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สาขาวชิา นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555 
 

บทคัดย่อ 
 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงแนวคิด  ความเป็นมาเก่ียวกบัการอนุรักษ์
โบราณสถานและสภาพข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนกับโบราณสถานของประเทศไทย  มาตรการทาง
กฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานตามกฎหมายไทยกบัของต่างประเทศ  ตลอดจนศึกษาสภาพ
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย  เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยการศึกษาจาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน  กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง  กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  พร้อมทั้ งได้มีการสัมภาษณ์บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชนท่ีมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์โบราณสถาน  พบว่าพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  เป็นกฎหมายหลกัท่ีบงัคบัใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถาน  
ส่วนกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เป็นกฎหมายท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนในการคุม้ครอง  
ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถาน     

จากการศึกษาพบว่ามีการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานในสอง
ลกัษณะคือ  การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โบราณสถานโดยตรงไดแ้ก่  การบุกรุก  การขุด
คน้หาโบราณวตัถุในเขตโบราณสถาน  การก่อสร้างอาคารทบัลงบนก าแพงเมือง  คูเมือง เป็นตน้  
กับการกระท าให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานโดยอ้อมซ่ึงมีลักษณะเป็นการกระท าให้
โบราณสถานเส่ือมเสียคุณค่าความสง่างาม  เกิดทศันอุจาดแก่โบราณสถานไดแ้ก่  การสร้างอาคาร
หรือโรงเรือนประชิดหรือบดบังโบราณสถาน  การทาสีอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีไม่กลมกลืนกับ
โบราณสถาน  เป็นต้น  และเม่ือวิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์
โบราณสถานแล้วพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องและคุ้มครองโบราณสถาน  
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน  มาตรการทางกฎหมายใน
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การก าหนดโทษและบงัคบั  มาตรการจูงใจให้เกิดการอนุรักษโ์บราณสถาน  ปัญหาทางกฎหมายใน
การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัแนวคิดสากลในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  และมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถาน
และส่ิงแวดล้อมโบราณสถานในต่างประเทศคือ  ประเทศญ่ีปุ่น  ประเทศองักฤษแล้ว  พบว่า
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบนัยงัมีความไม่ชดัเจน  ขาดประสิทธิภาพใน
การบงัคบัใช ้      

ผูศึ้กษาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ในเร่ืองการขยายความคุม้ครองความหมายของ
ค าว่า “โบราณสถาน”  การก าหนดเขตโบราณสถานท่ีตอ้งค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลใน
ทอ้งถ่ิน  การจ่ายค่าบ ารุงอาคารแก่กรณีท่ีมีการก าหนดเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบัท่ีดินของเอกชน  
การเพิ่มเติมมาตรการจูงใจให้เอกชนเกิดการอนุรักษ์โบราณ  นอกจากน้ีควรก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถานโดยการตราขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในการ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานให้มีลกัษณะกลมกลืนกบัโบราณสถาน   การรับรองสิทธิ
ชุมชนในการร่วมกนัอนุรักษโ์บราณสถาน  เพื่อให้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน
มีความชดัเจน  มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสภาพขอ้เท็จจริง  มีมาตรการจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์
โบราณสถาน  และการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชนในทอ้งถ่ินให้เกิดความรัก
และหวงแหนในโบราณสถาน  มิใหโ้บราณสถานซ่ึงถือวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติตอ้งถูก
ท าลาย  สูญหาย  หรือท าใหเ้ส่ือมคุณค่าลง 
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ABTRACT 
 

 The purpose of this research were 1) to study about the legal measures for 
conservation historical site both Thailand and other  countries, 2) to analyze the problems for 
conservation historical site, and 3) to suggest and solve the problems concerning the conservation 
historical site by studying from Constitutional Law, Law on ancient monument, Law on 
promotion and protection of the environmental quality, Law on city planning, Law on control 
building, and other Laws concerning the preservation and protection of historical site including 
more details by interviewing from the government, the private and the community regarding 
historical site. According to the interviews, it found that the major legal for conservation 
historical site  was   Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museum, 
B.E. 2504 (1961), while another laws and regulations were to support and help for protection and 
conservation historical site. 
 From the study, it was found that there were two causes that damage the historical 
site. First, the direct damage in historical site by trespass, dig, finding antiques or building. 
Second, the indirect damage by painting or building near historical site. Furthermore, to analyze 
by the legal measure for conservation historical site, it found that  there were a lot of laws to 
enforce, but they were a lack of efficiency and enforcement when comparing with Japan and 
England law. 
 According to Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National 
Museum, B.E. 2504 (1961), the researcher suggests to improve the Act by expanding the meaning 
of “Ancient Monument”, participation with local community to limit historical area, paying for 
the building maintenance in case of overlapping private area, and increasing motivation the 
private for conservation. In addition, there should be determined to control the environmental 
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harmonization around historical site by enacting local legislation, acknowledged of rights in 
community for conservation, and motivated both the government, the private and the community 
to protect and conserve historical site. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
           โบราณสถานถือได้ว่า เ ป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีไม่ เ ป็นลายลักษณ์อักษร
นอกเหนือจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น  จารึก ต านาน พงศาวดาร 
จดหมายเหตุ บนัทึกความทรงจ า เป็นตน้  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ียืนยนัถึง
ความมีอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีต  โบราณสถานท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั
จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจและเป็นความภาคภูมิใจของชนในชาติ  โบราณสถานบางแห่งมี
ความส าคญัถึงขนาดท่ีหากมีการท าลาย  หรือเสียหายแล้วไม่อาจก่อสร้างข้ึนใหม่เพื่อทดแทน
ของเดิมได ้ การคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานจึงมีความส าคญัต่อการรักษาส่ิงท่ีมี
ความส าคญัของชาติไทยนบัตั้งแต่อดีตมิใหมี้สภาพเส่ือมโทรม  ถูกทอดท้ิง  หรือถูกท าลายลงจนไม่
สามารถท าใหก้ลบัคืนดงัเดิมได ้
 
1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 ประเทศไทยถือเป็นประเทศหน่ึงซ่ึงปรากฏมีโบราณสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง  และ
ปรากฏอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยอาทิ โบราณสถานในเขตพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์  
โบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าอยธุยา  โบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าเชียงใหม่  โบราณสถาน
ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าสุโขทยั  โบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  เป็นตน้  โดยโบราณสถาน
ถือวา่มีคุณค่าและความส าคญั1ดงัน้ี 
 1.  ด้านเอกลักษณ์  ท าให้เข้าใจถึงท่ีมา  สถานท่ีตั้ ง  ชนชาติ  ความเช่ือ  ศาสนา
ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของชุมชนใดชุมชนหน่ึง  หรือประเทศใดประเทศหน่ึง  โดยเฉพาะ  
เช่น  พระบรมมหาราชวงั  พระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช  พระธาตุดอยสุเทพจงัหวดัเชียงใหม่  
พระธาตุพนมจงัหวดันครพนม  เป็นตน้ 

                                                 
1  กรมศิลปากร ส านกัโบราณคดี.  (2550).  แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์.  หนา้  

19-21. 
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 2.  ด้านวิชาการ  เป็นแหล่งขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  
ศิลปกรรม  ซ่ึงเป็นเคร่ืองแสดงประวติัความเป็นมาของชุมชน  และชาติ  จึงเป็นแหล่งศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวติ  เช่น  โบราณสถานในเมืองสุโขทยั  จงัหวดัสุโขทยั 
 3.  ดา้นเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ชุมชนและประเทศทั้งทางตรงและทางออ้ม  จาก
การท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆเช่น  การบริการ  ธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม  การจ าหน่ายของท่ีระลึก 
เป็นตน้ 
 4.  ดา้นการใชส้อย  สามารถใชป้ระโยชน์โบราณสถานนั้นสืบเน่ืองต่อมาถึงปัจจุบนัได ้ 
เช่น  ศาลากลางจงัหวดัราชบุรี  หมู่พระวิมานพระราชวงับวรสถานมงคล(วงัหนา้)  ปัจจุบนัใชเ้ป็น
อาคารจดัแสดงพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติของกรมศิลปากร  จวนเรซิดงักมัปอร์ตจงัหวดัตราด  
ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการส านกังานคุมประพฤติกระทรวงยติุธรรม  เป็นตน้ 
 5.  ดา้นสังคม  เป็นความภาคภูมิใจ  และเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในสังคมและชาติ  มี
ความสัมพนัธ์กบัขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  เช่น  ประเพณีนมสัการพระพุทธบาท  จงัหวดั
สระบุรี  ประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งจงัหวดับุรีรัมย ์ เป็นตน้ 
 6.  ดา้นการเมือง  โบราณสถานมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์  
การรักษาอธิปไตย  และการสร้างความสามคัคีในชาติ  เช่น  วดัชลธาราสิงเห  หรือวดัพิทกัษ์
แผน่ดินไทย  อ าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส  ซ่ึงเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัในการก าหนดเขตแดน
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศองักฤษในรัชสมยัของพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระธาตุศรีสองรัก  
อ าเภอด่านซ้าย  จงัหวดัเลย  เป็นโบราณสถานท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นสักขีพยานในพนัธไมตรีระหว่าง
กรุงศรีอยธุยา  และกรุงศรีสัตนาคนหุต  เป็นตน้   
 7.  ดา้นสุนทรียศาสตร์  ใหคุ้ณค่าความงามดา้นศิลปกรรม  และสถาปัตยกรรม  เช่น  วดั
พระบรมธาตุไชยาจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  วดัพระสิงห์จงัหวดัเชียงใหม่  วดัใหญ่สุวรรณารามจงัหวดั
เพชรบุรี  หอไตรวดัทุ่งศรีเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นตน้ 
 ดงันั้น  โบราณสถานจึงมีคุณค่าและความส าคญัทั้งในทางตรงและในทางออ้ม  กล่าวคือ  
ในทางตรงนั้นถือวา่โบราณสถานเป็นแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการในเชิงประวติัศาสตร์และเชิง
โบราณคดี  ส่วนในทางออ้มนั้นโบราณสถานมีความงดงามทางศิลปกรรม  และสถาปัตยกรรม  ทั้ง
ยงัส่งผลก่อให้เกิดการท่องเท่ียว  สร้างรายไดใ้นชุมชน  สมควรท่ีอนุชนรุ่นหลงัจะตอ้งคุม้ครอง  
ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานใหอ้ยูคู่่ประเทศไทยต่อไป  
 ค าวา่ “โบราณสถาน”  หมายความถึง อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่ง
การก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้น  เป็นประโยชน์ในทาง
ศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั้งน้ี  ให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่ง
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ประวติัศาสตร์  และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย2  ดงันั้น  โบราณสถานจึงเป็นส่ิงก่อสร้างหรือเป็น
สถานท่ีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างหรือได้ใช้ประโยชน์ท ากิจกรรมต่าง ๆ  ในอดีตและตกทอดเป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั  โบราณสถานจึงเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญกา้วหน้าทางวฒันธรรมของชาติท่ีมีพฒันาการมาเป็นเวลา
ยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบนั3 
 ปัญหาการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานถือเป็นปัญหาหน่ึงของชาติท่ี
มีความส าคญัถึงขนาดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเคยมีกระแสพระราชด ารัสสองคร้ังดว้ยกนั  
คือ 
 คร้ังแรกในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินเปิดพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา  
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเม่ือวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2504  มีความดงัน้ี  “โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
โบราณสถานทั้งหลายนั้นลว้นเป็นของมีคุณค่าและจ าเป็นแก่การศึกษาคน้ควา้ในทางประวติัศาสตร์  
ศิลปะ  และโบราณคดี เป็นเคร่ืองแสดงความรุ่งเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแต่ในอดีตกาล  สมควรจะ
สงวนรักษาให้คงถาวรเป็นสมบติัส่วนรวมของชาติไวต้ลอดกาล  มีผูก้ล่าวว่าขณะน้ีได้มีผูส้นใจ  
และหาซ้ือโบราณวตัถุ  และศิลปวตัถุ  ส่งออกไปต่างประเทศกนัมาก  ถา้ต่อไปภายหนา้  เราจะตอ้ง
ไปศึกษา  หรือชมโบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุของไทยเราเองในต่างประเทศ  ก็คงเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าและ
น่าอบัอายมาก  เราจึงควรจะขวนขวาย และช่วยกนัหาทางรวบรวมโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุของเรา  
แลว้จดัสร้างพิพิธภณัฑสถาน เก็บรักษาไวจ้ะเป็นการดีท่ีสุด” 
  กระแสพระราชด ารัสคร้ังท่ี 2 เป็นผลจากเหตุการณ์ระคายพระราชหฤทยัในวโรกาส
เสด็จประพาสอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2506  พระองคไ์ดท้อดพระเนตรเห็นอาคารสมยัใหม่หลงัหน่ึงสร้าง
ข้ึนบนท่ีซ่ึงเคยเป็นซากโบราณสถาน  พระองคท์รงมีพระราชด ารัสวา่ “...การสร้างอาคารสมยัน้ี คง
จะเป็นเกียรติส าหรับผูส้ร้างคนเดียว  แต่เร่ืองโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ  อิฐเก่าๆ แผ่น
เดียวก็มีค่าควรจะช่วยกนัรักษาไว ้ ถา้เราขาดสุโขทยั  อยธุยา  และกรุงเทพฯ แลว้ประเทศไทยก็ไม่มี
ความหมาย4” 

                                                 
2  มาตรา 4 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ พ.ศ.

2504 แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 
3  กรมศิลปากร ส านกัโบราณคดี.  เล่มเดิม.  หนา้ 11.  

 4 โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั.  
(มปป).  กระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เล่มท่ี 16 เร่ืองท่ี 3 การอนุรักษโ์บราณสถานและ
โบราณวตัถุ. สืบคน้เม่ือ 20 พฤษภาคม 2555, จาก  http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php? 
book=16&chap=3&page=t16-3-infodetail02.html 
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 กระแสพระราชด ารัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความ
ห่วงใยต่อโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ซ่ึงประชาชนอาจมองไม่เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของส่ิง
ท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย  นอกจากน้ีกระแสพระราชด ารัสดงักล่าวยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่โบราณสถานท่ีมิใช่
เพียงเศษอิฐเก่าเท่านั้น  แต่โบราณสถานมีคุณค่าและความส าคญัในทางประวติัศาสตร์  แสดงให้เห็น
ถึงหลกัฐานความเป็นมาของชนชาติเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย  เพราะหาก
ไม่ปรากฏโบราณสถานตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั  สมยักรุงศรีอยุธยา  และในสมยักรุงรัตนโกสินทร์
แลว้  ประเทศไทยคงไม่มีความหมาย   

 ส าหรับการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานในประเทศไทยเป็นหนา้ท่ี
รับผดิชอบของหน่วยราชการหลกัสองหน่วยงานคือ กรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม  และ
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
 นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องด้วย  เช่น  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีส่วนในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์โบราณสถาน  
เน่ืองจากในปี พ.ศ.2546  กรมศิลปากรไดด้ าเนินการถ่ายโอนภารกิจดา้นการดูแลรักษาโบราณสถาน 
2  ภารกิจ  ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 
 1.  ภารกิจกิจการบ ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานไดแ้ก่  กิจกรรมรักษาความสะอาด  
ถากถางวชัพืชและก าจดัส่ิงกีดขวาง  และการปกป้องคุม้ครองโบราณสถานในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน 
 2.  ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการและเง่ือนไขท่ีกรมศิลปกร 
ก าหนด5   
 นอกจากน้ียงัมีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลท่ีราชพัสดุซ่ึงเป็นท่ี
สาธารณประโยชน์เช่น  บริเวณคูเมือง  ก าแพงเมือง   
 การคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์โบราณสถานยงัมีองค์กรภาคประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานเช่น  ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีจะมี
ชมรมอนุรักษโ์บราณวตัถุสถานและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลพบุรีร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถาน   

                                                                                                                                            

 
5สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์.  (2548).  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวัตถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถาน

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  หนา้ 4. 
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 ในขณะท่ีโบราณสถานมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  เม่ือเทียบกบัหน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบท่ีมี
อยู่จ  านวนน้อยกว่า  ท าให้แหล่งโบราณสถานของไทยอยู่ในช่วงวิกฤติท่ีก าลงัถูกท าลาย  ท าให้
เสียหาย  หรือเส่ือมคุณค่าความสง่างาม  เป็นท่ีน่าวติกวา่โบราณสถานในประเทศไทยหากถูกท าลาย
ลงเป็นจ านวนมากยอ่มท าใหห้ลกัฐานขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์ของไทยตอ้งเสียหายลงไปดว้ย  
 การคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานซ่ึงมีทั้งหน่วยงานของรัฐและองคก์ร
ภาคเอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  โดยอาศยักฎหมายหลกั คือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535  
และพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  และกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชบ้งัคบัในการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถาน 
 แต่อย่างไรก็ตาม  ในการบงัคบัใช้กฎหมายก็ยงัคงมีปัญหาเกิดข้ึนหลายประการ  โดย
ผูว้จิยัจะขอศึกษาในปัญหาดงัต่อไปน้ี 
 ปัญหาประการที่หน่ึง ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  มาตรา 7 ให้อ านาจอธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจประกาศข้ึน
ทะเบียนโบราณสถาน  และให้มีอ านาจในการก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควร  โดยถือว่าเป็น
โบราณสถานด้วยนั้น  การก าหนดเขตโบราณสถานโดยไม่มีการก าหนดระยะห่างท่ีแน่นอน  
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการบงัคบัใช้กฎหมายในการก าหนดเขตโบราณสถานว่าควรอยู่ห่าง
จากตวัโบราณสถานมากน้อยขนาดไหน  ปัญหาน้ีก่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัโดยปรากฏว่าได้มี
เอกชนปลูกสร้างอาคาร  หรือโรงเรือนชิดโบราณสถาน เช่น  คูเมือง  ก าแพงเมือง  บริเวณป้อม
ปราการ เป็นตน้  การขุดเจาะก าแพงเมืองเพื่อเป็นทางเดินออกสู่ทางสาธารณะ การออกใบส าคญั
ส าหรับท่ีดินทบัแนวคูเมือง  นอกจากน้ียงัมีการใชโ้บราณสถานเป็นท่ีทิ้งขยะอีกดว้ย6   
 นอกจากน้ียงัมีกรณีท่ีอธิบดีกรมศิลปากรประกาศก าหนดเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบั
ท่ีดินของเอกชน  
 ปัญหาประการที่สอง  การท่ีเอกชนได้ก่อสร้างอาคารสูงจนกระทัง่บดบงัทศันียภาพ
โบราณสถาน  หรือก่อสร้างอาคารติดกับร้ัวโบราณสถาน  การกระท าดังกล่าวย่อมมีผลท าให้
โบราณสถานเกิดเส่ือมคุณค่า  เสียความสง่างาม  หรือท าใหเ้กิดทศันอุจาดแก่โบราณสถานได ้  
 ปัญหาประการที่สาม  ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ยงัไม่มีบทบญัญัติเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีจะใช้

                                                 

 6 ภูธร  ภูมะธน.  (2534).  ความส าคัญของคูเมือง  คันดิน  ก าแพงเมืองลพบุรี  ปัญหาการบุกรุก  
 ท าลาย  และแนวทางแก้ไข.  หนา้ 44. 
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ส่งเสริมหรือจูงใจให้เอกชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์
โบราณสถาน  โดยอาจเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานท่ีได้ข้ึนทะเบียน หรืออาจจะ
ไม่ใช่เจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนก็ได ้
  ปัญหาประการที่ส่ี  ในการก าหนดโทษกรณีการบุกรุกโบราณสถาน  ท าให้เสียหาย  
ท าลาย  ท าใหเ้ส่ือมเสีย  หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงโบราณสถาน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบญัญติั
โบราณสถานโบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ส าหรับโบราณสถาน
ท่ีไม่ข้ึนทะเบียน  โทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี  หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ส่วน
โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน  โทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี  หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท  หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ   ซ่ึงอตัราโทษท่ีมีการก าหนดในกฎหมาย  แมจ้ะเป็นการก าหนดอตัราโทษค่อนขา้งสูง  แต่
ยงัคงมีการบุกรุกอนัเน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  การตอ้งการชุมชนท่ีอยู่อาศยั  หรือ
ครอบครัวเดิมมีการขยายตวั  จึงมีการบุกรุกเพิ่มเติม  หรือท่ีบริเวณแนวคลองเรือก(คูเมืองเดิม)  ใน
เขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีชาวบา้นมีความตอ้งการสถานท่ีนัง่เล่นเน่ืองจากภายในบา้นร้อนอบอา้ว  จึง
ไดมี้การถมดินออกไปและก่อสร้างสถานท่ีนัง่เล่น  แสดงใหเ้ห็นวา่การก าหนดโทษทางกฎหมายนั้น  
แมจ้ะมีอตัราโทษสูง  แต่ก็มีปัญหาในทางปฏิบติัโดยเฉพาะการบงัคบัใช้  ควรหรือไม่ท่ีจะตอ้งมี
มาตรการทางกฎหมายอยา่งอ่ืนเพิ่มเติม  หรือควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษส์ามารถใชม้าตรการทางกฎหมายในการบงัคบัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ปัญหาประการทีห้่า  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยงัขาดการประสานงานกบัชุมชน  และการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษโ์บราณสถาน  อนัมีผลท าใหก้ารรับทราบข่าวสาร  และสะทอ้น
ปัญหาจากภาคประชาชนสู่การแกไ้ขหรือในระดบันโยบายไม่สามารถกระท าได ้ หรือกระท าได้
โดยไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร 
 ผู้ศึกษาเห็นว่า  กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันย ังไม่มีประสิทธิภาพต่อการอนุรักษ์
โบราณสถาน  จึงไดว้ิจยัปัญหาดงักล่าวจากสภาพความเป็นจริง  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษ์โบราณสถานวา่ขาดประสิทธิภาพเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานอยา่งไร  และรัฐควรมี
มาตรการทางกฎหมายอย่างไรท่ีส่งเสริมต่อแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน  สภาพบงัคบัของ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานในปัจจุบนัเป็นอย่างไร  
และท่ีส าคญัหากมีการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือมีกฎหมายท่ีรองรับเป็นการเฉพาะแลว้จะเป็น
การพฒันาแนวทางการอนุรักษโ์บราณสถานไดอ้ยา่งไร  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมา  และแนวคิดท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพท่ี
เกิดข้ึน 
 2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานตามกฎหมายไทยและของ
ต่างประเทศ 
 3.  เพื่อศึกษาถึงปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของไทย 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของไทย 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

เน่ืองจากกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน
ของประเทศไทย  ปรากฏว่ามีมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัคุม้ครอง  และควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานท่ียงัไม่มีความชดัเจน  ไม่สามารถบงัคบัไดจ้ริง  หรือไม่สามารถบงัคบัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ขาดมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือจูงใจใหสิ้ทธิแก่เอกชนและ
สิทธิชุมชนร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถาน  ดงันั้น  จึงจ าเป็นตอ้งมีการเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาขอ้มูลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติั
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบญัญติัการผงั
เมืองพ.ศ.2518  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบัญญัติเทศบาลท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  เอกสาร  
บทความ  หนังสือต ารา  แผนท่ีและผงัเมืองลพบุรี  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ค า
พิพากษาฏีกา  การสัมภาษณ์จากผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิเช่น  ส านกังานศิลปากรท่ี 4  จงัหวดัลพบุรี  
กรมโยธาธิการและผงัเมืองลพบุรี  เทศบาลเมืองลพบุรีและเอกชนซ่ึงปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างในเขต
โบราณสถาน   
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1.5 วธีิการด าเนินการศึกษา  
  การจัดท าวิทยานิพนธ์น้ี  ได้ใช้วิธีการค้นควา้ และรวบรวมข้อมูลโดยการวิจัยจาก
เอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากพระราชบญัญตัิโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2535  ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ต ารากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  มาตรการทางกฎหมายใน
การอนุรักษ์โบราณสถานในเขตเมืองเก่าและกรณีศึกษา  ค าพิพากษาของศาลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  บทความทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัโบราณสถาน  รวมถึง
การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน ทั้งน้ีเพื่อทราบขอ้เท็จจริง  รายละเอียด  
และขอ้คิดเห็นบางประการ 
  การศึกษาจะใชว้ิธีการพรรณนาและวิเคราะห์ (Descriptive and Analytical Method)  
โดยเม่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แล้ว ก็จะเร่ิมวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน  และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อน ามาปรับใช้แก่การอนุรักษ์โบราณสถาน  พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย 
   
1.6 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการศึกษา 

  1.  ไดท้ราบถึงความเป็นมา  และแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและสภาพท่ีเกิดข้ึน 
  2.  ได้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานตามกฎหมายไทยและของ

ต่างประเทศ 
  3.  ไดท้ราบถึงปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศ

ไทย 
  4.  ได้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์

โบราณสถานของประเทศไทย 
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บทที ่2 
แนวคดิ  ความเป็นมาและความหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 
 ในปัจจุบนัโบราณสถานอยูใ่นความคุม้ครองและดูแลของกรมศิลปากรและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลคุม้ครองทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  บางอย่างถูกเก็บรักษาอย่างดี    
แต่บางอย่างขาดการดูแลเอาใจใส่ ละเลยท่ีจะใช้กฎหมายมาบงัคบัเพื่อให้สมบติัของชาติเหล่านั้น
ยงัคงอยูสื่บไปใหค้นรุ่นหลงัไดมี้โอกาสเห็นศิลปวฒันธรรมของบรรพบุรุษท่ีสร้างความเจริญให้กบั
คนรุ่นหลงั  โบราณสถานถือเป็นทุนของวฒันธรรมไทยท่ีสร้างรายได้ให้กบัการท่องเท่ียวอย่าง
มหาศาลของประเทศ จนบางแห่งได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเหล่าน้ีเป็นสมบัติทาง
วฒันธรรมท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึน  สมบติับางอย่างจึงอาจมีเพียงช้ินเดียวในโลกซ่ึงไม่สามารถทาํใหม่
ได ้ แต่กลบัถูกทอดทิ้งขาดการดูแลเอาใจใส่  ประชาชนไม่เห็นคุณค่า  ขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
รักษา  หรือทาํละเมิดต่อสมบติัของชาติเหล่านั้น  ทั้งน้ีอาจโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม  หรืออาจ
เกิดการเส่ือมสลายโดยตวัวตัถุเอง  หรือโดยการกระทาํของส่ิงแวดลอ้ม1 
 นอกจากนั้นการก่อสร้างอาคาร  หรือโรงเรือนบดบงัทศันียภาพของโบราณสถาน  หรือ
การกระทาํใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน ยอ่มถือไดว้า่เป็นการไม่ดูแล
รักษาโบราณสถานอยา่งหน่ึง การกระทาํเช่นน้ีเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ีมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
อนุรักษโ์บราณสถาน  คือ  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑ์
สถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  และกฎหมายอ่ืนๆ ดว้ย   
 ดงัน้ี ก่อนท่ีจะไดศึ้กษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานนั้นควรท่ี
จะตอ้งศึกษาถึงแนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานของต่างประเทศ และแนวความคิดในการ
อนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อท่ีมาตรการทางกฎหมายจะไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิด
ในการอนุรักษโ์บราณสถานดว้ย 
 
 

                                                 
1 สุนทร  เพชรทอง.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายในการรักษา คุ้มครองโบราณสถาน  ตาม

พระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ.  หนา้ 7. 
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2.1 แนวคิดและหลกัการสากลในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
  ในอารัมภบทของกฎบตัรระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษแ์ละบูรณะโบราณสถานและ
แหล่งท่ีตั้ง (The Venice Charter 1964) ไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวความคิดในการร่วมมือกนัในทาง
ระหวา่งประเทศเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานไวว้า่2 “...โบราณสถานของมนุษยห์ลายชัว่คนยงัคงอยู่
จนทุกวนัน้ีในฐานะพยานท่ีมีชีวิตของประเพณีโบราณแห่งยุคของมนั  ประชาชนทั้งหลายได้
ตระหนกัถึงคุณค่าของมนุษยช์าติอยา่งมีเอกภาพมากข้ึนทุกขณะ  และเห็นวา่โบราณสถานเป็นมรดก
ร่วมกนัของคนทุกชาติ  การรับผิดชอบร่วมกนัเพื่อปกป้องรักษามนัเพื่อชนรุ่นใหม่ในอนาคต  ได้
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นหน้าท่ีของพวกเรา  ท่ีจะส่งมนัต่อไปสู่อนาคตในสภาพท่ีเต็มพร้อมดว้ยความ
เป็นของแทข้องมนั...”  จากอารัมภบทของกฎบตัรดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงหัวใจของการอนุรักษ์
โบราณสถานในปัจจุบนัอยา่งนอ้ย  2  ประการ คือ  
  1. โบราณสถานเป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ 
  2.  ความเป็นของแทข้องโบราณสถานเป็นส่ิงสําคญัในการอนุรักษ์  แต่กว่าจะสรุปมา
เป็นขอ้ตกลงสากลในการอนุรักษ์โบราณสถานไดน้ี้  มนุษยไ์ดต่้อสู้ทางความคิดมาเป็นเวลาร้อยปี 
วา่เราจะรักษาโบราณสถานกนัอยา่งไร3  
  ดงัน้ี  การอนุรักษโ์บราณสถานในปัจจุบนัจึงตอ้งอาศยัการศึกษาแนวความคิดสากลใน
การอนุรักษโ์บราณสถาน  และกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานซ่ึงเป็น
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเป็นแนวทางความร่วมมือกนัในระดบัระหวา่งประเทศ  และเป็นพื้นฐาน
ใหแ้ต่ละประเทศใชเ้ป็นแนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถาน  โดยการประยุกตใ์ชภ้ายใตก้รอบแห่ง
วฒันธรรมและประเพณีของตน 
 2.1.1  แนวคิดสากลในการอนุรักษโ์บราณสถาน   
  แนวความคิดดา้นการอนุรักษโ์บราณสถานในแบบตะวนัตกนั้น  มาจากจุดเร่ิมตน้ของ
การรักษาโบราณสถานสมยัโบราณ4  โดยมีสาเหตุใหญ่ 2  ประการ  คือ 
  1. ความมีคุณค่าในการใชง้านอยา่งหน่ึงอยา่งใดอนัเป็นทรัพยสิ์นแสดงอาํนาจ  เกียรติยศ  
หรือเป็นส่ิงเคารพบูชา 
  2. ไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะตอ้งไปทาํลาย 

                                                 

 2 พณิชพงศ ์ พลบัผล. (2552).  กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ 
ปริญญา มหาบณัฑิต สาขากฎหมายและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  หนา้ 11. 

3 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  (2540).  หลกัการ  องค์กร  และกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน.  หนา้ 1. 
4 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  (มปป).  แนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานจากศตวรรษท่ี 18 ถึงส้ิน

ศตวรรษท่ี 20. :จากอารมณ์และศรัทธาสู่ความเป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ.  หน้าจัว่, 2547-2548, 21. หนา้ 72. 
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  จากแนวความคิดดงักล่าวทาํใหอ้าคารโบราณสถานจาํนวนมากตั้งแต่ในสมยักรีกยงัคงมี
เหตุผลในการรักษา  และอาคารบางหลงัมีคุณค่าทาง “ความทรงจาํ” 
  ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 18  ความเขา้ใจในการอนุรักษ์โบราณสถานยงัไม่เด่นชดั
เท่ากบัการเคล่ือนไหวของแนวความคิดการอนุรักษ์โบราณสถานในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  แต่ก็
เป็นพื้นฐานให้กบัแนวความคิดในการดูแลรักษาโบราณสถานในเวลาต่อมา  ตวัอย่างแนวคิดท่ี
เด่นชดัในช่วงน้ี เช่น5  
  วิทูรเวียส (Vitruvius, เกิดในช่วง 80-70 ปีก่อนศริสตกาล - 25 ปีก่อนศริสตกาล)  เป็น
วิศวกรและสถาปนิกในสมยัโรมนั  วิทูรเวียสมีแนวคิดเก่ียวกบั การมองสถาปัตยกรรมเป็นการ
สร้างสรรคเ์ลียนแบบองคป์ระกอบของธรรมชาติ (Imitation of Nature) เพราะมนุษยต์อ้งใชว้สัดุจาก
ธรรมชาติมาสร้างสถาปัตยกรรม ภาษาของสถาปัตยกรรมท่ีเกิดข้ึนตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะ
ทางธรรมชาติของมนุษย์  ซ่ึงหลักการน้ีชาวกรีกได้มีการนําไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมคลาสสิกเช่น เสาดอริกไอโอนิค  หรือโครินเทียน  ทุกสัดส่วนท่ี
เกิดข้ึนนั้นมีจุดศูนยก์ลางอยู่ท่ีงานอนัเป็นสุดยอดแห่งการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ6  องค์ความรู้
ของเขากลายเป็นพื้นฐานทาํใหมี้การอา้งอิงในสมยัเรอเนอซองค ์   
  ลีออง บาทิสตา อลัเบอติ (Leon Battista Alberti , ค.ศ.1404 - 1472)  เป็นผูเ้ขียนตาํราวิชา
โบราณคดีและศิลปสถาปัตยกรรม  เขาไดเ้ดินทางไปศึกษาของโบราณ ณ ประเทศอิตาลี  และอาศยั
แรงบันดาลใจจากงานในอดีตของวิทูรเวียส(Vitruvius)  โดยได้จัดทําข้อมูลและเทคนิคด้าน
สถาปัตยกรรมต่างๆ ไว ้ และได้ให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาโบราณสถานมากๆ โดยมองว่า
อาคารประวติัศาสตร์มีคุณค่าในการรักษาไว ้ เพราะเป็นการสืบทอดคุณค่าและความงามทาง
สถาปัตยกรรมและคุณค่าของเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  สุนทรียภาพและความงามของอาคาร   
นอกจากน้ี Leon Battista Alberti  ยงันิยมช่ืนชอบสภาพแวดลอ้มของอาคารดว้ย เช่น บริเวณกรุง
ทรอยหรือสนามรบท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความทรงจาํในอดีตท่ีเพิ่มเติมส่วนปัจจุบนัของผูม้าเยือนให้
มีความหมายสมบูรณ์ข้ึน 

                                                 

 5 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  (2548).  พัฒนาการแนวความคิด  และวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานใน
ประเทศไทย. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม. หนา้  21 – 22. 
 6 สารานุกรมเสรี.  (2555).  วทิรูเวยีส.  สืบคน้เม่ือ 1 มีนาคม 2556, จาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8% 
B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA 
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  แอนโทนิโอ อเวอริโอ ฟิลารีท (Antonio Averlio Filarete, ค.ศ.1400 - 1469) เป็นบุคคล
แรกท่ีเขียนตาํราทางสถาปัตยกรรมในภาษาอิตาเลียน  โดยการพยายามท่ีจะวางผังและแนวคิดของ
อาคาร  โดยมีความคิดว่าอาคารมีชีวิตตั้ งแต่เกิดจนตาย  เป็นหน้าท่ีของสถาปนิกท่ีต้องดูความ
ตอ้งการของอาคารเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงความเสียหายท่ีเกิดข้ึน  โดยการสํารวจอาคารต่างๆ มากมายใน
โรม  และซ่อมแซมโดยการสร้างใหอ้าคารมีความแข็งแรงโดยใชก้าํแพงท่ีหนาบึกบึนและสร้างดว้ย
วสัดุอยา่งดี  ในรูปแบบท่ีสมบูรณ์  มีการรวมกนัระหวา่งยุคสมยัเก่าและยุคสมยัใหม่  ทาํให้งานของ
เขาถูกวจิารณ์อยา่งมากมายในภายหลงั 
  แนวความคิดสมยัใหม่ในการอนุรักษโ์บราณสถานเร่ิมมีข้ึนตั้งแต่ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18  
เน่ืองจากเหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจ  การเมือง  วิชาการ  และศิลปวฒันธรรม  กล่าวคือ การปฏิวติั
อุตสาหกรรมในยุโรป  และการปฏิวติัอาํนาจการปกครองจากชนชั้นกษตัริยแ์ละขุนนาง  ทาํให้เกิด
ชนชั้นนายทุนและชนชั้นกลางซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่กว่า  ทาํให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
กระตุ้นวงการต่างๆ ทั้ งทางศิลปะ  วฒันธรรม  และการศึกษาให้มีความเจริญเติบโตข้ึนมา  
ขณะเดียวกนัการยึดอาํนาจการปกครองจากชนชั้นกษตัริย์และขุนนาง  ทาํให้เกิดแนวความคิด
เก่ียวกบัรัฐสมยัใหม่ท่ีตอ้งการแสวงหาลกัษณะเฉพาะตวัของรัฐและประชาชาติ  ส่งผลให้เกิดความ
ต่ืนตัวในการรักษาเอกลักษณ์ทุกอย่างท่ีเป็นของชาติได้ เช่น  การปฏิสังขรณ์อนุสรณ์สถาน  
โบราณสถานของชาติให้เป็นหลกัฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์  ในดา้นวิชาการซ่ึงการปฏิวติั
อุสาหกรรมนาํมาซ่ึงความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  การคมนาคมขนส่งเจริญ
ข้ึน  นกัวิชาการไดมี้โอกาสเดินทางไปขุดคน้ทางโบราณคดีในแหล่งต่างๆ  ทั้งในและนอกยุโรป  
ทาํใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มเติมข้ึนมาก  ผลคือ7 
  1.  มีการรวมตวัจดัตั้งสถาบนัทางวิชาการด้านประวติัศาสตร์และโบราณสถานหลาย
สถาบนัในยโุรป 
  2.  สถาบนัเหล่าน้ี  ตรวจสอบการดาํเนินงานบูรณะโบราณสถานว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ 
  3.  เร่ิมมีแนวความคิดในการอนุรักษ์โดยยึดข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์  และมี
ผูส้นบัสนุนเป็นจาํนวนมาก 
  การเกิดข้ึนของลัทธิใหม่ทางศิลปะเรียกว่า ลัทธิโรแมนติก (Romantic) ท่ีใช้เร่ือง
สะเทือนอารมณ์และจิตใจของมนุษยม์าสร้างงานศิลปและวรรณกรรม  โดยเฉพาะอารมณ์รัก  โศก  

                                                 
7 สืบพงศ ์ จรรยสื์บศรี.  หลกัการและแนวคิดสากลในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม เอกสารประกอบคาํ

สอน ผศ. สมชาติ จึงสิริอารักษ.์ สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2555, จาก   http://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/ 
concept.pdf 
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และเสียสละ  ส่วนหน่ึง คือ  การนาํภาพการปฏิวติัในยุโรปซ่ึงนักปฏิวติัได้รับการยกย่องว่าเป็น
วรีบุรุษมาเป็นภาพเขียนโดยมีทิวทศัน์ฉากหลงัเป็นโบราณสถาน 
  ความนิยมในภาพเขียนของเจา้ขุนมูลนาย  ทาํให้มีการเลียนแบบภาพเขียน  โดยการ
สร้างโบราณสถานปลอมลงในสวน  ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวส่งผลต่อการอนุรักษ์โบราณ
สถานท่ีเป็นของจริงของโบสถ์ต่างๆ  ให้ออกมามีรูปแบบตามใจสถาปนิก  เป็นการเร่ิมตน้ยุคแห่ง
การอนุรักษอ์าคารแบบตามใจตนเองโดยแท ้
  ในศตวรรษท่ี 19 ไดเ้กิดแนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานใน 2 แนวทาง  คือ  
แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานของพวกสัจจนิยมท่ีเน้นคุณค่าทางประวติัศาสตร์
โบราณคดี  และความเป็นของแท้ของโบราณ 8 ซ่ึงเป็นแนวความคิดของ จอห์น  รัสกิน(John 
Ruskin) นกัสถาปัตยกรรมชาวองักฤษ  และ วิลเล่ียม  มอริส(William Moris)  นกัวิชาการชาว
องักฤษท่ีมีส่วนในการก่อตั้ง The Society for the Protection of Ancient Building(SPAB)9ทั้งสอง
เช่ือวา่โบราณสถานเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลในยุคก่อนและยุคท่ีจะตามมา  บุคคลในยุคปัจจุบนัจึง
ไม่ควรแตะตอ้งโบราณสถาน  แต่มีหนา้ท่ีเพียงดูแลรักษาให้ดีท่ีสุดในสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละส่งต่อให้
คนรุ่นหลงั10  คุณค่าของโบราณสถานจึงอยู่ท่ีประวติัศาสตร์  ความเก่าแก่  ความเป็นของโบราณ  
และความทรงจาํท่ีส่งผ่านจากอดีต  เหล่าน้ีจึงถือเป็นคุณค่าในความคิดของ จอห์น  รัสกิน(John 
Ruskin) และ วลิเล่ียม  มอริส (William Moris) 
  นอกจากน้ียงัมีแนวความคิดของ คามิโอ  บอยโต(Camillo Boito, ค.ศ.1836 - 1914) 
นกัวิชาการชาวอิตาลีซ่ึงไดรั้บอิทธิพลของ จอห์น  รัสกิน(John Ruskin) และ วิลเล่ียม  มอริส
(William Moris)  โดยเขามองวา่โบราณสถานเป็นเอกสารท่ีบ่งบอกพฒันาการของมนุษย ์11 ดงันั้น 
ในปี ค.ศ.1883 จึงได้มีการประกาศหลักการปฏิสังขรณ์ตามแนวความคิดของเขาไว้ 4 ข้อ  
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  โบราณสถานนั้น  นอกจากจะมีคุณค่าสําหรับการศึกษาดา้นสถาปัตยกรรมแลว้  ยงั
เป็นหลกัฐานท่ีใช้แสดงประวติัศาสตร์ของประชาชนและของประเทศชาติ  จึงสมควรไดรั้บความ
เคารพ  มนัย่อมเป็นการหลอกลวง  และการกระทาํท่ีผิดถ้าจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนบน
โบราณสถาน 

                                                 
8 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 74.  
9 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 25  และหนา้ 27. 
10 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 75. 
11 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 76. 
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  2) โบราณสถานควรได้รับการเสริมสร้างความแข็งแรงมากกว่าการซ่อมแซม  การ
ซ่อมแซมมากกวา่การปฏิสังขรณ์  การเพิ่มเติมส่วนประกอบ  โดยเฉพาะการทาํให้เป็นของใหม่ควร
หลีกเล่ียง 
  3)  ถา้การต่อเติมมีความจาํเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ทั้งน้ีเพื่อความแข็งแรงของอาคาร  
หรือเพื่อความจาํเป็นอ่ืนใด  การกระทาํนั้นให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ  ลกัษณะและ
วสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนต่อเติมนั้นควรแตกต่างจากของเดิม  แต่รูปลกัษณ์ของอาคารดั้งเดิมก็ยงัสามารถ
ดาํเนินอยูไ่ด ้
  4)  ส่วนต่อเติมท่ีเกิดข้ึนตามกาลเวลาท่ีผา่นมาในหลายสมยั  ถือเป็นส่วนโบราณสถาน
นั้นพึงรักษาไว ้ ยกเวน้มนัจะเป็นการปกปิดหรือทาํให้เกิดการเปล่ียนรูปแบบของอาคารนั้ น12  
หลกัการของ คามิโอ  บอยโต(Camillo Boito) แพร่หลายชา้มาก  ตอ้งใชเ้วลา 54 ปี จึงเป็นท่ียอมรับ
ในการประชุมนานาชาติดา้นการปฏิสังขรณ์ท่ีกรุงเอเธนส์  กฎบตัรท่ีออกในการประชุมนั้นนอกจาก
การยอมรับหลกัการทั้งหมดของ คามิโอ  บอยโต (Camillo Boito) แลว้ยงัไดมี้การเสนอแนะว่า
สมควรท่ีจะใหมี้การบาํรุงรักษาโบราณสถานเป็นประจาํและควรใชเ้ทคนิคและระบบงานก่อสร้างท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดในการปฏิสังขรณ์ดว้ย13 
  ส่วนอีกแนวทางหน่ึง คือ  พวกนิยมรูปแบบในอุดมคติโดยพวกน้ีเน้นคุณค่าของความ
งามเป็นหลกั  ตอ้งให้โบราณสถานมีรูปแบบตามอุดมคติของตน  เป็นแนวความคิดของ ไวโอเลท 
เลอ  ดุ๊ค(Viollet – Le – Duc)  นกัสถาปนิกชาวฝร่ังเศส  ซ่ึงมีแนวความคิดในการบูรณะ
โบราณสถานในลกัษณะไม่ไดใ้ห้ความสําคญัของคุณค่าทางประวติัศาสตร์หรือขอ้มูลท่ีซ้อนทบักนั
อยู่เป็นยุคๆ ชั้นๆ ในตวัโบราณสถาน  การบูรณะตามแนวความคิดดงักล่าวมีจุดประสงค์ในการ
สร้างรูปแบบท่ีสมบูรณ์  หรือรูปแบบอุดมคติท่ีควรจะเป็นของโบราณสถาน  ซ่ึงเป็นการประเมิน
คุณค่าของโบราณสถานในเชิงรูปแบบเท่านั้น  แนวความคิดของ ไวโอเลท เลอ  ดุ๊ค  (Viollet – Le – 
Duc) ภายหลังไม่ได้รับความยอมรับของนานาประเทศ  เน่ืองจากการบูรณะโบราณสถานตาม
แนวความคิดดงักล่าวเป็นการทาํลายหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  เป็นการใช้อตัตาของเขาในการ
วนิิจฉยั “รูปแบบทีส่มบูรณ์”  ตามท่ีตนเองคิด14 
  ในศตวรรษท่ี ๒๐ แนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานมาจากเหตุการณ์ท่ีสําคญั 2 
เหตุการณ์ คือ 

