
วัดปาภูริทตตถิราวาส
ที่
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8
9
10

กูพันนา
ธาตุวัดบานวังเวิน
กลุมโบราณสถานวัดทุงปาผาง

ตําบล
พันนา
สวางแดนดิน
นาตงวัฒนา

11

แหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย

สวางแดนดิน

12

หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ในเมือง

13
14

พระเจดีย
(พระธาตุอูปโมงควัดปาธาตุศรีทอง)
วัดบานโคกคอน

โคกสี

15

วัดปาอุดมพัฒนา

นาตาล

16

วัดพุทธาวาส

สวาง

17

ดอนหินหลัก

นาตาล

18

วัดศรีธาตุการาม

ธาตุทอง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
สวางแดนดิน
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
สวางแดนดิน
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
กิ่ง อ.โพนนาแก เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
47QVD259971
สวางแดนดิน
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE345335
เมือง
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE104977
วานรนิวาส
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE569464
สวางแดนดิน
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
48QUE341507
เตางอย
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-58-25.8N,LONG104-08-17.4E
พรรณานิคม
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
48QUE886199
เตางอย
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-59-16N,LONG104-07-55.2E
สวางแดนดิน
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545

19

วัดดานมวงคํา

ดานมวงคํา

โคกศรีสุพรรณ

ที่

รายชื่อ

เลม121 ตอนพิเศษ 53 ง 10 พ.ค.2547
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

จังหวัดมุกดาหาร
1
วัดมโนภิรมย (มุกดาหาร)
2
วัดพระศรีมหาโพธิ์

หวานใหญ
หวานใหญ

3

วัดลัฎฐิกวัน

ชะโนด

4
5

วัดศรีมุณฑา
วัดนรวราราม

โพนทาย
โนนยาง

จังหวัดยโสธร
1
เสาหิน (1)

2
3

4

หัวเมือง

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

กิ่ง อ.หวานใหญ เลม99ตอน130 14กันยายน2525
หวานใหญ
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-42-45N,LONG10445-27E
หวานใหญ
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-40-55N,LONG104-45-20E
เมืองมุกดาหาร เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค. 2547
หนองสูง
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

พระพุทธบาท (1)

หัวเมือง

พระพุทธรูป (1)

หัวเมือง

พระพุทธบาท พระพุทธรูปนาคปรกและ
เสาหินบริเวณ – ที่ดินวางเปลา
(ศิลาจารึก)(2)
ธาตุถาดทอง (กองขาวนอย)
ธาตุลูกฆาแมหรือธาตุกองขาวนอย (1)
(ธาตุบานสะเดา)
ธาตุลูกฆาแมหรือกองขาวนอยหรือธาตุ
กลองขาวนอย (2)
ดงเมืองเตย (1)
ดงเมืองเตย (2)

หัวเมือง

ฟาหยาด
มหาชนะชัย
ฟาหยาด
มหาชนะชัย
ฟาหยาด
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

เลม53ตอน1534 27กันยายน2479

ตาดทอง
ตาดทอง

ยะโสธร
ยะโสธร

เลม53หนา1533 27ก.ย.2479
เลม53หนา1533 27ก.ย.2479

ตาดทอง

เมือง

เลม99หนา155 21ต.ค.2525

สงเปอย
สงเปอย

ลุกพุก
ลุกพุก

เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547

เลม53ตอน1534 27กันยายน2479
เลม53ตอน1534 27กันยายน2479
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม 2518

5
6

ดงศิลาแดงใกลบานศรีฐาน
วัดพระมหาธาตุ (1)

กระจาย

ลุกพุก
ยะโสธร

เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม43ตอน65 17ก.ค.2491

7

วัดมหาธาตุ (2)
กู (1)

ในเมือง
กุจาร

เมือง
ลุกพุก

เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม53หนา1535 27กันยายน2479

กูบานงิ้ว (2)

กูจาน

คําเขื่อนแกว

เลม98ตอน63 28เม.ย.2524
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
8

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
นาเวียง

อําเภอ
ทรายมูล

กําแมด

กุดชุม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม107ตอน113 27มิถุนายน 2533

9

วัดสระไตรนุรักษ (วัดบานนาเวียง)
ไมมีในรายชื่อส.10
วัดสุริโย (วัดกําแมด)

10

วัดธาตุทอง

โพนงาม

กุมชุม

11

วัดบูรพาโนนเปอย

โนนเปอย

กุดชุม

ขุงคํา
ในเมือง

เล็งนกทา
เมือง

เลม110ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48PVC309598
เลม 110 ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48QVC111718
เลม 110 ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48QVC337692
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545

เมืองจันทร
กําแพง
กําแพง

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย

เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ขยุง
ขะยุง
บึงมะลู
ไพร
พราน
พราน

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
น้ําออม
น้ําออม
น้ําออม
ขุนหาญ

สมอ

หวยเหนือ

เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม119 ตอนพิเศษ117ง 29 พ.ย. 2545
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม 110 ตอน220 24ธันวาคม2536
48PVB458184
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478

สมอ
ลาวเดิม
ปราสาทเยอร
ปราสาทเยอร
กัณทรารมย
กัณทรารมย
กู
กู

ปรางคกู
หวยเหนือ
หวยเหนือ
ไพรบึง
หวยเหนือ
ขุขันธ
หวยเหนือ
ปรางคกู
กันทรลักษณ

เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

12 วัดธรรมรังษีนิคมเขต
13 เจดียวัดสิงหทา
จังหวัดศรีสะเกษ
1
บานปราสาท
2
ปราสาทกําแพงใหญหรือวัดกําแพง (1)
ปราสาทกําแพงใหญหรือปราสาทหิน
กําแพงใหญ (2)
3
ปราสาทกําแพงนอย (1)
ปราสาทกําแพงนอย (2)
4
ชองตาเฒา (ปรางคศิลาชองเขาโดนตอล)
5
ศิลาจารึกบานกระมัน
6
ภูเขาฝาย (1)
ภูเขาฝาย (2)
7

8
9
10
11
12

ปราสาทบานสมอ หรือ
วัดปราสาททามจาน (1)
วัดปราสาททามจาน (2)
บานลาวเดิมเรียกวาเจดียบานหนองจังเกา
ปราสาทเยอร (1)
ปราสาทเยอรหรือวัดปราสาทเยอ (2)
ปราสาทบานลุมพุก
ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทบานกู (1)
ปราสาทบานกูหรือปราสาทปรางคกู (2)
โบราณสถานบนยอดเขาพระวิหาร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

โพธิ์ชัย

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ขุขันธ
ตอน60เลม69 30 กันยายน 2495
ขุขันธ
ตอน60เลม69 30 กันยายน 2495
ไพรบึง
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
ขุนหาญ
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
ขุขันธ
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
ขุขันธ
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
เมือง
เลม 112 ตอน65 ง 15สิงหาคม2538
48PVB287708
เมือง
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
เมือง
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
บึงบูรพ
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
ราษีไศล
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT15-20-49N,LONG104-10-28E
กิ่ง อ.เมืองจันทร เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT15-09-20N,LONG104-02-00E
อุทุมพรพิสัย
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

ในเมือง

เมือง

เลม53หนา1533 27กันยายน2479

ในเมือง
ในเมือง
คูเมือง
คูเมือง
สําโรง
โคกวาง
บึงแก
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
โพนเมืองนอย

เมือง
เมือง
วารินทรชําราบ
วารินทรชําราบ
วารินทรชําราบ
สําโรง
ฟาหยาด
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ

เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

บานไผใหญ
ยางโยภาพ
โพนเมืองนอย

มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ

เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

15
16
17
18

ปราสาทบานปราสาท
ธาตุจังเกา บานจังเกา (1)
พระธาตุจังเกา (เดิมธาตุจังเกา) (2)
ตําหนักไทรหรือปราสาทตําหนักไทร
วัดเขียนบูรพาราม
ปราสาทกุด (วัดโพธิ์พฤกษ)
ตึกขุนอําไพพาณิชย

ตําบล
ปราสาทเยอร
ดินแดง
โนนปูน
บักดอง
หวยเหนือ
หวยเหนือ
เมืองใต

19
20
21
22

สิมเกาวัดคูซอด
สิมเกาวัดบานสิม (วัดสิมเกา)
โบสถเกาวัดวิสุทธิโสภณ
เมืองคงโคก

คูซอด
คูซอด
บึงบูรพ
เมืองคง

23

เมืองจันทร

เมืองจันทร

13
14

24 วัดบานสะเดา
จังหวัดอุบลราชธานี
1
วัดใตเพิง (ใตเทิง) (โบราณวัตถุปจจุบัน
อยูพช.พระนคร)
2
วัดปาใหญ (วัดมหาวนาราม)
3
วัดสุปฏนาราม (วัดสุปฏนารามวรวิหาร)
4
อูบมุง (1)
อูบมุงบานคูเมือง (2)
5
อูบมุง (1)
อูบมุงบานอูบมุง (2)
เสาหิน (ยโสธร)
6
ดงปูตา (1)
ดอนปูตาบานมวงสามสิบ (2)
*
บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
(อํานาจเจริญ)
7
บานไผใหญหรือโนนปูตา
8
โนนหนองสิม
9
บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
โนนบานเกา
ยางโยภาพ
หลักศิลาจารึก (ศิลาจารึกปากแมน้ํามูล) สุวรรณวาสี
(โบราณวัตถุ)
แผนศิลา (จารึกถ้ําภูหมาไนหรือถ้ํา
สุวรรณวาสี
ปราสาท) (โบราณวัตถุ)
วัดบานขะโหมย (วัดโพธิ์ศรีทุงใหญ) ไทย
(โบราณวัตถุ)
ปราสาททองหลาง (1) (ปราสาทหนอง เดช
ทองหลาง)
ปราสาททองหลาง (2)
เมืองเดช
ปราสาทหนองเบ็ญ (1)
สมสอาด
ปราสาทหนองเบ็ญ (2)
สมสะอาด
คูหวยธาตุ (1)
โพนงาม
ธาตุสมเด็จนางพญา คูหวยธาตุ (2)
หนองสะโน
ดงเมืองเตย (1) (ยโสธร)
สงเปอย
ดงเมืองเตย (2)
สงเปอย

อําเภอ
มวงสามสิบ
สุวรรณวาสี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

สุวรรณวาสี

เลม53หนา1534 27กันยายน2479

เขื่องใน

เลม53หนา1534 27กันยายน2479

เดชอุดม

เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
บุญทวี
ลุกพุก
ลุกพุก

*
*
17

ดงศิลาแดงใกลบานศรีฐาน (ยโสธร)
กูบานงิ้ว (ยโสธร)
วัดแจง

กระจาย
กุจาร
ในเมือง

ลุกพุก
ลุกพุก
เมือง

18

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ชีทวน

เมือง
เมือง
เมือง
เขื่องใน

21
22
23
24

หอไตรวัดทุงศรีเมือง (2)
อุโบสถวัดทุงศรีเมือง (1)
อุโบสถวัดบานนาควาย
ศาลาธรรมาสนสิงหวัดศรีนวลสวาง
อารมณ
วัดทุงศรีวิไล
โบสถ(สิม)วัดบานตําแย
วัดแกงตอย
เจดียวัดปาบึงเขาหลวง

เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
*เปลี่ยนเขตการปกครองเปนจังหวัดยโสธร
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม 97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
48PVB855835
เลม112 ตอน59ง 25ก.ค.2538
เลม99ตอน130 17กันยายน2525
เลม 111 ตอน85ง 25 ตุลาคม 2537
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540

ชีทวน
ไรนอย
ทาเมือง
กลางเมือง

เขื่องใน
เมือง
กิ่งอ.ดอนมดแดง
เขื่องใน

25

หอไตรหนองขุหลุ

ขุหลุ

ตระการพืชผล

ที่
10
11
12
13
14

15
16
*

19
20

รายชื่อ

เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-30-33N,LONG104-25-34E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-36-48N,LONG105-01-25E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ
สิรินธร

26

ศิลาจารึกปากลําโดมนอย(โบราณวัตถุ)

27

ในเมือง

เมือง

28

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม

ในเมือง

เมือง

29

ดอนขุมเงิน(ร.ร.บานสะพือใต)

โพธิ์ศรี

พิบูลมังสาหาร

30

วัดราษฎรประดิษฐ

กระเดียน

ตระการพืชผล

31 อาคารโรงเรียนเบ็ญจมมหาราช
32 โนนแก
33 วัดบานนาซาว
จังหวัดอํานาจเจริญ

ในเมือง
คูเมือง
โนนรัง

เมืองฯ
วารินชําราบ
เขื่องใน

1
2

บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
เมืองงิ้ว(วัดโนนบึงศิลา)

โพนเมืองนอย
เค็งใหญ

มวงสามสิบ
หัวตะพาน

3
4
5
6

วัดโพธิ์ศิลา
อุโบสถวัดบานยางชา
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดโพธาราม

เปอย
อํานาจ
พนา
เสนางคนิคม

ลืออํานาจ
ลืออํานาจ
พนา
เสนางคนิคม
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 550993E,1688725N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 5116E,1683205N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 486906E,1683634N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48527588E,1684937N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 508486E,1724308N
เลม 119 ตอนพิเศษ131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT15-45-32N,LONG104-35-47E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ปรางคกู (1)
ปรางคกู (2)
หินรูปใบเสมา
ภูพระ
กุฎิสี่มุม
สบน้ํามัน
หินตั้ง
บานประโค (1)
บานประโค (2)
วัดรางบานชวน
โบสถรางบานกําปง
กูบานหัวสระ
สระพระ
ปรางคบานตาล
โบสถรางบานกะทุมพระ
ดอนขางบานหนองฉิม
หินตั้ง
ดอนเมืองพรหม
หนองหินตั้ง
ดอนหัวนานาปรอท
ภูพระ
ธาตุเตอะเลอะ
ธาตุบานผักปง
ธาตุบานแกง (1)
ธาตุบานแกงหรือพระธาตุสามหมื่น (2)
ธาตุงูซาวหรือ ธาตุงูซวง
ภูกุมขาว
พระเจาหมูบ
พระพุทธรูป
ปรางคกู

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
นาเสียว
บานตาล
บานตาล
บานตาล
บานชวน
บานชวน
บานชวน
บานเพ็ด
บานตาล
บานตาล
บานตาล
บานตาล
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ผักปง
ผักปง
ผักปง
บานแกง
บานแกง
บานยาง
บานยาง
บานยาง
บานแกง
บานเตา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ภูเขียว
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง

เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

28 ธาตุกุดจอก (1)
ธาตุกุดจอก (2)
29 พระพุทธรูป
30 ธาตุ
31 พระพุทธรูป
32 กูบานกุดยาง
33 ปรางคดอนกู

ตําบล
บานยาง
บานยาง
โนนกอก
โนนกอก
คอนสาร
ตลาดแรง
หนองไผ

34 บานโนนฆอง

สระโพนทอง

35 ธาตุตาผาขาว

สระโพนทอง

36 พระธาตุแกงคอย

โนนคูณ

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เกษตรสมบูรณ เลม119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
บานเขวา
เลม66ตอน172 18พ.ย.2525
เมือง
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
925400
เกษตรสมบูรณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM817642E,1801459NLAT16-1628N,LONG101-58-20E
เกษตรสมบูรณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM815813E,1798510NLAT16-1453N,LONG101-57-17E
คอนสาร
เลม119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ในเมือง
บานโพธิ์
บานโพธิ์

เมือง
เมือง
เมือง

พุดซา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ที่

รายชื่อ

จังหวัดนครราชสีมา
1 โบราณวัตถุตาง ๆ ที่วัดสุทธจินดา
2 กําแพงเมืองโคราช
3 สถานพระนารายน (1)
วัดพระรายณมหาราช
(สถานพระนารายณ) (2)
4 วัดกลาง
5 วัดพนมวัน (1)
ปราสาทหินพนมวัน (วัดพนมวัน) (2)
6
7
8
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วัดกลาง (ปรางค) (1)
วัดปรางค (วัดกลาง) (2)
วัดบน (1)
วัดบน (ราง) (2)
วัดตะวันตก (1)
วัดสุริยาเย็น (วัดตะวันตก) (2)

พุดซา
พุทรา
พุดซา
พุทรา

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT14-58-23N,LONG102-06-37E
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT15-01-20N,LONG102-11-29E
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม100ตอน36 15มี.ค2526
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530
เลม53หนา1527 27ก.ย. 2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT15-02-02N,LONG102-02-31E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

9 วัดนครราชสีมาเกา
10 พระนอน
11 โนนกู (1)
โนนกู (2)
โนนกูหรือปราสาทหินโนนกู (3)
12 เมืองแขก (1)
เมืองแขก (2)
เมืองแขกหรือปราสาทหินเมืองแขก (3)
13 เมืองเกา (1)
เมืองเกาหรือปราสาทหินเมืองเกา (2)
14 วัดสิงห
15 วัดเกาะ
16 วัดสีคิ้ว
17 โบสถบานไฟไหม
18 วัดกลาง
19 ปราสาทบานปราสาท
20 คูบานปราสาท
21 ปรางคพลสงคราม (1)
ปรางคพลสงคราม (2)
22 ปรางคบานปรางค (1)
ปรางคบานปรางค (2)
23 กูฤาษีบานกู (หรือกูบานคู) (1)
กูฤาษีบานกู (หรือกูบานคู) (2)
24 กูพราหมณจําศีลบานนางรํา
25 ปราสาทบานนางรํา (1)
ปราสาทนางรํา (ปราสาทบานนางรํา) (2)
26 ปรางคบานสีดา (1)
ปรางคบานสีดา (2)
27 บานปะโค
28 ปรางคบานปรางค
29 เมืองเกา
30 ปรางคสระเพลง (1)
ปรางคสระเพลง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เสมา
เสมา
เมืองเกา
โคราช
เมืองเกา
โคราช
โคราช
เมืองเกา
โคราช
ลาดบัวขาว
สีคิ้ว
สีคิ้ว
มะลัง
สําโรง
จันวัด
จันวัด
เสลา
พลสงคราม
วังโพ
ปรางค
ดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
วังหิน
วังหิน
นางรํา
กุดจอก
สีดา
ปง
ปง
สาระถี
กระโทก
กระโทก

อําเภอ
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
จันทึก
จันทึก
จันทึก
โนนลาว
โนนลาว
โนนวัด
โนนวัด
โนนวัด
โนนสูง
บัวใหญ
คง
บัวใหญ
บัวใหญ
บัวใหญ
บัวใหญ
ประทาย
บัวใหญ
บัวใหญ
กระโทก
กระโทก
กระโทก
กระโทก
โชคชัย

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1527 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม60ตอน69 30ก.ย.2495
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
ตอน60เลม69 30ก.ย.2496
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม53หนา1528 27ก.ย.2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

31 ถ้ําวัวแดง (1)
ถ้ําวัวแดง (2)
32 ปรางคครบุรี (1)
ปรางคครบุรี (2)
33 วัดพระเจาคอหัก
34 ปราสาทหนึ่งคํา
35 ปราสาทจําปาทอง
36 ปราสาทหนองหอย
37 โนนหินตั้ง
38 ปราสาทนาแค
39 ปราสาทสระนอย
40 เมืองพิมาย
41 ซุมประตูตะวันตก
42 ซุมประตูทิศเหนือ
43 กองศิลาแลงประตูตะวันออก
44 เมรุพรหมทัต (1)
เมรุพรหมทัต (2)
45 เมรุนอย
46 กุฏิฤาษีนอย (1)
กุฏิฤาษีนอย (2)
47 ทานางสระผม (1)
ทานางสระผม (2)
48 ซุมประตูไชย
49 เมืองถายจาน
50 บานกงรถ
51 เมืองพลับพลา
52 กูศิลา
53 บานตะกาย
54 กูศิลา
55 เมืองเพ็ด
56 บานแทน
57 ประตูชุมพล
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
แซะ
แซะ
ครบุรี
ครบุรี
ตูม
สะแกราช
สะแกราช
สะแกราช
สําโรง
เมืองปก
กอก
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ประตูชัย
ในเมือง
ประตูชัย
ประตูชัย
ในเมือง
ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
งิ้ว
งิ้ว
งิ้ว
งิ้ว
หนองสาหราย
หนองสาหราย
หนองหลวง
ประสุก
ในเมือง

อําเภอ
กระโทก
โชคชัย
ปกธงชัย
ครบุรี
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
นครราชสีมา
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1529 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม98ตอน63 28เม.ย.2524
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

58 ศาลาเจาพอหลักเมือง (1)
ศาลาเจาพอหลักเมือง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ในเมือง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

ในเมือง

เมือง

เลม115ตอน83ง.21ก.ย.2541

อําเภอ

LAT15-07-27N,LONG102-01-37E
59 อนุสาวรียทายสุรนารี

โพธิกลาง

เมือง

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

60 กี่

สูงเนิน

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

61 โบสถบานหวยวัด

นากลาง

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

62 โบสถระหวางบานนากลางกับนาใหญ

นากลาง

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

63 แทนพระ วัดไทรงาม (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

แทนพระวัดไทรงาม (2)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

64 พระพุทธรูปโนนสุรินทร ( หินเหิบ)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

65 พระพุทธรูปเหิบพระ (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

พระพุทธรูปเหิบพระ (2)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

66 พระพุทธรูปโนนสุรินทร
(โนนสุรินทร) (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3 ม.ค.2480

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60 เลม 69 30ก.ย.2496

67 ปรางคศิลาแลงที่บานบุใหญ (1)

สูงเนิน

สูงเนิน

ตอน60 เลม 69 30ก.ย.2496

ปรางคศิลาแลงที่บานบุใหญ (2)