                                                 
12 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  แหล่งเดิม.  หนา้ 27 - 28. 
13 ไชยโย  มะลิผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 20. 
14 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 74. 
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  เหตุการณ์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (สงครามโลกคร้ังท่ี 1 เกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1914-
1918) โบราณสถานไดถู้กทาํลายลงในระหวา่งท่ีเกิดสงคราม  และต่อมาไดมี้การจดัตั้งสันนิบาตชาติ
ในปี ค.ศ.1919  เพื่อรักษาสันติภาพของโลก  ต่อมามีองค์กรว่าดว้ยความร่วมมือทางปัญญา ในปี 
ค.ศ.1922  ซ่ึงมีกิจกรรมหลักว่าด้วยงานวฒันธรรม  ส่งผลให้เกิดสถาบนันานาชาติว่าด้วยการ
พิพิธภณัฑ ์ในปี ค.ศ.1926 และในปี ค.ศ.1930 มีการจดัประชุมวา่ดว้ยการสงวนศิลปวตัถุข้ึนในกรุง
โรม 
  ใน ปี ค.ศ.1931  โดยการสนบัสนุนของสถาบนันานาชาติวา่ดว้ยการพิพิธภณัฑ์มีการจดั
ประชุมว่าด้วยการบูรณะโบราณสถานท่ีกรุงเอเธนส์ได้ข้อสรุปเรียกว่า “เอเธนส์ชาเตอร์” (The 
Athens Charter 1931) ซ่ึงมีสาระสาํคญั คือ 
  1.  ให้หลีกเล่ียงการปฏิสังขรณ์  และให้มีความอนุรักษ์ความเป็นของแท้ของ
โบราณสถาน (พื้นฐานแนวความคิดของรัสกิน  และมอริส) 
  2.  ให้มีการบํารุงรักษาท่ีต่อเน่ือง  เพื่อจะได้หลีกเล่ียงการปฏิสังขรณ์ (พื้นฐาน
แนวความคิดของรัสกิน  และมอริส) 
  3.  การอนุรักษโ์บราณสถานใหก้ระทาํในท่ีตั้งหลีกเล่ียงการเคล่ือนยา้ย 
  4.  หากมีความชํารุดเสียหายมาก  จาํเป็นต้องปฏิสังขรณ์ให้ความเคาร พสูงสุดต่อ
ศิลปวตัถุ  และโบราณวตัถุโดยไม่ทําลายหลักฐานยุคใดยุคหน่ึงของโบราณสถาน(พื้นฐาน
แนวความคิดของบอยโต) 
  5.  ดว้ยความจาํเป็นในการอนุรักษ ์ อนุญาตให้ใช้เทคนิคสมยัใหม่ เช่น  คอนกรีตเสริม
เหล็กในการเสริมความมัน่คงได ้
  6.  ให้การสนับสนุนการร่วมมือของนานาชาติในเร่ืองเทคนิคการอนุรักษ์  โดยจดัตั้ง
ศูนยข์อ้มูลเอกสารและศูนยก์ารศึกษาเพื่อการอนุรักษก์ล่าวไดว้า่หลกัการอนุรักษส์มยัใหม่ไดมี้การ
ยอมรับในระดบัสากล  ตั้งแต่การประชุมนานาชาติคร้ังท่ีแลว้15 
  เหตุการณ์หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  (สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ.1939 – 
ปี ค.ศ.1945)  เกิดแนวความคิดการอนุรักษ์โบราณสถานตามทฤษฎีการอนุรักษเ์ชิงวิกฤต16  เม่ือถือ
ว่าโบราณสถานเป็นงานศิลปะ  คุณค่าด้านศิลปะจึงเป็นคุณค่าท่ีอยู่เหนืออ่ืนใดในการปฏิสังขรณ์  
อนัดบัแรกตอ้งสามารถเขา้ใจถึงคุณค่าของโบราณสถานและสามารถตดัสินถึงความมีอยู ่ หรือขาด
หายไปของคุณค่าดา้นศิลปะของอาคารนั้นได ้ และอนัดบัหลงัการปฏิสังขรณ์ตอ้งสามารถบูรณะ  
และปลดปล่อยคุณค่าแห่งงานศิลปะออกมาให้ปรากฏ  หรือท่ีเรียกว่าการปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤต 
                                                 

15 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 76-77. 
16 แหล่งเดิม.  หนา้ 77. 
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เพราะการดาํเนินการและผลลพัธ์ท่ีปรากฏออกมาตอ้งมีการควบคุมตลอดเวลา  เพราะเม่ื อทาํให้
อาคารเสียไปย่อมแทบจะเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแก้คืนกลับมา  การปฏิสังขรณ์ตามแนวความคิดน้ีมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะอนุรักษโ์บราณสถานให้ออกมาในรูปแบบท่ีมีคุณค่าสูง  การตระหนกัถึงคุณค่าทาง
วฒันธรรมของโบราณสถานนั้น  ทาํให้จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปฏิสังขรณ์  ให้อาคารปรากฏออกมา
เป็นรูปแบบแห่งสถานท่ีและเวลาท่ีสามารถทาํให้เขา้กบัวฒันธรรมในปัจจุบนัได ้ ทั้งยงัสามารถ
ก่อให้เกิดการซาบซ้ึงในด้านศิลปะอีกด้วย  การปฏิสังขรณ์เชิงวิกฤตมีอยู่ 2 รูปแบบ  ซ่ึงมีความ
แตกต่างและขดัแยง้กัน  โดยประการแรกเม่ือมีการประเมินได้ว่าอาคารควรปรากฏอยู่ในรูปท่ี
ปรากฏ  ก็ให้คงสภาพไวเ้พราะถือว่าเป็นหลกัฐานด้านข้อมูล  ประการท่ีสอง เม่ือการประเมิน
รูปแบบอาคารวา่ควรจะเปล่ียนไปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสถาปัตยกรรม  ส่วนต่อเติมซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงั
อาจบิดเบือนคุณค่าความงามท่ีแทจ้ริงของอาคารจึงให้เอาออก(โดยไม่ใส่ใจว่ามนัจะเป็นหลกัฐาน
สําคญัยิ่งทางประวติัศาสตร์)  และส่วนท่ีขาดหายไปก็สนบัสนุนให้มีการสร้างเลียนแบบข้ึน(โดย
การเดาหรือจินตนาการสร้างข้ึนก็ได ้ เม่ือไม่สามารถหาหลกัฐานทางประวติัศาสตร์)  แต่อย่างไรก็
ตามทั้งสองประการลว้นตระหนกัถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์และแบบแผนในงานสถาปัตยกรรม 
  ในปี ค.ศ.1964  มีการประชุมนานาชาติสําหรับสถาปนิกและนกัเทคนิคเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานท่ีเวนิส  ประเทศอิตาลี  ในปี ค.ศ.1964  หลกัในการอนุรักษส์ถาปัตยกรรม  ไดถู้กตรา
ข้ึนจากหลกัการพื้นฐานตามกฎบตัรแห่งกรุงเอเธนส์ท่ีการปฏิสังขรณ์ให้หยุดกระทาํลง ณ จุดท่ีมี
การคาดเดาเกิดข้ึน  แต่ถา้มีความจาํเป็นจริงๆ อนัไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ก็ควรจะให้เห็นความแตกต่าง
ระหวา่งส่ิงท่ีคาดเดากบัของเดิมโดยใหเ้ป็นไปในลกัษณะร่วมสมยั  จากหลกัการและวิธีการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่การกล่าวถึงการอนุรักษอ์าคารเด่ียวเฉพาะหลงั  ซ่ึงแทท่ี้จริงการ
อนุรักษส์ถาปัตยกรรมไดข้ยายวงกวา้งข้ึนตั้งแต่ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  เป็นตน้มา  โดยเร่ิมมีการ
มองอาคารควบคู่กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมนัตั้งอยู ่ มีการมองอาคารเป็นกลุ่มชุมชนและขยายออกเป็นเมือง
ทั้งเมือง  อาคารต่างๆ ในเขตพื้นท่ีท่ีมองนั้นอาจมีรูปแบบเรียบง่ายและตํ่าตอ้ย  แต่เม่ืออยู่ร่วมกนั
สามารถมีคุณค่าในแง่การเป็น “ตวัแทน” ของอดีต  ดงันั้นการอนุรักษอ์าคารรูปแบบของชุมชนหรือ
เขตพื้นท่ีจึงเกิดข้ึน  ซ่ึงการกล่าวถึงการอนุรักษส์ถาปัตยกรรมและส่ิงแวดลอ้มบา้งในกฎบตัรแห่ง
เมืองเวนิส  แต่วธีิการปฏิบติัมีหลกัและวธีิการท่ีซบัซอ้น17 
  กล่าวโดยสรุป  การอนุรักษโ์บราณสถานในศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบนัน้ี  ให้ความสําคญั
กับคุณค่าข้อมูลหลักฐานทางประวติัศาสตร์และคุณค่าความงามด้านศิลปะอย่างเท่าเทียมกัน  
ขณะเดียวกนัการอนุรักษโ์บราณสถานมิไดมุ้่งหมายเฉพาะตวัโบราณสถานเท่านั้น  หากแต่ยงัขยาย
                                                 

17 กรมศิลปากร.  (2544).  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี.  หนา้ 
87-89. 
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ขอบเขตการอนุรักษไ์ปถึงเมืองเก่า  และชุมชนเมืองประวติัศาสตร์ดว้ย  รวมถึงการให้ความสําคญั
กับส่ิงแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานหรือท่ีโบราณสถานนั้นตั้ งอยู่ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
โบราณสถานดว้ย 
 2.1.2  กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน 
  ในบริบทของการอนุรักษโ์บราณสถานในสังคมโลกปัจจุบนั  การศึกษาหลายช้ินแสดง
ใหเ้ห็นวา่  มนุษยมี์พฒันาการทางความคิดเก่ียวกบัการรักษาและอนุรักษโ์บราณสถานมากวา่ร้อยปี  
การเกิดข้ึนขององค์การระหว่างประเทศ คือ  องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือองคก์ารยเูนสโก(UNESCO)ในปี ค.ศ.1945 สภานานาชาติวา่ดว้ยการพิพิธภณัฑ์
(ICOM) ในปี ค.ศ.1946  สถาบนัระหวา่งชาติวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกวฒันธรรม(ICCROM) ใน
ปี ค.ศ.1959 ลว้นแสดงให้เห็นว่าสังคมโลกได้ให้ความสําคญัต่อการจดัการมรดกทางวฒันธรรม
เร่ือยมา  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลต่อการพฒันาแนวความคิดและวิธีปฏิบติัต่อโบราณสถาน
ของประเทศไทยเราทั้งส้ิน18  ดงัน้ี 
  2.1.2.1  อนุสัญญาระหวา่งประเทศ(International  Convention) 
  ในปัจจุบนัน้ีมีอนุสัญญาระหวา่งประเทศต่างๆ มากมาย  ท่ีเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ
ในการร่วมมือกนัคุม้ครองอนุรักษ์โบราณสถาน  มีการตกลงกาํหนดหลกัการเพื่อเป็นแนวทางใน
การสงวนรักษาและบูรณะโบราณสถานใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  เพื่อใหแ้ต่ละประเทศสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชใ้นการอนุรักษโ์บราณสถานในประเทศของตนตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศท่ี
มีความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ  ในการดาํเนินงานอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยเฉพาะอนุสัญญาท่ี
สําคญัท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  อนัได้แก่  อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องสมบัติทาง
วฒันธรรมในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางกาํลงัทหาร 1954  และอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ 1972  ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือองคก์ารยเูนสโก(UNESCO) 
  สําหรับอนุสัญญาว่าดว้ยการปกป้องสมบติัทางวฒันธรรมในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทาง
กาํลงัทหาร 1954 (Convention for the Protection of Cultural in the Event of Armed Conflict with 
the Regulations for the Execution of the Convention as well as the Protocal to the Convention and 
the Conference Resolutions : Hage – 14 May 1954 ) ไดรั้บการรับรองในท่ีประชุมระดบัรัฐบาล
นานาชาติ  ซ่ึงองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือองค์การ

                                                 
18 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 2. 
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ยเูนสโก(UNESCO)  ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม ค.ศ.1954  และต่อมาในเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
ค.ศ.1969  ประเทศสมาชิก 59 ประเทศไดใ้หส้ัตยาบนัเพื่อเขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาน้ี19 
  หลกัการในการอนุสัญญาน้ีคือ  ประเทศท่ีเขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาจะตอ้งเคารพ
นบัถือสมบติัทางวฒันธรรมซ่ึงตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศตน  และในเขตประเทศอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ภาคีในอนุสัญญา  ในยามท่ีเกิดมีสงครามประเทศสมาชิกจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใช้ประโยชน์จาก
สมบติัดงักล่าวในทางท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือทาํลายความเสียหายลงได ้ และจะหลีกเล่ียงไม่กระทาํ
การใดๆ อนัเป็นปฏิปักษโ์ดยตรงต่อสมบติัวฒันธรรมเหล่าน้ี 
  ประเทศท่ีเป็นภาคีของอนุสัญญาจะตอ้งป้องกนัการโจรกรรม  การจู่โจมทาํลาย  หรือ
การฉ้อโกงสมบติัวฒันธรรมตลอดจนป้องกนัภยัอนัตรายจากมือคน  และจะยกเลิกการขอสิทธิการ
เป็นเจา้ของสมบติัวฒันธรรมหรือการเขา้ยึดถือครองสมบติัดงักล่าว  และหากประเทศสมาชิกเขา้
ยึดถือครอบครองดินแดนของประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึง  ก็ขอให้ร่วมมือกบัหน่วย
ราชการท่ีเหมาะสมเพื่อพิทกัษรั์กษาและสงวนไวซ่ึ้งสมบติัวฒันธรรม 
  อนุสัญญาฉบบัน้ีไดมี้ส่วนในการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายนานาชาติอีกดว้ย  คือไดก่้อตั้ง
ทะเบียนนานาชาติว่าด้วยสมบติัทางวฒันธรรมท่ีกาํลังสงวนรักษาอยู่เป็นพิเศษ  ซ่ึงทะเบียนน้ี
ผูอ้าํนวยการใหญ่ของยเูนสโกเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้ และหากประเทศสมาชิกยื่นคาํร้องขอเขา้มาแลว้
ประเทศท่ีเป็นภาคีอ่ืนๆ มิไดค้ดัคา้นประการใดก็จะมีการจดทะเบียน “สถานท่ีอนัอาจใชเ้ป็นท่ีหลบ
ภัยสําหรับเก็บซ่อนสมบัติวฒันธรรมท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ในยามท่ีเกิดสงคราม  ตลอดจน
ศูนยก์ลางต่างๆ ท่ีมีโบราณวตัถุสถาน  และสมบติัวฒันธรรมท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยส์ําคญัๆตั้งอยู่
ทั้งน้ี  โดยจาํกดัจาํนวนสถานท่ีท่ีจะข้ึนทะเบียนได”้  อยา่งเช่นในปี ค.ศ.1960  ไดมี้การอนุมติัให้ข้ึน
ทะเบียนรัฐวาติกนัทั้งหมด  และต่อมาในปีค.ศ.1967  ก็ไดอ้นุมติัให้ข้ึนทะเบียนสถานท่ีหลบภยัซ่ึง
รัฐบาลออสเตรียได้สร้างข้ึน ณ เหมืองเกลือท่ีไม่ใช้แล้วแห่งหน่ึงใกล้ๆ กบัออสเตรียตอนเหนือ  
และในปี ค.ศ.1969  อนุมติัให้ข้ึนทะเบียนสถานท่ีหลบภยั ๖ แห่ง ตามท่ีรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ขอมา 
จึงนบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีสมบติัวฒันธรรมสาํคญัๆ ระดบัโลกไดรั้บการคุม้ครองจากนานาชาติ20 
  ในส่วนของประเทศไทยนั้นไดใ้ห้สัตยาบนัอนุสัญญาดงักล่าวพร้อมกบัประเทศสมาชิก
จาํนวน 59 ประเทศ  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2512   โดยมีพนัธกรณีท่ีจะตอ้งปฏิบติับทบญัญติัใน
อนุสัญญา คือ  เม่ือเกิดเหตุการณ์ความขดัแยง้ในทางระหวา่งประเทศเกิดข้ึน  และประเทศไทยไดมี้
การใช้กาํลงัทางทหารกบัประเทศอ่ืน  และสามารถเขา้ครอบครองดินแดนของประเทศอ่ืนไดแ้ลว้  
ประเทศไทยจะตอ้งเคารพนบัถือต่อสมบติัทางวฒันธรรมทั้งท่ีตั้งอยู่ในประเทศอ่ืนท่ีเป็นภาคีใน
                                                 

19 กรมศิลปากร.  เล่มเดิม.  หนา้ 251. 
20 กรมศิลปากร.  แหล่งเดิม.  หนา้ 251 - 242. 
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อนุสัญญา  และในเวลาท่ีเกิดมีศึกสงครามข้ึนประเทศไทยก็จะตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใช้ประโยชน์จาก
สมบติัทางวฒันธรรมในทางท่ีอาจจะเป็นการทาํลายและจะตอ้งหลีกเล่ียงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็น
ปฏิปักษ์โดยตรงต่อสมบติัทางวฒันธรรมเหล่าน้ี  อีกทั้งจะตอ้งป้องกนัการโจรกรรม  การจู่โจม
ทาํลายหรือการฉ้อโกงสมบติัวฒันธรรมตลอดจนป้องกนัภยัอนัตรายจาการกระทาํของมนุษย ์ และ
จะยกเลิกการขอสิทธิเป็นเจา้ของสมบติัทางวฒันธรรมหรือการเขา้ยึดถือครอบครองสมบติัดงักล่าว  
และหากประเทศไทยสามารถเขา้ยดึครองดินแดนประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึง  ก็จะตอ้ง
ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการในประเทศดงักล่าวในการพิทกัษรั์กษาและสงวนไวซ่ึ้งสมบติั
วฒันธรรมท่ีอยูใ่นประเทศนั้น21 
  ส่วนอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 1972 (Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 16  November  1972) หรือ
ท่ีเรียกวา่ “อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก” น้ี ไดถื้อกาํเนิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2515  โดยไดรั้บการรับรอง
จากรัฐสมาชิกขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองคก์าร 
UNESCO ในการประชุมใหญ่สามัญคร้ังท่ี 17 ณ กรุงปารีส  ประเทศฝร่ังเศส  เม่ือวนัท่ี 16  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2518  โดยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีผลใช้บังคับในปี 2518 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมในหมู่ภาคีสมาชิกในการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมทั้งด้าน
นโยบาย  การบริหารเทคนิคและการเงิน  เพื่อสงวนรักษา  คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทาง
วฒันธรรมและธรรมชาติท่ีมีความสําคญัต่อมวลมนุษยชาติให้คงอยูต่่อไป22 โดยการคุม้ครองมรดก
โลกตามอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกนั้น  ครอบคลุมมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม  และ
มรดกโลกทางธรรมชาติ 
  มรดกโลกทางวฒันธรรม  มีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  อนุสรณ์สถาน  หมายถึง  ผลงานทางสถาปัตยกรรม  ผลงานทางประติมากรรมหรือ
จิตรกรรม  ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ  จารึก  ถํ้าท่ีอยูอ่าศยั  และร่องรอย
ท่ีผสมกนัของส่ิงต่างๆ ขา้งตน้  ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล  ในมิติทางประวติัศาสตร์  ศิลปะ  
หรือวทิยาศาสตร์ 
  กลุ่มอาคาร  หมายถึง  กลุ่มของอาคารท่ีแยกจากกนัหรือเช่ือมต่อกนัโดยลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรม  หรือโดยความสอดคลอ้งกลมกลืน  หรือโดยสถานท่ีจากสภาพภูมิทศัน์  ซ่ึงมีคุณค่า
โดดเด่นในระดบัสากล  ในมิติทางประวติัศาสตร์  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์ 

                                                 
21 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 14-15. 
22 แหล่งเดิม.  หนา้ 15. 
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  แหล่ง  หมายถึง  ผลงานท่ีเกิดจากมนุษย ์ หรือผลงานท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละธรรมชาติ  
และบริเวณอนัรวมถึงแหล่งโบราณคดี  ซ่ึงมีค่าโดดเด่นในระดบัสากล ในมิติทางประวติัศาสตร์  
ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์ 
  มรดกทางธรรมชาติมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 
  สภาพธรรมชาติซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะทางกายภาพและทางชีวภาพ  หรือกลุ่มของ
สภาพธรรมชาติดังกล่าว  ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดับสากล  ในมิติทางสุนทรียศาสตร์  หรือ
วทิยาศาสตร์ 
  สภาพองค์ประกอบทางธรณีวิทยา  หรือธรณีสัณฐาน  หรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอย่าง
ชดัแจง้วา่เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสายพนัธ์ุสัตวแ์ละพืชท่ีกาํลงัไดรั้บการคุกคาม  ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่น
ในระดบัสากล  ในมิติทางวทิยาศาสตร์  หรือการอนุรักษ ์
  สภาพธรรมชาติหรือบริเวณท่ีพิสูจน์ทราบอยา่งชดัแจง้วา่มีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล  
ในมิติทางวทิยาศาสตร์  หรือการอนุรักษ ์ และความงดงามตามธรรมชาติ 
   ในการดาํเนินการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมตามอนุสัญญาน้ี  มีหลกัการ
พื้นฐานว่าประเทศท่ีเขา้เป็นภาคีในอนุสัญญา  มีหน้าท่ีให้ความคุม้ครอง  สงวนรักษา  ส่งเสริม
มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติให้คงอยู่แก่ชนรุ่นหลงัต่อๆ ไป  โดยใช้มาตรการต่างๆ ท่ี
เหมาะสมทั้งดา้นนโยบายบริหาร  เทคนิค  และดา้นงบประมาณในประเทศซ่ึงในส่วนของความ
ร่วมมือและความช่วยเหลือในระดบันานาชาตินั้น  จะเป็นเพียงการสนบัสนุนให้ประเทศท่ีเขา้เป็น
ภาคีในอนุสัญญา  สร้างความพยายามท่ีจะดาํเนินการสงวนรักษา  อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นของประเทศนั้น23 
   ประเทศไทยนั้นไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกเม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 
พ.ศ.2533  โดยจะตอ้งรับผดิชอบในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยัการคุม้ครองป้องกนั  การสงวนรักษา  
และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีอยูใ่นประเทศของตน  หรือ
อาจไดรั้บความช่วยเหลือจากนานาชาติ  เพื่อให้แหล่งมรดกโลกนั้นไดรั้บการปกป้องคุม้ครองอยา่ง
เหมาะสมและดีท่ีสุด24 
  พนัธกรณีของประเทศไทยตามอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกน้ีสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 
หวัขอ้ใหญ่  ดงัต่อไปน้ี  คือ 

                                                 
23 กรมศิลปากร. แหล่งเดิม.  หนา้ 194. 
24 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  แหล่งเดิม.  หนา้ 16. 
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  ประการแรก  การกาํหนดนโยบายและวางแผนแม่บท  เพื่อการอนุรักษแ์ละจดัการแหล่ง
มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติท่ีตอ้งคาํนึงถึงการอนุรักษ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  พร้อมไปกบั
ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมของชุมชน 
  ประการท่ีสอง  ต้องมีการกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมด้านกฎหมาย  วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การบริหารจดัการ  และการสนับสนุนงบประมาณ  เพื่อการศึกษาวิจยั  การปกป้อง
คุ้มครอง  การอนุรักษ์  การบริหารการศึกษา  และการฟ้ืนฟูบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งมรดกทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติ 
  ประการสุดทา้ย  ตอ้งละเวน้การดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจจะทาํลายแหล่งมรดกโลกทาง
วฒันธรรมและทางธรรมชาติในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  และจะตอ้ง
สนบัสนุนและช่วยเหลือประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ  ในการศึกษาวิจยัและปกป้องคุม้ครองแหล่งมรดก
โลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติในประเทศนั้น ๆ 
  แนวทางการปฏิบติัเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานตามอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก   โดย
มีขั้นตอนและกระบวนการท่ีเหมาะสม25 คือ 
  1.  ก่อนการปฏิบติัการอนุรักษ์หรือการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน  จะต้องมีการ
สาํรวจทางโบราณคดีก่อน 
  2.   ตอ้งรักษาโบราณสถานและสภาพแวดลอ้มบริเวณโดยรอบให้คงสภาพเดิม  หรือมี
ความสมดุลมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
  3.  ไม่ควรแต่งเติมรูปทรง  โครงสร้าง  หรือรายละเอียดทางศิลปกรรมโดยพลการ 
  4.  โครงการอนุรักษแ์หล่งมรดกโลก  ควรมีการประชุมระดมความคิดเพื่อประมวลหา
แนวทางการปฏิบติัทั้งในดา้นแนวความคิดและวิธีการ  ทั้งในส่วนท่ีเป็นมหภาค (ผงัเมือง)  และใน
ส่วนท่ีเป็นจุลภาค (โบราณสถานแต่ละแห่ง) เป็นกรณีไป  ทั้งก่อนการปฏิบติังานและในระหว่าง
การปฏิบติังาน 
  5.  แนวคิดการอนุรักษจ์ะตอ้งเป็นแกนนาํ  ส่วนเทคนิคและวิธีการควรเป็นเคร่ืองมือท่ี
นาํไปสู่การอนุรักษโ์บราณสถานแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมท่ีเหมาะสม 
  6.  การวางแผนงานและขั้นตอนการปฏิบติัภาคสนามนั้น  ควรจะประมวลผลมาจาก
คณะกรรมการจากทุกสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งเช่น  สถาปนิก-วิศวกรรมการอนุรักษ ์ นกัโบราณคดี  นกั
ประวติัศาสตร์ศิลปะ  นกันิเวศวทิยา  ช่างเทคนิคเฉพาะงาน ฯลฯ 
  ในส่วนของหลกัเกณฑก์ารดาํเนินการ  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
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  1.  ให้ใช้วสัดุเดิมเท่าท่ีจะใช้เทคนิคเขา้ช่วยได้  หรืออย่างน้อยท่ีสุดตอ้งไม่ก่อให้เกิด
ผลร้ายต่อการดาํเนินการงานในอนาคต 
  2.  ใหค้น้ควา้หาหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งมรดกโลกนั้น  และเปิดเผยขอ้มูลท่ีแทจ้ริง
เก่ียวกบัแหล่งมรดกนั้นแก่ผูส้นใจ 
  3.  เก็บรักษาโบราณวตัถุเท่าท่ีมีอยูใ่นบริเวณโบราณสถานนั้น ๆ ให้ไดจ้าํนวนมากท่ีสุด  
และคงสภาพเดิมใหม้ากท่ีสุด 
  4.  ถา้จาํเป็นตอ้งการเสริมสร้างบางส่วนก็ควรให้มีความกลมกลืนกบัของเดิมทั้งในดา้น
สี ผิว  รูปร่าง  และขนาด  แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ควรให้เด่นเทียบเท่าโบราณสถานดั้งเดิม  และผูช้ม
จะตอ้งสามารถมองออกไดว้า่ส่วนใดคือ ส่วนท่ีทาํข้ึนมาใหม่  และส่วนใดคือส่วนท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม 
  5.  ไม่ใชบุ้คคลท่ีไม่มีความชาํนาญหรือขาดประสบการณ์ในการอนุรักษ ์ มาเป็นผูดู้แล
รับผดิชอบ  นอกจากจะไดรั้บคาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดจากผูท้รงคุณวฒิุดา้นโบราณคดี 
  เน่ืองจากประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกแห่งอนุสัญญาดงักล่าว  ประเทศไทยจึง
มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามพนัธกรณีโดยการนาํเอาแนวทาง  วธีิการปฏิบติั  มาเป็นหลกัเกณฑ์
พื้นฐานในการดาํเนินการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย  ซ่ึงพนัธกรณีดงักล่าวมีผลผูกพนั
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีในการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศ  
รวมถึงภาคเอกชนภายในประเทศท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการอนุรักษโ์บราณสถานอนั
เป็นมรดกทางวฒันธรรม  
  2.1.2.2  กฎบตัรระหวา่งประเทศ (International Charter) 
  ในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานมีการจัดตั้ งองค์กร
ระหวา่งประเทศข้ึนท่ีสําคญั คือ  สภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ หรือInternational Council 
on Monument and Sites ซ่ึงใช้ช่ือย่อว่า “ICOMOS” โดยเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์  คุม้ครอง  ทาํนุบาํรุงและส่งเสริมโบราณสถาน  กลุ่มอาคาร  และแหล่ง
โบราณคดีในระดบันานาชาติ  เป็นตวัจกัรสําคญัในการประสานกบัส่วนราชการอ่ืนๆ  ตลอดจน
สถาบนัและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  กลุ่มอาคาร  และแหล่งโบราณคดี และ
ยงัเป็นองคก์รระหว่างประเทศท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียงให้กบักลุ่มประเทศสมาชิก  ดาํเนินการ
รวบรวม  ศึกษา  และเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัหลกัการ  เทคนิค  และนโยบายสําหรับการอนุรักษ ์ 
คุม้ครองทาํนุบาํรุงและส่งเสริมโบราณสถาน กลุ่มอาคาร  และแหล่งโบราณคดี  สร้างความร่วมมือ
ในระดบัชาติและนานาชาติ  ในการสร้างสรรค์และพฒันาศูนยเ์อกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษแ์ละคุม้ครองโบราณสถาน  กลุ่มอาคาร  และแหล่งโบราณคดี  สนบัสนุนและส่งเสริมการ
ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะระดบันานาชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน  กลุ่มอาคาร  และแหล่ง
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โบราณคดี  รวมทั้งจดัตั้งและคงไวซ่ึ้งความร่วมมือใกลชิ้ดกบัยูเนสโก(UNESCO) ศูนยก์ารศึกษา  
การสงวนรักษาและบูรณะทางวฒันธรรมนานาชาติ  ศูนยอ์นุรักษร์ะดบัภาคท่ี ยเูนสโก (UNESCO)  
ให้ความอุปถมัภ์  และสถาบนัระดบันานาชาติหรือระดบัภาคอ่ืนๆ  และองค์กรใดๆ ท่ีมีเป้าหมาย
คลา้ยคลึงกนั ซ่ึงมีบทบาทในการจดัทาํกฎบตัรระหวา่งประเทศข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางและขอ้เสนอ
ใหแ้ก่สมาชิกในการส่งเสริม  สนบัสนุนการดาํเนินการอนุรักษโ์บราณสถานในประเทศต่างๆ อยา่ง
มากมาย ท่ีสําคญัได้แก่  กฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะอนุสรณ์
สถานและแหล่งท่ีตั้ง 1964  กฎบตัรแห่งเมืองฟลอเรนซ์การอนุรักษ์อุทยานประวติัศาสตร์ 1982  
และกฎบตัรบรัสเซลลว์า่ดว้ยการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 1976 
  ในส่วนกฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าด้วยการสงวนรักษาและบูรณะอนุสรณ์สถาน
และแหล่งท่ีตั้ง (Internationnal Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites, 1964  หรือ The Vinice Charter) เกิดจากการประชุมสภาระหวา่งประเทศแห่งสถาปนิกและ
เจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้นการอนุสรณ์สถานประวติัศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ณ นครเวนิส  เม่ือปี ค.ศ.1964 ได้
จดัทาํข้ึน  โดยกฎบตัรดงักล่าวน้ี  ถือได้ว่าเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัท่ีนาํมาใช้ในการอนุรักษ์และ
บูรณะโบราณสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะได้กําหนดแนวทางในด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานดว้ยวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์การสงวนรักษา  การบูรณะ  การขุดคน้  และการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นการอนุรักษโ์บราณสถาน เป็นตน้26 
  แนวทางการปฏิบติัเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงพฒันามาจากแนวความคิดต่างๆ  
และจากการประชุมท่ีกรุงเอเธนส์ หรือ Athens Charter ในปี ค.ศ.1931 แต่มีเน้ือหาสาระท่ี
ครอบคลุม  กระชบั  และชดัเจนท่ีสาํคญั 7 ประการ 
  1.  ใหเ้นน้ความชดัเจนของความแตกต่างระหวา่งของเก่าและส่วนต่อเติม 
  2.  ปฏิเสธการทาํเทียม 
  3.  จุดประสงคใ์นการบูรณะคือ  การสงวนรักษาและแสดงให้เห็นชดัเจนถึงคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์และประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน  โดยอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในวสัดุ
ดั้งเดิมและเอกสารท่ีเป็นของแท ้
  4.  ใหห้ยดุบูรณะเม่ือถึงจุดคาดเดา 
  5.  ให้เคารพในประวติัศาสตร์ขอ้มูลในทุกยุคของโบราณสถาน  การประเมินค่าของ
ส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งและการตดัสินใจว่าส่ิงใดถูกตอ้ง  และตอ้งถูกเอาออกไปนั้นจะมอบให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบแต่ผูเ้ดียวมิได ้
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  6.  การบูรณะทุกคร้ังจะตอ้งมีการคน้ควา้ทางโบราณคดี  และประวติัศาสตร์ก่อนและ
ตามหลงัการปฏิบติัการ 
  7.  แนวคิดในการเรียกโบราณสถานวา่ โบราณสถานท่ีไม่มีชีวิต(Dead Monument) และ
โบราณสถานท่ีมีชีวิต (Living Monument) ถือว่าไม่ถูกตอ้ง  เพราะแมเ้ป็นซากโบราณสถานก็เป็น
ส่ิงมีชีวติท่ีสามารถส่งผา่นขอ้มูลต่างๆ ได ้
  กฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิส  ไดก้ลายเป็นหลกัการท่ีสําคญัและถูกนาํไปใชท้ัว่โลกโดย
การนําไปปรับให้เข้ากับประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละประเทศ  นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลต่อ
แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย 27  โดยกรมศิลปากรได้นาํหลักการ
ดงักล่าวมาออกเป็นระเบียบกรมศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษโ์บราณสถาน พ.ศ.2528   
  ต่อมาในปี ค.ศ.1981  คณะกรรมการนานาชาติ ICOMOS – IFLA ไดมี้การประชุม
ตดัสินใจร่างกฎบตัรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ว่าดว้ยการอนุรักษ์อุทยานประวติัศาสตร์(The Florence 
Charter, 1982) ซ่ึงไดรั้บรองอย่างเป็นทางการโดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเม่ือวนัท่ี 
15 ธันวาคม ค.ศ.1982  โดยให้ถือว่าภาคผนวกหรือบทขยายของกฎบตัรเวนิสท่ีครอบคลุมถึงการ
อนุรักษ์  การป้องกันและการใช้งาน “อุทยานประวติัศาสตร์” โดยเฉพาะ  โดยมีหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวกบัการดาํเนินการอนุรักษ์อุทยานประวติัศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นด้านการบาํรุงรักษาและการ
อนุรักษ ์  การใชป้ระโยชน์อุทยานประวติัศาสตร์  การป้องกนัโดยกฎหมายและการปกครอง  เป็น
ตน้28 
  สําหรับแนวทางการปฏิบติัเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีเป็นอุทยานประวติัศาสตร์
ตามกฎบัตรแห่ง เ มืองฟลอเรนซ์  (The Florence Charter, 1982)  มีว่า   การอนุ รักษ์ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ข้ึนอยู่กับการระบุช้ีชัดลักษณะเฉพาะและการประเมินคุณค่าเพื่อ ข้ึนบัญชี
โบราณสถาน  และตอ้งมีการดาํเนินการในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่  การบาํรุงรักษา  การอนุรักษ ์ และ
การบูรณะ  ซ่ึงในบางกรณีมีความจาํเป็นอาจแนะนาํใหมี้การสร้างรูปแบบข้ึนมาใหม่  ส่วนการคงไว้
ซ่ึงความเป็นของแท้ดั้ งเดิมของอุทยานประวติัศาสตร์ข้ึนอยู่กับรูปแบบท่ีได้รับการจดัสัดส่วน
ส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับการตกแต่งและการเลือกสรรพนัธ์ุพืชหรือวสัดุอ่ืน  ส่วนการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการบาํรุงรักษา  การอนุรักษ์  การบูรณะหรือการสร้างรูปแบบข้ึนมาใหม่ของ
อุทยานประวติัศาสตร์  หรือของส่วนหน่ึงส่วนใดของอุทยานนั้น  ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะต่างๆซ่ึงเป็น

                                                 
27 กรรณิการ์  สุธีราภิรมย.์ เล่มเดิม.  หนา้  32. 
28 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 18. 
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ส่วนประกอบของอุทยานทั้งหมดไปพร้อมๆ กนั   การแยกดาํเนินการไปทีละขั้นตอนจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เอกภาพของโบราณสถานนั้นได้29 
  ในปี ค.ศ.1976  ICOMOS  ไดจ้ดัใหมี้การสัมมนาระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ร่วมสมยัและมานุษยศาสตร์ข้ึน ณ กรุงบรัสเซลล ์ ประเทศเบลเยี่ยม  เม่ือวนัท่ี 8 และ 9  พฤศจิกายน  
ค.ศ.1976  จดัทาํกฎบตัรบรัสเซลล์ว่าด้วยการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Charter of Cultural 
Tourism, 1976) ข้ึนมา  ซ่ึงกาํหนดแนวทางสากลเก่ียวกบัควบคุมการท่องเท่ียวในบริเวณแหล่ง
โบราณสถาน  เพื่อป้องกันมิให้ส่งผลกระทบทาํให้แหล่งโบราณสถานเกิดความเส่ือมโทรมข้ึน  
เพื่อให้ประเทศท่ีมีอํานาจอธิปไตยเหนือแหล่งโบราณสถานจะสามารถดําเนินการอนุรักษ์
โบราณสถานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  จึงต้องนําเอาหลักเกณฑ์ต่างๆ ในกฎบตัร
ดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้นการอนุรักษโ์บราณสถานในประเทศของตนดว้ย30ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็น
ภาคีในกฎบตัรระหว่างประเทศท่ีกล่าวมาแลว้ทั้ง ๓ ฉบบั  ดงันั้น  ประเทศไทยจึงมีพนัธกรณีตอ้ง
ดาํเนินการจดัการและอนุรักษโ์บราณสถานภายใตก้รอบกฎบตัรระหวา่งประเทศต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้ 
โดยถือว่าหลกัการในกฎบตัรดงักล่าวเป็นหลกัการสากลในการอนุรักษ์โบราณสถาน  ทั้งน้ี การ
ดาํเนินการข้ึนอยูก่บัวา่เป็นเร่ืองใด   
  นอกจากน้ีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
องคก์าร UNESCO  ไดจ้ดัการประชุมเร่ืองการอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์ข้ึน  โดยไดมี้การกล่าวถึง
หลกัการในการกาํหนดบทบาทและแนวทางในการอนุรักษ์เมืองและแหล่งมรดกทางวฒันธรรม
ออกเป็น 4 ประการ31  คือ 

1. การศึกษาคน้ควา้วจิยัทางวชิาการ 
2. การนําความรู้ทางวิชาการนั้นเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนและ

สถานศึกษา  เพื่อใหมี้การสืบทอดความรู้  ความเขา้ใจอยา่งท่องแท ้
3. การสงวนรักษาในฐานะเป็นหลกัฐานทางวฒันธรรม  หรือใชท้รัพยสิ์นทาง 

ประวติัศาสตร์ในเมืองนั้นตามหนา้ท่ีเดิม 
4. จะตอ้งใช้ทรัพยสิ์นเหล่านั้นเอ้ือประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนท่ี

อยูร่อบๆ โบราณสถานนั้นดว้ย 
  จากการศึกษาพบว่ากฎบตัรและมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษม์รดก
ทางวฒันธรรมมีจุดเร่ิมตน้ร่วมกนัมาจาก “กฎบตัรเวนิส” (The Venice Charter )  และจากการ

                                                 
29 เล่มเดิม.  หนา้ 23. 
30 แหล่งเดิม.  หนา้ 18. 
31 กรมศิลปากร. เล่มเดิม.  หนา้ 46. 
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ทาํงานร่วมกนัระหว่างสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) กบัองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือองคก์าร UNESCO  ซ่ึงนาํไปสู่การพฒันากฎ
บตัรและมาตรฐานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก
มากมาย  การพฒันาอย่างต่อเน่ืองทาํให้เห็นถึงแนวคิดในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมซ่ึงจาก
เดิมเน้นเฉพาะโบราณสถาน  สถาปัตยกรรม  และแหล่งท่ีตั้งมาพิจารณาภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน  โดย
ครอบคลุมถึงมิติทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  และสังคม  ท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือเนน้การให้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการอนุรักษ์เมือง  เน้นการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการเคารพใน
กรรมสิทธ์ิของผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ี 
 
2.2 แนวคิด  และความเป็นมาในการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย 

 2.2.1  แนวคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย 
  สาํหรับแนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนกระทัง่
ปัจจุบนั  อาจแบ่งพฒันาการทางแนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานได ้ ดงัน้ี 
  1)  การอนุรักษ์โบราณสถานยุคแห่งความเช่ือความศรัทธา (ยุคก่อนรัชกาลท่ี 4  หรือ
ก่อน พ.ศ.2394) 
  2)  การอนุรักษย์คุแห่งการพฒันาจากภูมิปัญญาดงัเดิม (พ.ศ.2394 - ก่อน พ.ศ.2453) 
  3)  การอนุรักษย์คุทองของการปรับปรุงองคก์ร (พ.ศ.2454 - พ.ศ.2475) 
  4)  การอนุรักษย์คุหลงัแห่งการเปล่ียนแปลง (พ.ศ.2475 - 2503) 
  5)  การอนุรักษย์คุโลกาภิวตัน์  หรือยคุทุนนิยม (พ.ศ.2503 - 2546) 
  1)  การอนุรักษ์โบราณสถานยุคแห่งความเช่ือความศรัทธา (ยุคก่อนรัชกาลท่ี 4  หรือ
ก่อน พ.ศ.2394) 
  ประเทศไทยถือวา่เป็นชนชาติท่ีเก่าแก่มีโบราณสถานซ่ึงไดส้ร้างข้ึนไวม้ากมายกระจาย
อยู่ตามภูมิภาค  และจงัหวดัต่างๆ แทบทุกจงัหวดั  ทั้งท่ีเป็นโบราณสถานก่อนประวติัศาสตร์และ
โบราณสถานในยุคประวติัศาสตร์  มีไม่น้อยกว่า 3,000 แห่ง  โบราณสถานส่วนมากเป็นคูเมือง  
กาํแพงเมือง  และศาสนาสถานในพระพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  
ประวติัศาสตร์  และโบราณคดี32 

                                                 
32 มะลิ  โคกสนัเทียะ.  (2530).  ข้อสังเกตเก่ียวกับปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของกองโบราณคดี.  

หนา้ 1. 
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  โบราณสถานในอดีตเป็นโบราณสถานในทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก  ผูดู้แล
รักษาและเก่ียวขอ้งกบัการบูรณะจะเป็นพระสงฆห์รือผูค้รอบครองอาคารนั้น33 
  แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในช่วงเวลาน้ี  จะเป็นแนวความคิดเก่ียวกบั
ความเช่ือและความศรัทธาในพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน  และตามราชประเพณีของ
พระมหากษตัริยท่ี์จะเป็นการสร้างแสนยานุภาพ ความเช่ือและความศรัทธาของผูถู้กปกครอง  โดย
การอนุรักษ์โบราณสถานไม่ว่าจะเป็นวดั  พระราชวงั  หรือวงั  เป็นการสร้างข้ึนใหม่  การ
ปฏิสังขรณ์หรือการรักษาใดก็ตาม  ให้คงสภาพงดงาม34  มัน่คงเพื่อให้ดาํรงอยู่ต่อไปนานเท่านาน  
ปรากฏหลกัฐานตั้งแต่สมยัทวาราวดี  สมยัสุโขทยั  สมยัลา้นนา ในจารึกหรือศิลาจารึกหรือคมัภีร์
ทางพุทธศาสนาอนัเก่ียวกบัคติทางพุทธศาสนาในเร่ืองของการสะสมบุญบารมี35   
  ในสมยัอยุธยาปรากฏหลกัฐานจากพระราชพงศาวดารซ่ึงแมจ้ะยงัมีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบั
ความน่าเช่ือถือของพงศาวดาร  อนัเน่ืองมาจากพระราชพงศาวดารบางฉบบัไดรั้บการชาํระใหม่ใน
สมยัรัตนโกสินทร์  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสาํนวนโวหาร  และอาจมีการเพิ่มเติมแนวความคิดในสมยั
นั้นลงไปดว้ย36  แต่ยงัคงมีพงศาวดารบางส่วนท่ีไดรั้บการยอมรับและน่าเช่ือถือ  แมว้า่เร่ืองราวส่วน
ใหญ่ในพงศาวดารตลอดระยะเวลา 400 ปีเศษ จะเป็นเร่ืองสงครามและการแยง่ชิงราชบลัลงัก์  ซ่ึง
พระมหากษตัริยเ์กือบทุกพระองค์ยงัคงสืบราชประเพณีในการสร้างปูชนียสถาน ท่ีสําคญัของ
บา้นเมือง เช่น  วดั  พระเจดีย ์ และพระพุทธรูป เป็นตน้  นอกจากน้ีในช่วงปลายยุคอยุธยาปูชนีย
สถานและพระราชวงัต่างๆ เร่ิมชาํรุดทรุดโทรม  หกัพงั  หลงัจากท่ีสร้างมาแลว้นานนบัร้อยปี  จึง
เร่ิมมีการ "ปฏิสังขรณ์" ร้ือสร้างใหม่  และบางคร้ังมีการเสริมเติมให้ยิ่งใหญ่กว่าเก่า โดยเฉพาะ
หลงัคามณฑปพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรีนั้น มีบนัทึกการปฏิสังขรณ์ถึง 2 คร้ัง นอกเหนือจาก 
"การปฏิสังขรณ์" อ่ืนๆ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัสมเด็จพระนพรัตน์
ดว้ย37  แสดงใหเ้ห็นวา่การปฏิสังขรณ์  การซ่อมแซม  หรือการสร้างใหม่ในปูชนียสถานทางศาสนา   
มุ่งเนน้กระทาํตามแบบอยา่งในรัชกาลของตนเป็นสาํคญั 

                                                 
33 เล่มเดิม.  หนา้ 2. 
34 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 55. 
35 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 34 - 45. 
36 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 45. (อา้งถึงใน นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ 2523: หนา้ 3) 
37 สมชาติ  จึงศิริอารักษ.์  ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานของไทยจากอดีตสู่

ปัจจุบนั. สืบคน้เม่ือ 22 กรกฎาคม 2555,  จาก http://haab.catholic.or.th/article/muang%20boran/faith/faith.html 

DPU

http://haab.catholic.or.th/article/muang%20boran/faith/faith.html%20เมื่อ


 28 

  ส่วนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้(รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3)38  แนวความคิดในการ
อนุรักษโ์บราณสถาน  ปรากฏหลกัฐานจากจดหมายเหตุการปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
เป็นตน้39การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เม่ือปี พ.ศ.2325  มีความตอ้งการท่ีจะสร้างให้
เหมือนกบักรุงศรีอยธุยาในอดีตท่ีล่มสลาย โดยมีการสร้างงานอาคารตามแบบประเพณีนิยมเพื่อหวงั
ใหพ้ระนครงดงามดุจเดิม  มีการสร้างวดัวาอารามให้สวยงามมากมาย  พร้อมทั้งซ่อมแซมวดัท่ีทรุด
โทรมในพระนคร  พระมหากษตัริยท์รงโปรดเกลา้ให้เก็บพระพุทธรูปจากวดัร้างตามตามหวัเมือง
มาเก็บบูรณปฏิสังขรณ์ไวย้งัวดัต่างๆ ทัว่กรุงเทพฯ  และโปรดให้บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานตาม
โบราณราชประเพณีสืบต่อมา   
  กล่าวโดยสรุป  ในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์  แนวความคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถานไม่ได้คาํนึงถึงการรักษาของดั้ งเดิมท่ีมีอยู่  หากการบูรณปฏิสังขรณ์ก็เพื่อบาํรุง
พระพุทธศาสนา  และสร้างเสริมบารมีของกษตัริยต์ามประเพณีเป็นสําคญั  หรือหากเป็นวดัเก่าก็
ปฏิสังขรณ์ใหม่ให้งดงามเพื่อความเป็นหน้าตาของบ้านเมือง  และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน  อย่างไรก็ตามในรัชกาลท่ี 3  มีการบูรณะพระท่ีนัง่ท่ีสําคญัในรัชกาลโดยใช้วิธีการร้ือ
และถ่ายแบบในการซ่อมแซม  ทั้งน้ีเพื่อใหค้งสภาพเดิมมากท่ีสุด 
  นอกจากน้ี  การอนุรักษ์โบราณสถานในตอนตน้ของกรุงรัตนโกสินทร์  ยงัปรากฏมี
กฎหมายท่ีสําคญั คือ  กฎหมายตราสามดวงท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ทรงโปรดเกลา้ฯ  ให้มีการชาํระสะสางกฎหมายไทยในสมยักรุงศรีอยุธยาอนัเน่ืองจากการทูลเกลา้
ถวายฎีการ้องทุกขข์องนายบุญศรีท่ีเห็นวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรม  กฎหมายตราสามดวงจึง
ถือเป็นกฎหมายหลกัในการปกครองประเทศไทยอยูใ่นขณะนั้น 
  กฎหมายตราสามดวงมีบทบญัญติัลงโทษอย่างรุนแรงและชัดเจนเก่ียวกบัการกระทาํ
ความผิดต่อวตัถุสถานทางศาสนา  ทั้งน้ีได้จาํแนกออกเป็นโบราณวตัถุ(พระพุทธรูป  พระพิมพ ์
ฯลฯ)  โบราณสถาน (เจดีย ์ วิหาร  อุโบสถ) โดยมีการระบุโทษให้กับการลักขโมยหรือทาํลาย  
พบวา่มีตั้งแต่มาตรา 47 ถึงมาตรา 52 รวม 6 มาตรา 40 ตามพระไอยการลกัขณโจร  ความวา่ 
  “…47 มาตราหน่ึง ผูใ้ดทุจริตรจิตรบาปหยาบชา้เปนโจร  ลกัเอาองค์พระพุทธิรูป(ทอง 
หนาก เงิน แกว้ สาํฤท ทองแดง ดีบุก)  แลส่ิงใดซ่ึงเปนรูปพร ะปัติมากอรอยูน่ั้นไป(ขาย ทาํลาย)ก็ดี 
เอาไปหมีทนัขายแลเอาไปหมีทนัทาํลาย  จปัไดท่ี้ใดๆ ก็ดี  ให้เกาะกุมมนัมาถามเอาพวกเพื่อนรู้เหน
เปนเพื่อนซ้ือขายทาํดว้ยกนัจงได ้ ถา้เปนสัจโดยคาํโจรให้ทวนดว้ยลวดหนงัคล 60 ที ให้ตดัตีนสีน

                                                 
38 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 49. 
39 สมชาติ  จึงศิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  
40 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม. หนา้ 51. 
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มือพวกเพื่อนทงันั้นเสีย  แลว้ให้ไหมเป็นเบ้ียคล 700000 บุณ  พระพุทธรูปนั้น ส่วนโจรแลพวกมนั
นั้นใหฆ่้าเสียใชบ้าปมนัจงลา้งแลว้ 
  …48  มาตราหน่ึง  ถา้โจรมนัเอาพระพุทธรูปไปลา้งเผาสํารวกเอาทองก็ดี  เอาพระบท
ไปสํารอกแช่นํ้ าเอาผา้ไปก็ดี  ให้เอามนัใส่เพลิงสูบมนัเสียดัง่มนัทาํกบัพระบา้ง  ใช้บาปมนัจงลา้ง
แลว้ 
  …49 มาตราหน่ึง โจรมิจฉาธิฐิลอกทองพระ  พิจารณาเป็นสัจ  ให้เอาตวัมนัไปยงัตแลง
แกงให้เผาเหลกจงแดงประทบัตวัมนัให้มนัลอกคัง่มนัทาํแก่พระนั้นบา้ง  ใช้บาปกาํมนัเสียยงัแลว้  
ถา้โจรนั้นขุดลา้งพระพุทธรูปพระสถุป(พระเจดีย ์ วิหาน) พระศรีมะหาโพทธิ  จบัไดพ้ิจารณาเปน
สัจ  ใหต้ดัน้ิวมือเสีย  ถา้หมีตวัน้ิวมือใหท้วนดว้ยลวดหนงั 60 ที  ถา้หมีทวนให้ไหมทวีคูณเอาไปทาํ
พระอนัโจรลา้งนั้น  ถา้โจรทาํหลายคร้ังหลายคราให้ทะเวน(บก  เรือ) สามวนัให้ตจัคอผ่าอกเสีย  
อยา่ดูเหยี้ยงหยา่ง  ถา้เป็นพญาบานพระนั้นทาํดว้ยโจรรู้เหนเปนใจดว้ยโจรเป็นสัจให้ฆ่าเสียดว้ย  ถา้
พญาบานพระเปนพระสืบมาหลายชัว่ใหท้วนดว้ยหนงั 60 ที  แลริบเอาสินมนัจงส้ิน  แลถอดเอาเสีย
เอางานอ่ืนมาพญาบาลพระนั้นแล 
  …50  มาตราหน่ึง  ผูร้้ายลกัส่ิงของต่างๆ พระ(พุท  ธรรม  สงฆ)  แลผูร้้ายลกัเอาไปขาย    
ก็ดี  แลลกัพระธรรมคมัภีร์ขายก็ดี  ให้ลงโทษเสมอลกัทรัพยท์่าน  ให้เอาข้ึนขาหยา่งผจารอยา่งให้ดู
เยีย่งหยา่งกนั  แลใหท้วนดว้ยลวดหนงั 60 ทีใหต้ดัมือ  ใหไ้หมจตุัคูณ 
             ...51  มาตราหน่ึง  พี่น้องพอ้งกนัขา้คนผูใ้ดลกัลอกองคพระพุทธรูปลอกลา้งพระสถูป
พระเจดีย  แลฟันพระศรีมหาโพทธิ ลา้งพระวิหารกุฏิสถานณะ ษาลา เจา้ (ไพร่ ทาษ) รู้ว่าทาํร้าย                
มิเอาตวัมาถวายแก่พระผูเ้ป็นเจา้ แลหมีไดเ้อามาวา่ยงักรมพระนครบาล ให้ลงโทษในรวางเลมีด 8 
สถานๆ หน่ึงใหฆ่้าเสีย  สถานหน่ึงใหต้ดัปาก  สถานท่ีใหริ้บราชบาดเอาตวัลงอาญาชา้ง  สถานหน่ึง
ให้ทวนดว้ยลวดหนงั(50 25) ที  สถานหน่ึงให้เอาตวัออกจากราชการ  สถานหน่ึงให้ไหมจตุัระคูณ  
สถานหน่ึงให้ไหมทวีคูณ  สถานหน่ึงให้ไหมลาหน่ึง  โทษ 8 สถานน้ี  พระเจา้อยู่หัวจะลงโทษ
สถานใด  ท่านจะมีพระราชโองการเอง 
  ...52  มาตราหน่ึง มีผูล้กัลา้งกุฏิสถาน  ท่านใหเ้อามนัทาํใชใ้ห้ทวนดว้ยลวดหนงั (60 30) 
ที แล้วให้อายดัไปแก่นายมัน ถ้าลักขุดพระพุทธิรูปขุดพระสถูปขุดพระวิหาน ให้ลงโทษ 3 
ประการๆ หน่ึงใหฆ่้าเสีย ประการหน่ึงใหต้ดัน้ิวมือเสีย ประการหน่ึงใหท้วนดว้ยลวดหนงั 60 ที...”41 
  น่าสังเกตว่า  บทลงโทษในกฎหมายตราสามดวงเน้นการลงโทษท่ีรุนแรง  และใช้
สาํหรับบุคคลท่ีลกัขโมยและทาํลายทรัพยสิ์นในทางพุทธศาสนาเท่านั้น  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการคุม้ครอง
ศาสนาเป็นสําคัญ  และนับได้ว่าเป็นการเร่ิมตราบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการลักลอบขุด
                                                 

41 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 3.  2506.  หนา้  243 - 246. 
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โบราณสถานในประเทศไทย42  แต่อยา่งไรก็ดี  กฎหมายตราสามดวงยงัขาดบทบญัญติัในเร่ืองการ
อนุรักษ ์ การดูแลรักษา  ปกป้อง  คุม้ครองโบราณสถานและโบราณวตัถุ อ่ืนๆ43   
 2 )  ก า รอ นุ รัก ษ์ยุค แห่ง ก า รพัฒนา จา ก ภู มิ ปั ญญา ดั้ ง เ ดิ ม  ( พ . ศ . 2 3 9 4  – ก่ อ น                           
พ.ศ.2453)  
 แนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานในช่วงเวลาน้ีจะอยูใ่นระหวา่งรัชกาลท่ี 4 และ
รัชกาลท่ี 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ซ่ึงแนวความคิดในการอนุรักษย์งัคงเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์วดั  
พระราชวงั  วงั  ซ่ึงกระทาํเป็นพระราชพิธีของกษตัริย์ราชเจา้เช่นเดิม  เพื่อสะทอ้นถึงบารมีของ
กษตัริย ์ และความศิวไิลตท์างการเมืองตามสังคมในสมยันั้น  ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนลว้นมาจากความคิด
ของผูน้าํเป็นสาํคญัใหป้ระชาชนคลอ้ยตาม 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 4  นอกจากพระองค์จะทรงมี
ความศรัทธาเก่ียวกบัศาสนาในแก่นแทข้องพระองคแ์ลว้  พระองคย์งัทรงให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์
โดยไม่อยากทิ้งร้างให้เปล่าประโยชน์  เพราะส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นความทรงจาํและเป็นสัญลกัษณ์
แห่งอดีตของชาติ(memorial)  เช่น  กรณีของวดัพระปฐมเจดียแ์มจ้ะปรากฏวา่อยูใ่นป่ารก  พระองค์
ก็มีพระทยัแน่วแน่ท่ีจะปฏิสังขรณ์ให้จงได ้ โดยวิธีการทาํหุ่นจาํลองข้ึนก่อน  เพื่อท่ีตกลงก่อนวา่จะ
ทาํแบบน้ีดีหรือไม่  แลว้จึงใหส้มเด็จพระยาบรมมหาประยรูวงศเ์ป็นแม่กองงาน  ส่วนวิธีการบูรณะ
คือให้ถากถางองค์พระให้ซ้ืออิฐท่ีมีผูร้ื้อวดัเก่ามาขายบ้างทาํข้ึนเองบา้ง  และก่อฐานข้ึน 8 ศอก  
นอกจากนั้นยงักล่าวถึง วิธีการบูรณะไวคื้อ  มีการใชโ้ซ่รัด  มีการปักเสาเป็นซุงลอ้มรอบองค์พระ
ปฐมเจดียแ์ลว้เอาโซ่รัดเป็นเปาะๆ ข้ึนไปจนถึงปลอ้งไฉน  แลว้จึงก่ออิฐถือปูนหุ้มไวท้ั้งหมด  เห็น
ได้ว่า เ กิดแนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานเกิดข้ึนแล้วโดยการศึกษาก่อนการ
บูรณปฏิสังขรณ์  และเทคนิคการบูรณะได้เกิดข้ึนแล้วแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามความคิดของ
นกัวิชาการในปัจจุบนัก็ตาม44   แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานของรัชกาลท่ี 4 นั้นจะ
แตกต่างจากรัชกาลท่ี  3 โดยพระองคมี์ความตอ้งการอนุรักษโ์บราณสถานท่ีทิ้งร้างดว้ย  แต่รัชกาลท่ี 
3 นั้น  พระองคท์รงมีแนวความคิดในการอนุรักษเ์ฉพาะสถานท่ีซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ท่านั้น 
  จุดเด่นในช่วงเวลาน้ี คือ  เป็นจุดเร่ิมตน้ของกฎหมายต่าง ๆ ไดแ้ก่  ประกาศรังวดัผูร้้าย
ขดุวดัในปี พ.ศ.2394 กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2394 พระองค์ทรงออกหมายประกาศเขตรังวดั ผูร้้ายขุดวดั 

กาํหนดให้ราษฎรท่ีตั้งบา้นเรือนอยู่ห่างจากศาสนสถานในระยะส่ีเส้นโดยรอบ มีหน้าท่ีสอดส่อง

                                                 

      42 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 52. 
      43 เรวดี  สกลุพาณิชย.์  (2553).  มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ 

ศิลปวตัถแุละพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสู่การปรับปรุงกฎหมายในปัจจุบัน เล่ม 1.  หนา้ 4. 
      44 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 58. 
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ดูแลมิให้ผูร้้ายทาํการลกัลอบขุดหาทรัพยสิ์น และไดก้าํหนดโทษปรับแก่ราษฎรผูเ้พิกเฉย โดย
ประกาศน้ีไดร้วมศาสนสถานท่ีเป็นวดัร้างไวด้ว้ย45 ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่วดัวาอารามใกล้
บา้นของตน  ไม่ปล่อยใหผู้ร้้ายขดุเสียทาํลายเสีย   
  ประชุมประกาศในรัชกาลท่ี 4 พ.ศ.2394 – 2404  เป็นหนงัสือท่ีรวบรวมหมายประกาศ
ต่างๆ ท่ีออกในสมยัรัชกาลท่ี 4 เน้ือความในประชุมประกาศบางฉบบัมีผลบงัคบัได้เช่นเดียวกบั
กฎหมาย  บางฉบบัเป็นเพียงประกาศราชนิยม  พระบรมราโชวาทแนะนาํตกัเตือนเพื่อความสงบ
เรียบร้อย  ซ่ึงประกาศต่างๆ เหล่าน้ีให้ความรู้แก่ผูอ่้านทั้งดา้นโบราณคดี  ประวติัศาสตร์  วรรณคดี  
และอ่ืนๆ อีกมากมาย  ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับวิธีการอนุรักษ์ก็ปรากฏในประชุมประกาศใน
รัชกาลท่ี 4 เช่นกนั46 
  ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 หลงัจากท่ีพระองค์ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้จดัตั้งโบราณคดีสโมสรข้ึน เม่ือวนัท่ี  2  ธันวาคม  พ.ศ.2451 เพื่อทาํการศึกษา
เร่ืองราวความเป็นมาของชาติบา้นเมืองในอดีต  พระองคท์รงโปรดใหมี้การบูรณะพระพุทธรูป  และ
ปูชนียสถานหลายแห่ง  ในส่วนของการอนุรักษ์ทรงโปรดกาํหนดแนวทางซ่ึงปรากฏในพระราช
กระแสดาํรัสในการปฏิสังขรณ์พระปรางคว์ดัอรุณวา่ “การซ่อมแซมพระปรางคว์ดัอรุณและบริเวณ  
ตอ้งตั้งใจว่าจะรักษาของเก่าท่ีใช้ไดใ้ห้หมดถึงจะสีหม่นหมองเป็นของเก่ากบัใหม่ต่อกนัเช่น  รูป
เขียนภาพลายเพดาน  เป็นตน้  อยา่ไดพ้ยายามท่ีจะไปแต่งของเก่าให้สุกสดเท่าของใหม่  ถา้หากว่า
กลวัดาํท่ีเรียกว่าด่าง  ให้พยายามท่ีจะผสมสีใหม่ให้อ่อนลง  อย่าให้สีแหลมเหมือนท่ีใช้อยู่เด๋ียวน้ี  
พอใหก้ลืนไปกบัสีเก่าลวดลาย  พืชพรรณอนัใดก็ตามใหรั้กษาไวต้ามรูปเก่า  จะเปล่ียนแปลงแห่งใด  
ส่ิงใดให้ดีข้ึน  ตอ้งกราบทูลก่อนฯ  เร่ืองท่านํ้ ารอบลานพระปรางค์เป็นสําคญั  บา้นไทยเราไม่ค่อย
สันทดัเร่ืองนํ้ า  ถา้ควรจะหารือ  ผูท่ี้จะเขา้ใจหารือ...”  นอกจากน้ียงัสงวนรักษาเมืองอยุธยาไวใ้น
ฐานะเป็นเมืองโบราณ  โดยการห้ามมิให้ผูใ้ดถือสิทธิปกครองท่ีดินภายในบริเวณกาํแพงเมือง  ทรง
ประกาศใหท่ี้ดินภายในบริเวณกาํแพงเมืองเดิมและท่ีเป็นวดัร้างเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  
  แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในช่วงเวลาน้ีเกิดกระบวนการวินิจฉัย  และ
ชนัสูตรก่อนท่ีจะปฏิสังขรณ์เป็นคร้ังแรก  และเกิดแนวความคิดในการบูรณะให้กลืนกบัของเดิม
หรือให้เขา้กบัสุนทรียภาพ  รวมทั้งรักษาของเดิมไวต้ามประวติัศาสตร์  แต่ไม่ไดเ้ป็นกระบวนการ

                                                 
45 การอนุรักษม์รดกวฒันธรรมในประเทศ.  สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2555, จาก 

http://vasuposh.blogspot.com/2010/07/blog-post_6663.html 
46 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 58. 
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เฉพาะท่ีทาํกบัอาคารท่ีจะซ่อมแซมทุกหลงัและไม่สามารถระบุถึงวิธีการปฏิบติัต่างๆ อยา่งชดัเจน47  
ถือไดว้า่เป็นแนวคิดในการอนุรักษค์ร้ังแรกในประวติัการอนุรักษข์องไทย48 
  3)  การอนุรักษย์คุทองของการปรับปรุงองคก์ร(พ.ศ.2454 – พ.ศ.2475) 
       แนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานในช่วงเวลาน้ีจะอยู่ในระหว่างรัชกาลท่ี 6 
และรัชกาลท่ี 7  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ซ่ึงแนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานเกิดข้ึนจากการ
ปาฐกถาของสมเด็จฯกรมพระยาดาํรงราชานุภาพประกอบกบัอิทธิพลแนวความคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถานจากฝร่ังเศสโดยเฉพาะจากศาสตราจารย ์ยอร์ช  เซเดส์(George  Coedes)  ปราชญแ์ห่ง
สาํนกัฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ  ซ่ึงมาทาํงานเป็นเลขานุการทัว่ไปในราชบณัฑิตยสภา 
  สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพได้แสดง “ปาฐกถาเร่ืองสงวนของโบราณ”  โดย
ขอร้องใหเ้ทศาภิบาลมณฑลต่าง ๆ  ช่วยสืบหาของเก่าและรวบรวมจดัทาํบญัชีรักษาไว ้เม่ือวนัท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ.2473  ทรงบรรยายใหท้ราบถึงการทาํงานของราชบณัฑิตยสภา  และวิธีการอนุรักษ ์
โดยกล่าวถึงวธีิการอนุรักษโ์บราณสถาน ท่ีทาํเป็น 3 อยา่ง คือ49 
  อยา่งท่ี 1  คือ  การคน้  ให้รู้วา่มีโบราณสถานอยูท่ี่ไหนบา้ง ดงัเช่นราชบณัฑิตยสภา  ได้
มีตราขอให้เทศาภิบาลต่างมณฑลช่วยสืบแลว้  บอกมาให้ทราบ  เพื่อจะทาํบญัชี  และหมายลงแผน
ท่ีประเทศสยามไวเ้ป็นตาํรา 
  อยา่งท่ี 2  การตรวจ  เม่ือรู้วา่โบราณสถานอยูท่ี่ใดแลว้  แต่งให้ผูเ้ช่ียวชาญออกไปดูท่ีนัน่
พิจารณาดูให้รู้วา่เป็นของอยา่งไร  สร้างในสมยัใด  และเป็นของสําคญัเพียงใด  การตรวจน้ีตอ้งขุด
หาแนวรากผนงัและคน้ลวดลาย  ตอ้งทาํมากบา้งนอ้ยบา้งตามลกัษณะสถานนั้น 
  อย่างท่ี 3  การรักษา  ซ่ึงนับว่าเป็นการยากยิ่งกว่าอย่างอ่ืน  เพราะโบราณสถานใน
ประเทศน้ีมีมาก  ในเวลาน้ียงัเหลือกาํลงัราชบณัฑิตยสภาท่ีจะจดัการรักษาไดทุ้กแห่ง  จึงคิดจดัการ
รักษาแต่ท่ีเป็นสถานท่ีสําคญั  และท่ีจะพอรักษาไดเ้สียก่อน  ถึงกระนั้นก็ยงัตอ้งผอ่นผนัทาํไปทีละ
นอ้ยเพราะตอ้งหาเงินสําหรับจ่าย  ในการรักษานั้นจาํเป็นตอ้งกาํหนดลกัษณะการรักษาเป็น 3 ชั้น 
คือ ชั้นตํ่าเป็นแต่ห้ามมิให้ผูใ้ดร้ือทาํลายของโบราณท่ีควรสงวน  ชั้นกลาง จดัการถากถางท่ีบริเวณ
คํ้าจุนป้องกนัตวัโบราณสถานมิใหห้กัพงัอีกต่อไป  ยกตวัอยา่งดงัเช่นท่ีพระราชวงักรุงศรีอยุธยาและ
ท่ีในเมืองลพบุรี เป็นตน้  การรักษาโบราณสถานซ่ึงนบัวา่เป็นชั้นสูงนั้น  คือ  ปฏิสังขรณ์คืนดีอยา่ง
เดิม… 

                                                 
47 กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 64. 
48 อเนก  สีหามาตย.์  (2544).  บทบาทการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร.  หนา้ 7. 
49กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  (2518).  ปาฐกถา เร่ืองสงวนรักษาของโบราณ.  หนา้ 19 - 23. 
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  ในเร่ืองการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน  ราชบัณฑิตยสภาใคร่จะให้เทศาภิบาลคอย
สอดส่องในความ 3 ขอ้ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  
  ขอ้ 1  ถ้ามีผูศ้รัทธาจะปฏิสังขรณ์โบราณสถานท่ีสําคญั  ขอให้แจงแก่เขาให้ทาํตาม
แบบเดิมอยา่ไดเ้ปล่ียนแปลงรูปร่าง  และลวดลายไปเป็นอยา่งอ่ืนตามใจชอบ 
  ขอ้ 2  อยา่ใหร้ื้อทาํลายโบราณสถานท่ีสาํคญัเพื่อท่ีจะสร้างของข้ึนใหม่แทน 
  ขอ้ 3  วดัโบราณท่ีจะทาํการปฏิสังขรณ์นั้น  มกัมีผูศ้รัทธาสร้างส่ิงต่าง เพิ่มเติมของ
โบราณ ดงัเช่น  สร้างพระเจดียข์นาดยอ่มๆ ข้ึนบรรจุอฐิัธาตุของญาติ เป็นตน้  ของท่ีสร้างเพิ่มเติม
เช่นวา่น้ีไม่ควรจะสร้างข้ึนในอุปจารใกลชิ้ดกบัของโบราณท่ีดีงาม  ดว้ยอาจพาของโบราณเสียสง่า   
  ในช่วงเวลาน้ีการอนุรักษ์โบราณสถานได้ปรากฏมีหน่วยงานทางราชการท่ีดูแล
รับผดิชอบในการอนุรักษโ์บราณสถานเกิดข้ึน คือ กรมศิลปากร โดยรัชกาลท่ี 6  ทรงโปรดให้ตั้งข้ึน
ในวนัท่ี เม่ือวนัท่ี  27 มีนาคม พ.ศ.2454  ต่อมาไดย้บุกรมศิลปากรในวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2469  ใน
รัชสมยัของรัชกาลท่ี 7  และพระองคไ์ดมี้พระบรมราชโองการประกาศราชบณัฑิตยสภาข้ึนและให้
โอนกรมศิลปากรมาอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีของราชบณัฑิตยสภา  และแบ่งงานออกเป็น 3 แผนก คือ  
แผนกวรรณคดี  ทาํหน้าท่ีดูแลหอสมุดสําหรับพระนครและสอบสวนพิจารณาวิชาอกัษรศาสตร์  
แผนกโบราณคดี  ทาํหนา้ท่ีจดัการเร่ืองพิพิธภณัฑ์  แผนกศิลปากร  ทาํหนา้ท่ีดูแลจดัการบาํรุงรักษา
วิชาช่างประณีตศิลป์ทั้งปวง  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไดพ้ระราชทานท่ีทาํการ
กรมศิลปากรท่ีถนนหนา้พระธาตุ  ใหต้ั้งเป็นศิลปากรสถาน  และทรงแต่งตั้งเสวกเอกหม่อมเจา้อิทธิ
เทพสรรกฤตากรเป็นผูอ้าํนวยการศิลปากรสถานข้ึนกบัราชบณัฑิตยสภาเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.
246950 
  ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  ได้มีการตราพระราชบญัญติัตั้ ง
กระทรวง  และกรม พ.ศ.2476 ข้ึน  โดยให้กรมศิลปากรเป็นกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงธรรมการ  
หลงัจากนั้น ไดมี้การปรับปรุง เปล่ียนแปลง ส่วนราชการภายใน และยา้ยสังกดั เพื่อความเหมาะสม 
หลายคร้ัง จนกระทั่ง พ.ศ. 2501 จึงได้มีพระราชบัญญัติ  โอนกรมศิลปากรมาสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาไดโ้อนมาสังกดักระทรวงวฒันธรรม  ซ่ึงไดรั้บการสถาปนาข้ึนใหม่
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถือเป็น 1 ใน 20 
กระทรวงหลกัของประเทศ ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล51 
  4)  การอนุรักษย์คุหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง(พ.ศ.2475 - 2503) 

                                                 
50 เอนก  สีหามาตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 26 - 27.   
51 ความเป็นมาของกรมศิลปากร.  สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2555, จาก
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  การอนุรักษโ์บราณสถานในยคุการเปล่ียนแปลงการปกครอง  มีพฒันาและแนวความคิด
เปล่ียนแปลงไปตามนโยบายทางการเมือง  และความคิดความเช่ือต่อผูน้าํ  ซ่ึงมีผลต่อกระแสการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  นโยบายของรัฐมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงลกัษณะวิธีการตลอดจน
วธีิการทาํงานอนุรักษ ์คือ นโยบายชาตินิยมแบบเนน้ความเป็นไทยในแบบสากล  และแบบทอ้งถ่ิน
นิยมเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ของไทย  ผ่านกระบวนการรักษาสมดุลและผสานระหวา่งวฒันธรรม
ไทยดั้งเดิม  และวฒันธรรมใหม่เพื่อใหค้งอยูร่่วมกนั 
  การอนุรักษ์โบราณสถานในระหว่างปีพ.ศ.2478 – พ.ศ.2505  กรมศิลปากรเขา้มาดูแล
ทั้งส้ิน  กรมศิลปากรรับผดิชอบในการบูรณะซ่อมแซมตามประกาศของราชบณัฑิตยสภา  โดยระยะ
ตน้อาศยัแนวทางของคามิโอ  บอยโต(Camillo  Boito)  สํานักฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศซ่ึง
ดาํเนินการในอินโดจีนเป็นหลกั  โดยยึดหลักการท่ีว่าไม่ซ่อมแซมโบราณสถานแต่คํ้ าจุนรักษา
โบราณสถาน(Stabiliazation) โดยโครงสร้างคอนกรีต 
  การอนุรักษ์โบราณสถานในช่วงเวลาน้ี   มีการข้ึนบัญชีโบราณสถานไว้ตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถานศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2477  โดยกรมศิลปากรมุ่งข้ึนทะเบียนโบราณสถานในส่วนภูมิภาคก่อน  ประกอบกบัการเขา้ร่วม
เป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศท่ีสําคญัของโลก คือ สมาชิกสภาการพิพิธภณัฑ์ระหว่าง
ประเทศ(The International Council of museums : ICOM) และสถาบนัระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม(The International Institute for Study the 
Methodology of Preservation for Cultural Heritage : ICCROM) ทาํให้การอนุรักษโ์บราณสถาน
ของประเทศไทยเป็นไปตามหลกัสากลและเป็นรูปธรรมมากข้ึนกวา่ยคุก่อน   
  5)  การอนุรักษย์คุโลกาภิวฒัน์หรือยคุทุนนิยมรุนแรง(พ.ศ.2504 - 2546) 
  ในช่วงเวลาน้ี  เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงแนวความคิดและวิธีการอนุรักษ์
โบราณสถานมากมาย  การตราระเบียบและพระราชบญัญติัเพื่อนาํมาใชคุ้ม้ครองโบราณสถาน  การ
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รระหวา่งประเทศ  และการท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมในอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศหลายฉบบั  การทาํงานร่วมกนัระหวา่งคนไทยและชาวต่างประเทศ   การส่งคนไปฝึกอบรม
ยงัต่างประเทศโดยเฉพาะการใชโ้บราณสถานเพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจโดยผา่นกระแส
การท่องเท่ียว  ส่ิงดงักล่าวทาํให้โบราณสถานถูกใชใ้นบทบาท  และในคุณค่าของลทัธิทุนนิยมโดย
ปริยาย  อนัลว้นเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารอนุรักษใ์นยคุน้ีมีการเปล่ียนแปลงแนวคิดต่างๆ ไปอยา่ง
ฉบัพลนั  กล่าวคือ 
  แนวความคิดในการอนุรักษโ์บราณสถานไดรั้บอิทธิพลจากประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การท่ียเูนสโกไดใ้หทุ้นแก่ขา้ราชการไทยไปฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างในสถาบนัวา่ดว้ยการ
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อนุรักษ(์ICCROM) และการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลฝร่ังเศสในการส่งผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิค
ต่างๆ มาบูรณะโบราณสถาน เช่น  ปราสาทหินเมืองพิมาย  เป็นต้น  และเป็นคร้ังแรกท่ีปรากฏ
วิธีการอนุรักษ์แบบอนัสติโลซิส(Anastylosis)  คือ  การร้ือหินเดิมออกและเสริมความมั่นคง  
จากนั้นจึงนาํช้ินส่วนของหินท่ีร้ือออกมาประกอบเขา้ให้เป็นโครงสร้างของอาคารอยู่ในสภาพท่ี
สมบูรณ์ 
  การนําแผนงานต่างๆ ของกรมศิลปากรมาบรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติโดยเร่ิมบรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 4) เป็นตน้มา  ผลจากการ
นําเข้ามาอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ  ทาํให้แผนการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานมีระบบการจ้างเหมาเอกชนเข้ามา  และการนํากฎการบูรณะโบราณสถานของ
ต่างประเทศมาประยุกตแ์ละออกเป็นกฎการบูรณะโบราณสถานแห่งชาติในเวลาต่อมา คือ ระเบียบ
กรมศิลปากร พ.ศ.2528   
  การขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานดาํเนินต่อมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2504 จนกระทัง่ปี พ.ศ.
2517  กรมศิลปากรไดป้รับปรุงโครงสร้างภายในองคก์รข้ึนใหม่  มีการจาํแนกงานชดัเจนโดยให้นกั
โบราณคดีและนกัประวติัศาสตร์ เขา้ทาํการศึกษาก่อน  และนกัวิชาการสาขาอ่ืนเขา้มาทาํงานมาก
ข้ึน  ส่วนวิธีการบูรณะโบราณสถานก็มอบหมายให้กลุ่มช่างสาขาต่างๆ เช่น  สถาปนิก  วิศวกร  
และช่างศิลปกรรม  เป็นผูด้าํเนินการ  งานบูรณะโบราณสถานในช่วงเวลาน้ีไม่ไดมี้เพียงการบูรณะ
อาคารเท่านั้น  แต่ขยายขอบเขตแนวความคิดจากกฎบตัรการอนุรักษ์เมืองเวนิส( The Venice 
Charter) ค.ศ.1964  มาใช้ในปี พ.ศ.2516  ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุรักษ์ดําเนินการเช่นน้ีมา
ตลอดจนปี พ.ศ.2530 

ในช่วงเวลาน้ีแนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  อาศยัมาตรการทางกฎหมายซ่ึง
เกิดข้ึนอยา่งมากมายท่ีสําคญัไดแ้ก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550   พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
  ในปัจจุบนัหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษามรดกทางวฒันธรรมประเภทโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ คือ  กองโบราณคดีและกองสถาปัตยกรรม  กรมศิลปากร  ไดมี้การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร  ตลอดจนหนัมาทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดทางดา้นการอนุรักษ์และบูรณะให้
ทันต่อเหตุการณ์  และถูกต้องเหมาะสมกับว ัฒนธรรมท้องถ่ินมากข้ึน  โดยการปรับปรุง
กระบวนการอนุรักษ์  โดยหนัมาให้ความสนใจในการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษามรดกทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินของตน ไดแ้ก่  โบราณสถาน  โบราณวตัถุ เป็นตน้ 
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  หลงัจากปี พ.ศ.2546 เป็นตน้มา  การอนุรักษโ์บราณสถานอาศยัมาตรการทางกฎหมายท่ี
จะตอ้งสอดคล้องกบัหลกัสากลในการอนุรักษ์โบราณสถาน เช่น กฎบตัรเวนิส  หรืออนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลก  เป็นต้น   และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้ ง น้ี เพราะ
โบราณสถานมิใช่เพียงมรดกทางวฒันธรรมของชนในชาติเท่านั้ น  หากโบราณสถานยงัมี
ความสาํคญัโดยถือวา่เป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ 
 2.2.2  ความเป็นมาในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย 
  โบราณสถานและโบราณวตัถุไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเกิดข้ึนได้เอง  แต่เป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติประเภทหน่ึงท่ีมนุษยใ์ชส้ติปัญญา  และความรู้ความสามารถสร้างข้ึนใหม่
ทั้งหมด  หรือจากทรัพยากรทางธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อตนและสังคมในสมยันั้น ฉะนั้น
โบราณวตัถุหรือโบราณสถานจึงเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อยา่งหน่ึง52   
  การอนุรักษโ์บราณสถานในยุคก่อนรัชกาลท่ี 4  ในช่วงน้ีไม่มีหลกัฐานเด่นชดัวา่  มีการ
ปฏิบติังานหรือแนวความคิดเก่ียวกบัการอนุรักษอ์ยา่งเป็นระเบียบแบบแผน  มีเพียงการซ่อมแซม
อาคารต่างๆ เพื่อพระพุทธศาสนาและปฏิบติัตามโบราณราชประเพณีของกษตัริยเ์ป็นสาํคญั53  
  ส่วนในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4  เม่ือคร้ังผนวชเป็น 
“พระวชิรญาณมหาเถระ”  ทรงปฏิรูปพุทธศาสนาในนามของธรรมยุติกนิกาย  เพื่อแสวงหาความ
จริงตามหลกัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มากกวา่ความเช่ือตามแบบพุทธศาสนาดั้งเดิม  การธุดงคน์อก
สถานท่ีต่างๆ ทาํให้ทราบถึงรากเหง้าดั้ งเดิม  และพฒันาการทางสังคม  และวฒันธรรมต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนของประเทศโดยผ่านการชุมชนและโบราณสถานต่างๆ  ในราวปลายปี พ.ศ.2374           
พระวชิรญาณมหาเถระไดเ้สด็จไปนมสัการพระปฐมเจดีย ์ โดยพระองคมี์พระทยัแน่วแน่วา่จะทรง
สถาปนาปฏิสังขรณ์ใหจ้งได ้ และปฏิสังขรณ์ตามวิธีการคือให้ทาํหุ่นจาํลองข้ึน  และถากถางตน้ไม้
บนองคพ์ระ  นอกจากน้ียงักล่าวถึงวิธีการไวคื้อ  มีการปักเสาเป็นซุงลอ้มองคพ์ระปฐมเจดียแ์ลว้เอา
โซ่รัดไวเ้ป็นเปาะๆ ข้ึนไปจนถึงปลอ้งไฉน  แลว้จึงก่ออิฐถือปูนหุ้มไวท้ั้งหมด  เห็นไดช้ดัเจนวา่ใน
ยุคน้ีเทคนิคการบูรณะได้เกิดข้ึนแล้ว  ไม่ว่าจะถูกต้องตามความคิดของนักวิชาการในปัจจุบัน
หรือไม่ก็ตาม  นอกจากน้ียงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของกฎหมายต่างๆ ไดแ้ก่  ประกาศรังวดัผูร้้ายขุดวดัในปี 
พ.ศ.2394  และประชุมประกาศในรัชกาลท่ี  4  พ.ศ.2394 - 240454 

                                                 
52 สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน.  การอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ เล่มท่ี 16 เร่ืองท่ี 3 การ

อนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ. 
53 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  (2548).  พัฒนาการแนวความคิด  และวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานใน

ประเทศไทย. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต  คณะโบราณคดี  มหาวทิยาลยัศิลปากร. หนา้  135. 
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  การอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทยตามหลักสากลเกิดข้ึนคร้ังแรกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เม่ือพระองค์ทรง
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้จดัตั้ง “โบราณคดีสโมสร”  ข้ึนในวนัท่ี  2  ธนัวาคม  พ.ศ.2451  เพื่อ
ทาํการศึกษาเร่ืองราวความเป็นมาของชาติบา้นเมืองในอดีต  และโปรดเกลา้ให้ทาํการปฏิสังขรณ์
พระพุทธรูปและปูชนียสถานหลายแห่ง  พร้อมทั้งพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ร่วมกนัวางข้อกาํหนดกฎเกณฑ์การซ่อมบูรณพระพุทธรูปและปูชนียสถานท่ีสําคญัโดยกาํหนด
หลกัการกวา้งๆ  มีนยัสําคญัดงัน้ี คือ “ของเก่าถา้ยงัคงสภาพมัน่คงแข็งแรงก็ให้คงไวใ้ห้มากท่ีสุด
ซ่อมเท่าท่ีจาํเป็น  แมแ้ต่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัก็ไม่พยายามท่ีจะไปแต่งแตม้ของเก่าให้ดูเป็นของใหม่  
พยายามทาํใหก้ลมกลืนกนั  แมแ้ต่รูปทรง  ลวดลาย  ช้ินส่วนอนัใดก็ตามใหรั้กษาไวต้ามรูปเก่า  หาก
จาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงแก้ไขส่ิงใดให้ดีข้ึน  จะตอ้งปรึกษาหาความรู้จากผูส้ันทดัชาํนาญการ
เสียก่อน”55 
  นอกจากน้ี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5  ยงัมีการดาํเนินงาน
ดา้นการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีพระราชวงัโบราณ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แมว้า่จะมีการออก
โฉนดท่ีดินเพื่อเป็นหลกัฐานการถือครองกรรมสิทธ์ิ แต่ก็ยงัสงวนท่ีดินภายในกาํแพงเมือง
พระนครศรีอยุธยาไวเ้ป็นสาธารณะสมบติัและท่ีวดัร้าง ห้ามเอกชนถือครอง โดยโปรดเกลา้ฯ ให้
พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร  เดชะคุปต์) ขา้หลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าสงวนรักษา
พระนครศรีอยธุยาไวเ้ป็นเมืองโบราณในฐานะมรดกสําคญัของชาติ ห้ามมิให้ผูใ้ดถือสิทธ์ิปกครอง
ท่ีดินภายในบริเวณกาํแพงเมืองโดยเด็ดขาด และจดัให้มีการขุดแต่งบริเวณพระราชวงัโบราณข้ึน
เป็นคร้ังแรกเพื่อเป็นสถานท่ีบาํเพญ็พระราชกุศลในพระราชพิธีรัชมงัคลาภิเษก56 
  ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6  ได้มีการออก 
“ประกาศจดัการตรวจรักษาโบราณสถาน” ข้ึน  ซ่ึงถือวา่เป็นประกาศพระบรมราชโองการฉบบัแรก
ท่ีกล่าวถึงการสงวนรักษาอนุสรณ์สถานในแผ่นดิน  และเป็นแบบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัอนุสรณ์
สถานหรือโบราณสถาน  และพิพิธภณัฑ์สถานในสมยัต่อมา57  โดยประกาศจดัการตรวจรักษา
โบราณสถาน  ซ่ึงออกประกาศเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2466  มีหลกัการและเหตุผลในคาํปรารภดงัน้ี 
“มีพระบรมราชโองการในพระรามาธิบดีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัวดาํรัสเหนือ

                                                 
55 กรมศิลปากร สาํนกัโบราณคดี.  เล่มเดิม.  หนา้  33. 
56 การอนุรักษม์รดกวฒันธรรมในประเทศ.  สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2555, จาก 

http://vasuposh.blogspot.com/2010/07/blog-post_6663.html 
57 สุนทร  เพชรทอง.  เล่มเดิม.  หนา้ 15. 
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เกลา้ฯให้ประกาศให้ทราบทัว่ไปวา่ในประเทศสยามน้ี  มีของโบราณเช่น  เจดียสถานและวตัถุต่าง
ซ่ึงสมเด็จพระเจา้แผ่นดินและช่างผูช้าํนาญศิลปศาสตร์ได้สร้างไวแ้ต่ปางก่อนเป็นอนัมาก  ของ
โบราณเช่นกล่าวมายอ่มเป็นหลกัฐานในพงศาวดาร  และเป็นเคร่ืองอุปกรณ์ตรวจตราหาความรู้ทาง
โบราณคดีต่างๆ  อนัเจริญประโยชน์และเกียรติยศของบา้นเมือง  เพราะฉะนั้นบรรดาอารยประเทศ
จึงถือเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลจะต้องเป็นธุระเก้ือกูล  การตรวจตรารักษาของโบราณอนัท่ีมีอยู่ใน
ประเทศของตน  ของโบราณอนัมีพระราชอาณาเขตสยามประเทศน้ีท่ีมีพนกังานดูแล  รักษาอยูต่าม
สมควรแลว้ก็มี  ท่ียงัทอดทิ้งมิไดมี้ผูพ้ิทกัษรั์กษาก็มี  ท่ีควรจะตรวจตราหาความรู้ให้เป็นประโยชน์
ยิ่งข้ึน  แต่ยงัมิไดต้รวจตราก็มาก  เหตุเพราะยงัไม่มีเจา้หน้าท่ีในรัฐบาลท่ีจะอาํนวยการตรวจตรา  
และการรักษาของโบราณ  การนั้นยงัไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
กรรมการหอพระสมุดพระวชิรญาณ  สําหรับพระนครซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
ทรงแต่งตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2477  ใหเ้ป็นพนกังานอาํนวยการตรวจตรารักษาโบราณวตัถุสถานอีกหนา้ท่ี
หน่ึง  โดยปรากฏอาํนาจหนา้ท่ีในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 40 พุทธศกัราช  2466 วา่ 
  1.ให้พิเคราะห์เลือกสรรและกาํหนดว่าของโบราณแห่งใดและส่ิงใดควรจะตรวจรักษา
ไวส้าํหรับบา้นเมือง 
  2.ใหคิ้ดอ่านวธีิการตรวจตรารักษาของโบราณซ่ึงสมควรรักษาไวส้าํหรับบา้นเมือง 
  3.ให้ตรวจตราและเป็นท่ีปรึกษาแนะนาํเจา้หน้าท่ีผูอ่ื้นซ่ึงเป็นพนกังานตรวจตรารักษา
ของโบราณ 
  4.ใหพ้ดูจาวา่กล่าวในเร่ืองการตรวจตรารักษาของโบราณไดต้รงต่อเจา้กระทรวง  ทบวง 
กรม  หรือเทศาภิบาล  และผูอ่ื้นตามท่ีเห็นสมควรแก่ประโยชน์ของการนั้น 
  5.ให้ทาํรายงานการท่ีไดจ้ดัทาํนาํข้ึนทูลเกลา้ฯถวายไม่น้อยกว่าปีละคร้ังหน่ึงเป็นคร้ัง
กาํหนด” 
  ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 7  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้โปรดกระหม่อมให้จดัตั้ง “ราชบณัฑิตยสภา”ในปีพ.ศ.2469  เพื่อทาํหนา้ท่ีบาํรุงรักษาวิชาช่าง  
วชิาหนงัสือ  และวชิาโบราณคดี  โดยราชบณัฑิตยสภาแบ่งโบราณสถานออกเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่  
  โบราณสถาน  หมายถึง  สถานท่ีหรืออาคารส่ิงก่อสร้าง  อนุสรณ์สถาน  เมืองโบราณ  
หรือสถานท่ีใด ๆ  ท่ีไม่อาจเคล่ือนท่ีได ้ และมีอายรุาว 100 ปีข้ึนไป 
  โบราณวตัถุ  หมายถึง  วตัถุหรือส่ิงของ  ตลอดจนเคร่ืองใช ้ เคร่ืองประดบัช้ินส่วนของ
โบราณสถานใดๆ อนัอาจเคล่ือนท่ีได ้ และมีอายตุั้งแต่ 100 ปีข้ึนไป 
  โดยราชบณัฑิตยสภาได้วางแนวทางการสงวนรักษาของโบราณเบ้ืองต้นไวเ้ป็น 3 
ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 
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  ขั้นท่ี 1  เรียกวา่ ขั้นป้องปราม คือ  การควบคุมดูแลอยา่งจริงจงั  ห้ามปรามมิให้ผูใ้ดบุก
รุก  หรือร้ือทาํลาย  หรือเคล่ือนยา้ยของโบราณท่ีสาํคญัอนัควรสงวน 
  ขั้นท่ี 2  เรียกว่า  ขั้นบาํบดั คือ  การลงมือจดัการถากทาง  ทาํความสะอาด  ซ่อมแซม  
และคํ้าจุนป้องกนัยดือายตุ่อโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  หรือหยดุย ั้ง  มิใหช้าํรุดหกัพงัอีกต่อไป 
  ขั้นท่ี 3  เรียกวา่  ขั้นรักษา คือ  การบูรณะ  หรือการปฏิสังขรณ์  อนัเป็นขั้นตอนสุดทา้ย
ท่ีตอ้งลงมือปฏิบติัเพื่อใหโ้บราณสถาน  โบราณวตัถุท่ีมีสภาพชาํรุดทรุดโทรมมาก  มีความแข็งแรง
มัน่คงดงัเดิม 
  จากแนวทางการสงวนรักษาโบราณสถานดงักล่าวคณะกรรมการแห่งราชบณัฑิตยสถาน
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารบูรณะ  ปฏิสังขรณ์โบราณสถานดงัน้ี 
  1. ให้อนุรักษ์ไวต้ามรูปแบบเดิม  อย่าให้เปล่ียนรูปร่างและลวดลายไปอย่างอ่ืนตามใจ
ชอบ 
  2. อยา่ใหร้ื้อทาํลายโบราณสถานท่ีสาํคญั  เพื่อท่ีจะสร้างของใหม่ข้ึนแทน 
  3. ตอ้งรักษาสภาพแวดลอ้มของโบราณสถาน  ไม่ให้อาคารใหม่เขา้ไปเบียดจนทาํให้
โบราณสถานเสียสง่า  ควรจัดผ ังบริเวณในเขตวัดให้มี ท่ีดินสําหรับก่อสร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึน
โดยเฉพาะ58 
  ในปีเดียวกนั(พ.ศ.2469)  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัออกใช ้2 ฉบบั  คือ  
  1. พระราชบญัญติัจดัตั้งพิพิธภณัฑส์ถานสาํหรับพระนคร พุทธศกัราช 2469 
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดส่งโบราณสถานและศิลปวตัถุออกนอกประเทศ 
พุทธศกัราช 2469 59 
  ต่อมาภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475  ไดมี้การตราพระราชบญัญติัวา่
ด้วยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2477 โดย
ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2478  ซ่ึงมีวิธีการซ่อมท่ีพยายามรักษารูปเดิมท่ีสุด คือ  ตอ้ง
คน้ควา้สอบสวนรูปเดิมวา่เป็นอยา่งไร  พยายามคน้หาช้ินตกหล่นมาประสานพอให้รู้ว่าทรวดทรง
และลวดลายส่ิงใดท่ีเพิ่มเติมข้ึนใหม่  โดยคน้หาของเดิมไม่ไดก้็ทาํโดยวิธีแสดงให้ชดัเจนวา่เป็นของ
ต่อเติมข้ึนใหม่   
  ทั้งน้ี  ได้มีการยกเลิกประกาศจัดการตรวจรักษาโบราณสถาน  พุทธศกัราช 2466  
พระราชบญัญติัจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สถานสําหรับพระนคร พุทธศกัราช 2469  และพระราชบญัญติั
จดัตั้งพิพิธภณัฑส์ถานสาํหรับพระนคร พุทธศกัราช 2469 
                                                 

58 สาํนกังานโบราณคดี  กรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม. เล่มเดิม.  หนา้  33-35 
59 สุนทร  เพชรทอง.  เล่มเดิม.  หนา้ 16. 
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  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ  โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2477  น้ีไดโ้อนอาํนาจการควบคุมดูแลจากราชบณัฑิตยสภา  มาเป็นอาํนาจของอธิบดี
กรมศิลปากร  และในพระราชบัญญัติฉบับน้ียงัได้กําหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรจัดทําบัญชี
โบราณสถานภายในประเทศทั้งท่ีมีเจา้ของและไม่มีเจา้ของ  สําหรับการข้ึนบญัชีโบราณสถานท่ีมี
เจา้ของนั้น  หากเจา้ของไม่พอใจใหข้ึ้นบญัชี  ใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใน 30 วนั  และโบราณสถานข้ึนบญัชีไวแ้ลว้ผูใ้ดจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมศิลปากรเสียก่อน  ส่วนการข้ึนทะเบียนโบราณวตัถุตอ้งอาศยัอาํนาจเดียวกนักบัการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถาน60   
  ต่อมาในปี พ.ศ.2501  ในขณะท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์(พ.ศ.2502) เล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวซ่ึงกาํลงัต่ืนตวัอยู่ในยุโรปและ
อเมริกา  และประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีจะพฒันาเพื่อการท่องเท่ียว  ประกอบกบัคนไทยมีวิถีชีวิต
ศิลปวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ  และสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมายงัประเทศไทยได ้ มีการ
ริเร่ิมนาํระบบสาธารณูปโภคต่างท่ีทนัสมยัเขา้มา  และยกเลิกกฎหมายจาํกดัการถือครองท่ีดิน  ทาํให้
เกิดผลกระทบกบัเมืองเป็นอย่างมาก  ทาํให้โบราณสถานต่างๆในเมืองและในแหล่งสําคญัต่างๆ 
ไดรั้บผลกระทบ 
  ในปี พ.ศ.2504  ไดมี้การออกพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีการยกเลิกพระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ 
โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2477 และ(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2489  
  ในปี พ.ศ.2511 คณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยการศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติไดเ้สนอขอความช่วยเหลือโครงการ Participation Program ให้ยเูนสโก (UNESCO) 
ส่งผูเ้ช่ียวชาญ 2 คน คือ ดร.บนั  โกบายาชิ  และนายโรเบิร์ต  การ์วยี ์ มาช่วยวางแผนโครงการสงวน
รักษาโบราณสถานอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดอุทยานประวติัศาสตร์ในเวลาต่อมา 
  ในปี พ.ศ.2520  กรมศิลปากรได้เสนอแผนอนุรักษ์และพฒันาศิลปวฒันธรรมไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2520-2524  และต่อเน่ืองในฉบบัท่ี 5 พ.ศ.
2525-2529 ดว้ยการเสนอเร่ืองการจดัการโบราณสถานเมืองสุโขทยัเป็นเมืองประวติัศาสตร์  และ
ริเร่ิมโครงการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์โดยบรรจุไวใ้นแผนเช่นกนั  และในปี พ.ศ.2525  
มีการจดัตั้งอุทยานประวติัศาสตร์ข้ึนเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 10 แห่ง 
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  ต่อมาในปี พ.ศ.2528  กรมศิลปากรไดอ้อกระเบียบการบูรณะโบราณสถาน พ.ศ.2528  
โดยระเบียบดงักล่าวเกิดข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎบตัรเวนิส (The Venice Charter)  และเขา้กบั
หลกัการสากลต่าง ๆ  
  ในปี พ.ศ.2530  รัฐบาลไทยให้สัตยาบรรณร่วมในการอนุสัญญามรดกโลกทาง
วฒันธรรมและธรรมชาติ  การร่วมสัตยาบนัดงักล่าวทาํให้ไทยเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพื่อ
ยื่นเสนอเป็นมรดกโลกในอนาคตอนัได้แก่ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร  อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  ศรีสัชนาลยั  และกาํแพงเพชร  แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง 
  ในปี พ.ศ.2532  ไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสภาระหว่างชาติว่าด้วยโบราณสถาน
(ICOMOS) ซ่ึงเป็นองค์กรภายใต ้UNESCO เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์  คุม้ครอง  ทาํนุบาํรุง  และ
ส่งเสริมโบราณสถานเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การศึกษาและความร่วมมือในการดูแล
โบราณสถานของสมาชิก 
  ในปี พ.ศ.2535  มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ   และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  (ฉบับท่ี  2)   พร้อมกับได้มีการตรา
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535  การแกไ้ขพระราชบญัญติัน้ีเป็น
การขยายเพิ่มเติมเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  ทั้งเพิ่มความสําคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัโบราณสถาน  และเพิ่มความหมายของโบราณสถานให้กวา้งข้ึน  พร้อมทั้งเพิ่มการเก็บ
รายไดก้บัโบราณสถานไดด้ว้ย61 
  ในปี พ.ศ.2540  ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 
2540  หมวด  3  วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  มาตรา 46  เนน้สิทธิของประชาชนในการ
มีส่วนร่วมในการสงวน  บาํรุงรักษา  และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร  รวมทั้งคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม
ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  พร้อมทั้งเนน้ใหบุ้คคลในทอ้งถ่ินมีสิทธิอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมอนัดีของชาติ  และมีส่วนร่วมในการจดัการ  บาํรุงรักษา  นอกจากนั้นยงัมี
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษท่ี์น่าสนใจคือ 
  หมวด 3  สิทธิเสรีภาพของชาวไทย มาตรา 56  เน้นให้มีการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ี
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ตอ้งได้รับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งให้องค์กร
อิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มและผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาให้ความ
เห็นชอบก่อน  นอกจากนั้นยงัให้สิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
เพื่อปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีกาํหนดในกฎหมาย  หรือให้สิทธิในการตรวจสอบการทาํงานแก่ประชาชน
นั้นเอง 
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  หมวด 9  การปกครองท้องถ่ิน มาตรา 289  องค์กรปกครองท้องถ่ินย่อมมีหน้าท่ี
บาํรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน  และองคก์ร
ทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะจดัการอบรม  ฝึกอาชีพตามความเหมาะสมตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  และ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมของรัฐ 
  เห็นไดว้า่  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาน้ีให้ความสําคญักบัปัจจยั 2 ประการดว้ยกนั 
คือ  ความสัมพนัธ์ของโบราณสถานและส่ิงแวดลอ้ม  และการกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชนทัว่ไป
มีส่วนในการอนุรักษ์พร้อมทั้ งกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินร่วมดูแล 62  ดังนั้ น  การอนุรักษ์
โบราณสถานจึงอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินโดยต้องคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมกับ
โบราณสถานดว้ย 
  แมใ้นปัจจุบนัจะมีพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ พ.ศ.
2542  ท่ีเป็นไปตามมาตรา 289 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 กาํหนดให้
หน่วยงานราชการส่วนกลางดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจดา้นศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้กรมศิลปากรต้องถ่ายโอนภารกิจ
สาํคญั 2 ดา้น คือ 
  1.  การจดัการดูแลโบราณสถาน 
  2.  การจดัการพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ  ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2546  กรมศิลปากรไดถ่้ายโอนภารกิจดา้นการดูแลรักษาโบราณสถาน 2 
ภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ินประกอบดว้ย  
  1.  ภารกิจการบาํรุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่  กิจกรรมรักษาความสะอาด  
ถากถางวชัพืชและกาํจดัส่ิงกีดขวาง  และการปกป้องคุม้ครองรักษาความปลอดภยัโบราณสถานทั้ง
ท่ีมีความสาํคญัระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
  2.  ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกรม
ศิลปากรกาํหนด  โดยอนุญาตให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการกิจกรรมการซ่อมแซม
เบ้ืองต้นตามรูปแบบ  วสัดุ  และวิธีการดั้ งเดิม  การคํ้ ายนัโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การ
เสริมสร้างความมัน่คงแขง็แรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ์  การประกอบคืนสภาพดว้ยวิธีอนสัติโล
ซิส(Anastylosis)  และการประยุกต์ใช้สอยเฉพาะโบราณสถานท่ีมีความสําคญัในระดบัท้องถ่ิน
เท่านั้น  มิไดถ่้ายโอนภารกิจท่ีมีความสาํคญัระดบัชาติใหด้ว้ย 
  พร้อมกนัน้ีกรมศิลปากรได้มีการจดัทาํคู่มือสําหรับการปฏิบติัภารกิจการดูแลรักษา
โบราณสถานขั้นพื้นฐาน  คู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน  และจัดการอบรมวิธีการทาํงานให้องค์กร
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ปกครองท้องถ่ินนําไปปฏิบัติตั้ งแต่ พ.ศ.2547  แต่ย ังมิได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากรท่ีตั้งอยู่ใน
เขตการปกครองทอ้งถ่ินต่างๆ ใหก้บัองคป์กครองทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด  โดยมีเหตุผลวา่พิพิธภณัฑ์และ
หอจดหมายเหตุท่ีอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรนั้นเป็นสถาบนัระดบัชาติเป็นสถาบนัท่ีเก็บ
รักษาและจดัการหลกัฐานท่ีสําคญัระดบัชาติไม่ใช่ของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงโดยเฉพาะ  และใน
การดูแลนั้นจะตอ้งใชน้กัวชิาการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีมีประสบการณ์หลายสาขา 
  ดงันั้น  การถ่ายโอนภารกิจในการดาํเนินการอนุรักษโ์บราณสถานจึงเปรียบเทียบไดก้บั
งานภารโรงและยามรักษาความปลอดภยัท่ีองคป์กครองทอ้งถ่ินไม่ค่อยยนิดีกบัภารกิจดงักล่าวเท่าไร
นกั  และแมว้่ากรมศิลปากรจะไดถ่้ายโอนภารกิจดา้นการดูแลรักษาโบราณสถานท่ีมีความสําคญั
ระดบัทอ้งถ่ินให้กบัองค์ปกครองทอ้งถ่ินอีกภารกิจหน่ึง เช่น  การซ่อมแซมเบ้ืองตน้  การคํ้ ายนั
โบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมสร้างความมัน่คงแขง็แรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ์  การ
ประกอบคืนสภาพหรืออนัสติโลซิส(Anastylosis)  และการประยุกต์ใช้สอยโบราณสถานท่ีมี
ความสําคญัระดบัทอ้งถ่ินได้  แต่ก็มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขให้องค์ปกครอง
ทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัมากมายและยุง่ยากจนแทบจะมองไม่เห็นความเป็นไปไดว้า่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะดาํเนินการในลักษณะพึ่งตนเองได้อย่างไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเง่ือนไขท่ีกาํหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญถึง 7 กลุ่มเพียงเง่ือนไขเดียว  ก็เป็น
อุปสรรคท่ีทาํให้องค์ปกครองทอ้งถ่ินไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการการจดัการดูแลรักษา
โบราณสถานใดๆ ไดเ้ลย  ตาํแหน่งบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีกรมศิลปากรกาํหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีให้ครบถึงจะสามารถบริหารทรัพยากรทางโบราณคดีไดป้ระกอบดว้ย  
นกัโบราณคดี  สถาปนิก  วศิวกร  นกัวทิยาศาสตร์  นกัวิชาการช่างศิลป์  ช่างสํารวจ  ช่างศิลปกรรม  
ช่างโยธา  และช่างเขียนแบบ  ท่ีต้องเป็นผู ้มีความรู้และประสบการณ์การทํางานอนุรักษ์
โบราณสถาน  และจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินอีกตาํแหน่งหน่ึงดว้ย63 
  ต่อมาไดมี้การจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจและแผนปฏิบติัการฯ (ฉบบัท่ี 2)  และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2551  รวมทั้งได้รายงานต่อสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติทราบแล้ว  ซ่ึงแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551  และแผนปฏิบติัการกาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  หนา้ 3 - 6. 
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องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป  
เล่มท่ี 125 ตอนพิเศษ 40 ง วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2551 
  สาระสาํคญัของแผน คือ   
  1.  ให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการ  หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินเป็นเจา้
พนกังานเพื่อดาํเนินการตามท่ีอธิบดีกาํหนด 
  2.  ให้มีคณะกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ  นกัวิชาการ  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินร่วมเป็นคณะกรรมการในการกําหนดระดับความสําคัญของโบราณสถานและ
โบราณวตัถุท่ีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มีอาํนาจหนา้ท่ีในการดูแลรักษาโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ 
  3.  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการและดูแลรักษา
โบราณสถานและโบราณวตัถุเฉพาะท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์  และความสําคญัในระดบัชุมชน
และระดบัทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีกรมศิลปากรกาํหนด 
  4.  ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจกาํหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผูเ้ขา้ชม
โบราณสถานซ่ึงอยูใ่นความดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และให้ตกเป็นรายไดข้ององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  5.  กําหนดแนวทางปฏิบติัร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และกรม
ศิลปากรกรณีการดาํเนินการอ่ืนๆ ภายในเขตองคป์กครองทอ้งถ่ิน 
  ดงันั้น  ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทย  จึงมีส่วนร่วมกบักรม
ศิลปากรในการอนุรักษ์โบราณสถานในระดับชุมชนและระดับท้องถ่ิน  อนัมีลักษณะเป็นการ
กระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินภายใตก้ารมีส่วนร่วมกบักรมศิลปากร 
  ในกระแสพฒันาไปสู่โลกไร้พรมแดน  หรือโลกาภิวัตน์  ประเทศไทยโดยกรมศิลปากร
ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกองคก์ารดา้นวฒันธรรมระหวา่งประเทศหลายองคก์รท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1. องคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์  และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (United  
Nation Education Scientific and Culture Organization, UNESCO) 

2. สถาบนัการศึกษาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม (International  
Institute for Study the Methodology of Preservation for Culture Heritage, ICCROM) 

3. สภาโบราณสถานระหวา่งประเทศ (International Council on Monument and Sites,  
ICOMOS) 

4. สภาท่ีปรึกษาพิพิธภณัฑน์านาชาติ(International Council of Museums, ICOM) 
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5. ศูนยภ์ูมิภาคโบราณคดีและวจิิตรศิลป์ในองคก์ารรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้

6. สถาบนันานาชาติวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ดา้นงานประวติัศาสตร์และศิลปะ 
(International Institute for The Conservation of History and Artistic Works, I.I.C.) 
  นอกจากน้ียงัไดเ้ขา้ร่วมในการให้สัตยาบนัในอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษ์โบราณมรดกทางวฒันธรรมไดแ้ก่  อนุสัญญาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยการปกป้องและให้ความปลอดภยัแก่มรดกทางวฒันธรรมจาก
ภยัสงคราม  และอนุสัญญาขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์  และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
วา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก ค.ศ.1972  หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือว่า 
“อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก”64 การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศและการให้
สัตยาบนัในอนุสัญญาระหวา่งประเทศของกรมศิลปากร ทาํให้ตอ้งมีการปรับปรุงแนวทางในการ
บริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมของไทยและมาตรฐานในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 
     
2.3  ความหมายของ การอนุรักษ์ 
 ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คาํวา่ “อนุรักษ”์ หมายความวา่  รักษาให้
คงเดิม 
 สาํหรับความหมายของการอนุรักษน์ั้น  มีทั้งความหมายท่ีมีนยักวา้งและความหมายท่ีมี
นยัแคบ  โดยมีผูใ้หค้วามหมายไวท้ั้ง 2 นยั  ความหมายท่ีมีนยักวา้งนั้น “การอนุรักษ์” หมายถึง  การ
ใช้และการจดัการทรัพยากรทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนอย่างฉลาด  ตลอดจนมีการ
วางแผนอยา่งรอบคอบสาํหรับทรัพยากรเหล่านั้น  เพื่อบรรลุความตอ้งการในอนาคตของเราเอง  ซ่ึง
ความตอ้งการในอนาคตหมายถึงการมีแหล่งทรัพยากรไดอ้ยา่งเพียงพอในอนาคตนั้นเอง 
 ส่วนความหมายท่ีมีนัยแคบนั้น หมายถึง  การปรับปรุงอาคาร  และพื้นท่ีใกล้เคียง
(Conservation Area) โดยมกัเป็นอาคารท่ีคุณภาพดีทางโบราณสถาน หรือมีความสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์65 
 นอกจากนั้น “การอนุรักษ์” ยงัหมายความถึง การตามรักษาซ่ึงรวมถึงการป้องกนัดูแล
รักษา  และรวมถึงการอนุรักษส่ิ์งท่ีเคยมีอยูก่่อนหนา้นั้นโดยคาํนึงถึงคุณค่าและความมุ่งหมายในการ
ใชป้ระโยชน์ดว้ย  ซ่ึงการอนุรักษน์ั้นไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งรักษาทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้นสภาพเดิม  

                                                 
64 สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์.  เล่มเดิม.  หนา้ 48 - 49. 
65 อุดม  สกลุพาณิชย.์  (2533).  การศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการอนรัุกษ์ในเขตพืน้ท่ีชุมชนเมืองเก่า

ลพบุรี. หนา้ 43. 
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แต่เป็นการควบคุมการเปล่ียนแปลงให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีระเบียบ  ในการอนุรักษ์จะตอ้ง
กาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการอนุรักษ์เสียก่อนว่าอะไรคือส่ิงท่ีตอ้งการจะอนุรักษ์  และจะ
อนุรักษเ์พื่ออะไร  โดยทัว่ไปแลว้  ส่ิงสําคญัอนัดบัแรกท่ีจะตอ้งการอนุรักษ ์คือ  ลกัษณะของเมือง
(Character of Town)จะตอ้งศึกษาวา่อะไร คือ  ส่ิงท่ีทาํให้เมืองมีลกัษณะพิเศษแตกต่างออกไปจาก
เมืองอ่ืนๆ เช่น  อาคารประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  หรืออาคารท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงประวติัศาสตร์ของเมืองหรือกิจกรรมของประชาชนในเมือง  รวมทั้งลกัษณะทางสังคม 
เช่น จตุัรัสกลางเมือง  ตลาด  เป็นตน้66  
 ส่วนกรมศิลปากรไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า “การอนุรักษ”์  หมายถึง  การดูแล  รักษา
เพื่อใหค้งคุณค่าไว ้ และใหห้มายรวมถึงการป้องกนั  การรักษา  การสงวน  การปฏิสังขรณ์  และการ
บูรณะดว้ย 
 การสงวนรักษา  หมายความถึง  การดูแลรักษาไว้ตามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยู่และ
ป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป 
 การปฏิสังขรณ์  หมายความถึง  การทาํใหก้ลบัคืนสู่สภาพอยา่งท่ีเคยเป็นมา 
 การบูรณะ  หมายความถึง  การซ่อมแซม  และปรับปรุงให้มีรูปทรงลกัษณะกลมกลืน
เหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม  และส่ิงท่ีทาํ
ข้ึนใหม่67  
 กล่าวโดยสรุป หากพิจารณาจากระเบียบของกรมศิลปากรว่าด้วยโบราณสถาน         
พ.ศ.2528  คาํวา่ “การอนุรักษ์”  หมายถึง  กระบวนการในการรักษาให้คงสภาพเดิมโดยเร่ิมตั้งแต่
การควบคุม ป้องกนั  ดูแลรักษา  ซ่อมแซมใหเ้หมือนของเดิมมากท่ีสุด 
 
2.4  ความหมายของ โบราณสถาน 

 2.4.1  ความหมายของโบราณสถานในทางกฎหมาย   
  คาํวา่ “โบราณสถาน” นั้น  ในมาตรา 4 ของพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ 
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534   ไดใ้ห้คาํ
จาํกดัความไวด้งัน้ี 

  “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการ
ก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้น  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  

                                                 
66 ไชยโย  มะลิผล.  (2542).  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม. หนา้ 12. 
67 ระเบียบกรมศิลปากรวา่ดว้ยโบราณสถาน พ.ศ.2528  ขอ้ 3(1) 
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ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั้งน้ีให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวติัศาสตร์  
และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย 
  นอกจากนั้นในระเบียบของกรมศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษโ์บราณสถาน พ.ศ.2528  ซ่ึง
เป็นระเบียบท่ีกรมศิลปากรออกโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 11 แห่ง
พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ท่ีให้
อาํนาจออกระเบียบเพื่อให้การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปโดยถูกตอ้งก็ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า 
“โบราณสถาน” ไวใ้นข้อ 3(2) ซ่ึงมีความหมายคล้ายคลึงกับในพระราชบญัญัติโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไวว้า่ หมายถึง  อสังหาริมทรัพยซ่ึ์ง
โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของ
อสังหาริมทรัพย์นั้ น  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  และให้
หมายความรวมถึงศิลปวตัถุท่ีติดตั้งประจาํกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นดว้ย 
  เม่ือพิจารณาความหมายของโบราณสถานท่ีกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้  การท่ีจะถือวา่ส่ิง
ใดเป็นโบราณสถานจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดัง น้ี   คือ  ประการแรกจะต้องเป็น
อสังหาริมทรัพย์  และประการท่ีสอง คือ  โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดย
หลักฐานเ ก่ียวกับประวัติศาสตร์ของอสังหาริมทรัพย์นั้ น   เ ป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  
ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ซ่ึงองค์ประกอบทั้งสองประการน้ี   จะตอ้งพิจารณาถึงหลกัการ
สาํคญัอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 3 ประการ คือ 
  1.  อายขุองอสังหาริมทรัพย ์

  2.  ลกัษณะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

  3.  หลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพย ์

  ทั้งน้ี  จะต้องเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์แขนงใดแขนงหน่ึงใน 3 แขนง  คือ  ศิลปะ
ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี 
  เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแล้ว  จะเห็นได้ว่า
กฎหมายได้ให้คาํนิยามโบราณสถานครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะมีประวติัศาสตร์
ความเป็นมาท่ียาวนาน  มีลกัษณะการก่อสร้างท่ีบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมของคนในสมยัก่อนท่ี
สืบทอดกนัมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  ความมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมของคนในชาติ  เป็นประโยชน์
ในด้านโบราณคดี  แหล่งประวติัศาสตร์  อุทยานประวติัศาสตร์และศิลปวตัถุท่ีตั้ งประจาํกับ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นดว้ย   

 โบราณสถานในประเทศไทย  อาจแบ่งประเภทตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได ้ ดงัน้ี คือ 
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1. แบ่งแยกโดยพิจารณาตามหลกักรรมสิทธ์ิ  แบ่งเป็น 
 1.1  โบราณสถานท่ีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 1.2  โบราณสถานท่ีไม่มีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
2.   แบ่งแยกโดยพิจารณาจากหลกัการข้ึนทะเบียน  แบ่งเป็น 
 2.1  โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
 2.2  โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน68 

  สําหรับความเป็นมาของการข้ึนทะเบียนโบราณสถานนั้น  ตามกฎหมายฉบบัเดิมคือ 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2477  
มิได้ใช้คาํว่า “ข้ึนทะเบียน”  อย่างในกฎหมายปัจจุบนัแต่ใช้คาํว่า “จดัทาํบญัชี” ดงัจะเห็นได้จาก
บทบญัญติัในมาตรา 6 ของกฎหมายดงักล่าววา่ “ให้อธิบดีจดัทาํบญัชีบรรดาโบราณสถานท่ีมีอยูใ่น
ประเทศสยามข้ึนไว ้ ไม่วา่โบราณสถานท่ีมีเจา้ของเป็นของเอกชนคนใดหรือไม่มีเจา้ของ  หรือเป็น
ทรัพยสิ์นของแผน่ดิน  รวมทั้งโบสถ ์ วดัวาอาราม  และส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนอนัเก่ียวกบัศาสนา 
  บญัชีนั้นบุคคลใด ย่อมตรวจดูและขอคดัสําเนาได้  หรือขอรับสําเนาบญัชีหรือย่อ
รายการอนัรับรองวา่ถูกตอ้งได ้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีอธิบดีจะกาํหนดไว ้ แต่ไม่เกินหา้บาท” 
  แมใ้นกฎหมายฉบบัปัจจุบนั  คาํวา่ “จดัทาํบญัชี” ยงัหลงเหลือให้เห็นตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา 8 แห่ง พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 วา่ “บรรดาโบราณสถานซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรไดจ้ดัทาํบญัชี  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติแลว้
ก่อนท่ีพระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ  ให้ ถือว่า เ ป็นโบราณสถานท่ีได้ข้ึนทะเบียนแล้วตาม
พระราชบญัญติัน้ีดว้ย”69  ดงันั้น  โบราณสถานท่ีกรมศิลปากรไดจ้ดัทาํบญัชีและประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาแล้วก่อนวัน ท่ีพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ใช้บงัคบั  แมโ้บราณสถานนั้นมิไดจ้ดทะเบียนก็ให้ถือว่าเป็น
โบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียน  ทาํให้ไม่มีความแตกต่างระหวา่งโบราณสถานท่ีมีการข้ึนบญัชีแลว้
กบัโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
 2.4.2  ความหมายของโบราณสถานในเชิงวชิาการและในทางกฎหมายระหวา่งประเทศ 
  ในทางกฎหมายระหวา่งประเทศนั้นมิไดใ้หนิ้ยามหรือความหมายของคาํวา่ 

                                                 
68 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  (2552).  กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย.  หนา้ 4 - 6. 
69 กรมศิลปากร.  (2550).  พระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 พร้อมด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง. หนา้ 49. 
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“โบราณสถาน” ไวโ้ดยตรง  แต่จากนิยามของโบราณสถานในทางกฎหมายขา้งตน้ได้นิยามให้
โบราณสถานมีความหมายรวมไปถึง “แหล่งโบราณคดี” “อุทยานประวติัศาสตร์” และ “แหล่ง
ประวัติศาสตร์”  ด้วย    ซ่ึงในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มิไดใ้หค้าํนิยามต่างๆ ดงักล่าวไวแ้ต่ประการใด  ดงันั้น จึงควร
ทาํความเขา้ใจกบัคาํวา่ “แหล่งโบราณคดี” “อุทยานประวติัศาสตร์” และ “แหล่งประวติัศาสตร์” ซ่ึง
ปรากฏในทางวชิาการและกฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย 
  ในส่วนของความหมายของ “แหล่งโบราณคดี” นั้นมีคาํจาํกดัความทางวิชาการไวว้่า 
หมายถึง  บริเวณท่ีมีหลกัฐานของพฤติกรรมมนุษยใ์นอดีต  ทั้งท่ีอยูบ่นดิน  ใตดิ้น  และใตน้ํ้ า เช่น  
ท่ีอยูอ่าศยั  สุสาน  ศาสนสถาน  หรือสถานท่ีประกอบอาชีพและแหล่งเรืออบัปาง 
  สําหรับความหมายของ “อุทยานประวติัศาสตร์” นั้น  ในทางวิชาการได้ให้คาํจาํกัด
ความไวว้่า  หมายถึง  บริเวณท่ีมีหลกัฐานสําคญัทางประวติัศาสตร์สมยัใดสมยัหน่ึงของประเทศ  
หลกัฐานและความสาํคญัดงักล่าวอาจเป็นทางวฒันธรรม  การเมือง  และสังคมวทิยาก็ได ้
  ในกฎบตัรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ว่าดว้ยการอนุรักษ์อุทยานประวติัศาสตร์(The Florence 
Charter , 1982) หรือเรียกสั้นวา่ “กฎบตัรแห่งเมืองฟลอเรนซ์” ซ่ึงเป็นกฎบตัรระหวา่งประเทศท่ีได้
รับรองอยา่งเป็นทางการโดยสภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ เม่ือวนัท่ี 15  ธนัวาคม ค.ศ.1982  
ไดใ้ห้นิยาม “อุทยานประวติัศาสตร์”  ไวว้่า คือ  ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
ภูมิทศัน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ในมุมมองดา้นประวติัศาสตร์หรือศิลปะ  ดงันั้นจึงให้ถือว่า
เป็นโบราณสถานด้วย  โดยอุทยานประวติัศาสตร์จะประกอบด้วยส่วนของสถาปัตยกรรมท่ีมี
ส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุด คือ  พนัธ์ุไมม้าแต่ดั้งเดิมและส่ิงมีชีวิตซ่ึงสามารถจะเส่ือมสลายและ
ฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ได้  รูปลักษณ์ของอุทยานประวติัศาสตร์จึงสะท้อนถึงความสมดุลอย่างย ัง่ยืน
ระหว่างวฏัจกัรแห่งฤดูกาลกบัการเจริญเติบโต  และการเส่ือมสลายของธรรมชาติ  รวมทั้งความ
ปรารถนาของศิลปินและช่างฝีมือในอนัท่ีจะรักษาสภาพเดิมของอุทยานให้คงอย่างถาวรตลอดไป  
อุทยานประวติัศาสตร์ยงัรวมทั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่  ไม่วา่จะเป็นสวนท่ีจดั
ข้ึนเป็นระเบียบแบบแผนหรือเป็นเพียงภูมิประเทศ (landscape) เท่านั้น 
  นอกจากน้ี  ในส่วนของโบราณสถานท่ีมีลักษณะเป็น “แหล่งประวติัศาสตร์” นั้ น  
จะตอ้งเป็นสถานท่ีซ่ึงมีความสําคญัในทางประวติัศาสตร์  ซ่ึงตอ้งมีช่วงอายุอยูช่่วงใดช่วงหน่ึงหรือ
หลายช่วงเวลาในอดีต  หรือตั้งแต่ช่วงเวลาในอดีตเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจุบนั  แหล่งประวติัศาสตร์
เหล่าน้ีจะมีหลายลกัษณะและแตกต่างกนัตามขนาด  เน้ือหาทางวฒันธรรม  การตั้งถ่ินฐาน  และ 
การใชป้ระโยชน์ของแหล่งประวติัศาสตร์นั้น 
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  โบราณสถานมีนยัวา่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติ  หรือเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม  เพราะโบราณเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้ทราบถึงอารยธรรมของคนในชนชาติต่างๆ ทัว่โลก   
มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์  และถูกรังสรรคข้ึ์นมาจากความสามารถและฝีมือของมนุษย ์ จึง
ควรทาํความเขา้ใจความหมายของมรดกโลกทางวฒันธรรมดว้ย  ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายไวว้า่ “แหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม”  หมายถึง  สถานท่ีซ่ึงเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม  หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น  ถํ้ า  หรือกลุ่ม
สถานท่ีก่อสร้างซ่ึงยก  หรือเช่ือมต่อกนัอนัมีความเป็นเอกลกัษณ์  หรือแหล่งสถานท่ีสําคญัอนัอาจ
เป็นผลงานฝีมือมนุษยห์รือเป็นผลงานร่วมกนัระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์ รวมทั้งพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่ง
โบราณคดี  ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีมีคุณค่าลํ้ าเลิศทางประวติัศาสตร์  ศิลปะ  มานุษยวิทยา  หรือ
วทิยาศาสตร์ 
  แหล่งมรดกทางวฒันธรรมประกอบด้วยคุณลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมิใช่เฉพาะแต่อนุสรณ์
สถานท่ีสําคญั  บริเวณประวติัศาสตร์และสวนประวติัศาสตร์เท่านั้น  แต่ยงัรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้ม
ทั้งหมดท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  และทรัพยากรมรดกทางวฒันธรรมซ่ึงเก่ียวพนักบัคุณค่าของแหล่งมรดก
ทางวฒันธรรมนั้นๆ  ดงันั้น จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะจาํแนกลกัษณะแหล่งมรดกทางวฒันธรรม  เพื่อ
จะไดท้ราบถึงคุณค่าความสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง  และยงัประโยชน์แก่การกาํหนดขั้นตอนนโยบายเพื่อ
การปกป้องรักษาและปฏิบติัรักษาท่ีชดัเจน 
  ในส่วนอนุสัญญาขององคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก  ค.ศ.1972 (Convention Concerning 
The Protection of the world Cultural and Natural Heritage 1972) หรือ “อนุสัญญาคุม้ครองมรดก
โลก” ได้นิยามความหมายของ “แหล่งมรดกทางวฒันธรรม” ไวใ้นมาตรา 1 โดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ  ดงัน้ี 
  อนุสรณ์สถาน(Monuments) หมายถึง  ผลงานทางสถาปัตยกรรม  ผลงานประติมากรรม  
หรือจิตรกรรมขนาดใหญ่  ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของหลกัฐานทางธรรมชาติ  ทางโบราณคดี  
จารึก  ถํ้าท่ีอยูอ่าศยั  และร่องรอยหลากหลายผสมผสานกนั  ท่ีสะทอ้นถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต  
ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทางประวติัศาสตร์  ศิลปกรรม  หรือวทิยาศาสตร์ในระดบัสากล 
  กลุ่มอาคาร(Groups of buildings) หมายถึง  กลุ่มของอาคารท่ีมีความกลมกลืนเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ซ่ึงเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนัเพราะลกัษณะทางสถาปัตยกรรม หรือความเขา้
กนัสนิทเป็นเน้ือเดียวกนั   หรือการจดัวางในดา้นภูมิทศัน์ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นมุมมองทาง
ประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ในระดบัสากล 
  แหล่ง(Sites) หมายถึง  ผลงานการกระทาํของมนุษย ์หรือผลผนวกระหวา่งผลงานของ
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ธรรมชาติและมนุษย ์ และบริเวณอนัรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในมุมมองทาง
ประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์  ชาติวงศว์ทิยา หรือมานุษยวทิยาในระดบัสากล 
  คําว่า “อนุสรณ์สถาน” และ “แหล่งประวัติศาสตร์”  ในทางสากลตรงกับคําว่า 
“Monument and Sites” หมายถึง  ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมในอดีต  ซ่ึงสภาการโบราณสถาน
ระหวา่งประเทศ  หรือ ICOMOS  ซ่ึงสอดคลอ้งกบักฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าดว้ยการสงวน
รักษาและบูรณะอนุสรณ์สถานและท่ีตั้ง (International Charter for Conservation and Restroration 
of Monument and Sites 1964, The Charter of Venice) หรือเรียกสั้นๆ วา่ “กฎบตัรแห่งเมืองเวนิส”  
ซ่ึงเกิดจากการจดัทาํข้ึนในการประชุมสภาระหวา่งประเทศแห่งสถาปนิกและเจา้หนา้ท่ีเทคนิคดา้น
อนุสรณ์สถานและประวติัศาสตร์ คร้ังท่ี 2 ณ นครเวนิส เม่ือปี ค.ศ.1964  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความเอาไว้
วา่ อนุสรณ์สถานและแหล่งประวติัศาสตร์นั้น  มิไดห้มายถึงเฉพาะงานก่อสร้างทางสถาปัตยอยา่ง
เดียวเท่านั้น  แต่ยงัครอบคลุมถึงสถานท่ีตั้งของเมืองหรือชนบท  ซ่ึงพบอารยธรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด
เป็นพิเศษ ณ ท่ีนั้น  และเป็นหลกัฐานของความเจริญกา้วหนา้ท่ีสําคญั  หรือเป็นหลกัฐานเหตุการณ์
ทางประวติัศาสตร์  สําหรับความหมายน้ีมิไดน้าํมาใช้กบังานศิลปะท่ียิ่งใหญ่เท่านั้น  แต่ยงัใช้กบั
ผลงานธรรมดาสามญัท่ีมีผูส้ร้างสรรค์ข้ึนในอดีต  ท่ีมีความสําคญัทางวฒันธรรมข้ึนเม่ือกาลเวลา
ล่วงเลยไปอีกดว้ย 
  กล่าวโดยสรุป  แม้ในทางกฎหมายระหว่างประเทศจะไม่ได้มีการให้นิยามหรือ
ความหมายของ “โบราณสถาน” ไวโ้ดยตรงก็ตาม  แต่เน่ืองจากโบราณสถานถือวา่เป็นสถานท่ีซ่ึงมี
คุณค่าในทางประวติัศาสตร์  ซ่ึงเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย ์ เป็นส่ิงท่ีมีประวติัศาสตร์ใน
ตวัเอง  บ่งบอกถึงความเป็นมาของชนในชาติต่างๆ  ซ่ึงมีความหมายสอดคล้องกบัคาํนิยามของ 
“แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม” และ “อนุสรณ์สถาน” ท่ีปรากฏในกฎหมายระหว่างประเทศท่ี
กล่าวมาแลว้ทั้งส้ิน  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่โบราณสถานนั้นมีความหมายครอบคลุมไปถึงแหล่งมรดก
โลกทางวฒันธรรมหรืออนุสรณ์แห่งใดท่ีมีความสําคญัและมีคุณค่าในทางประวติัศาสตร์ของมวล
มนุษยชาติดว้ยนัน่เอง70 
 
2.5   ความหมายและความส าคัญของเมืองเก่า 
  ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า  พ.ศ.2546 ในขอ้ 4 วา่ในระเบียบน้ี... 
  “เมืองเก่า” หมายความวา่ 

                                                 
70 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 6 - 9. 
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  (1) เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน  หรือท่ี
มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน  หรือมีลักษณะจํา เพาะของสมัยหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์  

  (2) เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีรูปแบบผสมสถาปัตยกรรมต่างถ่ิน  หรือมีลกัษณะเป็น
รูปแบบววิฒันาการทางสังคมท่ีสืบต่อมาในยคุต่างๆ 

  (3) เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีเคยเป็นตวัเมืองดั้งเดิมในสมยัหน่ึง  และยงัคงมีลกัษณะ
เด่นประกอบดว้ยโบราณสถาน      
  (4) เมืองหรือบริเวณของเมืองซ่ึงโดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หรือโดยอายุ  หรือโดย
ลกัษณะแห่งสถาปัตยกรรม  มีคุณค่าในทางศิลปะโบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์ 
  จากนิยามดงักล่าว  คณะกรรมการการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
(2548)  ไดจ้ดัแบ่งเมืองเก่าเป็น  4  ประเภท71 
  1. เมืองหรือบริเวณเมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน  และมี
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน  หรือมี
ลกัษณะของรูปแบบวิวฒันาการของสังคมท่ีสืบต่อมาของยุคต่างๆ  หรือเคยเป็นตวัเมืองดั้งเดิมใน
สมัยหน่ึง  หรือโดยหลักฐานทางประวติัศาสตร์  หรือสถาปัตยกรรมซ่ึงมีคุณค่าในทางศิลปะ  
โบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์  แต่ไม่พบหลกัฐานทางกายภาพท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะอนัเด่นชดัของ
โครงสร้างเมืองในอดีต  ตวัอยา่งของเมืองประเภทน้ี ไดแ้ก่ร่องรอยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ  
ซ่ึงพบในประเทศไทยมากกวา่  1,208  แห่ง  และแหล่งโบราณคดีในชั้นดิน เป็นตน้  
  เมืองประเภทน้ี เช่น  เมืองจนัเสน  จงัหวดันครสวรรค ์ เป็นตน้ 
  2. เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแห่งการสืบต่อมาแต่กาลก่อน  และ
มีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน  หรือมี
ลกัษณะของรูปแบบของวิวฒันาการของสังคมท่ีสืบต่อมาของยุคต่างๆ หรือเคยเป็นเมืองดั้งเดิมใน
สมัยหน่ึง  หรือโดยหลักฐานทางประวติัศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมซ่ึงมีคุณค่าในทางศิลปะ  
โบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์  ท่ีปรากฏหลกัฐานทางกายภาพอนับ่งบอกถึงลกัษณะอนัเด่นชดัของ
โครงสร้างเมือง  หรือโบราณวตัถุสถานในอดีต  และปัจจุบนัไม่มีผูค้นพกัอาศยั  หรือพกัอาศยัอยู่
น้อย  มีลักษณะเป็นเมืองร้าง  และได้รับการอนุรักษ์ไวใ้นลักษณะอนุสรณ์สถาน  หรืออุทยาน
ประวติัศาสตร์  โดยกลายประโยชน์ใชส้อยเป็นแหล่งศึกษา  หรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เช่น  
อุทยานประวติัศาสตร์ต่างของกรมศิลปากร 
                                                 