สูงเนิน

สูงเนิน

เลม100ตอน36 15ม.ค.2526

68 เมืองนครราชสีมาเกา

เสมา

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

69 โนนกู

โคราช

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2495

70 กี่

สูงเนิน

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

71 พระนอน

เสมา

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

72 โบสถ

นากลาง

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

73 เมืองเกา

โคราช

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

74 กูเกษม

สะแกราช

ปกธงชัย

เลม99ตอน130 14ก.ย.2525

75 ปราสาทสระหิน

ตะกุ

ปกธงชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

76 ปราสาทบานปรางค

นกออก

ปกธงชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

77 ปรางคบานถนนหัก

สารถี

โชคชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

78 ปรางค (ศิลาแลง)วัดหนองชุมแสง

ตูม

ปกธงชัย

เลม99ตอน172 18พ.ย.2525

79 ภาพเขียนสีเขาจันทรงามบานเลิศสวัสดิ์

ลาดบัวขาว

สีคิ้ว

เลม107ตอน127 24ก.ค.2533

พระพุทธรูปโนนสุรินทร (2)
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

80 ปราสาทบานหลุงตะเคียน

ตําบล
หลุงตะเคียน

อําเภอ
หวยแถลง

81 แหลงโบราณคดีบานปราสาท

ธารปราสาท

โนนสูง

82 วัดปทุมคงคา

นกออก

ปกธงชัย

83 วัดกุดชะนวน

มิตรภาพ

สีคิ้ว

84 วัดถนนคด

สีคิ้ว

สีคิ้ว

85 วัดโนนกุม

สีคิ้ว

สีคิ้ว

86 วัดยองแยง

หนองระเวียง

เมือง

87 วัดมะเริงนอย

พะเนาว

เมือง

88 วัดโคกตลาด

ตลาด

เมือง

89 วัดหนาพระธาตุ

ตะคุ

ปกธงชัย

90 สิมวัดโพธิ์ทอง

เมืองปก

ปกธงชัย

91 วัดโคกศรีสะเกษ

นกออก

ปกธงชัย

92 ปรางคกู

โนนสําราญ

แกงสนามนาง

93 ปราสาทบานปราสาท

หินดาด

ดานขุนทด

94 คู-กําแพงเมืองโบราณบานกระเบื้อง

กระชอน

พิมาย

95 ปราสาทหัวสระ บานปรางคเกา

กุดนอย

สีคิ้ว
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม111ตอน56ง 1ธ.ค.2537
48PTB50774
เลม111ตอน85ง 25 ต.ค.2537
48PTB181869
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB812257
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS901457
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS898478
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS942458
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PTB004597
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB993590
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PSB947637
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PRS218296
เลม113ตอน50ง 18 ธ.ค.2539
48PSB841289
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB824247
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
123472
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
973813
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
493110
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM798522E,1649793N

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดบุรีรัมย
1 ปราสาทบานกระโดง (1)
ปราสาทบานกระโดงหรือปราสาทเขา
กระโดง (2)
2 ปราสาทหนองหงส (1)
ปราสาทหนองหงส (2)
3 ถ้ําเปดทอง
4 ปราสาทโคกปราสาท (1)
ปราสาทโคกปราสาท (2)
5 ปราสาทประคําหรือตาคํา
6 ปราสาทหนองตาสี (1)
ปราสาทหนองตาสี (2)
7 ปราสาทเถาวัลยเปรียง
8 ปราสาทหนองฝงกา
9 ปราสาทเยยปราสาท (1)
ปราสาทเยยปราสาท (2)
10 ปราสาทสระตะโก
11 วัดตะวันตกนางรอง
12 ปราสาทหนองโปรงหรือหนองปลอง (1)
ปราสาทหนองโปรงหรือหนองปลอง (2)
13 เมืองแฝก
14 กุฎิฝาย
15 เมืองสูง
16 เมืองไทรออ
17 เขาดุม
18 ปราสาทเขาพนมรุง (1)
ปราสาทหินเขาพนมรุง (2)
19 โรงชางเผือกพนมรุง
20 ปราสาทหนองกง
21 กูสวนแตง (1)
กูสวนแตง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

ในเมือง

เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ประคํา
โนนดินแดง
ประคํา
ประคํา
ปะคํา
ชุมแสง
ชุมแสง
ไทยเจริญ
ชุมแสง
ชุมแสง
ชุมแสง
เยยปราสาท
ชุมแสง
นางรอง
หนองปลอง
หนองปลอง
หนองปลอง
ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
ระหารทราย
ตาเปก
ตาเปก
ตาเปก
ตาเปก
ทองหลาง
หนองแวง

นางรอง
ละหารทราย
นางรอง
นางรอง
กิ่ง อ.ปะคํา
นางรอง
นางรอง
กิ่ง อ.ปะคํา
นางรอง
นางรอง
นางรอง
หนองกี่
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
พุทไธสง
พุทไธสง

เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม93ตอน141 9พฤศจิกายน2519
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ตําบล
ทองหลาง
ทองหลาง
จันดูม
โนเจริญ
ปงกู
หินลาด
จระเขมาก

อําเภอ
พุทไธสง
พุทไธสง
ตลุง
บานกรวด
ตลุง
บานกรวด
ตลุง

ปราสาทเมืองต่ํา (2)

จระเขมาก

ประโคนชัย

สระเพลง
กุฎิฤาษี
ศาลปูเจาหรือกระทอมเมียะตา
คูเมืองกําแพงเมือง
กูฤาษี
ปราสาทบึ้ง
ถ้ําเปดทอง
ปราสาทกลางบาน
ปราสาททอง
ปราสาทบานบุ
ปราสาทบานหนองถั่วแปบ
วัดบรมคงคา

จระเขมาก
จระเขมาก
บานไทร
ในเมือง
จระเขมาก
ไทยสามัคคี
หนองโบสถ
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
จระเขมาก
หนองโบสถ
บานแวง

22 กุฏิฤาษี (1)
กุฎิฤาษีหรือกูฤาษี (2)
23 ปราสาทละลมธม (1)
ปราสาทละลมธม (2)
24 ปราสาทถมอ (1)
ปราสาทถมอ (2)
25 ปราสาทเมืองต่ํา (1)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

38 แหลงตัดหินบานกรวด

ปราสาท

39 วัดโพธิ์ยอม

ปะคํา

40 ชุมชนโบราณบานฝาย

เมืองฝาย

41 ปราสาทบานยาง

บานยาง

42 คูเมืองนอย

บานยาง
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478

เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-29-39N,LONG102-59-14E
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เมือง
เลม 97 ตอน108 12 กรกฎาคม 2523
ประโคนชัย
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
กิ่งอ.หนองหงส เลม99 ตอน 172 18 พฤศจิกายน 2525
นางรอง
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
กิ่ง อ.หนองหงส เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
กิ่ง อ.หนองหงส เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
ประโคนชัย
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
นางรอง
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
พุทไธสง
เลม 113 ตอน 50 ง 18 ธันวาคม 2539
48PTC831227
บานกรวด
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธันวาคม 2539
48PTB940880
ปะคํา
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-26-23N,LONG102-43-11E
หนองหงส
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-51-45N,LONG102-44-18E
ลําปลายมาศ
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
720438
ลําปลายมาศ
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
725446

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

43 ชุมชนโบราณบานเมืองเกา (โนนเมือง
กลับ)
44 เมืองพุทไธสง
45 กูสวนแตง
จังหวัดสุรินทร
1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุรินทร
2 ปราสาทตาเมียนโตด (1)
ปราสาทตาเมียนโตด (2)
3 ปราสาทตาเมียนธม
4 ปราสาทบานไพล (1)
ปราสาทบานไพรหรือวัดบานโคก
ปราสาท (2)
5 ปราสาทเฉนียง (1)
ปราสาทบานเฉนียง (2)

6
7
8
9
10
11
12

13
14

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตูมใหญ
พุทไธสง
กูสวนแตง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
คูเมือง
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
952818
พุทไธสง
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
กิ่ง อ.บานใหญไชย เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

ในเมือง
บักใด
บักได
บักใด
ไพล

เมือง
เมือง
กาบเชิง
เมือง
เมือง
ปราสาท

เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม 52หนา3712 8 มี.ค.2478
เลม106ตอน220 14ธ.ค.2532
เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

เฉนียง
เฉนียง

เมือง
เมือง

เมือง
เมือง
สังขะ
เมือง
เมือง
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ

เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM336851E,1634997NLAT14-4707N,LONG103-29-02E
เลม 52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม 52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม52หนา3712 8 มี.ค.2478
เลม99ตอน172 18พ.ย.2525
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ

เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478

ปราสาทเมืองที
เมืองที
ปราสาทบานปราสาทหรือปราสาทกังแอน (1) กังแอน
ปราสาทบานปราสาทหรือปราสาทกังแอน (2) กระเทียม
ปราสาทบานพลวง (1)
กังแอน
ปราสาทบานพลวง (2)
กังแอน
ปราสาทบานสนม
สนม
อุมหลักหิน
แก
ปราสาทบานปราสาท
ยาง
ปราสาทอานาร (1)
ยาง
ปราสาทบานอนันนตหรือปราสาท
ยาง
อานาร (2)
ปราสาทหมื่นศรีนอย
สําโรงทาบ
ปราสาทชางป (1)
ชางป

ปราสาทชางป (2)
15 ปราสาทบานปราสาท

ชางป
กระเทียม

ศรีขรภูมิ
สังขะ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

16 ปราสาทสังขศิลปไชย

กระเทียม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
กระเทียม

อําเภอ
สังขะ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3713 8มี.ค.2478

บานจารย

สังขะ

เลม99ตอน172 18พ.ย.2525

18 ปราสาทบานดาน

ทาดาน

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

19 ปราสาทบานกระดูด

ลําดวน

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

20 ปราสาทบานตะเบียงเตียน (1)

ลําดวน

สังขะ

เลม52หนา3713 8มี.ค. 2478

โชคเหนือ

สังขะ

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

21 ภูศาลา

บัวเชด

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

22 ปราสาทตามอย (1)

บัวเชด

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทตามอย (2)

บัวเชด

กิ่ง อ.บัวเชด

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

23 ปราสาทปรอ

ดม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

24 ปราสาทปูน

ดม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

25 ปราสาทยายเหงา (1)

สังขะ

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทยายเหงา (2)

สังขะ

สังขะ

เลม98ตอน63 28เม.ย.2524

26 ปราสาททองบานแสรออ

ตากูก

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

27 ศิลาจารึก

ตากูก

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

28 บานบัลลังก

ทาตูม

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

29 ปราสาทจอมพระ (1)

จอมพระ

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทจอมพระ (2)

จอมพระ

จอมพระ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

เมือง

เลม95ตอน98 18ก.ย.2521

ที่

รายชื่อ

17 ปราสาทบานจาร (1)
ปราสาทบานจารยหรือวัดปราสาท (2)

ปราสาทตะเบียงเตียน (2)

30 กําแพงเมือง-คูเมือง
31 ปราสาทศรีขรภูมิ

ระแงง

ศรีขรภูมิ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

32 ปราสาทมีชัย (หมื่นชัย)

กระเทียม

สังขะ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

33 เนินดินบานลลักได

สลักได

สลักได

เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
48PUB428418

34 วัดปาดงน้ําคํา

เบิด

รัตนบุรี

35 เจดียในโรงเรียนบานลําดวน

ลําดวน

ลําดวน

36 ปราสาทขุมดิน

หนองหลวง
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เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2542

เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM35 7100E,1627700NLAT14-4314N,LONG103-40-21E
กิ่ง อ.โนนนารายณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM38 4436E,1682287NLAT15-1255N,LONG103-55-20E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM232190E,161905NLAT14-3825N,LONG103-21-29E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM353535E,1693185NLAT15-1844N,LONG103-38-08E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29พ.ย.2545

37 ปราสาททนง

ตําบล
ปราสาททนง

อําเภอ
ปราสาท

38 ปราสาทนางบัวตูมบานปราสาท

ทาตูม

ทาตูม

39 วัดประทุมธรรมชาติ

แคใหญ

เมือง

40 ปราสาทแกว

บานนร

กิ่ง อ.เขาสินรินทร เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา
ที่

รายชื่อ

จังหวัดนราธิวาส
1 วัดชลธาราสิงเห (1)
วัดชลธาราสิงเห (2)
2 วัดธารากร
3 วัดโคกมะเฟอง
4 วัดโคกมะมวง
จังหวัดปตตานี
1 ภูเขาฤาษี
2 สุเหราหรือมัสยิด (มัสยิดดาโตะ)
3 สุเหราหรือมัสยิด (1)
สุเหราหรือมัสยิดหรือมัสยิด (กรือเซะ) (2)
4 ที่หลอปนปตตานี
5 ประตูเมืองปตตานีเกา
6 พระพุทธรูปศักสิทธิ์
7 ที่หลอปนใหญนางพญาตานี และเตาหลอม
8 พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 7
9 ตึกขาวหรือตึกเดชะปตตานายากูล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

เจะเห
เจะเห
เจะเห

ตากใบ
ตากใบ
ตากใบ

ศาลาใหม
พรอน

ตากใบ
ตากใบ

มายอ
ตะโละกาโป
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ละหาร
ตันหยงลุโละ
สะบารัง

มายอ
มายอ
สะบารัง
เมือง
สะบารัง
สะบารัง
เมืองสายบุรี
เมือง
โคกโพธิ์
เมือง

10

วังเจาเมืองหนองจิก

ตุยง

หนองจิก

11

บานจาเละหมายเลข2,3

ยะรัง

ยะรัง

12

บานจาเละหมายเลข8

ยะรัง

ยะรัง

13

สุสานบานดาโตะ

แหลมโพธิ์

ยะหริ่ง

14

วัดเทพนิมิต

บานกลาง

ปะนาเระ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 92 ตอน136 21 ก.ค. 2518
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT06-15-50N,LONG100-02-33E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 100ตอน167 18ตุลาคม2526
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3691 8มีนาคม 2478
เลม83 ตอน40 3พฤษภาคม 2509
เลม 92 ตอน136 21 กรกฎาคม 2518
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-52-10N,LONG101-1520E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT66-50-33N,LONG101-10-45E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-45-32N,LONG101-18-36.7E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-45-36.6N,LONG101-18-42E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-54-47N,LONG101-20-06E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47775762E,0754899NLAT06-4925N,LONG101-29-43E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

15

มัสยิดรายอ (มัสยิดตะลุบัน)

ตําบล
ตะลุบัน

16

วัดควนใน

ควน

ปะนาเระ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค. 2544
UTM47789930E,0741179NLAT06-4156N,LONG101-37-22E
เลม 119 ตอน 117ง 29 พ.ย. 2545

17

วัดทุงคลา

ทุงคลา

สายบุรี

เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547

18

วัดปทุมวารี

เตราะบอน

สายบุรี

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

จังหวัดยะลา
1 ภูเขาวัดหนาถ้ํา (ถ้ําคูหาภิมุข)

หนาถ้ํา

สะเตง

เลม 52 หนา 3695 8มีนาคม 2478

2

ภาพเขียนสีเปนพระพุทธรูป (ถ้ําศิลป)

หนาถ้ํา

สะเตง

เลม 52 หนา 3695 8มีนาคม 2478

3

ภาพเขียนสีเขายะลา (เขายะลา)

เมืองยะลา

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47741819E,0721805N LAT06-3133N,LONG101-11-13E

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3713 8 มี.ค.2478
เลม93ตอน112 21ก.ย.2519

หลักเมือง(1)
ศาลเจาหลักเมือง(2)

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3713 8มี.ค.2478
เลม71ตอน3 5ม.ค.2497

ศาลเจาหลักเมือง(3)

บอยาง

เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528

ปอมปากน้ําแหลมทราย (1)
ปอมปากน้ําแหลมทราย(2)

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530

ปอมปากน้ําแหลมทราย(3)
ที่ผังศพตนสกุล ณ สงขลา(1)

บอยาง
แหลมสน

เมือง
เมือง

เลม117ตอน104ง.9ต.ค.2543
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478

สุสานตนตระกูล ณ สงขลา(2)
พระเจดียและพลับพลาที่ประทับ ร.4
บนเขาตังกวน(1)
พระเจดียบนเขาตังกวน และพลับพลา ร.4
(2)
ที่ฝงศพพระยาแขก (มรหุม)(1)
ที่ฝงศพพระยาแขก (มรหุม)(2)
พระเจดียของสมเด็จเจาพระยาองคนอย
และองคใหญ-บนเขาคายมวง

หัวเขา
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478

บอยาง

เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528

เกาบอ
หัวเขา
แหลมสน

เมือง
เมือง
เมือง

เลม52หนา37148 มี.คม 2478
เลม94ตอน75 16ส.ค.2520
เลม52หนา3714 8 ม.ค. 2478

ที่

รายชื่อ

จังหวัดสงขลา
1
กําแพงเมือง-ปอม(1)
กําแพงเมืองสงขลา(2)
2

3

4
5

6
7

อําเภอ
สายบุรี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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ที่
8

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เขารูปชาง

12

พระเจดียบนยอดเขาเกาเส็ง(ของพระยา
วิเชียรบุญสังข)(1)
พระเจดียบนเขาเกาเส็ง(2)
ปอมของพระยาแขก(มรหุม)
พระเจดีย (ตั้งอยูบนเขารูปชาง)
พระเจดีย(1)
พระเจดียบนเขากุฏ(ิ 2)
เขาจังโหลน (อ.รัตนภูมิ)

เขารูปชาง
หัวเขา
เขารูปชาง
เกาะยอ
เกาะยอ
คูหาไต

13

เขาพระ (อ.รัตนภูม)ิ

ทาชมวง

14

เขารังเกียด (อ.รัตนภูมิ)

กําแพงเพ็ชร

15
16

วัดเจดียงาม(1)
วัดเจดียงาม(2)
วัดกุหรา (อ.สะบายอย)

บอตรุ
บอตรุ
เบียนหมูที่ 2

17

วัดคูหา(1)

เขาแดงหมูที่ 3

18

วัดคูหา(2)
วัดถ้ําตลอด (อ.สะบายอย)

คูหา
เขาแดงหมูที่ 6

19

ถ้ําครก (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 2

20

ถ้ําเพิง (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 4

21

ควนเจดีย (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 3

22
23
24
25

วัดจะทิ้งพระ
วัดมัชฌิมาวาส
หอวิเชียรเทวดํารง
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

จะทิ้งพระ

9
10
11
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เขารูปชาง
ชุมพล

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กําแพงเพ็ชร
รัตนภูมิ
กําแพงเพ็ชร*
รัตนภูมิ
กําแพงเพ็ชร*
รัตนภูมิ
ระโนต
ระโนต
เพทา *
สะบายอย
เพทา *
สะบายอย
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
สทิงพระ
เมือง
เมือง
สทิงพระ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม112ตอน128 17ก.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม102ตอน180 29พ.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม102ตอน31 12ม.ค.2528
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม92ตอน136 21ก.ค.2518
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม 92 ตอน136 21 กรกฏาคม 2518
เลม 92 ตอน136 21 กรกฏาคม 2518
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

26
27
28
29

วัดโพธิ์ปฐมวาส
วัดสุวรรณคีรี
วัดพังยาง
วัดคูเตา (อ.บางกล่ํา)

ตําบล
บอยาง
หัวเขา
พังยาง
แมทอม

อําเภอ

30
31
32

วัดศาลาหัวยาง
วัดคีรีวรรณาวาส (ราง)
ปอมเมืองสงขลาเกา

บอยาง
หัวเขา
หัวเขา

เมือง
เมือง
ระโนด
หาดใหญ*
หาดใหญ
เมือง
เมือง
เมือง

33
34
35
36
38

วัดสีหยัง
วัดดีหลวงใน
ภูเขานอย (ทั้งลูก)
วัดแจง
ที่ฝงศพวิลันดา (ฮอนลันดา)

บอตรุ
ชิงโค
หัวเขา
บอยาง
หัวเขา

ระโนด
เมือง
เมือง
เมือง
สิงหนคร

37

เมืองสงขลาเกา

หัวเขา

สิงหนคร

39

พระตําหนักเขานอย

บอยาง

เมือง

40

วัดดีหลวง

ชุมพล

สทิงพระ

41

วัดหนองหอย

วัดขนุน

สิงหนคร

42

วัดสลัดปาเกา

ชิงโค

สิงหนคร

43

วัดสนามชัย

สนามชัย

สทิงพระ

44

วัดบางเขียด

บางเขียด

สิงหนคร

45

วัดศิลาลอย

ชุมพล

สทิงพระ

46

วัดทายยอ

เกาะยอ

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
47NPH737978
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอนที่ 128 17 กันยายน 2528
เลม 103 ตอนที่ 65 22 เมษายน 2529
เลม 103 ตอนที่ 65 22 เมษายน 2529
เลม109ตอน90 16ก.ค.2535
47NPH723997
เลม109ตอน119 17ก.ย.2535
47NPH737978
เลม111ตอน20ง 10มี.ค.2537
47NPH723997
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
551393
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
653081
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
681014
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
566348
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
588109
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
544415
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
697908

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

47

วัดโลการาม

ตําบล
สทิงหมอ

48

วัดแหลมพอ

เกาะยอ

เมือง

49

วัดสีหยัง

บอตรุ

ระโนด

50

วัดสามกอง

เกาะแตว

เมือง

51

ศาลาบอเกงและสุสาน เจ วี ลาเซง (เซน)

หัวเขา

สทิงพระ

52

ศาลาหลบเสือ

หัวเขา

สิงหนคร

53

ศาลากวง

หัวเขา

สิงหนคร

54

วัดแหลมจาก

ปากรอ

สิงหนคร

55

เขาคูหา

ชุมพล

สทิงพระ

56

วัดสูงเกาะใหญ

เกาะใหญ

กระแสสินธุ

57

วัดโพธิ์

หนองหอยโขง

คลองหอยโขง

58

วัดพังกก

สนามชัย

สทิงพระ

ชุมพล
ทุงหวัง
บอยาง
รูปชาง

สทิงพระ
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
687987
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
722912
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
539437
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH822858
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH744964
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH730962
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH729973
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NPJ564034
เลม116ตอน17ง 17มี.ค.2542
47NPJ539406
เลม116ตอน17ง 17มี.ค.2542
47NPJ439366
เลม118ตอน87ง 10ก.ย.2544
LAT06-53-39N,LONG100-22-46E
เลม118ตอน87ง10ก.ย.2544
LAT07-33-43N,LONG100-24-55E
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ98ง22กันยายน 2548