71 สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เมืองโบราณ เล่มหน่ึง. หนา้ 4 -8. 
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  เมืองประเภทน้ี เช่น  เมืองศรีเทพ  จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นตน้ 
  3.  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน  และมี
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน  หรือมี
รูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีลกัษณะของรูปแบบของวิวฒันาการของสังคม
ท่ีสืบต่อมาของยุคต่างๆ หรือเคยเป็นเมืองดั้งเดิมในสมยัหน่ึง  หรือโดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
หรือสถาปัตยกรรมซ่ึงมีคุณค่าในทางศิลปะ  โบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์  ท่ีปรากฏหลกัฐานทาง
กายภาพอนับ่งบอกถึงลกัษณะอนัเด่นชดัของโครงสร้างเมือง  หรือโบราณวตัถุสถานในอดีต  และมี
การใช้สอยในลกัษณะของเมืองท่ีมีชีวิตอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึงปัจจุบนั  ในลกัษณะชุมชนเมือง
ขนาดเล็ก  หรือเมืองท่ีมิไดเ้ป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหารจดัการของจงัหวดั  ไดแ้ก่
ยา่นเมืองเก่า  ยา่นชุมชนเก่า   
  เมืองประเภทน้ี เช่น  บริเวณเมืองเชียงแสน  จงัหวดัเชียงราย เป็นตน้ 
  4.  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน  และมี
เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีรูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน  หรือมี
รูปแบบผสมผสานของสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน  หรือมีลกัษณะของรูปแบบของวิวฒันาการของสังคม
ท่ีสืบต่อมาของยุคต่างๆ หรือเคยเป็นเมืองดั้งเดิมในสมยัหน่ึง  หรือโดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
หรือสถาปัตยกรรมซ่ึงมีคุณค่าในทางศิลปะ  โบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์  ท่ีปรากฏหลกัฐานทาง
กายภาพอนับ่งบอกถึงลกัษณะอนัเด่นชดัของโครงสร้างเมือง  หรือโบราณวตัถุสถานในอดีต  และมี
การใช้สอยในลกัษณะของชุมชนเมืองของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การบริหารจดัการของจงัหวดัท่ีมีจาํนวนประชากรพกัอาศยัเป็นจาํนวนมาก เช่นบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร์  เมืองเชียงใหม่  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองสงขลา เป็นตน้ 
  โดยสรุปแล้วเมืองเก่าประเภท  1  และ  2  มกัอยู่ในลักษณะเมืองเก่าประเภทเมือง
โบราณท่ีมีภูมิทศัน์แบบพิพิธภณัฑ์ (Museum Landscape) ซ่ึงแมจ้ะมีการตั้งถ่ินฐานอยู่ในปัจจุบนั  
แต่ก็ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้ง  หรือสืบเน่ืองจาการตั้งถ่ินฐานในอดีต  ดงันั้น  ลกัษณะการใชท่ี้ดินจึงไม่
มีความซบัซอ้น  เน่ืองจากมีจาํนวนประชากรในพื้นท่ีไม่มากนกั  หรือเป็นพื้นท่ีรัฐ  เมืองเก่าลกัษณะ
น้ีจึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้พระราชบัญญัติโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 
โดยกรมศิลปากร 
  ส่วนเมืองเก่าประเภท  3  และ  4  เป็นเมืองเก่าท่ีมีการอยู่อาศยัสืบเน่ืองมาจากอดีต  จึง
เป็นเมืองท่ียงัมีชีวิต(Living Environment) เพียงแต่เมืองเก่าประเภท  3  จะมีขนาดเล็กกวา่เมือง  4  
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ดงันั้น เมืองเก่าประเภทน้ีจึงมีลกัษณะการใช้ท่ีดินท่ีค่อนขา้งซับซ้อน  ทาํให้ไม่สามารถบริหาร
จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
  โดยสรุปแลว้  เมืองประวติัศาสตร์ประเภท  3  และ  4  มีลกัษณะดงัน้ี 

(1) มีลกัษณะพิเศษและมีเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
(2) มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมเฉพาะท่ีอยูร่วมตวักนัเป็นกลุ่ม 
(3) มีความเป็นตวัแทนของรูปแบบววิฒันาการทางสังคม  หรือเคยเป็นตวัเมืองเดิมใน 

สมยัหน่ึง  ซ่ึงโดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  หรือสถาปัตยกรรมมีคุณค่าในทางศิลปะ  โบราณคดี  
หรือประวติัศาสตร์ 

(4) การปรากฏของหลกัฐานทางกายภาพท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะอนัเด่นชดัของโครงสร้าง 
เมือง  หรือแหล่งมรดกทางวฒันธรรมจากอดีต 

(5) การใชส้อยในลกัษณะเมืองท่ีมีชีวติ(Living Environment) 
ความสาํคญัของเมืองเก่าจะเป็นบริเวณท่ีมีความสาํคญัทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีมี 

อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีหายาก  มีเอกลกัษณ์  และมีคุณค่าทางด้านศิลปะ  สถาปัตยกรรม  และ
วศิวกรรม โดยถือวา่เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
   
2.6 สาเหตุที่ท าให้โบราณสถานเส่ือมสภาพและเสียหาย 
  พุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงความเป็นจริงของบรรดาสรรพส่ิงในโลกว่า  ย่อมมีเกิดดบัได ้     
ตามหลกัอนิจจงั72 หรือความไม่เท่ียง  ดงันั้น  บรรดาโบราณสถานต่างๆ จึงยอ่มเส่ือมสลาย  และสูญ
สลายไปได้ในท่ีสุด   ประเทศต่างๆในโลกน้ีจึงได้ให้ความสําคัญกับโบราณสถานในฐานะท่ี
โบราณสถานเป็นมรดกทางวฒันธรรม73ซ่ึงอนุชนรุ่นหลงัควรคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษไ์ว ้ 
เพราะโบราณสถานหรือโบราณวตัถุก็ดีบางอยา่งมีเพียงช้ินเดียวในโลกไม่สามารถทาํข้ึนใหม่หรือ
หาส่ิงอ่ืนมาทดแทนได ้ การปล่อยให้โบราณสถานผุพงั  เส่ือมสภาพ  หรือสูญสลายไป  ยอ่มทาํให้

                                                 
72 สุนทร  เพชรทอง.  เล่มเดิม.  หนา้ 20. 
73 ตามอนุสัญญาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ

คุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลก ค.ศ.1972 ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํว่า มรดกโลกมรดกทาง
วฒันธรรม หมายถึง สถานท่ีซ่ึงเป็นโบราณสถานไม่วา่จะเป็นงานดา้นสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม 
หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ เช่น ถํ้า หรือกลุ่มสถานท่ีก่อสร้างยกหรือเช่ือมต่อกนัอนัมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
หรือแหล่งสถานท่ีสาํคญัอนัอาจเป็นผลงานฝีมือมนุษยห์รือเป็นผลงานร่วมกนัระหวา่งธรรมชาติกบัมนุษย ์รวมทั้ง
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี ซ่ึงสถานท่ีเหล่าน้ีมีคุณค่าความลํ้ าเลิศทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ มนุษยว์ิทยา หรือ
วทิยาศาสตร์ 
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หลกัฐานซ่ึงเป็นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์  โบราณคดี  สถาปัตยกรรม  ศิลปกรรมท่ีเป็นเคร่ืองแสดง
ถึงประวติัความเป็นมาของชุมชนและของชาติ  หรือความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือชนชาติตอ้ง
สูญหายไป 
       สาเหตุท่ีทาํใหโ้บราณสถานตอ้งเส่ือมสภาพ  และเสียหายมีหลายสาเหตุดว้ยกนั  แต่อาจ
แบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆ ได ้2 สาเหตุ 
  สาเหตุประการแรก  มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ  ไดแ้ก่  ภยัพิบติัทางธรรมชาติไม่ว่าจะ
เป็น  การเกิดแผน่ดินไหว  นํ้ าท่วม  ภูเขาไฟระเบิด  ไฟป่า  เป็นตน้  นอกจากภยัธรรมชาติแลว้ยงัมี
เหตุทางธรรมชาติอ่ืนๆ อีกท่ีมีผลต่อการเส่ือมสภาพ  และเสียหายโบราณสถานเช่น สภาพภูมิอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศร้อน  อากาศหนาว  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการขยายตัว  หรือหดตัวของ
โบราณสถาน  หรือปริมาณนํ้าฝนท่ีมากทาํให้เกิดความช้ืนในตวัโบราณสถานมีผลให้แนวอิฐ  หินท่ี
เช่ือมต่อกนัของโบราณสถานหลุดแยกออกจากกนัได้74  การกดักร่อนของลม  หรือก๊าซท่ีมีอยู่ใน
บรรยากาศเช่น  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2)  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ท่ีเม่ือถูกความช้ืน
ในบรรยากาศแลว้จะเปล่ียนเป็นกรดท่ีสามารถทาํใหเ้กิดการเส่ือมสภาพบนวตัถุแบบปฏิกิริยาเคมี75  
  นอกจากน้ียงัรวมถึงสาเหตุท่ีเกิดจากตน้ไมห้รือพืชท่ีข้ึนตามโบราณสถานอนัเน่ืองจาก
ความช้ืนท่ีอยู่ในตวัโบราณสถาน  สัตวห์รือแมลงก็เป็นสาเหตุให้โบราณสถานเส่ือมสภาพ  และ
เสียหายได้โดยการกดักินวสัดุของโบราณสถานท่ีเป็นไม ้ การเหยียบย ํ่า  หรือการถ่ายมูลของสัตว์
บางประเภทเช่น  คา้งคาว  นก  เป็นตน้ 
  สาเหตุประการท่ีสอง  มีสาเหตุมาจากมนุษย ์ การกระทาํของมนุษยเ์ป็นสาเหตุท่ีสําคญั
และร้ายแรงท่ีสุด76  ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํโดยเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ลว้นเป็นสาเหตุให้
โบราณสถานเส่ือมสภาพ  สูญสลาย  หรือถูกทาํลายลงไดเ้ช่น   
  การลักลอบขุดค้นหาโบราณวัตถุใน สถานท่ีโบราณสถาน  โดยเป็นการทําให้
โบราณสถานเกิดเป็นโพรง  ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงแข็งแรงของโครงสร้าง  อนัเป็นสาเหตุให้
โบราณสถานพงัทลายได ้
  การพฒันาเมืองและเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการ
ก่อสร้างอาคาร  ตดัถนน  ขุดคลอง  สร้างเข่ือน  วางระบบไฟฟ้า  ประปา  นอกจากน้ีการอพยพยา้ย
ถ่ินท่ีอยูเ่พื่อมาอาศยัในทอ้งท่ีหน่ึงอนัเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัและท่ีทาํกินในทอ้งถ่ินอ่ืน

                                                 
74 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  สาํนกังานโบราณคดี.  (2550).  แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน

ส าหรับพระสงฆ์.  หนา้ 28. 
75 สุนทร  เพชรทอง.  เล่มเดิม.  หนา้ 24 - 25. 
76 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  สาํนกังานโบราณคดี.  เล่มเดิม.  หนา้ 28. 
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ก็เป็นสาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อความเส่ือมสภาพของโบราณสถาน  และกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทาง
ศิลปกรรม 
  การซ่อมแซมโบราณสถานท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการของเอกชน  สถาบนั  วดั  หรือ
กรณีท่ีผูมี้จิตศรัทธาซ่อมแซมโดยไม่ไดผ้่านการควบคุมหรือคาํแนะนาํท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  ทาํให้โบราณสถานเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม   นับเป็นการทาํลายคุณค่า
ความเป็นของแทด้ั้งเดิมของโบราณสถาน77 
  กล่าวโดยสรุป  เห็นไดว้า่สาเหตุท่ีทาํใหโ้บราณสถานถูกทาํลาย  เส่ือมสภาพ  ไปเกิดจาก
มนุษยเ์ป็นสําคญั  การศึกษาถึงสาเหตุของการเส่ือมสภาพ  และเสียหายของโบราณสถานจะมี
ความสาํคญัต่อการกาํหนดหลกัการ  และแนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถานต่อไป 
 
2.7  มาตรการจูงใจเพือ่การอนุรักษ์โบราณสถาน78 
  แรงจูงใจนับได้ว่าเป็นมาตรการท่ีสําคัญท่ีจะนํามาใช้ในการดําเนินการอนุรักษ์
โบราณสถาน เพราะจะทาํใหทุ้กภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีบทบาทในการดาํเนินการ
อนุรักษ์โบราณสถาน มาตรการสร้างแรงจูงใจน้ีในหลายประเทศไดน้าํมาใช้ในการสนบัสนุนให้
ภาคเอกชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน ซ่ึงมาตรการแรงจูงใจก็ใช้ในดา้นการ
พฒันาเมืองอีกดว้ย ซ่ึงจากการศึกษาของกองทุนส่ิงแวดลอ้มสากล มูลนิธิส่ิงแวดลอ้มไทย ไดแ้บ่ง
มาตรการแรงจูงใจในการอนุรักษอ์อกเป็น  4  ประเภท ไดแ้ก่ มาตรการทางกฎหมาย79 มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางผงัเมือง และมาตรการทางสังคม (กองทุนส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม) 
  แรงจูงใจท่ีรัฐให้แก่เอกชนอาจแบ่งได้เป็นแรงจูงใจโดยตรง (Direct Incentive) และ
แรงจูงใจทางออ้ม (Indirect Incentive) 
  แรงจูงใจโดยตรง ได้แก่ การให้เงินสนบัสนุนโดยตรงแก่เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเป็นมรดก
ทางวฒันธรรม โดยการใหเ้งินสนบัสนุนน้ีอาจเป็นการใหแ้บบให้เปล่า (Grants) หรือเป็นการสมทบ 
(Matching Grants) ซ่ึงการให้เงินสนบัสนุนดงักล่าว มีพื้นฐานมาจากการท่ีรัฐไดป้ระกาศคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าเป็นมรดกทางวฒันธรรม เช่น การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน แต่โบราณสถานนั้น
เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของจะมีภาระในการใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษาโบราณสถานของ

                                                 

 77 เล่มเดิม.  หนา้ 29 
78 พณิชพงศ ์พลบัผล.  เล่มเดิม.  หนา้  79-81. 

 79มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการนาํมาใชร้องรับมาตรการอ่ืน ๆ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงค์ เช่น  มาตรการทางกฎหมายด้านภาษีเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีรองรับมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์  
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ตน โดยรัฐมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นต้องเส่ือมสลายไป เพราะจาก
แนวความคิดท่ีว่าโบราณสถานท่ีได้ข้ึนทะเบียนโบราณสถานไวน้ั้น เป็นส่ิงท่ีมีความสําคญัต่อ
ประวติัศาสตร์ของประเทศ จึงถือว่าเป็นสมบัติของชาติท่ีควรได้รับการดูแล การข้ึนทะเบียน
โบราณสถานจึงมีนยัในทางกฎหมายด้วยว่า อาคารหรือส่ิงก่อสร้างนั้นเป็นสมบติัของสาธารณะ 
ดงันั้น สาธารณะสมบติัซ่ึงรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการจึงตอ้งมีการให้ความช่วยเหลือในการอนุรักษด์ว้ย  
แมว้า่แหล่งมรดกทางวฒันธรรมนั้นจะเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลใดก็ตาม 
  แรงจูงใจทางออ้ม หมายถึง การท่ีรัฐมิไดม้อบเงินให้แก่เอกชน เพื่อการดูแลรักษาหรือ
บาํรุงรักษาโบรารณสถานนั้นโดยตรง แต่เป็นการใชม้าตรการอ่ืนๆ เพื่อให้เจา้ของโบราณสถานหนั
มาใช้ทางเลือกต่างๆ เพื่อนาํมาจดัการดูแลโบราณสถานท่ีตนครอบครอง ซ่ึงแรงจูงใจทางออ้มน้ี 
มกัจะอยูใ่นรูปการใหสิ้ทธิพิเศษทางดา้นภาษี ไดแ้ก่ การลดภาษีเงินได ้(Income Tax Reduction) ซ่ึง
รัฐอาจลดภาษีเงินไดใ้หแ้ก่เอกชนผูค้รอบครองโบราณสถาน โดยอยูใ่นรูปของการทดแทนค่าใชจ่้าย
ในการบาํรุงรักษา (Cost of Maintenance) หรือแมแ้ต่การลดภาษีเพื่อทดแทนการไม่พฒันาอาคารนั้น
ให้เป็นรูปแบบอ่ืน (Cost of Keeping Property Intact) หรือการลดภาษีเงินไดใ้ห้กบับริษทัเอกชนท่ี
ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในการอนุรักษโ์บราณสถานในดา้นต่างๆ 
  มีขอ้สังเกตว่า ในส่วนของประเทศไทยนั้น ยงัไม่เคยมีการกาํหนดมาตรการจูงใจใน
ลกัษณะของการให้ความช่วยเหลือหรือเงินสมทบแก่เจา้ของโบราณสถาน โดยผูเ้ป็นเจา้ของหรือ
ครอบครองโบราณสถานจะต้องเป็นผู ้จ ัดหางบประมาณค่าใช้จ่ายในการบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถานนั้ น ๆ เอง เพราะรัฐมักจะอ้างว่ามิใช่หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องให้เงินช่วยเหลือแก่
ภาคเอกชนในการซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน ซ่ึงใน
เร่ืองน้ีควรมีการทาํความเขา้ใจเสียใหม่ว่า ถึงแมส่ิ้งก่อสร้างจะเป็นของเอกชน แต่หากมีคุณค่าเชิง
มรดกทางวฒันธรรม หรือมีคุณค่าในทางประวติัศาสตร์ คือ เป็นโบราณสถานแลว้ ถือวา่ส่ิงก่อสร้าง
นั้นไม่ใช่เป็นสมบติัเฉพาะตวัเจ้าของเท่านั้นแต่เป็นสมบติัของมนุษยชาติด้วย ดังนั้น เจ้าของ
โบราณสถานจึงไม่สมควรท่ีจะตอ้งรับภาระในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาโบราณสถานนั้นแต่
เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงในบางประเทศจะมีการกาํหนดให้เจา้ของโบราณสถานท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือในการ
อนุรักษ ์จะตอ้งมีการเปิดให้สาธารณชนเขา้ชมโบรารณสถานนั้นเป็นการตอบแทนดว้ยในช่วงเวลา
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือไดว้่าเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนาํมาปรับใช้กบัประเทศไทยได้ และในส่วน
มาตรการจูงใจทางดา้นภาษีนั้นในประเทศไทยเองไดน้าํมาตรการลดภาษีเงินไดม้าใชบ้า้งในรูปของ
เงินบริจาคท่ีสามารถนาํไปหกัลดภาษีได ้แต่ก็มิไดมี้การระบุเอาไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎหมายทางดา้น
ภาษีวา่หากเอกชนรายใดไดใ้ห้ความช่วยเหลือในการอนุรักษโ์บราณสถานแลว้จะไดรั้บการลดภาษี 
เหมือนเช่นท่ีระบุไวใ้นกฎหมายของต่างประเทศ 
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2.8  แนวคิดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดข้ึนมาจากปัญหาและความลม้เหลวของ
การดาํเนินงานพฒันาในอดีตท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคญัต่อการตดัสินใจ และการดาํเนินการผ่าน
หน่วยงานรัฐ โดยละเลยศกัยภาพและความสามารถของชุมชน จนนาํมาซ่ึงความไม่สอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน  ดงันั้น การศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดหลกัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  ตอ้งทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัความหมาย  รูปแบบ  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
และกรณีศึกษาในการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 

2.8.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม  
 วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่  เป็นการเขา้ร่วมอยา่งแข็ง
ขนัและอยา่งเต็มท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพฒันาชนบท 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีส่วนในอาํนาจการตดัสินใจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การเขา้ร่วมจะเป็น
เคร่ืองประกนัวา่ส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้งการมากท่ีสุดจะไดรั้บการตอบสนองและทาํให้มีความ
เป็นไปไดม้ากข้ึนวา่ ส่ิงท่ีทาํไปนั้นจะตรงกบัความตอ้งการแทจ้ริง และมัน่ใจเพิ่มข้ึนวา่ผูเ้ขา้ร่วมทุก
คนจะไดรั้บประโยชน์เสมอหนา้กนั80  

นิพทัธเวช สืบแสง  ไดใ้ห้คาํจาํกดัความการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาว่า
หมายถึง การกระตุน้ให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ของงานส่วนรวมเพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภายใตก้ารกาํหนดและดาํเนินการของประชาชนเอง โดยท่ีกระบวนการของการมีส่วน
ร่วมนั้ น เป็นการมีส่วนร่วมในการค้นหาหรือกําหนดปัญหาของชุมชนและประเมินผลการ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา81 

 ทวีทอง หงษว์ิวฒัน์  ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า คือ การท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคุมการใชแ้ละการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู ่
เพื่อประโยชน์ต่อการดาํรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจาํเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะของ
สมาชิกสังคม ในการมีส่วนร่วมประชาชนไดพ้ฒันาการรับรู้และภูมิปัญญา ซ่ึงแสดงออกในรูปการ
ตดัสินใจกาํหนดชีวติของตนอยา่งเป็นตวัของตวัเอง82 

                                                 
80วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  (2531).   แนวทางการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย.  หนา้  10-11. 
81 นิพทัธเวช  สืบแสง.  (2526).  การพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมเร่ือง

ยทุธวิธีการส่งเสริมการเกษตรบนท่ีสูง.  หนา้ 10.    
82 ทวทีอง  หงส์ววิฒัน์.  (2527).  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ

วฒันธรรมไทย.  หนา้ 2. 
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 กล่าวโดยสรุป  การมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการดําเนินการร่วมกันระหว่าง
ประชาชนกบัองคก์รของรัฐบาลหรือองคก์รเอกชน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน  โดยยึดหลกัการท่ีสําคญั คือ การมีส่วนร่วมในการรับรู้  คิด และตดัสินใจแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั 
       2.8.2  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 สําหรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้
กาํหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว ้3 รูปแบบ คือ 

1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง (Spontaneous) เป็นโดยการอาสาสมคัรหรือรวมตวั
กนัเองข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาของตนเอง โดยเป็นการกระทาํท่ีมิไดรั้บความช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึง
เป็นรูปแบบท่ีเป็นเป้าหมาย 

2) การมีส่วนร่วมแบบชักนํา (Induced) เป็นการเข้าร่วมโดยความต้องการความ
เห็นชอบหรือการสนบัสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะทัว่ไปของประเทศกาํลงัพฒันา 

 3) การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั (Conceived) เป็นผูมี้ส่วนร่วมภายใตก้ารดาํเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลภายใตก้ารจดัการโดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือโดยการบงัคบั โดยตรงรูปแบบน้ีเป็น
รูปแบบท่ีผูก้ระทาํไดรั้บผลในทนัที แต่จะไม่ไดผ้ลในระยะยาวจะมีผลเสียท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากชุมชนในท่ีสุด83 
  2.8.3  กระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public Participation) 
                      กระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะเป็นกระบวนการท่ีมีประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่นอ้ย
ท่ีสุด คือ ไดรั้บฟังขอ้มูลข่าวสารว่ารัฐจะทาํอะไร  ประชาชนมีหนา้ท่ีรับทราบ ระดบัสูงข้ึนมาเป็น
ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนมีสิทธ์ิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในโครงการต่างๆ เหล่านั้น  ว่าจะ
ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขอย่างไร  กระบวนการตรงน้ี คือ  กระบวนการประชาพิจารณ์  ซ่ึง
เป็นกระบวนการเพียงรับฟังความคิดเห็น  การตดัสินใจยงัเป็นเร่ืองของรัฐ คือรัฐอาจจะเช่ือคาํ
วจิารณ์ของประชาชน  หรือรัฐอาจจะไม่เห็นดว้ยต่อความเห็นของประชาชนก็ได ้ กรณีรัฐตดัสินใจ
ไม่ตรงกับความเห็นของประชาชน  รัฐพึงต้องอธิบายให้ประชาชนทราบว่าทาํไมรัฐจึงทาํการ
ตดัสินใจดงักล่าวขดัแยง้กบัความคิดเห็นของประชาชน  

 กระบวนการในระดบัท่ีสูงข้ึนมาในกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีอาจจะเรียกว่า การสร้าง
หรือแสวงหาฉนัทามติ (Seek Consensus หรือ Consensus Building หรือ Consent Building) ตลอด
กระบวนการน้ี  และกระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะท่ีสูงสุด คือ  กระบวนการท่ีประชาชนทุกคน
มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสินใจดว้ยตวัเองแต่ละคน ทีละคน การตดัสินใจตรงน้ีใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ การลง
                                                 

83 United Nations,  (1989).  Department of International Economic and Social Affairs.  p. 9 
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ประชามติ (Referendum) กระบวนการน้ีมีประโยชน์ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีจะตดัสินใจนั้นชดัเจนและไม่
ซับซ้อน  แต่อาจจะทาํให้เกิดปัญหาความขดัแยง้มาก  ในกรณีท่ีประชาชนไม่เขา้ใจกระบวนการ
ตดัสินใจดังกล่าว  หรือปัญหาท่ีทาํให้การตดัสินซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะตดัสิน  โดยเพียงการรับ
หรือไม่รับ  อนุญาตหรือไม่อนุญาต  ทาํหรือไม่ทาํ เท่านั้น 
  สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน  จากการศึกษา
ประเด็นปัญหาเก่ียวกบัการดาํเนินงานอนุรักษโ์บราณวตัถุสถานของกรมศิลปากรในปัจจุบนั พบวา่
ประเด็นปัญหาหลักท่ีสําคัญท่ีทําให้การดูแลรักษาโบราณวตัถุสถานในปัจจุบันไม่ประสบ
ความสาํเร็จเท่าท่ีควร กล่าวคือ การดาํเนินงานของรัฐท่ีขาดความร่วมมือกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ส่งผลให้โบราณสถานหลายแห่งเส่ือมโทรม  พงัทลาย  หรือถูกทาํลายลง  จนสูญเสียหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์โบราณคดีอนัทรงคุณค่าไป  ทั้งน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายประการ คือ การดูแลไม่
ทัว่ถึงของภาครัฐ  หรือปฏิบติัการท่ีช้าเกินไป  การกาํหนดแนวทางอนุรักษข์องภาครัฐบางคร้ังไม่
เขา้ใจถึงวิธีการอนุรักษ์ท่ีถูกตอ้งตามแบบแผนทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงบางกรณีควร
จะตอ้งข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละเมืองหรือจงัหวดัเพื่อเป็นผูค้อยช่วย
ศึกษาคน้ควา้หารูปแบบการอนุรักษ์และการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เหมาะสมท่ีสุดกบัอาคารแต่ละ
ประเภท  หรือแต่ละวฒันธรรม  ซ่ึงยอ่มแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค  
  ดงันั้น  พอจะกล่าวได้ว่าประเด็นปัญหาหลกัโดยรวมของการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวตัถุในประเทศไทย คือ เร่ืองสิทธิการดูแลโบราณสถานทอ้งถ่ิน การขาดเจา้หน้าท่ีท่ีสนใจ
งานดา้นมวลชน  เพื่อประสานความเขา้ใจระหวา่งรัฐกบัประชาชน  รัฐไม่มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
องคก์รชุมชนหรือประชาชนและการมีส่วนร่วมจากภาคีอ่ืนๆ ในสังคมนั้น ทาํให้ดูเหมือนรัฐบาลกีด
กนัประชาชนให้ห่างจากโบราณสถาน ก่อให้เกิดทศันคติด้านลบของเจา้หน้าท่ีท่ีมีต่อประชาชน 
โบราณวตัถุสถานจึงกลายเป็นของราชการอยา่งแทจ้ริงไม่ใช่สมบติัของประชาชน  การดาํเนินงาน
ต่างๆ เก่ียวกบัโบราณสถาน  โดยท่ีคนในทอ้งถ่ินไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจดงักล่าวจะเป็น
การทาํให้ประชาชนขาดความสนใจ  เพราะไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนนั้นๆ และจะ
เป็นการทาํใหเ้กิดกระแสการเรียกร้องจากประชาชนโดยทัว่ไปอีกดว้ย84 
 2.8.4  กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชุนในการอนุรักษ์โบราณสถาน  และส่ิงแวดลอ้มทาง
ศิลปกรรม 
 กรณีศึกษาท่ีหน่ึง  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรม พื้นท่ีมรดกโลก
จังหวดัอยุธยา  สําหรับในพื้นท่ีมรดกโลก  อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พบ
โบราณสถานเพียง 4 แห่งเท่านั้นท่ีการอนุรักษ์ไดรั้บความสําเร็จเน่ืองจากความร่วมมือขององคก์ร
                                                 

84 เอนก  สีหามาตย.์  เล่มเดิม.  หนา้ 15-18. 
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ของรัฐและเอกชนในพื้นท่ี  โครงการดงักล่าว คือ  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์และร้านค้า
บริเวณพระวิหารมงคลบพิตร  และบริเวณหลงัคุ้มขุนแผนในปี พ.ศ.2544  โครงการดาํเนินการขุด
แต่งบูรณะและปรับปรุงโบราณสถานเซนต์เปรโตรพ พ.ศ.2527-2538  โครงการสนับสนุนการ
อนุรักษแ์ละพฒันานครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2538-2539  โครงการบูรณะวดัภูเขา
ทอง พ.ศ.2540  แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้ความเห็นว่า  ความสําเร็จดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง  เน่ืองจากบางโครงการประชาชนไม่สมคัรใจ  มีการร้องเรียนของ
ประชาชนเพราะการโยกยา้ยบา้นเรือนออกจากพื้นท่ีโดยไดรั้บค่าชดเชยไม่เป็นไปตามท่ีตกลงจาก
กรมศิลปากร  ขณะท่ีกรมศิลปากรสามารถสร้างอาคารถาวรในพื้นท่ีใกล้เคียงซ่ึงเป็นพื้นท่ีใน
โครงการบูรณะได้  รวมถึงการดาํเนินคดีของกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.2540 -2545  เก่ียวกับการ
ลกัลอบขโมย  การทาํลายทรัพยสิ์นหรือวตัถุโบราณหลายแห่ง ในพื้นท่ีอนุรักษร์วมทั้งยงัมีประเด็น
ปัญหาแหล่งโบราณสถานหลายแห่งทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีหน่วยงานของรัฐถูกบุกรุกทาํลาย  ทาํ
ให้มองภาพรวมไดว้า่การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทางศิลปกรรมท่ีดาํเนินการโดยกรมศิลปากรมีปัญหา
การมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เช่น  กรมศิลปากรและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ไม่วา่หน่วยงานในระดบัจงัหวดัหลายหน่วยงานหรือแมแ้ต่สถาบนัการศึกษาของรัฐ
ท่ีมีพนัธกิจหลกัแน่นอนในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมต่างมิได้มีแผนงาน  หรือโครงการท่ี
ชดัเจนในการสร้างจิตสาํนึก  หรือนกัเรียน  นกัศึกษาในความรับผิดชอบเกิดพลงัผลกัดนัให้เกิดการ
มีส่วนร่วม  นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงยงัขาดการประสานงานท่ีดีกบัหน่วยงานอ่ืน  
รวมทั้งการใช้ระเบียบข้อบงัคับของกรมศิลปกรท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบติัในด้านการอนุรักษ์
โบราณสถาน เช่น  การสร้างอาคารสูงในพื้นท่ีบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ท่ียงัไม่มีแนวทางท่ีจะ
ดาํเนินการอยา่งเท่าเทียมกนักบัทุกหน่วยงาน85 
 กรณีศึกษาท่ีสอง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มทางศิลปกรรมในเขตโบราณสถานวดัปืน 
 วดัปืน  หรือวดัปืนใหญ่เป็นวดัท่ีเก่าแก่ในจงัหวดัลพบุรี  ไม่ทราบวา่สร้างมาตั้งแต่สมยั
ใด  วดัน้ีตั้งอยูใ่นตวัเมืองลพบุรี  ขนาบดว้ยบา้นหลวงรับราชทูต(บา้นวิชาเยนทร์)  และศาลลูกศร86  

                                                 
85 นพวรรณ  ธีระพนัธ์เจริญ.  (2546, มกราคม - เมษายน).  “การมีส่วนร่วม : ความจริงใจระหวา่งรัฐ

กบัราษฎร์ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรม  พ้ืนท่ีมรดกโลกจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.”  สาธารณสุขและการ
พัฒนา, 1, 1. หนา้ 74-75. 

86 บุปผา  ทิพยส์ภาพกลุ  และไชยรัตน์  ทิพยส์ภาพกลุ.  (2552).  ความส าเร็จของการแก้ไข
สภาพแวดล้อมวดัปืน.  หนา้ 1. 
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หลังจากได้มีไฟไหม้ตลาดลพบุรีเม่ือวนัท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ.2511   ทาํให้ชาวบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากไฟไหมต้ลาดลพบุรีไดเ้ขา้ไปก่อสร้างบา้นเรือน  ร้านคา้  เพิงพกั  และโกดงัเก็บสินคา้
โดยรอบวดัปืน  ทาํให้ไม่สามารถมองเห็นวดัปืนได้  สภาพแวดล้อมโดยรอบวดัปืนจึงมีสภาพ
กลายเป็นสลมักลางเมืองลพบุรี87  ต่อมาหน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ิน
จังหวดัลพบุรี  ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมวดัปืนให้ดีข้ึน  จนกระทั่ง
คณะอนุกรรม การอนุ รักษ์ ส่ิ งแวดล้อมธ รรมช าติแล ะศิลปก รรมท้อง ถ่ินจังหวัดลพบุ รี  
คณะอนุกรรมการฯดงักล่าวไดต้ั้งคณะทาํงานแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มโดยรอบวดัปืน  เม่ือวนัท่ี  
11  มกราคม  พ.ศ.2545  โดยกาํหนดแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาชุมชนในเขตโบราณสถานวดัปืน  
โดยการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในลกัษณะเครือข่าย เพื่ อแก้ไขปัญหาซ่ึงประกอบด้วย
หน่วยงานดงัต่อไปน้ี คือ  เทศบาลเมืองลพบุรี  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  องคก์รพฒันาเอกชน  
ประชาชน  กรมศิลปากร  โดยการมอบหมายให้อาจารยส์มควร  สุขดา  ไดท้าํการสํารวจ( Survey  
Research) เก่ียวกบัความคิดเห็นของชาวจงัหวดัลพบุรีท่ีมีต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  พร้อมทั้ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีราษฎรเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ท่ีดินโบราณสถานวดัปืน  โดยมี
ศึกษาธิการจังหวดัในฐานะผู ้แทนกรมการศาสนา  หรือนายอาํเภอเมืองลพ บุรีเป็นประธาน
คณะทาํงาน  การตรวจสอบก็โดยการเรียกราษฎรท่ีอยูใ่นโบราณสถานวดัปืนมารับทราบขอ้เท็จจริง
และทาํความตกลง  ทั้งบนัทึกปากคาํ  เพื่อนาํไปสู่การวางแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกบัชุมชน  ผล
การดาํเนินงานปรากฏวา่ชาวบา้นไดร้ื้อยา้ยส่ิงก่อสร้างต่างๆ ออกไปจากพื้นท่ีหมดแลว้  โดยเป็นการ
สร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการอนุรักษโ์บราณสถานกบัชุมชน 
  แนวคิดและหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชน  ในกระบวนการตดัสินใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมให้ประชาชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม
ประเภทโบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้ถูกรับรองเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ในมาตรา 46 ซ่ึงบญัญติัรับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกนัเป็น
ชุมชนในการ “อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และของชาติ”   และในการ “มี ส่วนร่วมในการบํา รุง รักษา  และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 
  แนวคิดหลกัการมีส่วนร่วมถือวา่มีความสําคญัในปัจจุบนั  เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีความสามารถร่วมกนัตดัสินปัญหา  แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  อย่างเหมาะสมกบัพื้นท่ีและตาม
ความตอ้งการของชุมชน  ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวจะสะทอ้นถึงความมีจิตสํานึกและ

                                                 
87แหล่งเดิม.  หนา้ 8.  
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ความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วมกนัอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อให้โบราณสถานนั้นสามารถตก
ทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมสู่อนุชนรุ่นหลงัต่อไปได ้
 
 
 

DPU



บทที ่3 
มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยและต่างประเทศ 

 
กฎหมายและระเบียบมีส่วนส าคญัต่อการอนุรักษโ์บราณสถานในฐานะท่ีเป็นกลไกของ

รัฐในการท าหน้าท่ีปกป้อง  คุม้ครอง  รักษามรดกศิลปวฒันธรรมของชาติให้คงอยู่  รวมทั้งก ากบั
ดูแลเจา้หน้าท่ีในภาครัฐซ่ึงปฏิบติังานเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานให้สามารถปฏิบติังานได้
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการอยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการอนุรักษ์
โบราณสถานอยา่งเป็นรูปธรรม1  โดยกฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานของ
ประเทศไทยมีพฒันาการตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ปัจจุบนั  แมว้่าในอดีตจะไม่กล่าวถึงโบราณสถาน
หรือโบราณวตัถุโดยตรง  แต่ก็มุ่งปกป้องคุม้ครองศาสนสถาน  และศาสนวตัถุ ซ่ึงถือวา่เป็นมรดก
ทางศิลปวฒันธรรมท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษดว้ย  อนัถือไดว้่าเป็นโบราณสถานในความหมาย
ปัจจุบนัดว้ย   

ในส่วนการอนุรักษโ์บราณสถานของต่างประเทศนั้น  กฎหมายก็ถือวา่เป็นมาตรการท่ี
จ าเป็นส าหรับการอนุรักษโ์บราณสถาน  โดยประเทศท่ีมีโบราณสถานท่ีส าคญัเช่น  ประเทศฝร่ังเศส  
ประเทศองักฤษ  หรือประเทศญ่ีปุ่น  ก็ลว้นแต่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อมาปกป้องคุม้ครอง  ดูแล
รักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานในฐานะท่ีถือวา่โบราณสถานเป็นมรดกร่วมกนัของมนุษยชาติ  

การศึกษาในบทน้ีจะเ ร่ิมศึกษาจากกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการอนุรักษ์
โบราณสถานของประเทศไทย  และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน  
ซ่ึงอาจใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองโบราณสถาน
ของประเทศไทยต่อไป   
 
3.1 มาตรการทางกฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานมาตั้งแต่อดีต ไดแ้ก่   
กฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลกัขณโจร  หมายประกาศเขตรังวดัผูร้้ายขุดวดั  พ.ศ.2397  
ประกาศจดัการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ.2466  พระราชบญัญติัจดัตั้งพิพิธภณัฑ์สถานส าหรับ

                                                   
1
 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  ส านกังานโบราณคดี. (2550).  แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถาน

ส าหรับพระสงฆ์.  หนา้ 85. 
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พระนคร พ.ศ.2469  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการส่งของโบราณและศิลปวตัถุออกนอกประเทศ พ.ศ.
24692 (เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณวตัถุ) พระราชบญัญติัว่าด้วยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  
โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2477 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2486  โดยกฎหมายดงักล่าว
ได้ถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบนั  ปัจจุบนัน้ีปรากฏว่ามีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 มาตรการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน 
           3.1.1.1  กฎหมายรัฐธรรมนูญ3 

 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญถือวา่เป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศมีบทบญัญติั
เก่ียวกบัโครงสร้างการใช้อ านาจรัฐ  นโยบายแห่งรัฐ  หลักประกนัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
กฎหมายใดท่ีขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญ  ยอ่มมีผลใช้บงัคบัมิได ้ ดงันั้น ในการศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์
โบราณสถานจ าตอ้งศึกษาจากกฎหมายท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในเบ้ืองตน้ก่อน 

 ส าหรับการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์โบราณสถานนั้นปรากฏวา่ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  บญัญติัอยู่ในหมวด 3 ว่าดว้ยสิทธิเสรีภาพของชนชาว
ไทย  ส่วนท่ี 5 เร่ืองสิทธิในทรัพยสิ์นตามมาตรา 42  และส่วนท่ี 12  เร่ืองสิทธิชุมชนตามมาตรา 66  
ในหมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ ส่วนท่ี 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผน่ดิน มาตรา 78(3)  และในมาตรา 289  โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 42  บญัญติัวา่ “การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจ์ะกระท ามิได ้ เวน้แต่โดยอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอนัเป็นสาธารณูปโภค  การอนัจ าเป็นในการ
ป้องกนัประเทศ  การได้มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ  การผงัเมือง  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  การพฒันาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปท่ีดิน  การอนุรักษโ์บราณสถาน  
และแหล่งทางประวติัศาสตร์  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอ่ืน  และตอ้งชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็น

                                                   
2
 กฎหมายฉบบัน้ีเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ีใหนิ้ยามค าวา่ “โบราณวตัถ”ุ “ศิลปวตัถุ” ไวอ้ยา่งชดัเจน  

สาเหตุในการตรากฎหมายฉบบัน้ี  เน่ืองจากโบราณวตัถุและศิลปวตัถุไดมี้ผูน้ าออกนอกประเทศ  หากปล่อยเช่นน้ี
โบราณวตัถุและศิลปวตัถุซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของชาติท่ีสมควรรักษาไวส้ าหรับบา้นเมืองก็จะสูญหาย 

3  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  เป็นรัฐธรรมนูญท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั  โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ได้ถูกยกเลิกไปโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข(ค.ป.ก.)  เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2549   แต่หลกัการอนุรักษ์
โบราณสถานตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบบัยงัคงหลกัการเดิม  แต่ไดเ้พ่ิมเติมหลกัการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
อนุรักษโ์บราณสถานและแหล่งประวติัศาสตร์   
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ธรรมภายในเวลาอนัควรแก่เจา้ของตลอดจนผูท้รงสิทธิบรรดาท่ีไดรั้บความเสียหายจากการเวนคืน
นั้น  ทั้งน้ี  ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
 การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดให้อย่างเป็นธรรม  ค านึงถึงราคาซ้ือ
ขายกนัตามปกติในทอ้งตลาด  การไดม้าสภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ์ ความเสียหายของผู ้
เวนคืนและประโยชน์ท่ีรัฐและผูถู้กเวนคืนไดรั้บจากการใชส้อยอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเวนคืน 
 กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด
ระยะเวลา  การเขา้ใชอ้สังหาริมทรัพยไ์วใ้หช้ดัแจง้    ถา้มิไดใ้ชเ้พื่อการนั้นภายในก าหนดระยะเวลา
ท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งคืนใหเ้จา้ของเดิมหรือทายาท 

 การคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้เจา้ของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม  และการเรียกคืนค่า
ทดแทนท่ีไดช้ดใชไ้ป  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั” 
 มาตรา 66  บญัญติัว่า “บุคคลซ่ึงรวมตวัเป็นชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ิน  หรือชุมชนดั้งเดิม  
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน
และของชา ติ   และ มี ส่วนร่วมในการจัดการ  การบ า รุง รักษา   การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

 มาตรา 78  บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผน่ดิน  ดงัต่อไปน้ี... 
  (3)  การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองทอ้งถ่ินพึ่ งตนเองและตดัสินใจในกิจการ
ท้องถ่ินได้เอง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ  รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่  โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น...”   

 มาตรา 289  บญัญติัว่า “องค์กรปกครองทอ้งถ่ินย่อมมีอ านาจหน้าท่ีบ ารุงศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน...” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าว  แสดงใหเ้ห็นวา่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างหลกัการท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  คือ 
 ประการท่ี  1  การใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใต้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
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บริหารจดัการทรัพยากรทางโบราณคดี4ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินของตนเอง  ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรทางโบราณคดีทุกประเภท  ตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการบริหาร
จดัการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีเคยด าเนินมาแบบการสั่งการจากศูนยอ์  านาจท่ีกรม  กระทรวง  มาเป็น
การจดัการแบบมีส่วนร่วม  และส่งเสริมการริเร่ิมจากภาคประชาชนในทอ้งถ่ินมากข้ึน5   หลกัการ
ดงักล่าวยงัส่งผลใหก้รมศิลปากรซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัโบราณสถาน  ตอ้งถ่ายโอน
อ านาจการบริหารจดัการเก่ียวกบัโบราณสถานให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลรับผิดชอบดว้ย  
ขณะเดียวกนัการท่ีรัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนดั้งเดิม   ยอ่มเป็น
การรับรองถึงสิทธิเอกชน6ในการอนุรักษ ์
 ประการท่ี  2  ก าหนดหลกัการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอนุรักษโ์บราณสถานและ
แหล่งประวติัศาสตร์  ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  2540  มิไดบ้ญัญติัถึง
หลกัการดงักล่าวไวแ้ต่อยา่งใด  ดงันั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช2550  จึงได้
ระบุใหมี้การเวนคืนเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานอยา่งชดัเจน 
                3.1.1.2  กฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน  
 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504  เป็นกฎหมายหลกัท่ีมุ่งคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ   โดยรวมถึงการบริหารจดัการโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติดว้ย  กฎหมายดงักล่าวไดบ้ญัญติัคร้ังแรกในปี พ.ศ.2504  
ต่อมาไดมี้การแกไ้ขในปี พ.ศ.2535 โดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ

                                                   
4
 เน่ืองจากโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  และศิลปวตัถุเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้ มี

ฐานะเป็น “ทรัพยสิ์นของแผน่ดิน” ประเภทหน่ึง  และในทางวิชาการเรียกรวมๆ วา่ ทรัพยากรทางโบราณคดี  ซ่ึง
หมายถึง  สถานท่ี  ส่ิงก่อสร้าง  รวมทั้งวตัถุส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละวฒันธรรมในอดีตทุกยคุทุกสมยั  และ
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าความส าคญัสามารถน ามาจดัการให้เป็นคุณประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของคนสมยัปัจจุบนัและ
ส่งผา่นใหค้นรุ่นต่อๆ ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตได ้

5 สาย ันต์  ไพรชาญจิตร์.  (2548).   การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถานโดยองค์กรปกครองท้องถ่ิน.  หนา้ 2. 
6 กิตติศกัด์ิ  ปรกติ.  (2550).  สิทธิของบุคคลท่ีรวมกันเป็นชุมชน.  หนา้ 112-113.   อธิบายวา่ผูท้รงสิทธิ

คือบุคคลแต่ละคนท่ีมีความประสงค์มารวมตวักบับุคคลอ่ืนเป็นสมาคม  หรือหมู่คณะอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการเลือก
เวลา  สถานท่ี  วตัถุประสงค ์ หรือรูปแบบของหมู่คณะของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ  สิทธิในลกัษณะน้ีเป็นสิทธิของ
เอกชน 
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พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์
โบราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 

 1)  ส่วนท่ีวา่ดว้ยความหมายของโบราณสถาน 
 ค าวา่ “โบราณสถาน” นั้นตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 ไดใ้ห้ความหมายไวใ้นมาตรา 4 วา่ 
“อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั
อสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นประโยชน์ทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั้งน้ีให้รวมถึง
สถานท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวติัศาสตร์  และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย” 

    จากความหมายดังกล่าวข้างต้น  การท่ีจะถือว่า ส่ิงใดเป็นโบราณสถานจะต้อง
ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

   1.1)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพย ์ความหมายของค าว่า “อสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า  
ท่ีดินและทรัพยส่ิ์งติดกบัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวร  หรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น  และ
หมายความรวมถึงทรัพยสิ์ทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดิน  หรือทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดิน  หรือประกอบเป็นอนั
เดียวกบัท่ีดิน7  ดงัน้ี  อสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายจึงมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

  1.  ท่ีดิน  ทั้งท่ีดินท่ีเจา้ของมีกรรมสิทธ์ิ เช่น  ท่ีดินมีโฉนด  โฉนดแผนท่ี  โฉนดตราจอง  
และยงัรวมถึงท่ีดินท่ีมีผูค้รอบครอง เช่น  ท่ีดินท่ีมีสิทธิครอบครอง(ส.ค.1)  ท่ีดินท่ีมีหนงัสือรับรอง
การท าประโยชน์(น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก) เป็นตน้ 

   2. ทรัพยอ์นัติดกบัท่ีดิน  ไดแ้ก่  ทรัพยท่ี์ติดกบัท่ีดินโดยธรรมชาติเช่น  ไมย้นืตน้ 
ทรัพยท่ี์ติดกบัท่ีดินโดยมีผูน้ ามาติด เช่น  ตึก  อนุสาวรีย ์ เจดีย ์ เป็นตน้ 

   3.  ทรัพยซ่ึ์งประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดิน เช่น  แม่น ้า  ล าคลอง  เป็นตน้ 
   4.  สิทธิอนัเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ 
  ประเภทแรก  คือ  สิทธิเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยตรง ไดแ้ก่  กรรมสิทธ์ิ  หรือสิทธิ

ครอบครอง  ผูท้รงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง  ย่อมมีสิทธิท่ีจะจ าหน่ายหรือโอน  มีสิทธิใช้
สอย  และไดม้าซ่ึงดอกผล  สิทธิท่ีจะติดตามทวงคืนทรัพยสิ์นนั้นจากผูไ้ม่มีสิทธิจะยดึถือไว ้

    ประเภทท่ีสอง  คือ  สิทธิท่ีเ ก่ียวกับกรรมสิทธ์ิโดยอ้อม  เป็นสิทธิท่ีไม่ เก่ียวกับ
กรรมสิทธ์ิโดยตรง  แต่เป็นสิทธิท่ีเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยอ์ย่างอ่ืนซ่ึงติดอยู่กบัท่ีดินอีกทอดหน่ึง 
เช่น สิทธิจ านอง 

                                                   
7
 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ มาตรา 139. 
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     1.2)  โดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของ
อสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวัติศาสตร์  หรือโบราณคดี  โดยใน
องคป์ระกอบน้ีเป็นการค านึงถึงวา่อสังหาริมทรัพยน์ั้นพิจารณาโดย 

 1.  อายขุองอสังหาริมทรัพย ์
 2.  ลกัษณะแห่งการก่อสร้างของอสังหาริมทรัพย ์
 3.  หลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพย ์ 

 ทั้ ง น้ี  จะต้องเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์แขนงหน่ึงใดใน  3  แขนงน้ีคือ  ศิลปะ  
ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี 
 จากการศึกษาพบวา่ความหมายของค าวา่ “โบราณสถาน” ตามกฎหมายไทยนั้น  ยงัไม่
ครอบคลุมถึงว่าอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐาน
เก่ียวกบัประวติัอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์เก่ียวกบั “วฒันธรรม”  หรือ “สถาปัตยกรรม”  
ทั้ งน้ีเน่ืองจากอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎบัตรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์
โบราณสถานให้ความหมายท่ีครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีคุณค่าทางวฒันธรรม  หรือคุณค่า
ทางสถาปัตยกรรมดว้ย 
 2)  ส่วนท่ีวา่ดว้ยการข้ึนทะเบียน8  โดยพิจารณาแบ่งออกเป็น  2  กรณี 
 กรณีท่ี  1  การข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีมีเจ้าของหรือผูค้รอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย  ซ่ึงผูเ้ป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยน์ั้นอาจเป็นเอกชนหรือรัฐก็ได้   แต่หากเป็นกรณี
อสังหาริมทรัพยน์ั้นเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครอง  อธิบดีกรมศิลปากรตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ

                                                   
8
 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504 

(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2535) มาตรา 7 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุม
โบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียน
โบราณสถานใดๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได ้   และให้มีอ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของ
โบราณสถาน  โดยใหถื้อวา่เป็นโบราณสถานดว้ย  ประกาศดงักล่าวน้ีจะเพิกถอนหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมก็ให้กระท าได้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การข้ึนทะเบียนตามความในวรรคก่อน  ถา้โบราณสถานนั้นมีผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย  
ใหอ้ธิบดีแจง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองทราบ  ถา้เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่พอใจ  ก็ใหมี้สิทธิร้อง
ขอต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีอธิบดีแจง้ให้ทราบ  ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงับการข้ึน
ทะเบียนและหรือการก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นโบราณสถานแลว้แต่กรณีได ้ ถา้เจา้ของหรือผูค้รอบครองมิไดร้้อง
ขอต่อศาล  หรือศาลมีค าสัง่คดีถึงท่ีสุดใหย้กค าร้องของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง  ใหอ้ธิบดีด าเนินการข้ึนทะเบียน
ได”้ 
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ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองทราบ  หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่พอใจก็ให้ใชสิ้ทธิท่ีร้องขอต่อ
ศาลภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีอธิบดีแจง้ให้ทราบ  หากศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงบัการข้ึนทะเบียน  
และ/หรือก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นโบราณสถาน  ก็ให้อธิบดีระงบัการข้ึนทะเบียนหรือการก าหนด
เขต  ทั้งน้ี หากรัฐเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพย ์ กรมศิลปากรย่อมข้ึนทะเบียนได้
เช่นเดียวกบัเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพย ์
 หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ไดร้้องขอต่อศาล  หรือศาลมีค าสั่งคดีถึงท่ีสุดให้ยกค า
ร้องของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง  อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจข้ึนทะเบียนได ้ ดงันั้น  หากเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองไม่ยื่นค าร้องต่อศาลภายใน 30 วนั  ก็ถือว่าสละสิทธ์ิ  อธิบดีกรมศิลปากรจะ
ประกาศข้ึนทะเบียนต่อไป 
 อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจ  เพิกถอนหรือประกาศแก้ไขเพิ่มเติมการข้ึนทะเบียน
โบราณสถานได้  โดยการประกาศข้ึนทะเบียน  เพิกถอน  หรือแก้ไขเพิ่มเติมการข้ึนทะเบียนให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ส่วนโบราณสถานท่ีอธิบดีกรมศิลปากรได้ “จดัท าบญัชี”  และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2477  ใหถื้อวา่เป็นโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียน9   
 กรณีท่ี  2  การข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีไม่มีเจ้าของหรือผูค้รอบครอง  ส าหรับ
โบราณสถานท่ีไม่มีเจา้ของหรือซ่ึงถูกผูค้รอบครองท้ิงร้างไว ้ ท่ียงัพบเห็นไดอ้ยู่ทัว่ไปตามป่าเขา  
ดงัท่ีเป็นข่าวอยูเ่นืองๆ  และเม่ือไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่สมควรจะข้ึนทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถาน  ก็ให้อ านาจอธิบดีกรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนได้10

 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  พ.ศ. 2504  ให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามสมควรเป็นเขต
โบราณสถาน  ซ่ึงเขตโบราณสถานน้ีใหถื้อวา่เป็นโบราณสถานดว้ย 
 ในการก าหนดเขตท่ี ดินตามสมควรเป็นเขตของโบราณสถานนั้ น    แ ต่ เ ดิม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยโบราณสถาน  ศิลปวตัถุ  โบราณวตัถุ  และการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
                                                   

9
 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504 

มาตรา 8 
10 กรมศิลปากร.   (2549).   พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2535  พร้อมด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง.  หนา้ 51. 
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2477  ไม่มีการก าหนดเขตท่ีดินตามสมควรเป็นเขตโบราณสถานแต่อย่างใด  ต่อมาจึงได้มี
ประกาศใช้พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ.2504  ก าหนดเขตท่ีดินตามสมควรเพื่อเป็นเขตโบราณสถาน  ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าแต่เดิมการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานใช้วิธีการประกาศช่ือโบราณสถานเท่านั้น  ไม่มีขอ้ยุ่งยากแต่อย่างใดเพราะ
ท่ีดินว่างเปล่ามีอยู่มากมาย  ปัญหาต่างๆ เช่น การบุกรุกท่ีดินโบราณสถานมักไม่ค่อยพบ  
ขอ้บกพร่องของกฎหมายเดิมก็คือเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็ไม่สามารถจะช้ีชดัไดว้า่เขตของโบราณสถาน
มีอยูแ่ค่ไหน  เพียงใด  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  พ.ศ. 2504  ฉบบัท่ีใชใ้นปัจจุบนัจึงไดอุ้ดช่องวา่งน้ี  โดยก าหนดหลกัการให้มีการก าหนด
เขตท่ีดินเป็นเขตโบราณสถาน  โดยเขียนไวช้ดัวา่ “ใหถื้อวา่เป็นโบราณสถาน”11   
 การข้ึนทะเบียนโบราณสถานนั้น  จึงเป็นการคุม้ครองป้องกนั  และควบคุมดูแลรักษา  
และอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยอธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานใดๆ  และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของผูใ้ด  หากเห็นสมควรเป็น
โบราณสถานของชาติ  รวมทั้งการก าหนดขอบเขตท่ีดิน  โดยให้ถือว่าท่ีดินนั้นเป็นโบราณสถาน
ดว้ย12 
 วตัถุประสงคใ์นการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
 1.  เพื่อรับรองวา่สถานท่ีก่อสร้าง  หรือส่ิงก่อสร้างนั้น  มีความส าคญัและมีคุณค่าอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง  ในความเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
 2.  เพื่อคุม้ครองป้องกนัทางกฎหมายต่อทรัพยสิ์นและสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี  หรือ
ส่ิงก่อสร้างอนัเป็นโบราณสถานนั้น  มิใหถู้กท าลายโดยทางตรงหรือทางออ้ม  ส าหรับเป็นหลกัฐาน
ทางราชการ  รวมทั้งทอ้งถ่ินและชาติ 
 3.  เพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มของโบราณสถานแห่งนั้นมิให้ถูกท าลายเพราะมลพิษต่างๆ  
และการบดบงัทศันียภาพ 
 4.  เพื่อควบคุมความเป็นระเบียบในการก่อสร้างอาคารสมยัใหม่  ปรับปรุงสภาพผงั
เมือง  การก าหนดแผนการพฒันาเมืองและประเทศ 

                                                   
11

 กรมศิลปากร.  แหล่งเดิม.  หนา้ 51-52. 
12

 กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  ส านกังานโบราณคดี. (2548).   แนวทางการอนุรักษ์
โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์.  หนา้ 41. 

DPU



 72 

 5.  เพื่ออนุรักษ์และพฒันาโบราณสถานนั้น  ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา  สังคม  
และเศรษฐกิจ13   
 ดังนั้ น  การข้ึนทะเบียนโบราณสถานจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาไวซ่ึ้งมรดกทาง
วฒันธรรมของชาติ  การข้ึนทะเบียนโบราณสถานในปัจจุบันมิได้มุ่งข้ึนทะเบียนเฉพาะตัว
โบราณสถานเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงท่ีดินโดยรอบโบราณสถานด้วย  ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษาความ
สมดุลกนัระหว่างส่ิงแวดล้อมโดยรอบโบราณสถานกบัตวัโบราณสถาน  และเป็นการท าให้เกิด
ทศันียภาพท่ีกลมกลืนกบัโบราณสถาน 
 3)  ผลของการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  มีดงัต่อไปน้ี 

      3.1)  การควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร  เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกบัการปลูกสร้างอาคารเป็นปัญหาส าคญัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อ
โบราณสถาน  เพราะหากไม่มีการควบคุม  ปล่อยให้มีการปลูกสร้างโรงเรือน  หรืออาคารไดอ้ยา่ง
เสรี  ยอ่มท าให้สภาพภูมิทศัน์ของโบราณสถานเสียไป  ฉะนั้นในปี พ.ศ.2515  จึงไดมี้ประกาศของ
คณะปฏิวติัฉบบัท่ี 308 ขอ้ 1  ให้เพิ่มมาตรา 7 ทวิ  แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในเขต
โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแลว้  ดงัน้ี 
 “ มาตรา 7 ทวิ  ห้ามมิให้ผูใ้ดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถาน  ซ่ึงอธิบดีไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากอธิบดี 
 ในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต  ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงบัการ
ก่อสร้าง  และให้ร้ือถอนอาคาร  หรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในหกสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง
 ผูใ้ดขดัขืนไม่ระงบัการก่อสร้างหรือร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่งอธิบดี  
มีความผดิฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังาน  และใหอ้ธิบดีด าเนินการร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้น
ได ้ โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองหรือผูป้ลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผู ้
ร้ือถอนไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ทั้งส้ิน 
 สัมภาระท่ีร้ือถอนถา้เจา้ของไม่ขนยา้ยออกไปจากเขตโบราณสถานภายในก าหนดสิบห้า
วนันบัแต่วนัร้ือถอนเสร็จ  ให้อธิบดีจดัการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น  เงินท่ีไดจ้ากการขายเม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนและการขายทอดตลาดแล้ว  เหลือเท่าใดให้คืนเจ้าของสัมภาระนั้น”  
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  แหล่งเดิม.  หนา้ 42. 

DPU



 73 

บทบญัญติัมาตรา  7  ทว ิ มีลกัษณะเป็นการก าหนดมาตรการทางกฎหมายทั้งในทางแพ่งและในทาง
อาญา   
 มาตรการทางอาญานั้นบญัญติัในวรรคสาม คือ  ในกรณีท่ีขดัขืนไม่ระงบัการก่อสร้าง
อาคารหรือร้ือถอนอาคาร  หรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร  ผูฝ่้าฝืนย่อมมี
ความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368  ซ่ึงบญัญติัว่า “ผูใ้ด
ทราบค าสั่งของเจา้พนกังานซ่ึงสั่งการตามอ านาจท่ีกฎหมายใหไ้ว ้ ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งนั้น  โดยไม่มี
เหตุหรือขอ้แกอ้นัสมควร  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวนั  หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท  หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ” 
 ส่วนมาตรการทางแพ่งนั้น  หากเปรียบเทียบแล้วมีความรุนแรงกว่าทางอาญาเสียอีก  
โดยไดก้ าหนดไวใ้นวรรคสามเช่นกนั  และไดก้ าหนดรายละเอียดไวใ้นวรรคส่ีและวรรคห้าดว้ยว่า  
ในกรณีท่ีขดัขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคาร  ก็ให้อธิบดีกรม
ศิลปากรด าเนินการร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้  โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผูร้ื้อถอนไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ทั้งส้ิน  และสัมภาระท่ีร้ือ
ถอนเสร็จ  อธิบดีกรมศิลปากรยอ่มมีอ านาจจดัการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นได ้ เม่ือไดเ้งินจากการ
ขายทอดตลาดนั้นแล้ว  ก็ให้น ามาหักค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนและการขาย  หากมีเหลือก็ตอ้งคืน
เจา้ของสัมภาระนั้น 
 เหตุท่ีกฎหมายบญัญติัถึง “ผูป้ลูกสร้าง” และ “ผูร้ื้อถอน” ไวด้ว้ยก็เพราะการปลูกสร้าง
อาคารต่างๆ เจา้ของ  ผูค้รอบครองอาจไม่ไดป้ลูกสร้างเอง  แต่วา่จา้งบุคคลอ่ืนปลูกสร้างหรือในทาง
ตรงกนัขา้ม  กรณีร้ือถอนอาคารก็เช่นเดียวกนั  อธิบดีกรมศิลปากรอาจวา่จา้งบุคคลอ่ืน เช่น  เอกชน
รายใดรายหน่ึงเป็นผูร้ื้อถอน  ดงันั้น  กฎหมายจ าเป็นตอ้งเขียนครอบคลุมถึงบุคคลเหล่าน้ีไวด้ว้ย  
เพื่อมิใหต้อ้งรับผดิในกรณีดงักล่าว 
 3.2)  การข้ึนทะเบียนโบราณสถานมีผลก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีแก่เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองโบราณสถาน14  ดงัต่อไปน้ี 
                     1.  เจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานตอ้งแจง้การช ารุด  หกัพงั  หรือเสียหาย  ไม่
วา่ประการใดเป็นหนงัสือไปยงัอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีโบราณสถานนั้นช ารุด  
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 กรมศิลปากร.  แหล่งเดิม.  หนา้ 52-56. 
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หกัพงั  หรือเสียหาย15  หากไม่แจง้มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ16 
 2.  เจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานตอ้งยินยอมให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือบุคคล
ใดท่ีไดรั้บค าสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเขา้ท าการซ่อมแซม  หรือกระท าดว้ยประการใดๆ เพื่อเป็น
การบูรณะ  หรือรักษาใหค้งสภาพเดิม  เม่ือไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมศิลปากรแลว้17  และ
ในกรณีขดัขวางการปฏิบติังานของพนกังานเจา้หน้าท่ีดงักล่าวแมพ้ระราชบญัญติัโบราณสถานฯ  
มิได้บญัญติัฐานความผิดไวก้็ตาม  คงต้องพิจารณาจากบทบญัญติัตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 138  ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงความผิดอาญาทัว่ไป  ในเร่ืองการกระท าท่ีเป็นการ
ต่อสู้ขดัขวางเจา้พนกังานหรือผูต้อ้งช่วยเหลือเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ซ่ึงตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  ปรับไม่เกินสองพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  และถา้การต่อสู้ขดัขวางนั้นเป็น
การใชก้ าลงัประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญวา่จะใชก้ าลงัประทุษร้าย  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปี  ปรับ
ไม่เกินแปดพนับาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
                     3.  เจา้ของหรือผูค้รอบครองซ่ึงเป็นผูโ้อนโบราณสถานให้แก่บุคคลอ่ืนจะตอ้งแจง้การ
โอนเป็นหนังสือ  โดยระบุช่ือและท่ีอยู่ของผูรั้บโอน  และวนัเดือนปีท่ีมีการโอนไปยงัอธิบดีกรม
ศิลปากร  ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัโอน  และในกรณีท่ีเจา้ของเป็นผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิโบราณสถาน
โดยทางมรดกหรือพินยักรรม  ตอ้งแจง้การไดรั้บกรรมสิทธ์ิไปยงัอธิบดีกรมศิลปากร  ภายใน 60 วนั  
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิ  หากมีผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิโบราณสถานเดียวกนัหลายคน  เม่ือไดมี้การ
มอบหมายใหผู้มี้กรรมสิทธ์ิรวมคนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้จง้การไดรั้บกรรมสิทธ์ิ  และผูไ้ดรั้บมอบหมาย
ไดป้ฏิบติัการแจง้แลว้  ให้ถือว่าผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิรวมทุกคนได้ปฏิบติัการแจง้18 โดยถา้ผูรั้บโอน
กรรมสิทธ์ิในโบราณสถานฝ่าฝืนไม่ยอมแจง้การโอนไปยงัอธิบดีกรมศิลปากร  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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                  4.  เจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถาน  มี
สิทธิเรียกเก็บค่าเขา้ชมหรือค่าบริการอ่ืนเป็นปกติธุระ  หรือจดัเก็บผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดจาก
โบราณสถานดังกล่าว  แต่เจ้าของหรือผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น  ต้องเป็นผูเ้สีย
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามท่ีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูก้  าหนด 
การก าหนดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมดงักล่าว  อธิบดีกรมศิลปากรจะแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ
หน่ึง  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 นอกจากน้ีพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  พ.ศ. 2504  ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา(ปัจจุบนัเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวฒันธรรม) มีอ านาจออกกฎกระทรวงให้ผูเ้ขา้ชมโบราณสถานปฏิบติับางประการใน
ระหว่างเขา้ชม  เม่ือเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ  ความปลอดภยั  ความสะอาด  
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้  ดงัน้ี 
                  1.  ไม่เคล่ือนยา้ยส่ิงต่างภายในโบราณสถาน 
                  2.  ไม่ขีด  เขียน  หรือท าให้ปรากฏดว้ยประการใดๆ  ซ่ึงขอ้ความ  ภาพหรือรูปรอยใดๆ 
ลงบนโบราณสถาน 
                  3.  ไม่น าอาวุธ  วตัถุระเบิด  วตัถุเช้ือเพลิง  หรือสารเคมีอนัจะก่อให้เกิดอนัตรายเขา้ไป
ในโบราณสถาน 
                  4.  ไม่ปีนป่ายโบราณสถาน  หรือไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นเหตุให้เกิดความช ารุด
เสียหาย  หรือก่อใหเ้กิดความสกปรก  และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน 
                  5.  ไม่เทหรือถ่ายขยะมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลลง ณ ท่ีใดๆ ภายในโบราณสถาน  นอกจาก
ท่ีซ่ึงจดัไว ้
                  6.  ไม่กระท าการใดๆ ภายในโบราณสถาน  อนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ  หรือเป็นท่ีเส่ือมเสียต่อ
ศีลธรรมอนัดี  หรือลบหลู่ดูหม่ินต่อศาสนาและวฒันธรรม  หรือก่อความร าคาญแก่ผูเ้ขา้ชมอ่ืนๆ 
                  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท  หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
 อย่างไรก็ตาม  ในส่วนของโบราณสถานซ่ึงมิไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน  พระราชบญัญติั
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504ยงัคงใหก้ารปกป้อง
คุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานท่ีมิไดข้ึ้นทะเบียนนั้นเหมือนกนั  แต่ในระดบัท่ีนอ้ย
กว่าโบราณสถานท่ีไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน  โดยการปกป้องคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์
โบราณสถานท่ีไม่วา่จะเป็นโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนหรือไม่ก็ตาม   จะบญัญติัไวใ้นมาตรา 10 วา่  
“ห้ามมิให้ผูใ้ดซ่อมแซม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  ร้ือถอน  ต่อเติม  ท าลาย  เคล่ือนยา้ยโบราณสถาน

DPU



 76 

หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน  หรือขุดคน้ส่ิงใด ๆ  หรือปลูกอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน  
เวน้แต่กระท าโดยค าสั่งของอธิบดีกรมศิลปากร  หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรม
ศิลปากร”  หากฝ่าฝืนผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน  3  ปี  ปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ19    
 ส่วนการก าหนดอตัราโทษส าหรับการกระท าของบุคคลใดท่ีบุกรุก  ท าให้เสียหาย  
ท าลาย  ท าให้เส่ือมค่า  หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงโบราณสถานท่ีมิไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน  ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี  หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท  หรือทั้ งจ  าทั้ งปรับ  แต่ในส่วน
โบราณสถานท่ีประกาศข้ึนทะเบียน  ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี  ปรับไม่เกินหน่ึง
ลา้นบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ20   
 กล่าวโดยสรุป  พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  เป็นกฎหมายท่ีให้การปกป้องคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และ
อนุรักษโ์บราณสถานไม่วา่เป็นโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนหรือไม่ก็ตาม 

     3.1.1.3  กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 มีหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองโบราณสถาน  3  ประการ
ดงัต่อไปน้ี 
           ประการท่ี  1  หลกัเกณฑค์วามรับผิดทางละเมิดของบุคคลโดยทัว่ไปท่ีก าหนดวา่บุคคล
ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต  ร่างกาย  
อนามยั  เสรีภาพ  ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด  บุคคลนั้นเป็นผูท้  าละเมิดจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (มาตรา  420)  
 ประการท่ี  2  หลกัการใชสิ้ทธิของบุคคลท่ีก าหนดวา่การใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น  เป็นการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย (มาตรา  421) 
 ประการท่ี  3  หลกัการก าหนดค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้
โดยสถานใดเพียงใดนั้น  ใหศ้าลวนิิจฉยัตามความร้ายแรงและพฤติการณ์แห่งการกระท าละเมิด   

                                                   
19 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504 

มาตรา 35. 
20พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504 

มาตรา 32. 
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 อน่ึงค่าสินไหมทดแทนนั้น  ได้แก่การคืนทรัพยสิ์นอนัผูอ่ื้นตอ้งเสียไปเพราะละเมิด  
หรือใชร้าคาทรัพยสิ์นนั้น  รวมทั้งค่าเสียหายอนัจะพึงบงัคบัใหใ้ชเ้พื่อความเสียหายอยา่งใด ๆ อนัได้
ก่อข้ึนนั้นดว้ย (มาตรา  438) 
 โบราณสถานถือเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ การกระท าใหเ้กิดความเสียหาย  การท าลาย  หรือ
การท าให้เส่ือมค่าต่อโบราณสถาน  ย่อมมีผลท าให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ  รัฐย่อมด าเนินการ
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในมูลละเมิดได ้
 มาตรา 420  ถือเป็นบทบัญญัติหลักเกณฑ์ทั่วไปของความรับผิดทางละเมิด  โดย
หลกัเกณฑต์ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420  มีดงัน้ี 
 1.  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
 2.  กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผดิกฎหมาย 
 3.  การกระท านั้นก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล 
 หลกัเกณฑข์อ้ 1  การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ   

เบ้ืองต้น  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติค  าว่า “ผูใ้ด” ซ่ึง
หมายถึง บุคคลผูท้  าละเมิด  โดยนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไวใ้นท านองเดียวกนัว่า “ผูท้  า
ละเมิดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ้ บุคคลธรรมดาไม่วา่จะเป็นผูเ้ยาว ์ คนวิกลจริต  คน
ไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  บุคคลท่ีศาลมีค าสั่งพิทกัษ์หรือศาลมีค าสั่งให้เป็น
บุคคลลม้ละลาย  ยอ่มเป็นผูท้  าละเมิดไดท้ั้งส้ิน  หรือบุคคลท่ีใชค้นท่ีไม่รู้ขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์
แห่งการกระท าความผดิ  โดยถือวา่ผูใ้ชเ้ป็นผูท้  าละเมิดโดยตรงดว้ยการใชบุ้คคลอ่ืนเป็นเคร่ืองมือ”21 

“การกระท า” หมายถึง  การเคล่ือนไหวอิริยาบถโดยรู้ส านึกในการเคล่ือนไหวนั้น  ถา้
การกระท าโดยไม่รู้สึกตวั หรือไม่รู้ผิดชอบ เช่น  เป็นลม  หลบัละเมอ  วิกลจริต  หรือเด็กไร้เดียงสา
ไม่ถือวา่เป็นการกระท าตามกฎหมายของไทย22  นอกจากน้ีการกระท ายงัหมายความรวมถึงการงด
เวน้การกระท าอนับุคคลมีหนา้ท่ีจ  าตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลเสียหายมิใหเ้กิดข้ึน  นกันิติศาสตร์เห็น
วา่หนา้ท่ีท่ีจ  าตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผลเสียหายน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวก่้อน  เพราะการ
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นก็เป็นการผิดกฎหมายแล้ว  และถ้ามีกฎหมายบญัญติัไวก้็จะกลายเป็นการ
กระท านั้นมีกฎหมายบญัญติัเป็นการผิดกฎหมายตั้งแต่ตน้  หน้าท่ีท่ีจะตอ้งกระท าเพื่อป้องกนัผล
                                                   

21 เพง็  เพง็นิติ.  (2543).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  และความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี.  หนา้ 33.  

22 จิตติ  ติงศภทิัย.์  (2526).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง
มาตรา 452.  หนา้ 177. 
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ไดแ้ก่  หน้าท่ีตามกฎหมาย  หน้าท่ีตามระเบียบหรือค าสั่ง  หน้าท่ีตามสัญญาน้ีจะตอ้งเป็นหน้าท่ีท่ี
จะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก  หรือต่อบุคคลทัว่ไปอยา่งหน่ึงอยา่งใด  หนา้ท่ีตามวิชาชีพ  หนา้ท่ี
ตามความสัมพนัธ์ท่ีไดก่้อใหเ้กิดข้ึน  หนา้ท่ีจากการท่ีตนก่อใหเ้กิดอนัตราย23 

ค าวา่ “จงใจ”  หมายถึง  รู้ส านึกถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระท าของตนโดย
ความจงใจนั้นไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งประสงคต่์อผลหรือยอ่มเล็งเห็นผลอยา่งเจตนาตามกฎหมายอาญาก็
ได ้

ส่วนค าวา่ “ประมาทเลินเล่อ” นั้น  หมายถึง  การกระท าท่ีไม่จงใจ  แต่เป็นการกระท าท่ี
ไม่ใชค้วามระมดัระวงัซ่ึงบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะตอ้งมีตามวิสัยและพฤติการณ์  และผูก้ระท าอาจ
ใช้ความระมดัระวงัเช่นนั้นได้  แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่  ดังนั้น  การกระท าท่ีจะถือได้ว่าเป็น 
“ประมาทเลินเล่อ” ไดจ้ะตอ้งพิจารณาโดยอาศยัขอ้เท็จจริงในขณะกระท านั้นและเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานของบุคคลทัว่ไปหรือวิญญูชน (Reasonable Person)  ซ่ึงอยูใ่นภาวะ วิสัย  และพฤติการณ์
นั้นวา่สามารถใชค้วามระมดัระวงัไดห้รือไม่ 

ส าหรับการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั้น  เป็นองค์ประกอบทางจิตใจซ่ึง
เป็นหลกัส าคญัในการวนิิจฉยัความรับผดิของบุคคลในทางละเมิด 

หลกัเกณฑข์อ้  2  กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผดิกฎหมาย 
ความรับผดิทางละเมิดไม่จ  าเป็นตอ้งมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยชดัแจง้วา่การกระท าอนัใด  

ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย  แต่หมายถึง  การกระท านั้นเป็นการล่วงสิทธิหรือผิดหน้าท่ีซ่ึง
บุคคลผูท้  าละเมิดตอ้งเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน  

ค าว่า “กระท าต่อบุคคลอ่ืน” หมายถึง  การกระท าให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเด็ดขาด
ของบุคคล ไดแ้ก่  ชีวิต  ร่างกาย  อนามยั  เสรีภาพ  ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งอ่ืนของบุคคลโดยไม่มี
สิทธิหรือขอ้แกต้วัตามกฎหมายใหท้ าได ้

ส่วนค าวา่ “โดยผดิกฎหมาย” น้ี  หมายถึง  การกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผูก้ระท าไม่มี
อ านาจ หรือไม่มีสิทธิ  หรือผิดต่อหนา้ท่ีในอนัท่ีจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน  โดยสามารถแยก
พิจารณา  ไดด้งัน้ี 

1.  มีการกระท าท่ีมีกฎหมายบญัญติัไวโ้ดยตรงวา่เป็นการกระท าความผิด 
2.  เป็นการกระท าท่ีไม่มีอ านาจท าหรือไม่มีกฎหมายสนบัสนุนใหท้ าได ้
3.  เป็นการงดเวน้การกระท าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59 วรรคทา้ย 
4.  เป็นการกระท าซ่ึงผูก้ระท าใชสิ้ทธิในทางมิชอบตามมาตรา 421 

                                                   
23 สุมาลี  วงวทิิต.  (2548).  กฎหมายว่าด้วยละเมิด  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภมิควรได้.  หนา้ 39-45. 
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ดงันั้น  ถา้ผูก้ระท ามีอ านาจกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายอนัไดแ้ก่  มีกฎหมายให้
อ านาจโดยตรง  มีอ านาจตามสัญญา  มีอ านาจตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  หรือเกิดจากความยินยอม  
การกระท านั้นยอ่มไม่เป็นการกระท า “โดยผดิกฎหมาย” 

หลกัเกณฑข์อ้ 3  การกระท านั้นก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420  ก าหนดวา่ “...ท าให้เขาเสียหายถึง

แก่ชีวิต  ร่างกาย  อนามยั  เสรีภาพ  ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี...”  ดงันั้น  ความ
เสียหายท่ีมาตรา 420 รับรองไวโ้ดยชดัแจง้ คือ  ความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  อนามยั  เสรีภาพ  
ส่วนค าวา่ “สิทธิอย่างหน่ึงอย่างใด” นั้น  จะตอ้งเป็นสิทธิเด็ดขาดซ่ึงสามารถใชย้นัต่อบุคคลทัว่ไป
มิใช่สิทธิตามสัญญาท่ีใชย้นัแก่คู่สัญญาเท่านั้น 

ลกัษณะความเสียหายท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรา 420  ตอ้งเป็นความเสียหาย
ตามพฤตินยั  หรือตามความเป็นจริงท่ีโจทก์ไดรั้บจากการกระท าของจ าเลย  เป็นความเสียหายท่ี
แน่นอนและไม่ไกลเกินเหตุ24  ความเสียหายอาจมีทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน25 

หลกัเกณฑข์อ้ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (Causation) 
ส าหรับหลกัเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผล (Causation)  หรือความสัมพนัธ์

ระหวา่งความผดิกบัความเสียหายท่ีเกิดแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย  แมใ้นมาตรา 420  จะมิไดบ้ญัญติัถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลก็ตาม  แต่การจะให้จ  าเลยรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่ง
การกระท าของเขานั้ น  จ  าเป็นท่ีต้องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  เพราะการ
ก าหนดใหบุ้คคลตอ้งรับผดิในการกระท าของตน  ยอ่มหมายความวา่เขาจะตอ้งรับผิดเฉพาะในส่ิงท่ี
เป็นผลจากการกระท าของตนเท่านั้น26 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 421 ไดบ้ญัญติัถึงการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะ
ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  โดยถือวา่เป็นการอนัมิชอบดว้ยกฎหมายหรือโดยผิดกฎหมาย27

                                                   
24 กล่อม  อิศวรพนัธ์.  (2496).  หลกัท่ัวไปว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด  ในลกัษณะวิชากฎหมาย

แพ่งพิสดาร.  หนา้ 128.   
25 ไพจิตร  ปุญญพนัธ์ุ.  (2539).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด  ความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี.  หนา้ 256. 
26 พรเพชร  วชิิตชลชยั.  (2555).  เอกสารชุดการสอน ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  หน่วยท่ี 

8-15.  หนา้ 804. 
27 บางต าราเรียกวา่ “การใชสิ้ทธิเกินส่วน” บางต าราเรียกวา่ “การใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต” 
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นั้น  อาจารยสุ์มาลี  วงษว์ทิิต  ไดอ้ธิบายความถึงการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน
วา่หมายถึง28  
 1.  การใช้สิทธิโดยจงใจแกล้ง  ตอ้งอาศยัพฤติการณ์ภายนอกซ่ึงผูใ้ช้สิทธิได้แสดง
ออกมาเป็นการคน้หาความในใจของผูใ้ชสิ้ทธิซ่ึงตอ้งแลว้แต่ขอ้เท็จจริงเป็นเร่ืองไป 
 2.  การใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต  หมายถึง  การใชสิ้ทธิโดยประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
 3.  การใชสิ้ทธิโดยก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ  หมายถึง  การใชสิ้ทธิซ่ึงท าให้ผูอ่ื้น
เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  โดยอาจเกิดเสียง  กล่ิน  หรืออากาศเสีย  หรือแสงก็ได ้ ความเดือดร้อน
ร าคาญท่ีจะอา้งวา่เป็นละเมิดนั้นตอ้งเป็นความเดือดร้อนร าคาญเป็นพิเศษดว้ย  เพราะมิฉะนั้นแลว้คง
จะมีแต่คดีประเภทน้ีเป็นจ านวนมากมาสู่ศาล  หลกัท่ีศาลไทยใช้ตดัสินคดีเช่นน้ีจะตอ้งค านึงถึง
ลกัษณะของบุคคลหรือชุมชนและพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆ ประกอบดว้ย  และผูเ้สียหายจะตอ้ง
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเขาได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเกินเลยไปจากปกติธรรมดาวิสัยของคน
ทั้งหลายในทอ้งถ่ินนั้นจะประสพ เช่นเจา้ของท่ีดินว่างเปล่าจะสร้างบา้น  ช่างก็ตอกเสาเข็มลงไป
ตามปกติ  เพื่อนบา้นจะอา้งว่าเดือดร้อนร าคาญเพราะเคร่ืองจกัรส่งเสียงดงัเขาไม่ได้รับความสุข
สบายเท่าท่ีเป็นยอ่มไม่ได ้ เพราะบุคคลทัว่ไปยอ่มเห็นวา่เป็นเหตุปกติวสิัยธรรมดาของคนท่ีจะสร้าง
บา้น  จะถือวา่การใชสิ้ทธิของเขาก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญไม่ได ้
 จากแนวพิจารณาในศาลต่างประเทศ  มีการศึกษาเปรียบเทียบไวถึ้งเกณฑ์ท่ีใชพ้ิจารณา
การกระท าละเมิดโดยใชสิ้ทธิไม่สุจริต29ท่ีประเทศต่างๆ บญัญติัไวใ้นกฎหมายของตน มีดงัน้ี 
 1.  เกณฑพ์ิจารณาการกระท าโดยตั้งใจใหเ้กิดเสียหาย(Intention to Harm) 
 2.  เกณฑ์ท่ีถือวา่การกระท าดงักล่าวขาดประโยชน์ท่ีเหมาะสม (Absence of Proper 
Interest) 
 3.  เกณฑ์ท่ีพิจารณาว่าผูก้ระท ามีทางเลือกอ่ืนท่ีจะไม่เป็นอนัตรายหรือไม่ (Harmful 
Alternation) 
 4.  เกณฑ์ท่ีพิเคราะห์ว่าระหว่างการกระท าโดยใช้สิทธิเช่นนั้น  กับการไม่กระท า
อยา่งไหนจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกวา่จะเสียหาย(Flagrant Disproportion Between Damage and 
Profit) 

                                                   
28 สุมาลี  วงวทิิต.  เล่มเดิม.  หนา้ 64-68. 
29 J.  Limpens.  R.M.  Kruithof  and  A.  (1986).  Meinertzhagen-Limpens  “Liability for One’s 

Own  Act” International Encyclopedia of Comparative Law  Chapter II  Vol. XI p. 105-119.  
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 5.  เกณฑ์ท่ีพิจารณาว่าผูก้ระท าไม่ค  านึงถึงขอบเขตวตัถุแห่งสิทธิ(Disregard of the 
Purpose for which the Right Exists) 

6.  เกณฑ์ความรับผิดโดยทัว่ไปตามหลกัเร่ืองละเมิดโดยมีการพิสูจน์ความผิด(General 
Principles of Tortious Liability) 
 การก าหนดค่าสินไหมทดแทนอนัเน่ืองมาจากการกระท าละเมิดนั้น  ศาลย่อมเป็นผูมี้
อ  านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนโดยค านึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 
 มาตรา 1304  บญัญติัว่า “สาธารณสมบติัของแผ่นดินนั้น  รวมทรัพยสิ์นทุกชนิดของ
แผน่ดินซ่ึงใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์  หรือสงวนไวใ้ชเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั เช่น 
            (1)  ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า  และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดทิ้ง  หรือกลบัมาเป็นของ
แผน่ดินโดยประการอ่ืน  ตามกฎหมายท่ีดิน 
            (2)  ทรัพยสิ์นส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า  ท่ีชายตล่ิง  ทางน ้ า  ทางหลวง  
ทะเลสาบ 
            (3)  ทรัพยสิ์นท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นตน้ว่า  ป้อม  โรงทหาร  
ส านกัราชการบา้นเมือง  เรือรบ  อาวธุยทุธภณัฑ์ 
            ทรัพยสิ์นใดท่ีจะเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินนั้น  ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 
             1.  แผน่ดินเป็นผูท้รงสิทธิ และ 
             2.  ทรัพยสิ์นนั้นใชเ้พื่อสาธารณะประโยชน์  หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนั 
              ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาธารณของแผน่ดิน  ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินและทรัพยสิ์นใดจะ
เป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินอยู่ท่ีการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์
ร่วมกนั  และไม่จ  าเป็นจะตอ้งไดใ้ชเ้พื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนัจริงๆ  
ในขณะนั้น  และไม่ใช่ราษฎรทุกคนท่ีมีสิทธิใช้โดยตรงทีเดียว  อาจมีทรัพยสิ์นบางประเภทท่ีมอบ
ใหบุ้คคลใดเป็นผูใ้ชเ้ท่านั้น  ก็ถือวา่เป็นการใชโ้ดยตรงทีเดียว  อาจมีทรัพยสิ์นบางประเภทท่ีมอบให้
บุคคลใดเป็นผูใ้ชเ้ท่านั้น  ก็ถือวา่เป็นการใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์เช่นกนั 
              การใชส้าธารณสมบติัของแผน่ดิน  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ คือ 
              1.  เป็นทรัพยสิ์นซ่ึงยงัไม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ เช่น  ท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า 
              2.  เป็นทรัพยสิ์นท่ีพลเมืองทุกคนมีสิทธิใช ้
              3.  เป็นทรัพยสิ์นท่ีรัฐใช้เฉพาะกิจการใดท่ีท าให้มีเพียงกลุ่มบุคคลท่ีใช้แทนพลเมือง
ทัว่ไป เช่น  ค่ายทหาร  สถานท่ีราชการ 
 ตามมาตรา 1304  ของกฎหมายแพ่งและพาณิชยไ์ดบ้ญัญติัโดยยกตวัอยา่ง  ทรัพยสิ์นท่ี
เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินไวเ้ท่านั้น  ซ่ึงอาจมีทรัพยสิ์นท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินอยา่ง
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อ่ืน  นอกเหนือจากน้ีก็ได ้เช่น  โบราณสถาน  วดัต่างๆ  โบราณวตัถุเป็นทรัพยสิ์นท่ีพึงสงวนไวเ้พื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่  สงวนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านศิลปะ  ประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี  ดังนั้ น โบราณสถานและโบราณวตัถุจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็น
ทรัพยสิ์นของแผน่ดิน 
                 ค าพิพากษาฎีกาท่ีไดพ้ิพากษาวา่เป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
                 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1159/2511  ก าแพงเมืองและคูเมือง  เป็นทรัพยสิ์นใชเ้พื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  แมต้่อมาจะถูกท าลายหรือต้ืนเขินข้ึน  แต่เม่ือทางราชการยงัถือว่าเป็นท่ี
หลวง  หวงหา้มตลอดมา  จึงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินอยู ่
                 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 707/2525  ท่ีพิพาทเป็นบริเวณคูเมือง  และก าแพงเมืองเชียงใหม่
โบราณวตัถุ   จึงเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  แม้โจทก์จะได้รับโฉนดมา  โจทก์ก็ไม่ได้
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินน้ี    ทั้งปรากฏวา่โจทกไ์ม่เคยเขา้ครอบครองท่ีพิพาทเลย จึงไม่มีอ านาจจะฟ้องขบั
ไล่จ าเลย 
                 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 1333/2535  ท่ีพิพาทเป็นส่วนหน่ึงของก าแพงชั้นนอกของเมือง
โบราณจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1304(3)  และมีการข้ึนทะเบียนก าแพง
เมืองเป็นท่ีราชพสัดุและเป็นโบราณสถานไวแ้ลว้  จึงไม่ใช่ท่ีรกร้างวา่งเปล่าแต่เป็นท่ีราชพสัดุตาม
พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ซ่ึงกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิตามมาตรา 5 
ราษฎรยอ่มไม่อาจยดึถือเอาเป็นกรรมสิทธ์ิหรือกนัได ้ โดยรัฐไม่จ  าเป็นตอ้งหวงหา้มอีก30 
               จากค าพิพากษาฎีกาดงักล่าวจะเห็นไดว้่า  ก าแพงเมือง  คูเมือง  หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของก าแพงเมือง  คูเมือง  ถือว่าเป็นโบราณสถาน  และเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินประเภท
ทรัพยสิ์นท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 
1304(3)   
 มาตรา 1335  บญัญัติว่า “ภายในบงัคบัแห่งบทบญัญติัในประมวลกฎหมายน้ีหรือ
กฎหมายอ่ืน  ท่านวา่แดนกรรมสิทธ์ิท่ีดินนั้นกินทั้งเหนือพื้นดินและใตดิ้นดว้ย” 
 บทบญัญติัมาตราน้ีบญัญติัถึงแดนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ให้กินเหนือพื้นดินและใตพ้ื้นดิน
ดว้ย  เหนือพื้นดินและใตดิ้นจึงไม่ใช่กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  แต่ถือวา่เป็นแดนแห่งกรรมสิทธ์ิซ่ึงให้มี
กรรมสิทธ์ิรวมไปถึงด้วย  มาตราน้ีก่อให้เกิดสิทธิแก่เจา้ของท่ีดินท าให้เจ้าของท่ีดินมีสิทธิตาม
มาตรา 1336 เช่น  สิทธิใชส้อยแดนกรรมสิทธ์ิน้ีในการปลูกสร้างบา้นเหนือพื้นดิน  หรือจะขุดบ่อใต้