พิมาน

เมือง

เลม 106 ตอนที่ 26 14 กุมภาพันธ 2532

ที่

รายชื่อ

59 พังพระ
60 วัดทรายขาว
61 อาคารสถานีรถไฟสงขลา
62 วัดเกาะถ้ํา
จังหวัดสตูล
1 ศาลาหลังเกา หรือ คฤหาสนกูเด็น
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อําเภอ
สิงหนคร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

จังหวัดชุมพร
1 พระปรางควัดสุทธาวาสธาราม
2 ภูเขารับรอ
3 วัดเขาเจดีย

ตากแดด
บางสน
บางสน

ทาตะเภา
ปทิว
ปะทิว

4
5
6

วัดดอนสะทอน
วิหารวัดขันเงิน
วัดถ้ําเขาขุนกระทิง

ปากแพรก
วังตะกอ
ขุนกระทิง

สวี
หลังสวน
เมือง

7

พระธาตุมุจลินทร

ทุงตะไคร

ทุงตะโก

8

มาลิกเจดีย เกาะมัตโพน

ปากน้ําชุมพร

เมือง

9

วัดสวี

สวี

สวี

ประตูไชยเหนือ
ประตูไชยเหนือ
ในเมือง
ประตูไชยเหนือ
ประตูไชยเหนือ
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
ในเมือง
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
คลัง
ทาวัง
ปากพูน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กําแพงเมือง
2 หอพระอิศวร (1)
หอพระอิศวร (2)
3 โบสถพราหมณ
4 หอพระนารายน
5 วัดพระมหาธาตุ
6 หอพระสิหิงค
7 ฐานพระสยม (1)
ฐานพระสยมภูวนารถ (2)
8 ศาลพระเสื้อเมือง
9 วัดหนาพระลาน
10 พระเจดียยักษ
11 วัดประดู (1)
วัดประดูพัฒนาราม (2)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 53 หนา 1526 27กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1526 27กันยายน 2479
เลม 112 ตอน39ง 6 ตุลาคม 2538
47PNM388824
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-27-48N,LONG99-07-58E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-07-00N,LONG99-04-40E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-26-50N,LONG99-15-21E
เลม118ตอน127 21ธันวาคม2544
UTM47510379E,1130903N
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

12 วัดแจง (1)
วัดแจง (2)
13 วัดโมคคลาน
14 วัดทาวโคตร
15 หอพระสูง
16 ตึกรัตนธัช วัดทาโพธิ์วรวิหาร
17 วัดวังตะวันตก

ทาวัง
ปากพูน
โมคคลาน

ทาวัง
ทาวัง

เมือง
เมือง
ทาศาลา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

18
19
20
21
22

ควนชะลิก
เสาเภา
ทุงสัง
เสาธง
ทาวัง

หัวไทร
สิชล
ทุงใหญ
รอนพิบูลย
เมือง

23 วัดวังไทร

กําโลน

ลานสกา

24 เจดียเขาธาตุ

ทองเนียน

ขนอม

25 วัดเสมาเมือง

ในเมือง

เมือง

26 วัดเขาลําปะ

เขาพระทอง

ชะอวด

27 วัดเขาขุนพนม

บานเกาะ

พรหมคีรี

28 วัดตุมปง (ราง)

ไทรบุรี

ทาศาลา

29 วัดสรรเสริม (วัดสอ)

ขุมทะเล

ลานสกา

30 วัดชายนา

ในเมือง

เมือง
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วัดควนชะลิก
เจดียบานไสอิฐ
วัดภูเขาหลัก
วัดสระเนรมิต/วัดสระเหรี่ยง
วัดจันทาราม

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม 92 ตอน136 21 กรกฎาคม 2518
เลม96ตอน145 21สิงหาคม2522
เลม98ตอน63 28เมษายน2524
เลม104ตอน246 1ธันวาคม2530
เลม110ตอน220 24ธันวาคม2536
47PPK063326
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
เลม 114 ตอนพิเศษ 80ง 12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT08-26-30N,LONG99-57-54E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT08-24-22N,LONG99-48-01E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT09-16-45,LONG99-49-05E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT08-25-15,LONG99-58-00E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT07-58-00N,LONG99-56-00E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT08-32-21N,LONG99-50-36E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47591503E,0955521NLAT08-3838N,LONG99-49-54E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47592314E,0921853NLAT08-2022N,LONG99-50-19E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47606736E,0928833NLAT08-2408N,LONG100-13-51E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

31 วัดทาพญา

ตําบล
บานเพิง

ปากพนัง

32 วัดพัทธสีมา

ทาซอม

หัวไทร

33 จารึกหุบเขาชองคอย
จังหวัดพัทลุง
1 เขาอกทลุ (ยอดเขา)
2 เขาอกทลุ
3 ถ้ําคูหาสวรรค
4 เขาหัวแตก
5 วัดควนปรง (1)
วัดควนปรง (2)
6 วัดเขาเจียก (1)
วัดเขาเจียก (2)
7 เขาไชยสน
8 วัดวัง (1)
วัดวัง (2)
9 วัดวิหารเบิก (1)
วัดวิหารเบิก (2)
10 วัดยางงาม (1)
วัดยางงาม (2)
11 เขากัง
12 เขาพรุเพรง
13 ถ้ําเขากลาง
14 ถ้ําเขาพังอิฐ
15 วัดบางมอง
16 วัดโดนคลาน (1)
วัดโดนคลาน (2)
17 วัดทุงขุนหลวง
18 วัดตะเขียนบางแกว (1)
วัดเขียนบางแกว (2)

ทุงโพธิ์

จุฬาภรณ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47635532E,0917363NLAT08-1752N,LONG100-13-51E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM4763508E,0899600NLAT08-0814N,LONG100-15-05E
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
ทามิหรํา
ทามิหรํา
เขาเจียก
เขาเจียก
เขาไชยสน
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
คูหาสวรรค
นาขยาด
ปนแค
ปรางค
มะกอกเหนือ
ปาพยอม
ปาพยอม
ฝาละมี
จองถนน
จองถนน

คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ปากพยูน
ปากพยูน
เขาชัยสน

เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 54 หนา 2286 3มกราคม 2480
เลม103ตอน65 22เมษายน2529

ที่

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

19 คูและกําแพงเมือง หมู1,7
20 วัดสุนทราวาส

ตําบล
คอนมะพราว
บันแต

เมือง
ควนขนุน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม99ตอน130 14กันยายน2525

21 วังใหม
22 วัดปาลิไลย

ลําปา
ลําปา

เมือง
เมือง

เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

23 วัดปาขอม

ลําปา

เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

24 เจดียบนเขาชัยบุรี
25 วัดควนแร

ชัยบุรี
ควนมะพราว

เมือง
เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

26 วัดควนกรวด

ปรางคหมู

เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

27 วังใหม

ลําปา

เมือง

ที่ดินวังเจาเมืองเกาวังใหม
(วังเจาเมืองพัทลุง)
วังเจาเมืองพัทลุง
28 วัดเขาแดงตะวันออก

ลําปา

เมือง

เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
47NPJ203461
เลม 109 ตอนที่ 90 16 กรกฎาคม 2535

ลําปา
พญาขัน

เมือง
เมือง

29 วัดเขาออ

มะกอกเหนือ

ควนขนุน

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เลม็ด
เลม็ด
เมล็ด
เลม็ด
เลม็ด
ทุง
ทุง
พุนพิน

ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ทาขาม

ที่

รายชื่อ

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT07-38-35N,LONG99-05-24E
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT07-45-08N,LONG100-04-16E

จังหวัดสุราษฎรธานี
1
2
3
4

วัดพระมหาธาตุ
วัดเวียง
เขาสายสมอ
วัดหลง (1)
วัดหลง (2)
5 วัดแกว
6 เขาน้ํารอน (1)
เขาน้ํารอน (2)
7 วัดใหมชลธาน
8 วัดปาเลไลย
9 วัดโท
10 วัดจําปา
11 วัดศรีวิชัย
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เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม119ตอนพิเศษ117ง 29พ.ย.2545
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

12 เขาพระนารายน (1)
เขาพระนารายณ (เขาศรีวิชัย) (2)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เมืองเวียงสระ
ภูเขาขรม
วัดถ้ําสิงขรณ
วัดเขาพระนิ่ม
วัดถ้ําเขาคูหา
วัดประดู
วัดเขาถ้ํา
วัดสมุหนิมิต
วัดควนทาแร
วัดทาสะทอน
ภูเขาคูหา (ทั้งลูก)
ภูเขาพระนิ่ม (ทั้งลูก)
ภูเขาถ้ําสิงขร (ทั้งลูก)
ภูเขาประสงค (ทั้งลูก)
วัดภูเขานอย (อ.พุนพิน)
วัดใน
วัดน้ํารอบ
วัดอัมพาวาส

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
พุนพิน
เขาศรีวิชัย

เวียงสระ
นาสาร
ถ้ําสิงขรณ
ทาทอง
ชางขวา
ทาอุแท
ทาอุแท
พุมเรียง
ทาเรือ
ทาสะทอน
ขางขวา
ทาทอง
ถ้ําสิงขร

ทาขาม
พุนพิน

บานใต
น้ํารอบ
วัง

บานนา
บานนา
ทาขนอน
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
ไชยา
กิ่ง อ.บานเดิม
พุนพิน
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
คีรีรัฐนิคม
ทาชนะ
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ทาชนะ

31 วัดเขาพระอานนท

ศรีวิชัย

พุนพิน

32 วัดพัฒนาราม

ตลาด

เมือง

33 เขาน้ํารอน
34 เขานรเดช
35 วัดอุบล (ราง)

เมล็ด
ศรีวิชัย
พุมเรียง

ไชยา
พุนพิน
ไชยา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47524961E,1012003NLAT09-0921N,LONG99-13-38E
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม98ตอน63 28เมษายน2524
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม100ตอน88 30พฤษภาคม2526
เลม102ตอน180 29 พฤศจิกายน2528
เลม102ตอน180 29 พฤศจิกายน2528
เลม102ตอน128 17กันยายน2528
เลม103 ตอน65 22เมษายน2529
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT09-32-58N,LONG99-12-06E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47525665E,1012180NLAT09-0927N,LONG99-14-01E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47536459E,1010969NLAT09-0847N,LONG99-19-55E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
ที่

จังหวัดกระบี่
1
ถ้ําผีหัวโต
จังหวัดตรัง
1
ภูเขาหลักจัน
2
ภูเขาชุมทอง
3
วัดวิหาร
4
ภูเขาสาย
5
ถ้ําวัดหรือถ้ําพระ
6
ถ้ําตรา
7
สถานีรถไฟกันตัง
8
9
10

ที่ตั้ง

รายชื่อ

เขาปนะ

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

อาวลึกใต

อาวลึกใต

เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547

น้ําผุดเหนือ
น้ําผุดเหนือ
เขากอบ
บางกระดพ
หนองบัว
ปากแจม
กันตัง

ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
เขาขาว
เขาขาว
เขาขาว
เขาขาว
กันตัง

นาวง

หวยยอด

เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NNJ566189
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539

ตําหนักโปรงฤทัย(พลับพลารัชกาล กระชอง
ที่5)
วัดนิคมประทีป
โคกหลอ

นาโยง
เมือง

47NNJ584564
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NNJ866344
เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542

11

วัดกะพังสุรินร

ทับเที่ยง

เมือง

LAT07-32-23N,LONG99-38-23E
เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542
LAT07-34-09N,LONG99-37-36E

12

วัดจอมไตร

นาโยงเหนือ

นาโยง

เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542

13

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

กันตัง

กันตัง

14

สโมสรขาราชการจังหวัดตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

LAT07-33-32N,LONG99-42-47E
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM47558298E,0818703NLAT
07-24-25N,LONG99-31-42E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

15

วัดมงคลสถาน

ละมุง

นาโยง

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

16

วิหารคริสตจักรตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

17

พระปรมาภิไธยยอ ปปร. ภปร.