                                                   
30 ไชยโย  มะลิผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 114-117. 
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ดินอย่างไรก็ได ้ แต่การใช้สิทธิในการปลูกบา้นเหนือพื้นดินหรือจะขุดบ่อใตดิ้นอย่างไรก็ได ้ แต่
การใชสิ้ทธิน้ีตอ้งอยูใ่นวงเขตของกฎหมายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  ถา้เป็นสิทธิ
อย่างอ่ืนแมจ้ะอยู่ในรูปของทรัพยสิทธิก็ตาม เช่น  สิทธิอาศยั  ภารจ ายอม ฯลฯ  กฎหมายไม่ได้
ก าหนดว่าให้มีแดนแห่งสิทธิเหนือหรือใตพ้ื้นดินด้วย  จะมีไดก้็แต่เฉพาะในรูปกรรมสิทธ์ิเท่านั้น  
และหลกัในการก าหนดสิทธิเหนือพื้นดินหรือใตพ้ื้นดินนั้น  วดัจากแนวเขตพื้นดินตั้งฉากข้ึนไป
หรือตั้งฉากลงมา   
                 ดังนั้น  โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีอยู่เหนือพื้นดินและใต้ดินย่อมเป็นของผูท่ี้มี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้นด้วย  โดยมาตรา 1336 บญัญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย  เจ้าของ
ทรัพยสิ์นมีสิทธิใชส้อย  และจ าหน่ายทรัพยสิ์นของตน  และไดซ่ึ้งดอกผลแห่งทรัพยสิ์นนั้น  กบัทั้ง
มีสิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสิ์นของตนจากบุคคลท่ีไม่มีสิทธิจะยดึถือไว ้ และมีสิทธิขดัขวางมิ
ใหผู้อ่ื้นสอดเขา้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นนั้นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย” 
                  มาตรา 1336  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ีเป็นเร่ืองของอ านาจเจ้าของ
ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์  โดยเจา้ของทรัพย์สินตามมาตราน้ี
หมายถึง  เจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นนั้นเท่านั้น  ทรัพยสิทธิอย่างอ่ืน ๆ  นั้น  มีบทกฎหมาย
บญัญติัไวโ้ดยเฉพาะถึงขอบข่ายของสิทธิแต่ละอยา่งวา่จะมีสิทธิกระท าส่ิงใดไดบ้า้ง   
                  ส่วนเจา้ของกรรมสิทธ์ิมีสิทธิ  ดงัน้ี 
 1.  สิทธิท่ีจะใชส้อยทรัพยสิ์น 
 2.  สิทธิท่ีจะจ าหน่ายทรัพยสิ์นของตน 
 3.  สิทธิไดด้อกผล 
 4.  สิทธิติดตามและเอาคืนซ่ึงทรัพยสิ์นของตนจากบุคคลผูไ้ม่มีสิทธิจะยดึถือไว ้
 5.  สิทธิขดัขวางมิใหผู้อ่ื้นสอดเขา้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย   

ดงันั้น  จากมาตรา 1335  ผูท่ี้มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีมีโบราณสถานและโบราณวตัถุ  
ย่อมมีกรรมสิทธ์ิในโบราณสถานและโบราณวตัถุ  และจากบทบญัญติัมาตรา 1336  ท าให้ผูท่ี้มี
กรรมสิทธ์ิย่อมมีสิทธ์ิท่ีจะจ าหน่าย  หรือได้ดอกผลจากโบราณสถาน  และโบราณวตัถุนั้น  แต่
อาจจะถูกระงับสิทธิด้วยพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  แลว้แต่กรณี31 
            

                                                   
31

 แหล่งเดิม.  หนา้ 117-118. 
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  3.1.1.4  กฎหมายวา่ดว้ยท่ีราชพสัดุ 
  ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518  ไดมี้บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและ
คุม้ครองโบราณสถาน  ดงัน้ี 
    ท่ีราชพสัดุ  หมายความวา่  อสังหาริมทรัพยอ์นัเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดินทุกชนิด  เวน้
แต่สาธารณสมบติัของแผน่ดิน  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า  และท่ีดินซ่ึงมีผูเ้วนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของ
แผน่ดินโดยประการอ่ืน 

2.  อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชน์ของพลเมืองใช้
ร่วมกนัเป็นตน้วา่  ท่ีชายตล่ิง  ทางน ้า  ทางหลวง  ทะเลสาบ 
 ส่วนอสังหาริมทรัพยข์องรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลและขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน
ไม่ถือวา่เป็นท่ีราชพสัดุ  (มาตรา 4) 
 ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพสัดุ   

บรรดาท่ีราชพสัดุท่ีกระทรวง  ทบวง  กรมใดไดม้าโดยการเวนคืน  หรือการแลกเปล่ียน  
หรือโดยประการอ่ืน  ให้กระทรวงการคลงัเขา้ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพสัดุนั้น  ทั้งน้ียกเวน้ท่ีดินท่ี
ไดม้าโดยการเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 5) 
 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการท่ีราชพสัดุ” ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน  ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน  
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม  อธิบดีกรมท่ีดิน  อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองเป็นกรรมการ  อธิบดีกรมธนารักษเ์ป็นกรรมการและเลขานุการ  และผูอ้  านวยการกองรักษา
ท่ีหลวง  กรมธนารักษเ์ป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปกครองดูแล  บ ารุงรักษา  ใชห้รือจดัหาประโยชน์ท่ีราชพสัดุ (มาตรา 6)  
 การโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีราชพสัดุเฉพาะท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดินท่ีใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  ให้กระท าโดยพระราชบญัญติั  ส่วนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราช
พสัดุอ่ืน  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 การตราพระราชบญัญติัใหมี้แผนท่ีแสดงเขตท่ีราชพสัดุแนบทา้ยดว้ย (มาตรา 8)   

ท่ีราชพสัดุเฉพาะท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ  เม่ือเลิกใชเ้พื่อประโยชน์เช่นนั้น  หรือเม่ือส้ินสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน
แลว้  หรือท่ีราชพสัดุท่ีทางราชการหวงห้ามไวแ้ละทางราชการไม่ประสงค์หวงห้ามอีกต่อไป  ให้
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ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน  หรือถอนการหวงห้ามแลว้แต่กรณี  โดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา  และใหมี้แผนท่ีแสดงเขตท่ีดินแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกานั้นดว้ย (มาตรา 9)   
 บรรดาท่ีราชพสัดุท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม  ได้มาโดยกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์  หรือโดยการแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิกับเอกชนหรือโดยประการอ่ืน  ก่อนวนั
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหโ้อนมาเป็นของกระทรวงการคลงั (มาตรา 11)   
 นอกจากน้ียงัมีกฎกระทรวงวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช ้  
และจดัหาประโยชน์เก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2545   
 ในหมวดท่ี 3 วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์ในท่ีราชพสัดุ  มีส่วนท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์
โบราณสถาน  ดงัน้ี 
 ท่ีราชพสัดุท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางราชการ  หรือท่ีไม่ไดส้งวนไวเ้พื่อใช้ประโยชน์
ในทางราชการ  จะน ามาจดัหาประโยชน์โดยการจดัให้เช่า  หรือโดยวิธีการจดัท าสัญญาต่างตอบ
แทนอ่ืนนอกเหนือจากการจดัใหเ้ช่าก็ได ้
 การจดัหาประโยชน์โดยการจดัให้เช่าตามวรรคหน่ึง  ตอ้งเป็นการให้เช่าในลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การใหเ้ช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 (2)  การใหเ้ช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใชป้ระกอบเกษตรกรรม 
 (3)  การให้เช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารท่ีปลูกสร้างให้แก่
กระทรวงการคลงั 
 (4)  การใหเ้ช่าท่ีดินเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน 
 (5)  การใหเ้ช่าอาคารซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุ 
 การจดัหาประโยชน์โดยวิธีจดัท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจดัให้เช่า
กรมธนารักษจ์ะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 การใหเ้ช่าท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวา่ดว้ยการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมจะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการท่ีราชพสัดุโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี (ขอ้ 23) 
 การจัดให้เช่าท่ีราชพัสดุ  การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า  และการบอกเลิกสัญญาเช่า                   
ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดั   เวน้แต่เป็น
การให้เช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั  หรือการให้เช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใช้ประกอบเกษตรกรรมท่ีมี
ก าหนดเกินสามปี  การให้เช่าท่ีดินเพื่อปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธ์ิอาคารท่ีปลูกสร้างให้แก่
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กระทรวงการคลงั  การให้เช่าท่ีดินเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน  หรือการให้เช่าอาคารซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุ
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรมธนารักษ ์(ขอ้ 24(2)) 
 ท่ีราชพสัดุท่ีกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินสงวนไวแ้ต่ยงั
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางราชการ  จะน ามาจดัหาประโยชน์โดยการจดัให้เช่าหรือโดยวิธีการจดัท า
สัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจดัให้เช่าก็ได ้ แต่ตอ้งเป็นการจดัหาประโยชน์เป็นการ
ชัว่คราว 
 การจดัหาประโยชน์โดยการจดัให้เช่าท่ีดินท่ีสงวนไวแ้ต่ยงัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ในทาง
ราชการ  ตอ้งเป็นการให้เช่าตามขอ้ 23 (1) (2) (4) และ (5)  และจะด าเนินการไดต่้อเม่ือไดรั้บความ
ยนิยอมจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว (ขอ้ 25)   
 การจดัให้เช่าและการจดัท าสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจดัให้เช่า  ให้
ด าเนินการโดยวธีิการประมูลตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี  จะ
ด าเนินการโดยไม่ตอ้งใชว้ธีิประมูลก็ได ้
 (1)  การใหเ้ช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั 
 (2)  การใหเ้ช่าท่ีดินท่ีผูเ้ช่าใชป้ระกอบเกษตรกรรม   
 (3) การให้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคลเช่าท่ีราชพัสดุเพื่อใช้เป็นท่ีด าเนินงานของ
รัฐวสิาหกิจ 
 (4)  การใหอ้งคก์รอ่ืนของรัฐเช่าท่ีราชพสัดุเพื่อใชด้ าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ี 
 (5)  การให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเช่าท่ีราชพสัดุเพื่อด าเนินการจดัหาประโยชน์
ตามอ านาจหนา้ท่ี 
 (6)  การใหเ้ช่าท่ีราชพสัดุเพื่อใชกิ้จการอนัเป็นสาธารณกุศลท่ีมิไดมุ้่งหาก าไร 
 (7)  การใหเ้ช่าท่ีราชพสัดุเพื่อด าเนินการในทางสงเคราะห์ขา้ราชการหรือเพื่อสวสัดิการ
ของขา้ราชการ 
 (8)  การใหเ้ช่าท่ีราชพสัดุอยา่งอ่ืนหรือการจดัท าสัญญาต่างตอบแทนใดท่ีคณะกรรมการ
ท่ีราชพสัดุเห็นวา่โดยสภาพไม่เหมาะสมท่ีจะท าการประมูล 
 ในกรณีการเช่าตาม (5) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด (ขอ้ 26)   
 เง่ือนไขสัญญาเช่า  ระยะเวลาการเช่า  การบอกเลิกสัญญาเช่า  และแบบสัญญาเช่าให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 อตัราค่าเช่า  ค่าปรับ  และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการจดัให้เช่า  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด (ขอ้ 27)   
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 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2537)  ออกตามความในพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.
2518 
 การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุท่ีมิใช่ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดิน  ท่ีใช้เพื่อ
ประโยชน์ของแผน่ดินโดยเฉพาะจะกระท าไดแ้ต่โดยการขาย  แลกเปล่ียน  หรือการให้  และจะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีก่อน  เวน้แต่การโอนกรรมสิทธ์ิเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตาม
กฎหมาย  ดงัต่อไปน้ี  ใหด้ าเนินการไดเ้ม่ือกระทรวงการคลงัใหค้วามยนิยอม 
 (1)  กฎหมายวา่ดว้ยการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 
 (2)  กฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์

การให้ท่ีราชพัสดุจะกระท าเฉพาะเพื่อการศาสนา  การสาธารณกุศลหรือการ
สาธารณประโยชน์อยา่งอ่ืน  หรือการโอนคืนใหแ้ก่ผูย้กให ้(ขอ้ 2) 

กล่าวโดยสรุป  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518 เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน
โดยเฉพาะเพื่อใช้ในการปกครองดูแลรักษาท่ีราชพสัดุให้เป็นไปโดยมีระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ี
แน่นอน  โดยใหก้ระทรวงการคลงัมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระเบียบท่ีราชพสัดุน้ี   

ท่ีราชพสัดุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดิน
ประเภทธรรมดา กับอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินท่ีใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ  โดยไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพยข์องรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นนิติบุคคล  หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ส าหรับท่ีราชพสัดุนั้นสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้  ถ้าหากว่าเป็นสาธารณสมบติัของ
แผน่ดินท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  การโอนตอ้งกระท าเป็นพระราชบญัญติัเท่านั้น  
แต่ถา้เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นทรัพยสิ์นของแผ่นดินประเภทธรรมดาสามารถโอนกรรมสิทธ์ิกนั
ได ้ โดยการขาย  แลกเปล่ียน  การให้  หรือการโอนคืนให้แก่เจา้ของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนหรือทายาท  
และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี  นอกจากน้ีท่ีราชพสัดุยงัอาจน ามาให้ใช้ประโยชน์ไดเ้ช่น  
การใหเ้ช่า 

ในการปกป้องหรือคุม้ครองโบราณสถานบางแห่งเช่น  คูเมือง  ซ่ึงถือวา่เป็นท่ีราชพสัดุ
ตามพระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.2518 มีปัญหาว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมศิลปากร
หรือกรมธนารักษ ์
                3.1.1.5  กฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ 
  ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530  มีส่วนท่ี 
เก่ียวกบัการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 
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    มาตรา 5  ก าหนดวา่ “เม่ือรัฐมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อกิจการ
ใดๆ อนัจ าเป็นเพื่อการสาธารณูปโภคหรือการอนัจ าเป็นในการป้องกนัประเทศ  หรือการไดม้าซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเพื่อการผงัเมือง  หรือเพื่อการพฒันาการเกษตร  หรือการอุตสาหกรรม  
หรือเพื่อการปฏิรูปท่ีดิน หรือเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืน  ถา้มิไดต้กลงในเร่ืองการโอนไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  
ใหด้ าเนินการเวนคืนตามพระราชบญัญติัน้ี 

ในกรณีท่ีมีบทบญัญติัว่าดว้ยการเวนคืนไวใ้นกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแล้ว  ถา้จะตอ้ง
ด าเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว  เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้
ด าเนินการเวนคืนตามพระราชบญัญติัน้ีแทนก็ได ้

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนไวก่้อนก็ได”้ 

จากพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์ พ.ศ.2530  มาตรา 5 น้ี  แสดงให้
เห็นว่าท่ีดินซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอยู่  หากว่ากรมศิลปากรเห็นว่ามีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์และเป็นแหล่งโบราณคดี  เม่ือได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานตาม
พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504
แลว้  ก็อาจถูกเวนคืนเพื่อประโยชน์ของการอนุรักษโ์บราณสถานได ้

มาตรา 6  ก าหนดว่า “พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตอ้ง
ระบุ 

(1)  ความประสงคข์องการเวนคืน 

(2)  เจา้หนา้ท่ีเวนคืน 

(3)  ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเท่าท่ีจ  าเป็น 

ใหมี้แผนท่ีหรือแผนผงัประเมินเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและแสดงเขตท่ีดินท่ีอยู่
ในบริเวณท่ีประเมินนั้น  ติดไวท้า้ยพระราชกฤษฎีกานั้น  แผนท่ีหรือแผนผงัดงักล่าวให้ถือเป็นส่วน
หน่ึงแห่งพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาเช่นวา่น้ีใหใ้ชบ้งัคบัไดมี้ก าหนดสองปี  หรือตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  แต่ตอ้งไม่เกินส่ีปี  แลว้แต่จะเห็นวา่จ าเป็นเพื่อท าการส ารวจท่ีดินท่ีเวนคืน
นั้น”  หมายความวา่ ในการเวนคืนท่ีดินเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานนั้นอาจมีการก าหนดเขตท่ีดินท่ี
จะเวนคืนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ทั้งน้ีในพระราชกฤษฎีกานั้นตอ้งระบุความประสงค์
ของการเวนคืน  เจา้หนา้ท่ีเวนคืน  ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเท่าท่ีจ  าเป็น  การมีแผนท่ี
หรือแผนผงับริเวณท่ีจะเวนคืนแนบทา้ยพระราชกฤษฎีกา  และก าหนดเวลาในการบงัคบัใชพ้ระราช
กฤษฎีกาซ่ึงจะตอ้งไม่เกินส่ีปี 
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 เม่ือมีการเวนคืนท่ีดินตามพระราชบญัญติัดงักล่าว  ท่ีดินซ่ึงไดจ้ากการเวนคืนยอ่มเป็นท่ี
ราชพสัดุ  จะอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมธนารักษ ์ กระทรวงการคลงั  ส่วนโบราณสถานนั้นจะ
อยู่ในความดูแลรักษาของกรมศิลปากร  เม่ือได้ข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   ดังค าช้ีแจงเก่ียวกับท่ี
โบราณสถานของกรมธนารักษด์งัต่อไปน้ี32 

  “ท่ีดินโบราณสถาน  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นว่า ท่ี ดิน
โบราณสถานเป็นท่ีราชพสัดุ  ซ่ึงกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อกรรมสิทธ์ิ  กรมศิลปากรมีเพียงหนา้ท่ี
ดูแลรักษาควบคุมโบราณสถานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504” 
 ประกอบกบัค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดท่ี  296/2551  กรณีมีราษฎรเขา้ไปปลูก
สร้างบา้นพกัอาศยัและร้ัวในท่ีราชพสัดุซ่ึงเป็นโบราณสถานนั้น  แมพ้ระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ.ศ.
2518 ซ่ึงเป็นกฎหมายทัว่ไปจะก าหนดใหก้รมธนารักษมี์อ านาจหนา้ท่ีในการใหผู้บุ้กรุก ร้ือถอนบา้น
และส่ิงปลูกสร้างออกจากท่ีราชพสัดุก็ตาม แต่เน่ืองจากท่ีพิพาทเป็นโบราณสถาน พระราชบญัญติั
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซ่ึงเป็นกฎหมาย
เฉพาะไดก้ าหนดใหอ้ธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลรักษา  มิให้ผูใ้ดบุกรุกโบราณสถาน  หรือ
ปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน  ฉะนั้น เม่ือมีกฎหมายสองฉบบับญัญติัก าหนด
หน่วยงานราชการสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบในเร่ืองเดียวกัน  กรณีจึงต้องบังคับตาม
พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซ่ึง
เป็นกฎหมายเฉพาะ  ทั้งน้ี ตามหลกัการตีความกฎหมายท่ีวา่กฎหมายสองฉบบัซ่ึงมีค่าบงัคบัเสมอ
กนัมีขอ้ความขดัหรือแยง้กนั ใหใ้ชก้ฎหมายพิเศษ หรือกฎหมายเฉพาะบงัคบั ส่วนกฎหมายทัว่ไปจะ
ใชบ้งัคบัก็ต่อเม่ือกฎหมายพิเศษมิไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
                3.1.1.6  กฎหมายวา่ดว้ยคณะสงฆ ์ 
  พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานไดแ้ก่  การ
แบ่งประเภทของวดัออกเป็นสองประเภท คือ  วดัท่ีไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา  และส านกัสงฆ ์ 
ใหว้ดัดงักล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเจา้อาวาสเป็นผูแ้ทนของวดัในกิจการทัว่ไป(มาตรา 31) 
  วดัใดเป็นวดัร้างท่ีไม่มีพระภิกษุอยู่อาศยั  ในระหว่างท่ียงัไม่มีการยุบเลิกวดั  ให้ส านกั
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีปกครองดูแลวดันั้น  รวมทั้งท่ีวดั  ท่ีธรณีสงฆแ์ละทรัพยสิ์นของ
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วดันั้นดว้ย  การยกวดัร้างข้ึนเป็นวดัมีภิกษุจ าพรรษา  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา  32 ทว)ิ 

 ศาสนสมบติัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
               1.  ศาสนสมบติักลาง  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นของพระศาสนาท่ีมิใช่ของวดัใดวดัหน่ึง 
               2.  ศาสนสมบติัของวดั  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นของวดัใดวดัหน่ึง 
                การดูแลรักษาและการจดัการศาสนสมบติักลาง  ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อการน้ีให้ถือวา่ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเจา้ของศาสน
สมบติักลางนั้นดว้ย 
                  การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวดั  ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 40)  
                  กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2511  ออกตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ.2505 
                  การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบติัของวดั  ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินของวดัไวเ้ป็น
หลกัฐาน  และเม่ือตอ้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ใหจ้  าหน่ายออกจากทะเบียนนั้น  โดย
ระบุเหตุแห่งการจ าหน่ายนั้นไวด้ว้ย (ขอ้ 1) 
                  การกันท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีวดัให้เป็นท่ีจัดประโยชน์จะกระท าได้ต่อเม่ือกรมการศาสนา
เห็นชอบ  และไดรั้บอนุมติัจากมหาเถรสมาคม (ขอ้ 2)   

     จากบทบญัญติัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่  วดัท่ีเป็นโบราณสถานหากเป็นวดัท่ีมีพระภิกษุ
อยู่อาศยั  ตอ้งถือว่าวดันั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และเจา้อาวาสของวดัมีอ านาจด าเนินกิจการต่างๆ 
ของวดั  แต่หากเป็นวดัร้างไม่มีพระภิกษุอยูอ่าศยัและยงัไม่มีการยุบเลิกวดั  ส านกัพระพุทธศาสนา
แห่งชาติยอ่มมีหนา้ท่ีปกครองดูแลวดัร้างนั้น  รวมทั้งท่ีวดั  ท่ีธรณีสงฆ ์ และทรัพยสิ์นของวดั   

     จากการศึกษาพบปัญหาความขดัแยง้ของโบราณสถานท่ีเป็นวดัร้างว่าจะอยู่ในความ
รับผดิชอบของส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือของกรมศิลปากร  การบญัญติักฎหมายท่ีขดัแยง้
กนัก่อให้เกิดปัญหาเช่น  กรณีของวดัใหญ่ชยัมงคล  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแต่เดิมเป็นวดัร้างไม่
มีพระอยูอ่าศยั  ต่อมาพระสงฆม์าตั้งส านกัสงฆแ์ลว้พฒันาเป็นวดัมีพระเณรอยูอ่าศยั  มีการยึดครอง  
มีเขตวดัรอบๆโบราณสถานท่ีประกอบดว้ยวดั 40-50 วดั  แลว้ด าเนินการไถเอาอิฐจากวดัโบราณ
ต่างๆ เพื่อส่งล าเลียงขายกรุงเทพฯ  หรือในกรณีของวดัร้าง  บางคร้ังกรมศิลปากรประกาศเขต
โบราณสถานแต่ถูกกรมการศาสนาฟ้องร้อง  เน่ืองจากความเขา้ใจว่าอยู่ในความดูแลของกรมการ
ศาสนา33 
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                  3.1.1.7  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่า  พ.ศ.2546 

 ระเบียบท่ีก าหนดกรอบและโครงสร้างองคก์รในการอนุรักษ์เมืองเก่า เช่น  การก าหนด
นิยามและความหมายของเมืองเก่า  การจัดตั้ งและขอบเขตการด าเนินงานรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  และการจดัตั้งคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้มามีส่วนในการ
บริหารจดัการไดโ้ดยตรง 

  เน้ือหาส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพฒันากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546  มีดงัน้ี 

    “เมืองเก่า” หมายความวา่ 

    (1)  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบต่อมาแต่กาลก่อน  หรือท่ี
มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน  หรือมีลักษณะจ า เพาะของสมัยหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์ 

    (2)  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีมีรูปแบบผสมสถาปัตยกรรมต่างถ่ิน  หรือมีลกัษณะเป็น
รูปแบบววิฒันาการทางสังคมท่ีสืบต่อมาในยคุต่างๆ 

    (3)  เมืองหรือบริเวณของเมืองท่ีเคยเป็นตวัเมืองดั้งเดิมในสมยัหน่ึง  และยงัคงมีลกัษณะ
เด่นประกอบดว้ยโบราณสถาน 

    (4)  เมืองหรือบริเวณของเมืองซ่ึงโดยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์หรือโดยอายุ  หรือโดย
ลกัษณะแห่งสถาปัตยกรรม  มีคุณค่าในทางศิลปะโบราณคดี  หรือประวติัศาสตร์ (ขอ้ 4) 

    การก าหนดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า 
ประกอบดว้ย รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากบัการบริหารราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ  ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ปลดักระทรวงวฒันธรรม  ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการพระราชวงั  ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยสิ์น
ส่วนพระมหากษตัริย ์  ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  อธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมือง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อธิบดีกรมธนารักษ ์ อธิบดี
กรมศิลปากร  ผูว้่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์ และผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ  เลขาธิการส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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ส่ิงแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีใน
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
2 คน (ขอ้ 5)   

     คณะกรรมการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  มีอ านาจหน้าท่ี 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วางนโยบาย  ก าหนดพื้นท่ี และจดัท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพฒันากรุง
รัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 (2)  จดัท าแนวทาง  แผนปฏิบติัการ  และมาตรการต่างๆ เพื่อด าเนินการในพื้นท่ี
รับผดิชอบ  
 (3)  ใหค้  าปรึกษาและความเห็นโครงการของรัฐในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 (4)  สนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐท่ีรับผดิชอบเพื่อ
ด าเนินงาน  ตามแผนปฏิบติัการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า  
 (5)  ออกระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 (6)  สนบัสนุน  และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนและภาคเอกชนไดมี้ส่วนร่วมในการ
อนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
 (7)  ประสานงาน  ติดตาม  ตรวจสอบ  และก ากบัดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
แนวทาง  โครงการ  และแผนงาน  ท่ีไดจ้ดัท าไว ้
 (8)  เชิญผูแ้ทนหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้ค  า
ช้ีแจงและขอ้มูล 
 (9)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพื่อท า
การแทนคณะกรรมการในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (10)  รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะรัฐมนตรีทราบตามท่ีเห็นสมควร 
 (11)  ด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การ
อนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าประสบความส าเร็จ (ขอ้ 9)    
 กล่าวโดยสรุป  การอนุรักษ์เมืองเก่าจะมีคณะกรรมการชุดหน่ึงเรียกวา่  คณะกรรมการ
อนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคญัคือ  การวางนโยบาย
และการก าหนดแผนเก่ียวกบัการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่าไม่วา่จะเป็นโบราณสถานท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์  ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าก าแพงเพชร  เป็นตน้ 
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3.1.1.8   ระเบียบของกรมศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษโ์บราณสถาน พ.ศ.2528 

 ระเบียบน้ีถือวา่เป็นกฎบตัรของประเทศไทยเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  ซ่ึงไดใ้ห้
อ านาจกรมศิลปากรในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีควบคุม  ดูแลรักษาโบราณสถานอนัเป็น
สมบติัและหลักฐานทางประวติัศาสตร์ของชาติ  ในการอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปด้วยความ
ถูกตอ้ง  ทั้งทางดา้นศิลปะ  ประวติัศาสตร์  และโบราณคดี  รวมทั้งให้มีความสัมพนัธ์กบัสภาพ
เศรษฐกิจ  สังคม  และประเพณีและวฒันธรรม  โดยสามารถตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ท่ีพิจารณา
ควบคุม  ดูแล  การอนุรักษโ์บราณสถานได ้ ทั้งน้ีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 10  และมาตรา 11  
แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
ในการออกระเบียบดงักล่าว  เน้ือหาส าคญัของระเบียบฉบบัน้ีประกอบดว้ย 

การอนุรักษ์ หมายความว่า  การดูแล  รักษา  เพื่อให้คงคุณค่าไว ้ และให้หมายรวมถึง
การป้องกนั  การรักษา  การสงวน  การปฏิสังขรณ์  และการบูรณะดว้ย 

ก.  การสงวนรักษา  หมายถึง  การดูแล  รักษาไวต้ามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยู่  และ
ป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป 

ข.  การปฏิสังขรณ์ หมายถึง  การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพอยา่งท่ีเคยเป็นมา 

ค.  การบูรณะ หมายถึง  การซ่อมแซม  และการปรับปรุงให้มีรูปทรงลกัษณะกลมกลืน
เหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม  และส่ิงท่ีท า
ข้ึนใหม่ 

โบราณสถาน หมายความว่า  อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการ
ก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวติัของอสังหาริมทรัพย์นั้น  เป็นประโยชน์ทางศิลปะ  
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี  และให้หมายความรวมถึง  ศิลปวัตถุ ท่ี ติดตั้ งประจ ากับ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นดว้ย 

คณะกรรมการ หมายความว่า  คณะบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าท่ีพิจารณา  
ควบคุม  ดูแล  การอนุรักษโ์บราณสถาน (ขอ้ 3) 

ระเบียบของกรมศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ.2528  ก าหนดวา่ก่อนท่ี
จะด าเนินการอนุรักษโ์บราณสถานใดๆ ตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 

(1)  ท าการส ารวจศึกษาสภาพเดิม  และสภาพปัจจุบนัของโบราณสถานทั้งดา้นประวติั
การก่อสร้าง  และการอนุรักษซ่ึ์งรวมถึงรูปทรงสถาปัตยกรรม  การใชว้สัดุ  และสภาพความเสียหาย
ท่ีปรากฏอยูโ่ดยการท าเป็นเอกสาร  บนัทึกภาพ  และท าแผนผงัเขียนรูปแบบไวโ้ดยละเอียด  เพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าหรับน ามาประกอบพิจารณาท าโครงการอนุรักษ์  และเป็นเอกสารส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ต่อไป 
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(2)  ท าโครงการอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยพิจารณาว่าโบราณสถานนั้นมีคุณค่าและ
ลกัษณะความเด่นในดา้นใดบา้ง อาทิ  ดา้นประวติัศาสตร์  โบราณคดี  จิตรกรรม  ประติมากรรม
หรือสถาปัตยกรรม ฯลฯ เป็นตน้  แลว้วางแผนรักษาคุณค่า  และความส าคญัท่ีเด่นท่ีสุดเป็นหลกัไว ้ 
แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงคุณค่าและความส าคญัในดา้นท่ีรองลงมาดว้ย 

(3)  พิจารณาก่อนวา่โบราณสถานนั้นๆ ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมมาแลว้หรือไม่ เพียงใด  
หากไดถู้กแกไ้ขและส่วนแกไ้ขและส่วนแกไ้ขเพิ่มเติมข้ึนใหม่นั้นท าให้คุณค่าของเดิมเสียไป  ควร
พิจารณาร้ือส่ิงท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมออก  และบูรณะใหเ้หมือนเดิม (ขอ้ 4)                               

 3.1.1.9   แผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพื่อใหก้ารอนุรักษโ์บราณสถานสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2542  ท่ีตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง  ดูแล
รักษา  และอนุรักษ์โบราณสถาน  จึงไดมี้การจดัท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแยกเป็น 

 1.  การจดัการดูแลรักษาโบราณสถาน  โบราณวตัถุ 

 2.  การจดัการดูแลพิพิธภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 

 ต่อมาคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยก าหนด
ขอบเขตของการถ่ายโอน  ดงัน้ี 

1.  รัฐ  เป็นผูด้  าเนินการในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

2.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในเร่ืองของการดูแลรักษา
ขั้นพื้นฐาน  โดยรัฐเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน  ก ากบั  ดูแล  ใหค้  าแนะน า 

3.  รัฐให้การสนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัให้มีพิพิธภณัฑ์และหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ 

4.  ให้ถ่ายโอนอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีมีความ
เก่ียวข้องสัมพนัธ์ระดับท้องถ่ิน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้มีคณะกรรมการของ
ส่วนกลางท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญและนกัวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติ  
และระดบัโลก  โดยใหถ่้ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และ
ความส าคญัในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 ส าหรับโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีมีความสัมพนัธ์และส าคญัระดบัชาติท่ีตั้งอยูใ่น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดูแลและจดัการได ้
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 ทั้งน้ี  กรมศิลปากรอาจก าหนดหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  เง่ือนไข  ขอบเขต  เทคนิค  และการ
สนับสนุนจากส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการได้  นอกจากขอบเขตท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในส่วนของภารกิจท่ีถ่าย
โอน  ไดก้  าหนดภารกิจท่ีถ่ายโอนไว ้2 กรณี  คือ 

 1.  การบ ารุงรักษาโบราณสถาน 

 2.  การดูแลรักษาโบราณสถานในระดบัทอ้งถ่ิน 

โดยก าหนดขั้นตอนและวธีิปฏิบติัส าหรับภารกิจดงักล่าวขา้งตน้  ดงัน้ี 

 1.  จดัท าคู่มือดูแลรักษาโบราณสถาน 

 2.  จดัท าคู่มือเก่ียวกบักฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ดา้นการปกป้องคุม้ครองมรดกทรัพยสิ์น
ทางศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งขั้นตอน  แนวทาง  และวธีิการด าเนินการทางกฎหมาย 

3.  จดัท าแผนงานโครงการฝึกอบรม 

4.  ด าเนินการฝึกอบรม  จากโครงการดงักล่าวในขอ้ 3  กรมศิลปากรจดัหลกัฐานการ
ฝึกอบรม 2 หลกัสูตรทุกๆ ปี  คือ  “หลกัสูตรการอบรมช่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ืองการ
บ ารุงและการดูแลรักษาโบราณสถาน”  และ “หลกัสูตรการอบรมเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัการ
ปกป้องคุม้ครองมรดกทางศิลปวฒันธรรม..”  ซ่ึงปัจจุบนัน้ี  กรมศิลปากรยงัจดัอบรมทุกๆ ปี 

5.  ส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นวิชาการ  และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญช านาญไปเป็นท่ี
ปรึกษาและให้ค  าแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ34 
     3.1.2  มาตรการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน   
            3.1.2.1  กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  เป็นกฎหมาย
ท่ีตราข้ึนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเป็นหลกั  โดยมีเน้ือหาครอบคลุมการป้องกนั  และเยียวยา
ความเส่ือมโทรมแห่งสุขภาพของทั้งมนุษยแ์ละส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย์35  โดยการประกาศในราชกิจจา

                                                   
34 เรวดี  สกลุพาณิชย.์  (2553).  มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน  

โบราณวตัถ ุ ศิลปะวตัถแุละพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  สู่การปรับปรุงแก้ไขในปัจจุบัน เล่ม 1.  หนา้ 105 – 107. 
  

35
 ความหมายของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม. (สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2555), จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki 
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นุเบกษาเม่ือว ันท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2535  และผู ้มีอ  านาจสั่งการ คือ  รัฐมนตรีว่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม36 
                  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดมุ้่งท่ีจะคุม้ครองและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมโดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ส่ิงแวดลอ้ม” ไวอ้ยา่ง
กวา้งว่า “ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ  และชีวภาพท่ีอยู่รอบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดโดยธรรมชาติ  
และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน”37 ส่วนค าวา่ “ศิลปกรรม” นั้นหมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนหรือก าหนด
ข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนัดว้ยความสามารถสติปัญญาก าลงักายก าลงัใจและไดรั้บการยกย่องว่ามี
คุณค่าทางศิลปวฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  โบราณคดี  และเทคโนโลยี  โดยอาจแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ศิลปกรรมท่ีใช้งานอยู่ เช่น วดั  สถานท่ีราชการ  อาคารพาณิชย์  บ้านเรือน  ย่าน
วฒันธรรม  ประเภทหน่ึง  กบัศิลปกรรมท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ เช่น  ซากโบราณสถาน  วดัร้าง  ก าแพง
เมือง  คูเมือง  แหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดี38   
 ดงันั้น  เม่ือกล่าวถึง “ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม” แลว้  จะหมายความรวมทั้งศิลปกรรม คือ
โบราณสถาน  และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถาน  กฎหมายฉบับน้ีจึงเก่ียวข้องกับ
โบราณสถาน  และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน 
                  จากการศึกษาพบวา่พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.
2535  มีส่วนเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานในฐานะเป็นกฎหมายท่ีใช้เพื่อการควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน   ดงัต่อไปน้ี 
 การก าหนดใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
                  1.  เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
                  2.  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 32 
                  3.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีรัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 
35 
                  4.  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการ  เพื่อจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีรัฐมนตรี
เสนอตามมาตรา 37 
                                                   

36
 กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  (2548).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา้ 105. 
37 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 4 
38 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ระเบียบ  กฎหมาย  

และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทย  เล่มท่ี 3.  หนา้ 24-25. 
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                  5.  เสนอแนะมาตรการดา้นการเงินการคลงั  การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย  และแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติต่อ
คณะรัฐมนตรี 
                  6.  เสนอแนะให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม  หรือปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อคณะรัฐมนตรี 
                  7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบติัการ  เพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขอนัตรายอนัเกิด
จากการแพร่กระจายมลพิษหรือภาวะมลพิษท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอตามมาตรา 53(1) 
                  8.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ี
รัฐมนตรีเสนอตามมาตรา 55 
                  9.  ก ากบัดูแลและเร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา  ออกกฎกระทรวง  ขอ้บงัคบั  
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งท่ีจ  าเป็น  เพื่อให้กฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเป็นระบบโดยสมบูรณ์ 
                 10.  เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วน
ราชการหรือรัฐวสิาหกิจใด  ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  อนัอาจท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
                 11.  ก าหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ  และประสานระหว่างส่วนราชการ  
รัฐวสิาหกิจ  และเอกชน  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
                 12.  ก ากบัและจดัการและบริหารเงินกองทุน 
                 13.  เสนอรายงานเก่ียวกบัสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
                 14.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 13) 
                 ในกรณีท่ีปรากฏว่าพื้นท่ีใดมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีตน้น ้ าล าธาร  หรือมีระบบนิเวศน์ตาม
ธรรมชาติท่ีแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนโดยทัว่ไป  หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติท่ีอาจถูกท าลายหรือ
อาจไดรั้บผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่าง ๆ  ของมนุษยไ์ดโ้ดยง่าย  หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีคุณค่า
ทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ ์ และพื้นท่ีนั้นยงัมิไดถู้กประกาศก าหนดให้เป็น
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เขตอนุรักษ์  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม  มีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดใหพ้ื้นท่ีนั้นเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม39 (มาตรา 43)  
                  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔๓  ใหก้ าหนดมาตรการคุม้ครองอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 
 1.   ก าหนดการใช้ป ระโยช น์ ใน ท่ี ดิน เพื่ อ รักษ าสภาพธรรมชา ติห รือ มิ ให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 
 2.  หา้มการกระท าหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทาง
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ของพื้นท่ีนั้นจากลกัษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบต่อคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม 
 3.  ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชนท่ีจะท าการก่อสร้างหรือด าเนินการในพื้นท่ีนั้น ให้มีหน้าท่ีตอ้งเสนอรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  ก าหนดวิธีจดัการโดยเฉพาะส าหรับพื้นท่ีนั้นรวมทั้งการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือ
คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมในพื้นท่ีนั้น 
 5.  ก าหนดมาตรการคุม้ครองอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแก่สภาพของพื้นท่ี
นั้น40 (มาตรา 44) 
                 การก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  มี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก าหนดประเภท  และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสนอความเห็นตามมาตรา 47  มาตรา 48  และมาตรา 49  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ก าหนดหลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ  ระเบียบปฏิบติัแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ตลอดจน
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  ซ่ึงต้องเสนอพร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ส าหรับ
โครงการหรือกิจการแต่ละประเภทแต่ละขนาดดว้ย  

                                                   
39

 ไชยโย  มะลิผล.  (2542).  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม.  หนา้  129 

– 131. 
40

 พณิชพงศ ์ พลบัผล.  แหล่งเดิม.  หนา้ 66. 
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                 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใด  หรือท่ีจดัตั้งข้ึนในพื้นท่ีใด  มีการ
พิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวแ้ลว้  และเป็นมาตรฐานท่ีสามารถใช้กบัโครงการหรือกิจการ
ประเภทเดียวกนัหรือในพื้นท่ีลกัษณะเดียวกนัได ้   รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ  อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ก าหนดให้โครงการหรือกิจการในท านอง
เดียวกนั  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มก็ได ้ แต่ทั้งน้ี
โครงการหรือกิจการนั้นจะตอ้งแสดงความยินยอม  ปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
รัฐมนตรีก าหนด (มาตรา 46) 

    จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้  ก่อใหเ้กิดการจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ในโครงการพฒันาต่างๆ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัการ
ก าหนดประเภทและโครงการ  หรือกิจกรรมในส่วนของอุตสาหกรรมท่ีต้องรายงานเก่ียวกับ
การศึกษาและมาตรการป้องกนั  และแกไ้ขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงส านกั
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติไดจ้ดัท าแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไว ้ เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินการศึกษาและจดัท ารายงานผลกระทบโดยก าหนดแนวทางทัว่ไปซ่ึง
อธิบายหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา  โดยแยกแหล่งทรัพยากรท่ีถูกกระทบออกเป็น 4 ระดบั 
                  1.  ทรัพยากรกายภาพ เช่น อากาศ  พื้นดิน  น ้า  ป่าไม ้ เป็นตน้ 
                  2.  ทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น  ปลา  หรือสัตวน์ ้ า  สัตวห์น้าดิน  พืช  สัตวเ์ล้ียง  หรือ
ฟาร์มเพาะสัตว ์ เป็นตน้ 
                  3.  ทรัพยากรการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์เช่น  น ้ าใช้  ไฟฟ้า  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
ถนน  การคมนาคมทางน ้า  แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ  เป็นตน้ 
                  4.  คุณภาพชีวิตของมนุษย์ เช่น  สวสัดิภาพ  หรือสุขภาพของมนุษย์  สภาพทาง
เศรษฐกิจ  ความสวยงามของธรรมชาติ  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี เป็นตน้ 
                 จากแนวทางการศึกษาและจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ี  โบราณสถานและ
โบราณวตัถุ  เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาเพื่อหามาตรการป้องกนั  และแกไ้ขการท าลายให้
เส่ือมสภาพหรือสูญสลายของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม41  รวมทั้งก าหนดมาตรการคุม้ครองอยา่งหน่ึง
อยา่งใดต่อส่ิงแวดลอ้มทางศิลปกรรมโดยกฎกระทรวง 
 
 

                                                   
41

 ไชยโย  มะลิผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 131 – 132. 
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                   3.1.2.2  กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง  
     พระราชบัญญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  เป็นกฎหมายเก่ียวกับการวาง จัดท า  และ

ด าเนินการให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมและผงัเมืองเฉพาะ  ในบริเวณเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือชนบท  
เพื่อสร้างหรือพฒันาเมืองหรือส่วนของเมืองข้ึนใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองท่ีไดรั้บความ
เสียหาย  เพื่อให้มีหรือท าให้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึงสุขลกัษณะ  ความสะดวกสบาย  ความเป็นระเบียบ  ความ
สวยงาม  การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น  ความปลอดภยัของประชาชน  และสวสัดิภาพของสังคม  
เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษา  หรือบูรณะสถานท่ีและวตัถุท่ีมี
ประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี หรือเพื่อ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติภูมิประเทศท่ีงดงาม หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ42  

  กล่าวโดยสรุป  กฎหมายผงัเมืองเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน  ในแต่
ละเขตพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ  ทั้งน้ีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นไปตามผงัเมือง
รวม  และผงัเมืองเฉพาะ 

 จากการศึกษาพบว่าพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  เป็นกฎหมายท่ีช่วยในการ
ด าเนินการอนุรักษโ์บราณสถานให้มีประสิทธิภาพ  โดยกฎหมายฉบบัน้ีจะช่วยในการควบคุมการ
ใช้ท่ีดิน  กิจกรรม  ขนาดของกิจกรรมในพื้นท่ี  รวมทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมตามขอบเขตของ
เมืองนั้น  โดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองจะเป็นผูมี้หน้าท่ีด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อให้เมืองนั้น
ไดด้ าเนินไปในทิศทางท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง  ทั้งยงัเป็นการก าหนดทิศทางการเจริญเติบโต
ของเมืองใหม่และการอนุรักษ์เมืองเก่า  ให้สามารถด าเนินการควบคู่กนัไปอย่างมีประสิทธิภาพ43  
โดยมีบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 

 การผงัเมือง  หมายความว่า  การวาง  จดัท าและด าเนินการให้เป็นไปตามผงัเมืองรวม
และผงัเมืองเฉพาะและบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือชนบท  เพื่อสร้างหรือพฒันาเมือง  หรือส่วนของเมือง
ใหม่  หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองท่ีได้รับความเสียหายเพื่อให้มีหรือท าให้ดียิ่งข้ึนซ่ึง
สุขลกัษณะ  ความสะดวกสบาย  ความเป็นระเบียบ  ความสวยงาม  การใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น  
ความปลอดภยัของประชาชน  และสวสัดิการของสังคม  เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจและสังคม  และ
สภาพแวดลอ้ม  เพื่อด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีและวตัถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าทางศิลปกรรม  

                                                   
42 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2555 จาก  

http: www.dpt.go.th/csp/  
 43พณิชพงศ ์ พลบัผล.  เล่มเดิม.  หนา้ 68. 
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สถาปัตยกรรม  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  หรือเพื่อบ ารุงรักษาธรรมชาติ  ภูมิประเทศท่ีงดงาม  
หรือมีคุณค่าในทางธรรมชาติ 

 ผงัเมืองรวม  หมายความว่า  แผนผงั  นโยบาย  และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทัว่ไป  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา  และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะและสภาพแวดลอ้มเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการผงัเมือง 

 ผงัเมืองเฉพาะ  หมายความว่า  แผนผงัและโครงการด าเนินการเพื่อพฒันาหรือด ารง
รักษาบริเวณเฉพาะแห่ง  หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องในเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบทเพื่อ
ประโยชน์แก่การผงัเมือง (มาตรา 4)   

 ผงัเมืองเฉพาะประกอบด้วยแผนผงัเมืองหรือแผนผงับริเวณซ่ึงท าข้ึนเป็นฉบบัเดียว  
หรือหลายฉบบั  โดยมีสาระส าคญั  ดงัต่อไปน้ี 

 แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้ งของสถานท่ีหรือว ัตถุท่ี มีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดีท่ีจะพึงส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะ 
(มาตรา 28(3) (ฉ)) 

 แผนผงัแสดงบริเวณท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศท่ีงดงามหรือมีคุณค่าในทาง
ธรรมชาติรวมทั้งต้นไม้เด่ียวหรือต้นไม้หมู่ท่ีพึงจะส่งเสริมหรือบ ารุงรักษา (มาตรา 28(3) (ช))  
 ขอ้สังเกต  ตามพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2525 และ (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ.2535  สามารถก าหนดเขตพื้นท่ีใดๆ ให้เป็นพื้นท่ีอนุรักษเ์มืองเก่าไดโ้ดยการท าเป็นผงั
เมืองรวมส าหรับการบงัคบัใช้ผงัเมืองรวมนั้น  ให้ออกเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวม  
โดยหลกัระยะเวลาบงัคบัใช้ผงัเมืองรวมจะมีระยะเวลา 5 ปี 44  หรือการก าหนดพื้นท่ีอนุรักษ์เพื่อ
ด าเนินโครงการต่างๆ โดยประกาศเป็นผงัเมืองเฉพาะซ่ึงตอ้งออกเป็นพระราชบญัญติัผงัเมือง
เฉพาะ45  ซ่ึงหากพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่มีการระบุอยา่งชดัเจนถึงสาระส าคญัของแผนผงัเมืองหรือ
แผนผงับริเวณว่าสามารถออกแผนผงัก าหนดบริเวณของส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ศิลปกรรมท่ีส าคญัของเมืองเก่าได ้

                                                   
44 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 26 บญัญติัวา่ “การใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมให้กระท า

โดยกฎกระทรวง 
  กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงตอ้งมีรายการตามมาตรา ๑๗  และใหใ้ชบ้งัคบัไดไ้ม่เกินหา้ปี...” 