ชอง

นาโยง

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

18

จวนผูวาราชการจังหวัดตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

19

บานตระกูลครีรัตน

ทุงคาย

ยานตาขาว

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

20

เขาโพธิ์โทน

นาวง

หวยยอด

เลม 121ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547

จังหวัดพังงา
1
พระนารายน

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

2

พระลักษณ

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

3

ศิลาจารึก

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

4

นางสีดา

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

5

ทุงตึก

เกาะคอเขา

เกาะคอเขา

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

6

วัดหนาเมือง (1)

ตลาดเหนือ

ตลาดใหญ

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

วัดหนาเมือง (2)

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

เขาพระเหนอ(1)

ผานยาง

ตลาดใหญ

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

เขาพระเหนอ(2)

บางนายสี

ตะกั่วปา

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7พ.ย.2548

เมืองพังงา

เลม104 ตอน18 1ก.พ. 2530

9

อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลัง
เกา)
วัดมาตุคณาราม
กระโสม

ตะกั่วทุง

10

วัดเสนานุชรังสรรค

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

11

กําแพงจวนเจาเมืองตะกั่วปา

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

12

วัดคงคาพิมขุ

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

13

เจดียเขาลางบาตร

14

วัดคีรีเขต

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

15

วัดสราภิมุข

ถ้ําน้ําผุด

เมืองพังงา

เลม113ตอน50ง.18ธ.ค.2539
47PMK402269
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK402269
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK307759
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
PMK302771
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK484352
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT08-49-45N,LONG98-26-47E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT08-28-37N,LONG98-31-39E

7
8

เมืองพังงา
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ที่
16

รายชื่อ
วัดมงคลสุทธาวาส

17 วัดลุมพินี
18 ที่วาการอําเภอจังหวัดพังงา
19 ที่วาการอําเภอตะกัว่ ปา
20 ถ้ําสุวรรณาคูหา
21 วัดศรีรัตนาราม
22 วัดเจริญรมณาวาส
23 เขาพระนารายณ
จังหวัดภูเก็ต
1
อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต (1)
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต (2)

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

ทายชาง

เมืองพังงา

นาเตย
ทายชาง
ตะกั่วปา
กระโสม
กะไหล
กะไหล
เหล

ทายเหมือง
เมืองฯ
ตะกั่วปา
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง
กะปง

เลม118ตอน33ง. 9เม.ย2544
UTM47 4489545E,0936464
NLAT08-27-48N,LONG98-32-13E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

ตลาดใหญ

เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต

เลม94ตอน39 10 พฤษภาคม 2520
เลม94ตอน39 10 พฤษภาคม 2520
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544

ถลาง
ถลาง

UTM47433873E,0871956NLAT
07-53-19N,LONG98-24-00E
เลม101ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT08-01-28N,LONG98-20-07E
เลม102ตอน128 17 กันยายน 2528

3

วัดพระนางสราง(1)
วัดพระนางสราง(2)

4

เมืองภูเก็ต

6

บานพระยาพิชิตสงคราม
ศรีสุนทร
(เมืองถลางเกา)
สนง.ขายประจําประเทศไทย บ.การ
บินไทย
อาคารสํานักงานที่ดิน
ตลาดใหญ

7

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข(หลังเกา) ตลาดใหญ

เมืองภูเก็ต

8

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ถลาง

ศรีสุนทร

ถลาง

9

วัดมงคลนิมิตร

ลาดใหญ

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

10

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

ลาดใหญ

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

5
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เทพกระษัตรี
เทพกษัตรี

ถลาง

เมืองภูเก็ต
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เลม113ตอน3ง. 9 กุมภาพันธ 2539
47NMT324713
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NMT335719
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT07-52-58N,LONG98-23-41E
เลม116ตอน7ง. 17มีนาคม2542
LAT07-54-15N,LONG99-22-13E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

จังหวัดระนอง
1
อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง
2
กําแพงจวนเจาเมืองระนอง

เขานิเวศน

เมือง
เมือง

3

บางนอน

เมือง

สุสานเจาเมืองระนอง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)
เลม94ตอน39 10 ตุลาคม 2520
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47PML606022
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT09-58-05N,LONG98-37-51E

4

วัดปทุมธาราราม

กะเปอร

กะเปอร

5

วัดสุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน

เมือง

6
7

เนินประวัติศาสตร
เขานิเวศน
สุสานพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร บางนอน
ภักดี

เมืองฯ
เมืองฯ

เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM47456956E,1060411NLAT09-3537N,LONG98-36-28E
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM 47 460628E,1102819NLAT 09-5838N,LONG98-38-27E
เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางโครงการการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น
ดําเนินการโดย (อบต./เทศบาล/อบจ.) ..........................................อําเภอ.................................
จังหวัด......................................

หลักการและเหตุผล
พิพิธภัณฑสถาน มีบทบาทสําคัญ 3 บทบาท บทบาทแรกคือการเปนแหลงเรียนรูตลอด
ชี วิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 ด ว ยเหตุ นี้ โ รงเรี ย น ครู นั ก เรี ย น และ
ผูปกครอง จึงมีความตื่นตัวในการใชพิพิธภัณฑสถานเปนสถานที่ที่จะใหนักเรียนใชเปนที่เรียนรู
นอกเหนือไปจากการเรียนรูในชั้นเรียน บางโรงเรียนเห็นความสําคัญมากจนมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
สถานภายในโรงเรียน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานประจํ า ท อ งถิ่ น หรื อ เราเรี ย กกั น ในชื่ อ ว า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น ก็ มี
ความสําคัญมากในฐานะเปนแหลงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น เปนที่ๆ คนในชุมชน
ไดชื่นชมและศึกษาภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เพื่อนําไปปรับใชในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนา
ชุมชนสืบไป
จากความตองการในการจัดตั้งและดําเนินการพิพิธภัณฑทองถิ่นดังกลาวมาแลว (อบต./
เทศบาล/อบจ.)........................ จึ ง จั ด ทํ า โครงการนี้ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ท ท อ งถิ่ น อั น จะเป น
แหลงขอมูล ฐานการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นและนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น โดยมีการดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ซึ่งจะสามารถอนุรักษมรดกวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหความรู และให
การศึกษาแกผูเขาชมได
2. เพื่อใหมีพิพิธภัณฑทองถิ่นที่เปนแหลงเรียนรู แหลงสะสมภูมิปญญาของทองถิ่น
และเปนประโยชนตอคนรุนตอๆ ไป
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ผูรับผิดชอบโครงการ
(อบต./เทศบาล/อบจ.)...............................

วิธีการดําเนินการ
1. จั ด เวที ป ระชาพิ จ ารณ เ พื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นในชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการกํ า หนด
แผนการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น และชี้ใหเห็นถึงความจําเปนและผลดีของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ
ทองถิ่น
2. จั ด ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ต ามแผนที่ กํ า หนดไว ต ามหลั ก วิ ช าการ โดยขอคํ า ปรึ ก ษาจาก
ผูเชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร หรือคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปาหมายในการดําเนินการ
มีพิพิธภัณฑทองถิ่นและสามารถเปดใหบริการแกประชากรในทองถิ่นไดอยางสมบูรณ
ภายใน 2 ป หลังจากการทําประชาพิจารณครั้งแรก

งบประมาณ :
1.1 รายรับ
- จากงบประมาณ...................
ประจําปงบประมาณ ..................
จํานวน ....................... บาท
1.2 รายจาย
เปนเงิน.................................บาท
หมวดคาตอบแทน รวมเปนเงิน ................. บาท
- คาวิทยากรผูเชีย่ วชาญดานการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น
- คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัตงิ าน
หมวดคาใชสอย รวมเปนเงิน .................. บาท แบงเปน
- คาบํารุงสถานที่จัดทําประชาพิจารณ
- คาอาหารและเครื่องดื่ม
- คาถายเอกสาร
ฯลฯ
ภาคผนวก จ ตัวอยางโครงการการจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น
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หมวดคาวัสดุ เปนเงิน
................... บาท
- คาวัสดุครุภัณฑ
- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนตที่ใชเดินทางออกเก็บขอมูล
ภาคสนาม
- คาใชจายอื่น ๆ
หมายเหตุ : ขอถัวจายคาใชจายทุกรายการ
แผนการดําเนินงาน :
กําหนดเวลา
กิจกรรม

พ.ศ. 25...
พ.ศ. 25....
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

1. เตรียมงานและขอมูล
2. จัดทําประชาพิจารณและสรุปเปน
แผนเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑทองถิ่น
3. จัดตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น
4. เปดใหบริการ แกประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดวาจะไดรับ :
1. (อบต./เทศบาล/อบจ.)............................... มีพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อสั่งสมความรู
และภูมิปญญาของชุมชนไวใหอนุชนรุนหลังไดใชประโยชน
2. ประชาชนในทองถิ่นไดรับความรู ความเขาใจและความภูมิใจในทองถิ่นของตน
จากพิพิธภัณฑทองถิ่น

ดัชนีชี้วัดสําหรับการประเมินโครงการ :
1. มีพิพิธภัณฑทอ งถิ่น
2. จํานวนผูเขาชม
3. จํานวนกิจกรรมในแตละปที่ (อบต./เทศบาล/อบจ.)..........................จัดเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการดูแลและบริหารพิพิธภัณฑทองถิ่น
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแบบฟอรมการสํารวจแหลงโบราณคดี หรือแหลงโบราณสถาน
แผนที่ ….........................
แบบสํารวจแหลงโบราณคดี / โบราณสถาน
ชื่อแหลงโบราณคดี/โบราณสถาน ....................................................................................................
ตําแหนงที่ตั้ง .....................................................................................................................................
*****************************************************************************
สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยรอบของแหลง .............................................................................................
...........................................................................................................................................................
แหลงน้ําธรรมชาติ………………………………………………………………………….….……
……………………………………………………………………………………………….……..
*****************************************************************************
สภาพของแหลงโบราณคดี / โบราณสถาน
การเดินทางเขาสูแหลงโบราณคดี .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
เจาของพื้นที่ .......................................... ขนาดของแหลง /โบราณสถาน ........................................
สภาพโดยทัว่ ไป ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ประวัติความเปนมาโดยสังเขป ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ที่มาของขอมูล(อางอิง) ......................................................................................................................
……………………………………………………………………………........................................
ภาคผนวก ฉ ตัวอยางแบบฟอรมการสํารวจแหลงโบราณคดี หรือแหลงโบราณสถาน
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ขอเสนอแนะ / ประเด็นทีน่ าสนใจ ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอมูลหลักฐานโบราณคดี
รูปแบบและลักษณะของแหลง/โบราณสถาน ..................................................................................
...........................................................................................................................................................
โบราณวัตถุทพี่ บจากการสํารวจ ........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
โบราณวัตถุทชี่ าวบานหรือหนวยงานเก็บไว .....................................................................................
...........................................................................................................................................................
อายุสมัยของแหลงโดยประมาณ ........................................................................................................
*****************************************************************************
ขอมูลการอนุรักษแหลงโบราณคดี/โบราณสถาน
ไดรับการอนุรกั ษ/บูรณะ
ยังไมไดรับการอนุรักษ/บูรณะ
สภาพการเปลีย่ นแปลงของแหลง ......................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ความคิดเห็นของชุมชนทองถิ่น .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*****************************************************************************
ขอเสนอแนะ .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ผูบันทึก ........................................................................
วันที่ ......................................... เวลา ............................
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ภาคผนวก ช
ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดี
กรณีของบานโปงมะนาว ตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
แบบคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...........
จําแนกรายการโครงการ
กลุมจังหวัด ภาคกลางตอนบน (กลุม 2) จังหวัด ลพบุรี
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวรอบเขือ่ นปาสัก ฯ รองรับนักทองเที่ยวแหลงโบราณคดี
ประวัติศาสตรเมืองลพบุรี ( ตอเนื่อง ) แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว&น้ําตกสวนมะเดื่อ
คําขอตั้งงบประมาณป ...................... จํานวน……………..............บาท
หนวยงานที่รบั ผิดชอบระดับพื้นที่
1. ชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลหวยขุนราม
2. อบต.หวยขุนราม
สวนที่ 1 ความสอดคลอง/เชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธของจังหวัด และผลผลิต/โครงการของหนวยงาน
1. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (ระบุเพียง 1 ยุทธศาสตร)
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดนโยบายดานตาง ๆ (ระบุเพียง 1 เรื่อง)
การเกษตร ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด)
; การทองเที่ยว ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
การแกไขปญหาความเดือนรอนและความยากจนของประชาชน
ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
การคาระหวางประเทศและชายแดน
ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
ภาคผนวก ช ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดี
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การลงทุน, BOI, นิคมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP
ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
Logistic ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
อื่น ๆ ระบุ
ระบุ (ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด)
3. เปาประสงคของจังหวัด (ระบุเพียง 1 เปาประสงค)
แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่สนับสนุนการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและขยายโอกาสดานการตลาด
4. กลยุทธของจังหวัด (ระบุเพียง 1 กลยุทธ)
พัฒนาผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวใหสนองความตองการของนักทองเที่ยว
5. สอดคลองกับผลผลิต / โครงการของหนวยงาน (ระบุเพียง 1 ผลผลิต / โครงการ)
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
สวนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
ลพบุรี เมืองแหงความหลากหลาย และตอเนื่องเปนทางวัฒนธรรมยาวนานกวา 3,500 ป
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงปจจุบัน ซึ่งยังคงอุดมไปดวยหลักฐานทางประวัติศาสตร
มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย หลักฐานที่สําคัญ ไดแก การขุดพบโครงกระดูกมนุษยโบราณ
พร อ มภาชนะดิ น เผา อายุ ระหวา ง 4,500 - 3,500 ป ที่แ หล ง โบราณคดี บ า นโป ง มะนาว ชุ ม ชน
โบราณสมัยทวาราวดี ซึ่งมีความเจริญรุงเรืองทางดานวัฒนธรรมประมาณ 1,000 ป เชน เมือง
โบราณซับจําปา อยูในเขต อําเภอทาหลวง แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวและเมืองโบราณซับจําปา
ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตั้งแตป 2543 และ
มีความสําคัญอยางยิ่งปจจุบันไดรับการขุดคนทาง โบราณคดีตามหลักวิชาการโดยคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําใหสามารถอธิบายเรื่องราวในสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยโดย
ในชวงหลัง 4,500 – 1,000 ป มาแลวใหมีความชัดเจนขึ้นได และนอกเหนือจากความรูทางวิชาการ
ที่จะไดรับแลว แหลงโบราณคดีแหงนี้ยังมีศักยภาพสูงมาก สําหรับการจัดแสดงหลุมขุดคนทาง
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โบราณคดี เชนเดียวกับแหลงโบราณคดีบานเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
จะเปนการประสานประโยชนระหวางวิชาการกับการสรางผลตอบแทนใหกับสังคมปจจุบันได
อยางลงตัว เมื่อมรดกทางวัฒนธรรมไดกลายเปนแหลงทองเที่ยว แลวจะสงผลใหประชาชนจะไดมี
รายไดจากการทองเที่ ยว ดังนั้นแหล งโบราณคดีตางๆ หากมีการจัดการดํ าเนิ นการอย างถูกตอง
เหมาะสมแลว แหลงโบราณคดีจะกลายเปนทรัพยากรที่สามารถสรางรายไดและเปนศูนยการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใหกับชุมชนไดอยางดี
น้ําตกสวนมะเดื่อซึ่งเปนน้ําตกที่เกิดจากน้ําผุดจากธารน้ําธรรมชาติคือลําห วยสวน
มะเดื่อ ซึ่งเปนเสนทางน้ําแบงแยกระหวางจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ลําหวยแหงนี้ปจจุบันอยูใน
เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร มีลักษณะเปนลําหวยทายไรของชาวบานแตละคนซึ่งแตเดิมไมคอย
มีใครสนใจมากนัก จนเมื่อเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เปดโครงการฯ และไดเกิดกระแสการทองเที่ยวใน
พื้นที่บริเวณใกลเคียงเขื่อนปาสักชลสิทธิ์มากขึ้น คณะกรรมการหมูบานและแกนนําจึงรวมกัน
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ริมหวยสวนมะเดื่อบริเวณที่มีสภาพเปนน้ําตกที่สวยงาม มีชั้นน้ําตกขนาดเล็ก
มากกวา 12 ชั้น ตลอดชั้นน้ําตกมีพืชพรรณไมธรรมชาติอยางมากมายอุดมสมบูรณ และไดพบวา
บริเวณดังกลาวมีตนไมขนาดใหญที่มีความสําคัญ บริเวณน้ําตกมีความสวยงามมีศักยภาพที่เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชนได ชาวบานไดชวยกันลงทุนและลงแรงรวมกันปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหเปนอุทยานการศึกษาธรรมชาติน้ําตกสวนมะเดื่อจนสําเร็จไดอยางนาชื่นชมแตยัง
ตองการสนับสนุนสิ่งปลูกสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวที่เที่ยวชมเขื่อนปาสักชลสิทธิ์
แหล งโบราณคดี บานโปงมะนาว และน้ํ าตกสวนมะเดื่อ ยังมีความจํ าเป น ที่ ตองการ
งบประมาณเรงด วนเพื่อกอสรางพั ฒนาปรับปรุงสิ่งจํา เปน เรงด ว น จัง หวั ดลพบุ รี จึ ง ได จัด ทํ า
โครงการ พัฒนาแหลงทองเที่ยวรอบเขื่อนปาสักฯ รองรับนักทองเที่ยวแหลงโบราณคดีประวัติศาสตร
เมืองลพบุรี (ตอเนื่องจากปงบประมาณ2548) เพื่อการพัฒนาปรับปรุงใหเปนแหลงทองเที่ยวตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดลพบุรีไดตอไป
2. วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและเปนการอนุรักษพิพิธภัณฑสถานชุมชน
แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว
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2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศนน้ําตกสวนมะเดื่อใหเปนอุทยานการศึกษา
ธรรมชาติน้ําตกสวนมะเดื่อตําบลหวยขุนราม
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนยบริการขอมูลทองเที่ยว
3. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชน
1. ประชาชนตําบลหวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จํานวน 6,000 ราย
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1) รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
2) จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา
3) รอยละของรายไดจากการจําหนายสินคา OTOP
5. ประเภทโครงการ
โครงการตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
; โครงการตามยุทธศาสตรจังหวัด
6. สถานะโครงการ
; โครงการตอเนื่อง
โครงการใหม
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป
เริ่มตนป พ.ศ. 2549
สิ้นสุดป พ.ศ. 2550
8. วงเงินของโครงการ
6,493,000 บาท

330

ภาคผนวก ช ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปงบประมาณ

เริ่มป 2548

2549

2550

2551

รวมทั้งสิ้น
เงินงบประมาณ
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
(1) ผูกพัน
(2) ไมผูกพัน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอืน่
เงินนอก
งบประมาณ

-

6,493,000
6,493,000
-

-

-

หนวย : บาท
2552
จบโครงการ
6,493,000
6,493,000
-

-

6,493,000
-

-

-

6,493,000
-

(ระบุแหลงเงิน)

-

-

-

เงินสมทบจาก
อปท.

-

อบต.หวย
ขุนราม
-

-

-

อบต.หวย
ขุนราม
-

9. รายละเอียดประมาณการคาใชจาย ป 2549
9.1 รวมทั้งสิ้น
6,493,000 บาท
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9.2 คาใชจายจําแนกตามงบรายจาย
ลําดับที่
1
1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
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งบรายจาย

จํานวน
(อัตรา)

คําขอตั้ง
ป 2549

หนวย : บาท
คําอธิบาย

งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ
คาตอบแทน
(ระบุรายการ)
คาใชสอย
(ระบุรายการ)
คาวัสดุ
(ระบุรายการ)
คาสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)

ภาคผนวก ช ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลําดับ
ประเภท-รายการ
ที่
3 งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
(ระบุรายการ)

หนวย จํานวน ราคา
นับ หนวย ตอหนวย

คําขอตั้ง
ป 2549

คําอธิบาย

3.2 คาที่ดินและสิง่ กอสราง
3.2.1 รายการปเดียว
(ระบุรายการ)

3.2.2 รายการผูกพันที่เริ่มในป
2549
แหลงโบราณคดีบาน
โปงมะนาว
1.กอสรางซุมประตู
ชุด
โครงเหล็ก
ประชาสัมพันธ
2.กอสรางรานคาชุมชน ชุด
3.กอสรางรั้วพรอมปาย 600ม.
มาตรฐานรอบวัดอยาง
สวยงาม
4.สรางลานจอดรถยนต แหง
บริเวณหนาแหลง
โบราณคดี

1

250,000

250,000

1
1

500,000 500,000
1,500,000 1,500,000

1

200,000

200,000
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5.สรางถนนทางเดิน
เชื่อมอาคารขุดคนและ
อาคารพิพิธภัณฑหลัง
ใหม
6.ปรับสภาพภูมิทัศนจัด
สวนหยอม,สวน
สมุนไพรพื้นบานและ
ปรับปรุงน้ําตกคลอง
โปงมะนาว
7.จัดทําปายบอกทาง
ตามแบบมาตรฐาน
ททท.
8.กอสรางหองน้ําตาม
แบบมาตรฐานโยธาธิการ
9.จัดนิทรรศการและ
ครุภัณฑตบแตงภายใน
การจัดแสดงโบราณวัตถุ
ที่อาคารพิพิธภัณฑฯ
และที่อาคารคลุมหลุม
ขุดคน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับนําเสนอความรู
และจัดปรับปรุง
สํานักงานพิพธิ ภัณฑ
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
น้ําตกสวนมะเดื่อ
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เมตร

1

350,000

350,000

แหง

1

300,000

300,000

ปาย

25

10,000

250,000

แหง

1

535,000

535,000

แหง

1

900,000

900,000

แหง

1

200,000

200,000

ดําเนินการ
กรณีพิเศษ
โดยคณะ
โบราณคดี
ม.ศิลปากร
ดําเนินการ
ดําเนินการ
กรณีพิเศษ
โดยคณะ
โบราณคดี
ม.ศิลปากร
ดําเนินการ

ภาคผนวก ช ตัวอยางการจัดทําเอกสารโครงการเพื่ออนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดี

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1.ทําทางเดินเขาสูน้ําตก,
ทางรถจักรยาน ตลอด
แนวน้ําตก
2.ปรับสภาพภูมิทัศน
จัดทําสวนหยอมพรอม
ปลูกตนไมทําสวนรุก
ชาติพันธุไมตา งๆ(เพื่อ
การเรียนรู)พรอมปาย
3.ปายชื่อน้ําตกขนาด
ใหญ คสล.ขนาด 1.5 X
5 เมตร พรอมจัด
สวนหยอมและปายชื่อ
ชั้นน้ําตก
ศูนยบริการขอมูล/จุด
พักนักทองเที่ยว
(ศูนยบริการแพทย
ทางเลือก)
1.กอสรางหองน้ําตาม
แบบมาตรฐานโยธา
ธิการ
2.กอสรางถนน คสล.
กวาง4 ม.ยาว120ม.

แหง

-

200,000

200,000

แหง

1

200,000

200,000

แหง

1

80,000

80,000

ตั้งอยูที่บริเวณเสนทางระหวางแหลงทองเที่ยว ณ.สถานี
อนามัยตําบลหวยขุนรามปจจุบันไดรับงบยุทธศาสตร
จังหวัดลพบุรปี  2548 ผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตอ
เติมอาคารชั้นลางสถานีอนามัยไวเสร็จเรียบรอยแลว
แหง
1
535,000 535,000

แหง

1

216,000

216,000

3.ปาย/นิทรรศการ
ศูนยบริการนักทองเทีย่ ว

แหง

1

120,000

120,000

4.ปรับสภาพภูมิทัศน
จัดทําสวนหยอม

แหง

1

150,000

150,000
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4
4.1
4.2
4.3
4.4

ลําดับ
ที่
5
5.1
5.2
5.3
5.4

เงินอุดหนุน
คาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร
คาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับการ
ลงทุน
เงินอุดหนุนรายการ
(รายการ ระบุ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คําขอตั้ง
ป 2549

คําอธิบาย

-

-

ประเภท-รายการ

เปาหมาย

งบรายจายอืน่
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน
คาใชจายอื่น
รายการ (ระบุ)
รายการ (ระบุ)

หนวยนับ จํานวน
-

* หมายเหตุ สําหรับงบเงินอุดหนุนและรายจายอื่นที่จําแนกคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรการดําเนินงาน
และการลงทุน ใหนําแบบคําขอจําแนกงบบุคลากร งบดําเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโดย
อนุโลม
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สวนที่ 3 ความพรอมของโครงการ
ดําเนินการไดทันที
; อยูในระหวางเตรียมความพรอม
1. ความพรอมของพื้นที่ดําเนินการ
; มีแลวและอนุญาตใหใชไดตามกฎหมาย
ตองจัดหาใหม
2. ความพรอมของแบบรูปรายการ
มีและสมบูรณ
; มีแตยังไมสมบูรณ
ไมมี
3. ความพรอมของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
; ไมกระทบ
ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฯ แลว
ยังไมผาน
4. ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือและเทคนิค
; สูง
ปานกลาง
ต่ํา
5. การศึกษาโครงการเบื้องตน
ไมตองมี เพราะ
; มีแลว
ยังไมมี เพราะ
สวนที่ 4 วิธีดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน
1. วิธีดําเนินการ
ดําเนินการเอง
; จางเหมา
2. แผนการดําเนินงาน
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กิจกรรม

แหลงโบราณคดีบานโปง
มะนาว
1.กอสรางซุมประตูโครง
เหล็กประชาสัมพันธ
2.กอสรางรานคาชุมชน

หนวย
นับ

1 ชุด

250,000

9

9

9

9

แหง

500,000

9

9

9

9

1,500,000

9

9

9

9

200,000

9

9

9

9

350,000

9

9

9

9

300,000

9

9

9

9

250,000

9

9

9

9

535,000

9

9

9

9

3.กอสรางรั้วพรอมปาย
600 ม.
มาตรฐานรอบวัดอยาง
สวยงาม
4.สรางลานจอดรถยนต
แหง
บริเวณหนาแหลง
โบราณคดี
5.สรางถนนทางเดินเชื่อม
แหง
อาคารขุดคนและอาคาร
พิพิธภัณฑหลังใหม
6.ปรับสภาพภูมิทัศนจัด
แหง
สวนหยอม,สวนสมุนไพร
พื้นบานและปรับปรุงน้ําตก
คลองโปงมะนาว
7.จัดทําปายบอกทางตาม
25 ปาย
แบบมาตรฐาน ททท.
8.กอสรางหองน้ําตามแบบ 1 แหง
มาตรฐานโยธาธิการ
338

แผนการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1
2
3
4
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

9.จัดนิทรรศการและ
ครุภัณฑตบแตงภายในการ
จัดแสดงโบราณวัตถุที่
อาคารพิพิธภัณฑฯ และที่
อาคารคลุมหลุมขุดคน
10.ครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับนําเสนอความรูและ
จัดปรับปรุงสํานักงาน
พิพิธภัณฑศูนยบริการ
นักทองเที่ยว
น้ําตกสวนมะเดื่อ
1.ทําทางเดินเขาสูน้ําตก,
ทางรถจักรยาน ตลอดแนว
น้ําตก
2.ปรับสภาพภูมิทัศนจัดทํา
สวนหยอมพรอมปลูก
ตนไมทําสวนรุกชาติพันธุ
ไมตางๆ(เพื่อการเรียนรู)
พรอมปาย
3.ปายชื่อน้ําตกขนาดใหญ
คสล.ขนาด 1.5 X 5 เมตร
พรอมจัดสวนหยอมและ
ปายชื่อชั้นน้ําตก
ศูนยบริการขอมูล/จุดพัก
นักทองเที่ยว
(ศูนยบริการแพทย
ทางเลือก)

1 แหง

900,000

9

9

9

9

แหง

200,000

9

9

9

9

แหง

200,000

9

9

9

9

แหง

200,000

9

9

9

9

แหง

80,000

9

9

9

9
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1.กอสรางหองน้ําตามแบบ
มาตรฐานโยธาธิการ
2.กอสรางถนนคสล.กวาง4
ม.ยาว120ม.
3.ปาย/นิทรรศการ
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
4.ปรับสภาพภูมิทัศนจัดทํา
สวนหยอม

แหง

535,000

9

9

9

9

แหง

216,000

9

9

9

9

แหง

120,000

9

9

9

9

แหง

150,000

9

9

9

9

ผูรับผิดชอบโครงการ……………………..
สถานที่ติดตอ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

340

ตําแหนง ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี
โทร. 036 – 411997
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนส ง ทางน้ํ า มาตรฐานสถานี ข นส ง ทางบก และมาตรฐาน
หองน้ําสาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
สงเสริ มอาชีพ มาตรฐานการพัฒนาการดํา เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัย ผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ด า นการเปรี ย บเที ย บปรั บ มาตรฐานสุ ส านและฌาปนสถาน
มาตรฐานหอกระจายข า ว และมาตรฐานการดู แ ลรั ก ษาที่
สาธารณประโยชน

-

คณะทํางานที่ 4 รั บ ผิ ด ชอบ มาตรฐานการจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม มาตรฐานการ
พั ฒ นาป า ชุ ม ชน มาตรฐานการดู แ ลโบราณสถาน มาตรฐาน
การส ง เสริ ม ศาสนา วั ฒ นธรรม และจารี ต ประเพณี ท อ งถิ่ น
มาตรฐานการสงเสริมการทองเที่ยว และมาตรฐานการสงเสริม
กีฬา

เพื่อใหมาตรฐานการบริห าร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดัง กลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นสนองตอบความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํ างานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริ การสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รายชื่อคณะทํางานที่ 4
พิจารณามาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119/2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (นายวสันต วรรณวโรทร)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายกเทศมนตรีเมืองปตตานี
นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียง จังหวัดเชียงราย
นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร
นายกองคการบริหารสวนตําบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นายกองคการบริหารสวนตําบลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดกาญจนบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี
นายกองคการบริหารสวนตําบลไมขาว จังหวัดภูเก็ต
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม
ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี
ผูแทนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ผูแทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ผูแทนสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

24. ผูแทนสํานักสถาปตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
25. ผูแทนกองวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
26. รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม บรรณาธิการบริหารวารสารเมืองโบราณ
27. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
28. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
29. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
30. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
31. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
32. ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
งานทองถิ่น (นโยบายและแผน)
33. ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
34. ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณทางการศึกษาทองถิ่น
สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
35. ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. นายธนา
4. นายวีระชาติ

ยันตรโกวิท
ทศรัตน

5. นางอุทุมพร

แววศรี

6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางราตรี
รัตนไชย
นางณัฐกมล
เจริญพานิช
นายจีรศักดิ์
ศรีสุมล
นายธีรพันธุ
รื่นกลิ่นจันทร
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
วาที่ ร.ต. กองเกียรติ นัยนาประเสริฐ

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และพัฒนากิจกรรมเยาวชน
ผูอํานวยการสวนแผนงานและงบประมาณทาง
การศึกษาทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
บุคลากร 7
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3

คณะผูจัดทําในสวนของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รองศาสตราจารย สุรพล นาถะพินธุ
ศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ
ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม
รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห
อาจารย ดร.จิรสั สา คชาชีวะ
อาจารยสฤษดิพ์ งศ ขุนทรง
นางสาวฉวีวรรณ หลิมวัฒนา
นางสาวสุธาทิพย แสงเดชะ

หัวหนาคณะผูจัดทํา
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย
ผูชวย