45 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518 มาตรา 40 บญัญติัวา่ “เม่ือคณะกรรมการผงัเมืองเห็นชอบ
กบัผงัเมืองเฉพาะท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือกรมโยธาธิการและผงัเมืองจดัท าแลว้  ให้กรมโยธาธิการและผงัเมือง
เสนอผงัเมืองเฉพาะต่อรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการตราพระราชบญัญติัใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองเฉพาะนั้นต่อไป” 
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 นอกจากน้ี  ในมาตรา 28 (5) ไดก้ าหนดขอ้ก าหนดท่ีเป็นประโยชน์ในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมของเมืองเก่าในขอ้ (ฉ) (ช) และ (ซ) ดงัน้ี 
          (ฉ)  การส่งเสริมด ารงรักษาหรือบูรณะสถานท่ีหรือวตัถุท่ีมีประโยชน์หรือคุณค่าในทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี 
                  (ช)  การด ารงรักษาท่ีโล่ง 
                  (ซ)  การส่งเสริมหรือบ ารุงรักษาตน้ไมเ้ด่ียวหรือตน้ไมห้มู่  
            3.1.2.3  กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร  
  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  
โดยควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร เวน้แต่
การไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
   กฎหมายควบคุมอาคารจะประกอบดว้ย  ส่วนท่ีเป็นกฎหมายหลกัหรือกฎหมายแม่บท  
ไดแ้ก่  กฎหมายในระดบัพระราชบญัญติั คือ  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ต่อมาไดมี้
การออกพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมอีก 3 คร้ัง คือ  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2535  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2543  และพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2550  กฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บทน้ีจะไม่มี
ขอ้ก าหนดในรายละเอียด  ส่วนกฎหมายท่ีเป็นการก าหนดรายละเอียด  ในทางปฏิบติัจะออกเป็น
กฎกระทรวงและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน46 
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  มีบทบัญญัติเก่ียวกับโบราณสถาน 
ดงัต่อไปน้ี 
  การก าหนดใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเวน้  ผอ่นผนั  หรือก าหนดเง่ือนไข
ในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเก่ียวกบัอาคารดงัต่อไปน้ี คือ 
โบราณสถาน  วดัวาอาราม  หรืออาคารต่างๆ ท่ีใชเ้พื่อการศาสนา  ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
อาคารไวแ้ลว้โดยเฉพาะ (มาตรา 7(1)) 
                  การก าหนดให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร47มีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนด   

                                                   
46 สินิทธ์ิ  บุญสิทธ์ิ.  (2550).  กฎหมายควบคุมอาคาร.  หนา้ 3. 
47 คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมืองเป็นประธาน

กรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมการปกครอง  ผูแ้ทนกรมทาง
หลวง ผูแ้ทนกรมอยัการ ผูแ้ทนส านักผงัเมือง  ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม  
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 (1)  ประเภท  ลกัษณะ  แบบ  รูปทรง  สัดส่วน  ขนาดเน้ือท่ี  และท่ีตั้งอาคาร 
 (2)  การรับน ้าหนกั  ความตา้นทาน  ความคงทน  ตลอดจนลกัษณะและวสัดุท่ีใช ้
 (3)  การรับน ้าหนกั  ความตา้นทาน  ความคงทนอาคาร  และพื้นท่ีรองรับอาคาร 
 (4)  แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบประปา  ก๊าซไฟฟ้า  เคร่ืองกล  ความ
ปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัหรือภยัพิบติัอ่ืน  และการป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
 (5)  แบบ  และจ านวนหอ้งน ้าและหอ้งส้วม 
 (6)  ระบบการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคารเช่น ระบบการจดัการแสงสวา่ง  
การระบายอากาศ  การปรับอากาศ  การฟอกอากาศ  การระบายน ้ า  การบ าบดัน ้ าเสีย  และการก าจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
 (7)  ลกัษณะ  ระดบั  ความสูง  เน้ือท่ีวา่งภายนอกอาคาร  หรือแนวอาคาร  
 (8)  ระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น  หรือระหวา่งอาคาร
กบัถนน  ตรอก  ซอยทางเทา้  ทาง  หรือทางสาธารณะ 
 (9)  พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ
ส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพื้นท่ีหรือส่ิงก่อสร้างข้ึน
ดงักล่าว 
 (10)  บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด 
 (11)  หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  
ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร 
 (12)  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การต่ออายุ
ใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาต  การออกใบรับรอง  และการออกใบแทนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 (13)  หนา้ท่ีและความรับผิดของผูอ้อกแบบ  ผูค้วบคุมงาน  ผูด้  าเนินการ  ผูค้รอบครอง
อาคาร  และเจา้ของอาคาร 
 (14)  คุณสมบติัเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผูต้รวจสอบ  ตลอดจนหลักเกณฑ ์ 
วธีิการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 
  (15)  หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร  ติดตั้งและตรวจสอบ
อุปกรณ์ประกอบของอาคาร 

                                                                                                                                                  
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละหน่ึงคน และผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็น
กรรมการ และใหห้วัหนา้ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ(มาตรา 14) 
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 (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครอง  หรือผูด้  าเนินการ
ตอ้งท าการประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง  ความปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธารณสุข  
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการอ านวยความสะดวกแก่
การจราจร  ตลอดจนส่ิงอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (มาตรา 
8) 
 ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8  แลว้  ให้ขา้ราชการทอ้งถ่ินถือปฏิบติั
ตามกฎกระทรวงนั้น  เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10  กล่าวคือ  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงโดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
 (2)  เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว
เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน 
 การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (2) ให้มีผลใช้บงัคบัได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามขอ้ (2)  ให้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น  
ถา้ไม่ใหค้วามเห็นชอบ  ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 
 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้ นไม่เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ให้ถือวา่คณะกรรมการควบคุมอาคารได้
ให้ความเห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นแลว้  และให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่ง
การต่อไป  ถา้รัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น  ให้ถือวา่
รัฐมนตรีไดอ้นุมติั (มาตรา 9 วรรคแรกประกอบมาตรา 10) 
 ในกรณีท่ียงัมิไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8  ให้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได(้มาตรา 9 วรรคสอง) 
 ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเร่ืองใดแล้ว  ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้น  ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก  และให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
กฎกระทรวงยงัคงใช้บงัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา 10 แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นใชบ้งัคบั(มาตรา 9 วรรคสาม) 
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 การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา 9 วรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น(มาตรา 9 วรรคส่ี) 
 ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8  แลว้  ให้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นไดใ้นกรณีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นเป็นการก าหนด
รายละเอียดและไม่ขดัแยง้กบักฎกระทรวง  หรือเป็นกรณีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้น
ขดัหรือแยง้กับกฎกระทรวงดังกล่าวเน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน 
(มาตรา 10)   
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา่  ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
ใดท่ีออกตามมาตรา 10 (1)  ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
ท่ีออกตามมาตรา 10 (2) มีขอ้ก าหนดท่ีก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  
หรือก่อให้เกิดภยนัตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพยสิ์นของประชาชน  ให้รัฐมนตรีมี
อ านาจแจง้ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแกไ้ขขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินดงักล่าวเสียได ้ 
ในกรณีน้ีใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนัในสมยัประชุมของ
ราชการทอ้งถ่ินนั้น การยกเลิกหรือแก้ไขขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น (มาตรา 10 ทว)ิ 
 ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา 8  หรือมาตรา 10  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้  ใหใ้ชบ้งัคบัได ้(มาตรา 11)   
 ในกรณีท่ีปรากฏว่ากฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
มาตรา 9  หรือมาตรา 10  ถา้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองให้บงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การผงัเมือง (มาตรา 12)   
 ในกรณีท่ีเห็นสมควรห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  และใช้หรือเปล่ียน
การใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใดบริเวณหน่ึงบริเวณใด  แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินก าหนดตามมาตรา 8 (10)  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธิการและผงัเมือง
หรือเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามการก่อสร้าง  
ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารในบริเวณนั้นเป็นการชัว่คราวได ้ 
และให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศนั้นมี
ผลใชบ้งัคบั  ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  
ใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก (มาตรา 13) 
 จากบทบญัญติัดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็น
กฎหมายฉบบัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  และมาตรการคุม้ครอง
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ส่ิงแวดล้อมอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ  หลังจากท่ีได้มีการจัดท าผงัเมืองรวมแล้ว  การอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ดงักล่าว  ทั้ งน้ีเพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  ป้องกันผลกระทบและการ
รบกวนซ่ึงกันและกันระหว่างเจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารด้วยกัน  กฎหมายฉบบัน้ียงัช่วย
ก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  รวมทั้ งการออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการก่อสร้าง  
ดดัแปลง  ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารบางชนิดบางประเภทดว้ย  นอกจากน้ีพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522  ไดใ้หอ้  านาจแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในการ
ออกขอ้บญัญติัส่วนทอ้งถ่ิน เช่น  การออกเทศบญัญติั  ขอ้บงัคบัต าบล  ขอ้บญัญติัจงัหวดั เป็นตน้  
ในการควบคุมอาคาร48   
 ในการควบคุมอาคารนั้น  กฎหมายใหอ้ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินบงัคบัใชเ้พื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายไวห้ลายประการเช่น  ห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร  
ควบคุมการร้ือถอนอาคาร  การขออนุญาตก่อสร้างและเม่ือขออนุญาตแลว้ห้ามมิให้ก่อสร้างผิดไป
จากแบบแปลน  นอกจากน้ีกฎหมายยงับญัญติัถึงการควบคุมการใช้อาคารเช่น อาคารคลงัสินคา้  
อาคารส าหรับการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  สาธารณสุข  รวมทั้งการเขา้ออกของรถ
เพื่อการนั้น  และหากมีการฝ่าฝืนขอ้บญัญติักฎหมายดงักล่าว  ไดมี้การบญัญติับทลงโทษไว ้ ซ่ึงมี
โทษจ าคุกและปรับ  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 65 ถึงมาตรา 74  แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522  ในส่วนมาตรการทางปกครองนั้น  กฎหมายก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจ
อนุญาตให้ก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย  รับรองการใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต  และอาคารนั้นก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการสั่ง
ระงบัการก่อสร้าง  หรือดดัแปลงอาคารท่ีกระท าการฝ่าฝืน  หรือสั่งหา้มใชอ้าคาร49 
 กรณีศึกษาในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  พบวา่ในปี พ.ศ.2533  เทศบาลเมืองลพบุรีไดอ้อกเทศ
บญัญติัของเทศบาลเมืองลพบุรีเร่ือง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารชนิดใด  หรือประเภทใดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2533  โดยเฉพาะภายในเขตพื้นท่ี
เมืองเก่าลพบุรี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานเก่าแก่ท่ีมีอยู่หลายแห่งภายในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี  ไม่ใหถู้กบดบงัจากอาคารร้านคา้ต่าง ๆ 

                                                   
48 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ระเบียบ  กฎหมาย  

และข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทย  เล่มท่ี 3.  หนา้ 53 - 54. 
49 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  แหล่งเดิม.  หนา้ 60. 
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 เทศบญัญติัฯก าหนดเขตควบคุมอาคารไวจ้  านวน 22 เขต  แบ่งเป็น 5 บริเวณ  ดังน้ี             
 บริเวณท่ี 1 เป็นบริเวณท่ีหา้มก่อสร้างอาคารอ่ืนใด  เวน้แต่ 1.เข่ือน  ทางหรือทางระบาย 
น ้ า  ร้ัว  ก าแพง  ประตู  2.พื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถท่ีไม่มีการก่อสร้างอาคาร  และทางเขา้ออกของ
รถ 
 ส่วนบริเวณท่ี 2  หา้มก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 8 เมตร  โดยวดัจากระดบัถนนหรือ
ขอบทางเทา้ท่ีใกลท่ี้สุดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร 
 ส่วนบริเวณท่ี 3  ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร  โดยวดัจากระดบัถนน
หรือขอบทางเทา้ท่ีใกลท่ี้สุดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร 
 ส่วนบริเวณท่ี 4  หา้มก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 4 เมตร  โดยวดัจากระดบัถนนหรือ
ขอบทางเท้าท่ีใกล้ท่ีสุดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร  ทั้งน้ี  อาคารท่ีจะก่อสร้างตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากกรมศิลปากรเสียก่อน 
 ส่วนบริเวณท่ี 5  ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร  โดยวดัจากระดบัถนน
หรือขอบทางเทา้ท่ีใกลท่ี้สุดถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุดของอาคาร   
 อาจกล่าวไดว้่า  ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีพระราชบญัญติัควบคุมอาคารไดใ้ห้อ านาจ
แก่องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินในออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินควบคุมการก่อสร้างอาคารมิให้มีความสูงของ
อาคารในแต่ละบริเวณเกิน 4 เมตร, 8 เมตร และ 16 เมตร โดยเฉพาะในบริเวณท่ี 4 นอกจากจะ
ควบคุมความสูงแลว้ยงัควบคุมรูปแบบของอาคารซ่ึงตอ้งขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนดว้ยจึงจะ
สามารถก่อสร้างอาคารได ้
 จากการศึกษาพบว่าการควบคุมความสูงของอาคารในแต่ละพื้นท่ีท าให้เกิดปัญหา
ดงัน้ี คือ 
 1.  เป็นการจ ากดัสิทธิของเอกชนในท่ีดินท่ีไม่สามารถพฒันาท่ีดินของตนเองได ้ โดย
รัฐไม่มีการชดเชยใหเ้อกชนท่ีปลูกสร้างบา้นอยูภ่ายในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี 
 2.  การท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีควบคุมเฉพาะความสูงของอาคาร  
โดยมิได้ควบคุมรูปแบบของอาคารนั้นท าให้อาคารท่ีก่อสร้างอาจมีลักษณะไม่กลมกลืนกับ
โบราณสถานซ่ึงมีอยูห่ลายแห่งในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี 
 3.  การท่ีเทศบาลเมืองลพบุรีออกเทศบญัญติั  โดยไม่มีรูปแบบของอาคารท่ีเหมาะสม
ท าให้เอกชนท่ีจะก่อสร้างอาคารตอ้งขออนุญาตกบักรมศิลปากรเป็นการเฉพาะราย  อาจท าให้เกิด
ปัญหาอาคารท่ีก่อสร้างมีสภาพไม่กลมกลืนกบัโบราณสถานได ้
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          3.1.2.4  กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 
 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  มีเจตนาเพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพดี  มีความ

เป็นอยูท่ี่เหมาะต่อการด ารงชีวติ  ทั้งป้องกนัและปรามไม่ใหผู้ใ้ดกระท าการใดๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผูอ่ื้น  พระราชบญัญติัฉบบัน้ีมีความครอบคลุมบงัคบัใชใ้นเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ 

 1.  การควบคุมและก าจดัส่ิงปฏิกลู(อุจจาระ  ปัสสาวะ  ส่ิงโสโครก) และมูลฝอย(ขยะ)ท่ี
เกิดข้ึนจากครัวเรือนหรือชุมชน 

     2.  การดูแลอาคารให้ถูกสุขลกัษณะ(สะอาด ไม่สกปรก รกรุงรัง โครงสร้างไม่แตกร้าว  
หรือปล่อยใหค้นอยูม่ากเกินไป คือมีคนอยูอ่าศยัเกินกวา่หน่ึงคนต่อพื้นท่ีสามตารางเมตร) 

     3.  การควบคุมดูแลกิจการท่ีเก่ียวกบัอาหาร  ไดแ้ก่  ตลาดสด  กิจการร้านอาหาร  การ
ขายของช า  หาบเร่แผงลอย  ใหถู้กสุขลกัษณะ 

     4.  การควบคุมดูแลกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  หมายถึง  กิจการท่ีมีกระบวนการ
ผลิต  หรือให้บริการท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษ  หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่
บริเวณขา้งเคียง  หรือผูใ้ชบ้ริการกิจการนั้น มีทั้งหมด 133 ประเภทกิจการ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

     5.  การก าหนดเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์เช่น  ช้าง  มา้  โค  กระบือ  หรือห้าม
เล้ียงสัตวเ์กินกวา่จ านวนท่ีก าหนด  หรือให้เล้ียงไดโ้ดยตอ้งปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง  เพื่อป้องกนั
ปัญหาดา้นสุขลกัษณะ  และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

     6.  การก าหนดเขตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะเพื่อให้มีความเป็นระเบียบไม่
เป็นปัญหาต่อชุมชน 

     นอกจากน้ี  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  ยงัให้อ านาจแก่องคก์ารปกครอง
ทอ้งถ่ินในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน คือ  ใหอ้  านาจแก่เทศบาลในการออกเทศบญัญติั  และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  ในการออกขอ้บงัคบัต าบลโดยเน้ือหาของพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กล่าวไวห้ลกั ๆ  วา่องคก์ารปกครองทอ้งถ่ินสามารถก าหนดขอ้ก าหนดฯ ของตนเองอะไรได้
บา้ง เช่น ในเร่ืองของตลาด  องค์การปกครองทอ้งถ่ินสามารถก าหนดสุขลกัษณะของผูข้ายของใน
ทอ้งตลาดไวว้่าตอ้งปฏิบติัตนอย่างไร เป็นตน้  โดยพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  น้ี
ไม่ไดก้  าหนดว่าทอ้งถ่ินจะออกขอ้ก าหนดอย่างไร  เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ี คือ  การให้
องค์การปกครองท้องถ่ินสามารถออกข้อก าหนดให้เหมาะสมกับพื้นท่ีสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ ท าใหเ้ป็นกฎหมายท่ีสามารถบงัคบัใชก้บัทุกทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีสามารถน ามาปรับใชใ้นการจดัการพื้นท่ีได ้เช่น 
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     เม่ือปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่อาคารหรือส่วนของอาคารใดหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึง
ต่อเน่ืองกบัอาคารมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  หรือปล่อยให้มีสภาพรกรุงรังจนอาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของผูอ้ยู่อาศยั  หรือมีลกัษณะไม่ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะของการใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั  ให้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นจดัการแกไ้ข    
เปล่ียนแปลง  ร้ือถอนอาคาร  หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงต่อเน่ืองกบัอาคารทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ
จดัการอย่างอ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือให้ถูกต้องด้วยสุขลกัษณะ
ภายในเวลาซ่ึงก าหนดใหต้ามสมควร (มาตรา 21)   

     ในกรณีท่ีมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง หรือผู ้
ตอ้งประสบเหตุนั้นดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อวา่เป็นเหตุร าคาญ 

     (1)  แหล่งน ้ า  ทางระบายน ้ า  ท่ีอาบน ้ า  ส้วม  หรือท่ีใส่มูลหรือเถา้  หรือสถานท่ีอ่ืนใด
ซ่ึงอยูใ่นท าเลไม่เหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมกัหมมส่ิงของ  มีการทิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มี
กล่ินเหม็น  หรือละอองสารเป็นพิษ  หรือเป็นท่ีน่าจะเป็นท่ีเพาะพนัธ์ุพาหะน าโรค  หรือก่อให้เกิด
ความเส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

     (2)  การเล้ียงสัตวใ์นท่ี  หรือโดยวิธีใด  หรือมีจ านวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือม  
หรืออาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

     (3)  อาคารอนัเป็นท่ีอยูข่องคนหรือสัตว ์ โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ  การระบายน ้ า  การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือการควบคุมสารท่ีเป็นพิษ  หรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็น  หรือละอองสารพิษ  อย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือม  หรืออาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

     (4)  การกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดกล่ิน  แสง  รังสี  เสียง  ความร้อน  ส่ิงมีพิษ  ความ
สั่นสะเทือน  ฝุ่ น  ละออง  เขม่า  เถา้  หรือกรณีอ่ืนใด  จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

     (5)  เหตุอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  (มาตรา 25) 
     การก าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจห้ามผูห้น่ึงผูใ้ดมิให้ก่อเหตุร าคาญในท่ีหรือ

ทางสาธารณะหรือสถานท่ีเอกชน  รวมทั้งการระงบัเหตุร าคาญดว้ย  ตลอดทั้งการดูแล  ปรับปรุง  
บ ารุงรักษา  บรรดาถนน  ทางบก  ทางน ้า  รางระบายน ้า  คู  คลอง  และสถานท่ีต่างๆ ในเขตของตน
ให้ปราศจากเหตุร าคาญ  ในการน้ีให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือเพื่อระงบั  
ก าจดั  และควบคุมเหตุร าคาญต่างๆ ได ้(มาตรา 26)  

     ในกรณีท่ีมีเหตุร าคาญเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะ  ให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือให้บุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุ  หรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจ
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ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น  ระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญภายในเวลาอนัควรตามท่ีระบุไวใ้นค าสั่ง  
และถา้เห็นสมควรจะใหก้ระท าโดยวิธีใดเพื่อระงบัหรือป้องกนัเหตุร าคาญนั้น  หรือสมควรก าหนด
วธีิการเพื่อป้องกนัมิใหเ้หตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคต  ใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งได ้

    ในกรณีท่ีปรากฏแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินว่า  ไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง  และเหตุร าคาญท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  ให้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินระงบัเหตุร าคาญนั้นและอาจจดัการตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนัมิให้เกิดเหตุร าคาญ
นั้นข้ึนอีก  โดยบุคคลซ่ึงเป็นตน้เหตุหรือเก่ียวขอ้งกบัการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญตอ้งเป็นผู ้
เสียค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการนั้น (มาตรา 27) 

    ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดใหกิ้จการใดเป็นกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (มาตรา 31)   

     เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการตามมาตรา 31 ให้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 

      (1)  ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31  บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการ
ท่ีตอ้งมีการควบคุมภายในทอ้งถ่ินนั้น 

      (2)  ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทัว่ไปส าหรับให้ผูด้  าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบติั
เก่ียวกบัการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะของสถานท่ีท่ีใชด้ าเนินกิจการและมาตรการป้องกนัอนัตราย
ต่อสุขภาพ (มาตรา 32) 
 3.1.3  มาตรการก าหนดโทษและบงัคบัโทษ 
  3.1.3.1  กฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน 
   พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2504   ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับการกระท าท่ี ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี 

   มาตรการทางอาญาตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ. 2504  ไดก้  าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือการกระท าความผิด  ดงัน้ี 
                     1.  การกระท าท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งรับโทษตามมาตรา 32 ไดแ้ก่ การบุกรุก ท าให้เสียหาย 
ท าลาย ท าใหเ้ส่ือมเสีย หรือท าใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงโบราณสถาน ถา้เป็นการกระท าต่อโบราณสถานท่ี
ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน มีโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ แต่ถา้
เป็นการกระท าต่อโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ มีโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึง
ลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
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 2.  การกระท าท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งรับโทษตามมาตรา 34 ไดแ้ก่ กรณีโบราณท่ีข้ึนทะเบียน
และมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ช ารุด หักพงั หรือเสียหาย แล้วไม่แจง้เป็น
หนังสือให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบภายในสามสิบวนั กรณีมีการโอนโบราณสถานท่ีได้ข้ึน
ทะเบียนแล้วไม่แจง้การโอนให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบ และกรณีไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ี
ก าหนดให้ผู ้เข้าชมปฏิบัติ (กฎกระทรวงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2539) และเสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
โบราณสถาน (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2539)  มีโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 3. การกระท าท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งรับโทษตามมาตรา ๓๕ ไดแ้ก่ กรณีท่ีซ่อมแซม แกไ้ข 
เป ล่ี ยนแปล ง  ร้ื อถอน  ต่ อ เ ติ ม  ท า ล า ย  เ ค ล่ื อนย้ า ย โบร าณสถ าน   ห รื อ ส่ วน ต่ า งๆ 
ของโบราณสถาน  หรือขุดค้นส่ิงใดๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน  หรือปลูกสร้างอาคารภายใน
บริเวณโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขท่ีอธิบดี
ก าหนดไวใ้นหนงัสืออนุญาต  มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

  มาตรการทางปกครอง คือ  กรณีการปลูกสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถานซ่ึงอธิบดี
กรมศิลปากรข้ึนทะเบียนโดยมิไดรั้บอนุญาต  ให้อ านาจอธิบดีกรมศิลปากรสั่งระงบัการก่อสร้าง  
และให้ร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคาร  โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองหรือผูป้ลูกสร้างไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผูร้ื้อถอนไม่วา่ดว้ยประการใดๆทั้งส้ิน  และสัมภาระท่ีร้ือถอน
ถา้เจา้ของไม่ขนยา้ยออกไปจากเขตโบราณสถานภายในก าหนด 5 วนั นบัแต่วนัร้ือถอนเสร็จ  อธิบดี
กรมศิลปากรมีอ านาจจดัการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นได้  เม่ือได้เงินจากการขายทอดตลาดให้
น ามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนและการขาย  หากมีเงินเหลือตอ้งคืนใหแ้ก่เจา้ของสัมภาระไป 
            3.1.3.2  กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  มี
บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดโทษส าหรับการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
โบราณสถาน  ดงัต่อไปน้ี คือ 
    มาตรการความรับผิดทางแพ่งตามมาตรา 97  ก าหนดว่าผูใ้ดกระท าหรือละเวน้การ
กระท าดว้ยประการใด  โดยมิชอบดว้ยกฎหมายอนัเป็นการท าลาย  หรือท าให้สูญหาย  หรือเสียหาย
แก่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นของรัฐ  หรือเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน  มีหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบ
ชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกท าลาย  สูญหาย  ท่ีเป็นหรือ
เสียหายไปนั้น 
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     ส่วนมาตรการความรับผิดทางอาญาส าหรับการกระท าท่ีเป็นเหตุให้รับโทษตามมาตรา 
99  ซ่ึงก าหนดว่าผูใ้ดบุกรุก  หรือครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือเขา้ไป
กระท าดว้ยประการใดๆ   อนัเป็นการท าลาย   ท าให้สูญหาย  หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  
หรือศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ ์ หรือก่อให้เกิดมลพิษอนัมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
ในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดตามมาตรา 43  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือ
ปรับไม่เกินหา้แสนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  และการกระท าท่ีเป็นเหตุใหรั้บโทษตามมาตรา 100  ซ่ึง
ก าหนดว่าผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 44  หรือตาม
ประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 45  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
    ส าหรับการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานซ่ึงถือว่าเป็นสาธารณ
สมบติัของแผ่นดินนั้นตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.
2535  ก่อใหเ้กิดความรับผดิทั้งในทางแพง่และทางอาญา 
  3.1.3.3  กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
 ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.2518 ได้บัญญัติบทก าหนดโทษส าหรับ 
การกระท าความผิดไว ้ 2  มาตรา ได้แก่ มาตรา 83  และมาตรา 84 ซ่ึงเม่ือได้พิจารณาบทบญัญติั
ดงักล่าวแล้ว สามารถสรุปกรณีการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้องกับโบราณสถาน คือ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของผงัเมืองรวม(มาตรา 27)  หรือขอ้ก าหนดของผงัเมืองเฉพาะ(มาตรา 
48) ซ่ึงตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 นอกจากน้ีเม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินร้องขอต่อศาล ศาลอาจสั่งให้ผูก้ระท าผิดแกไ้ขสภาพ
ของอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นผงัเมืองรวมหรือในผงัเมือง
เฉพาะ  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให ้ หรือใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เพื่อเปล่ียนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ  และคิดเอาค่าใช้จ่ายจาก
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั50 
 กล่าวโดยสรุป  การก าหนดโทษตามกฎหมายผงัเมืองเป็นการก าหนดโทษทางอาญา 
 3.1.3.4  กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ได้บญัญติับทก าหนดโทษส าหรับการ
กระท าความผิดไวด้ว้ยกนัหลายมาตราตั้งแต่มาตรา 65  ถึงมาตรา 74  เฉพาะการกระท าความผิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน  ดงัน้ี 

                                                   
           50 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  มาตรา 83  
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การกระท าท่ีเป็นเหตุให้รับโทษตามมาตรา 65  ได้แก่  กรณีการก่อสร้าง  ดัดแปลง  
เคล่ือนยา้ยอาคารโดยมิได้ได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน  หรือโดยมิได้แจง้การก่อสร้าง  
ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ยอาคารต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ51  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน  ปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                                                   
51 มาตรา 39 ทวิ ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับ

ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ได ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1) แจง้ให้เจา้พนักงานท้องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนักงานท้องถ่ินก าหนดพร้อมทั้ งแจ้ง

ขอ้มูลและยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ีดว้ย 
(ก)  ช่ือของผูรั้บผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็น  ผู ้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
จะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา 49 ทว ิ

(ข)  ช่ือของผู ้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซ่ึงจะต้องเป็นผู ้ได้รับ
ใบอนุญาต ให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวฒิุวิศวกรตามกฎหมายวา่ดว้ย วิชาชีพวิศวกรรม 
และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ค)  ช่ือของผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบ  วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผูไ้ด ้ รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพ วิศวกรรม และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวียนช่ือตาม
มาตรา 49 ทว ิ

(ง)  ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ)  หนงัสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วา่ตนเป็นผูอ้อกแบบอาคาร เป็น

ผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรับรองวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือ
ถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวงและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ี
ออกตามพระราชบญัญติัน้ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ 

(ฉ)  แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของ
อาคารท่ีจะก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยซ่ึงมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข)  ว่าตนเป็น
ผูอ้อกแบบอาคารและเป็นผูอ้อกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(ช)  วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว 
(2) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารในกรณีท่ีเป็นการแจง้

การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร... 
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 การกระท าท่ีเป็นเหตุให้รับโทษตามมาตรา 66 ทวิ คือ  กรณีมิได้ร้ือถอนอาคารตาม
ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 4252  โดยมิไดอ้ยูใ่นระหวา่งอุทธรณ์ค าสั่ง  ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน  ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  นอกจากน้ีการฝ่าฝืนค าสั่งของ
เจา้พนกังานท่ีใหร้ื้อถอน  ผูฝ่้าฝืนตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินสามหม่ืนบาท  

อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออก
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522  ใหอ้ านาจเจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการ  ดงัน้ี 

(1)  มีค  าสั่งให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน ผูด้  าเนินการลูกจา้ง หรือ
บริวารของบุคคลดงักล่าว ระงบัการกระท าดงักล่าว 

(2)  มีค  าสั่งหา้มมิให้บุคคลใดใชห้รือเขา้ไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการ
กระท าดงักล่าว และจดัให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ อาคาร
หรือบริเวณดงักล่าว53  

เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งใหร้ะงบัและหา้มมิใหบุ้คคลใดใชห้รือเขา้ไปใน 
ส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระท าดงักล่าวแลว้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินยงัมีอ านาจสั่งให้
ผูฝ่้าฝืนแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั54  แต่
ถา้ไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้งได ้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจพิจารณาสั่งให้ร้ือถอน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัเช่นกนั   
 กล่าวโดยสรุป  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  เป็นกฎหมายท่ีใช้เพื่อการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีมีผลกระทบต่อโบราณสถาน  
ในลกัษณะท่ีการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือการร้ือถอนอาคารอาจท าให้มีสภาพของอาคารโดยรอบ
โบราณสถานไม่อยู่ในลักษณะกลมกลืนกับโบราณสถาน  หรือท าให้เ กิดทัศนอุจาดรอบ

                                                   
52 มาตรา 42 ถา้การกระท าตามมาตรา 40 เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้งได ้

หรือเจา้ของอาคารมิไดป้ฏิบติัตามค าสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา 41 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่
ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน หรือผูด้  าเนินการร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยใหด้ าเนินการร้ือถอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (11)  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 
10 

53 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  มาตรา 40. 
54 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  มาตรา 41. 
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โบราณสถานได้  โดยมีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับผูฝ่้าฝืนทั้งทางอาญาและทาง
ปกครอง 
 

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของต่างประเทศ 

        3.2.1  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถานและส่ิงแวดลอ้ม
โบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่น 
 ในประเทศญ่ีปุ่นหลงัยคุอนุรักษเ์มจิซ่ึงตรงกบัปี ค.ศ.1868  รัฐบาลญ่ีปุ่นเร่ิมพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงและอนุรักษว์ดัวาอารามต่างๆ  เพราะวดัเหล่านั้นมีคุณค่าทางดา้นศาสนา  รัฐบาลญ่ีปุ่นได้
ออกกฎหมายหลายฉบบัซ่ึงมีผลต่อการอนุรักษส่ิ์งก่อสร้างและทรัพยส์มบติัของชาติเพื่อควบคุมให้มี
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั เช่น   

กฎหมายการอนุรักษว์ดัโบราณทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาชินโต  กฎหมายอนุรักษ์
ทรัพยส์มบติัของชาติ  กฎหมายอนุรักษ์แหล่งประวติัศาสตร์  สถานท่ีท่ีมีความสวยงามดึงดูดใจ
โบราณสถาน  และกฎหมายอนุรักษศิ์ลปวตัถุช้ินส าคญัเพื่อป้องกนัมิให้มีการลกัลอบน าศิลปวตัถุ
ออกนอกประเทศ  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ประเทศญ่ีปุ่นไดอ้อกกฎหมายอนุรักษม์รดกทาง
วฒันธรรมฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีครอบคลุมการอนุรักษเ์ป็นส่วนๆ ดงัน้ี 

ส่วนท่ีหน่ึงวฒันธรรมทางด้านวตัถุ เช่น  อาคารส่ิงก่อสร้าง  ภาพเขียนสีจิตรกรรม  
ประติมากรรม  ศิลปกรรม  และศิลปกรรมหัตถกรรม  จารึกท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเอกสาร
ต านานต่างๆ 

ส่วนท่ีสอง  เป็นวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ เช่น  จารีตประเพณี  ดนตรี  ศิลปหตัถกรรม
เป็นผลงานเด่ียวหรือผลงานกลุ่ม 

ส่วนท่ีสาม  เป็นนิทานพื้นบา้นอนัเก่ียวกบัพฤติกรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึง
สัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนั เช่น  เทศกาลงานนกัขตัฤกษ ์ รวมถึงวฒันธรรมทางวตัถุ อาทิ  เคร่ืองใช้
สอย  หรือแมก้ระทัง่ส่ิงก่อสร้าง 

ส่วนท่ีส่ี  เป็นสถานท่ีส าคัญทางด้านทศันียภาพท่ีสวยงามและโบราณสถานท่ีเป็น
ธรรมชาติ  และมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ เช่น  กองดินหลุมฝังศพ  หมู่บา้นปราสาท  คนัดิน  
คลอง  เมือง  ก าแพงเมือง  สะพาน  ถนน เป็นตน้  รวมทั้งส่ิงมีชีวติทางดา้นสัตววทิยา  พฤกษศ์าสตร์
และพืชพนัธ์ทางดา้นธรณีวทิยา 

ส่วนท่ีห้า  เป็นกลุ่มอาคารท่ีแสดงจารีตประเพณี  หรือบา้นโบราณท่ีอยูต่ามแนวถนนท่ี
ท าให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีอยู่โดยรอบแหล่ง
ศิลปกรรมนั้น ๆ 
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ปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นจึงเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้น าแนวความคิดในการอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมของชาติมาใชป้ระโยชน์อยา่งจริงจงั  เห็นไดจ้ากถา้ถนนสายใดท่ีมีบา้นโบราณอยูต่ลอด
แนวถนนรัฐบาลจะเป็นผูป้รับปรุงเพราะเป็นเสมือนกบัส่ิงส าคญัของชาติ  จงัหวดัใดท่ีมีลกัษณะของ
บา้นเช่นน้ีอยู่จะถูกก าหนดให้อยู่ในกลุ่มส่ิงก่อสร้างท่ีมีความส าคญัของจงัหวดั  รัฐบาลจะเป็นผู ้
ช่วยเหลือทอ้งถ่ินในการปรับปรุงและซ่อมแซมบา้นหลงันั้น  ส าหรับเยาวชนญ่ีปุ่นจะให้ความสนใจ
เร่ืองน้ีอย่างจริงจงั  โดยเดินทางไปศึกษายงัหมู่บา้นชนบทท่ีไดรั้บการบูรณะ  และปฏิสังขรณ์แลว้  
โดยไม่มีส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่  ปะปน  แต่มีความเป็นบ้านโบราณสถานท่ีสงบสุขมีชีวิตชีวา  มี
เคร่ืองมือใชส้อยในแบบโบราณท าใหเ้กิดความช่ืนชมยนิดีกบัสภาพแวดลอ้มของชีวิตความเป็นอยูท่ี่
แสดงใหเ้ห็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินซ่ึงแตกต่างไปจากชีวติในเมืองโดยส้ินเชิง  ต่อมารัฐบาลญ่ีปุ่นจึง
มีนโยบายจดัพิพิธภณัฑ์แบบเปิด เช่น  ท่ีเมจิมุระ(Meiji Mura)  หรือหมู่บา้นเมจิใกลเ้มืองนาโงยา
(Nagoya)55 

     3.2.2  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานของประเทศองักฤษ 

                  การจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรมหรือในทวีปยุโรปเรียกว่า การบริหารมรดก
วฒันธรรม  ซ่ึงหมายถึง  การวางแผน  และการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการอนุรักษ์ดูแลรักษา หรือ
การจดัการขอ้มูล  สถานท่ี  พื้นท่ี  และการตรวจสอบเร่ืองราวในอดีตของชาติ  หรือของกลุ่มชน
เผ่าพนัธ์ุต่างๆ  หรือท่ีเรียกว่ามรดกทางวฒันธรรมของโลก  การจดัการมรดกทางวฒันธรรมใน
ประเทศอังกฤษในปัจจุบันเกิดข้ึนภายใต้กฎหมายคุ้มครองแหล่งโบราณสถานและพื้นท่ี
ประวติัศาสตร์ ปี ค.ศ.197956  
    กฎหมายโบราณสถานในประเทศองักฤษท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนั คือ กฎหมายคุม้ครอง
แหล่งโบราณสถานและพื้นท่ีประวติัศาสตร์ ค.ศ.1979(The Ancient Monuments and 
Archaeological Area Act 1979)  ไดแ้บ่งโบราณสถานออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  1.  อนุสรณ์สถาน(Monuments) 
  2.  อนุสรณ์สถานข้ึนทะเบียน(Scheduled Monuments) 
  3.  อนุสรณ์สถานคุม้ครอง(Protected Monuments) 
  4.  โบราณสถาน(Ancient Monuments) 
                                                   

55 สุนทร  เพชรทอง.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายในการรักษา  คุ้มครองโบราณสถานตาม
พระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504.  หนา้ 59-60. 

56 นฤพนธ์  ดว้งวเิศษ.  การจัดการมรดกทางวฒันธรรม.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555.  จาก  
http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=41 
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  อนุสรณ์สถาน (Monuments) หมายถึง    
  1.  อาคารใดๆ โครงสร้างหรือผลงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ขา้งบนหรือขา้งใตดิ้นรวมถึงถ ้ า
ใดๆ หรือการขดุคน้หรือโพรงใดๆ 
  2.  บริเวณใดๆ ท่ีประกอบดว้ยส่ิงท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ 1. 
  3.  บริเวณท่ีประกอบด้วยซาก  ยานยนต์  ช้ินส่วนเรือ  เคร่ืองบิน  หรือโครงสร้างท่ี
เคล่ือนท่ีได้อ่ืนๆ หรือช้ินส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบของขอ้ 1. และเคร่ืองยนต์ใด ๆ  ท่ีรวมอยู่ใน
โบราณสถานท่ีจะถูกตีความไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของโบราณสถาน  โดยส่ิงนั้นไม่สามารถจะน าออก
จากโบราณสถานไดโ้ดยไม่ตอ้งถูกร้ือ 

อนุสรณ์สถานข้ึนทะเบียน(Scheduled Monuments)  หมายถึง อนุสรณ์สถานท่ีรัฐมนตรี 
(Secretary of State)  ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

รัฐมนตรีมีหนา้ท่ีรวบรวมรายช่ืออนุสรณ์สถานเป็นบญัชี  แลว้ประกาศข้ึนทะเบียนโดย
อนุสรณ์สถานเหล่าน้ีตอ้งอยูใ่นทะเบียนท่ีจดัท าข้ึนโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย ปี ค.ศ.1913 โดย
ตอ้งมีความส าคญัระดบัชาติ  และตอ้งไม่รวมอาคารท่ีเป็นบา้นพกัอาศยั 

อนุสรณ์สถานข้ึนทะเบียนจะถูกคุม้ครองโดยกฎหมายปี ค.ศ.1979  การกระท าใดๆ ต่อ
อาคารเหล่าน้ีโดยปราศจากใบอนุญาต(Scheduled Monuments Consent) จะมีความผดิอาญา ถูกปรับ  
และรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งซ่อมแซมอาคารเหล่าน้ี  เพื่อการอนุรักษใ์นกรณีเร่งด่วน  โดยเจา้ของตอ้ง
เป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย  อย่างไรก็ตามแมจ้ะกระท าต่อโบราณสถานโดยได้รับใบอนุญาตก็อาจถูก
แทรกแซงไดจ้ากประกาศนั้นเป็นโบราณสถานคุม้ครองโดยรัฐมนตรี 

อนุสรณ์สถานคุม้ครอง (Protected Monuments)  หมายถึง  อนุสรณ์สถานข้ึนทะเบียน  
หรืออนุสรณ์สถานภายใต้กรรมสิทธ์ิ  ภายใต้การคุ้มครองของรัฐมนตรีหรือเทศบาลโดยการ
สืบเน่ืองของกฎหมายคุม้ครองแหล่งโบราณสถานและพื้นท่ีประวติัศาสตร์ ค.ศ.1979 (The Ancient 
Monuments and Archaeological Area Act 1979)   ในกรณีเร่งด่วนรัฐมนตรีจะประกาศให้อนุสรณ์
สถานใด ๆ  เป็นอนุสรณ์สถานคุม้ครองได ้ โดยการประกาศหมายชัว่คราว(Interim Preservation 
Notice) หรือค าสั่งปกป้อง(Preservation Order)  ตามล าดบั  และเม่ือรัฐมนตรีประกาศหมายดงักล่าว  
ห้ามมิให้มีการปฏิบติัการใดๆ ท่ีมิไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากรัฐมนตรีเป็นเวลา 2 เดือน  
และอาจต่อระยะเวลาคุม้ครองต่อไปไดอี้ก  ในช่วงระยะเวลาน้ีหากเจา้ของปล่อยให้โบราณสถาน
ทรุดโทรม รัฐมนตรีจะประกาศให้อนุสรณ์สถานนั้นอยู่ภายใตก้ารคุ้มครอง(Guardianship) และ
จดัการตามท่ีเห็นสมควร  ผูล้ะเมิดจะเป็นความผดิอาญา 
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โบราณสถาน(Ancient Monuments)  หมายถึง  อนุสรณ์สถานข้ึนทะเบียน  และอนุสรณ์
ใดๆ  ซ่ึงโดยความเห็นของรัฐมนตรีว่ามีความส าคญัระดับสาธารณชน  เพราะมีคุณค่าในด้าน
ประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม  ประเพณี  ศิลปะ  หรือโบราณคดีซ่ึงอยูใ่นตวัโบราณสถานนั้น 

ข้อสังเกต ความหมายของ โบราณสถาน(Ancient Monuments) จะต่างจากอนุสรณ์
สถานข้ึนทะเบียน(Scheduled Monuments)  ตรงท่ีเป็นความจงใจของกฎหมายท่ีจะให้ความ
คุม้ครองโบราณสถานไดค้รอบคลุมกวา่  โดยการใชค้  าวา่ “มีความส าคญัต่อสาธารณชน” แทนท่ีจะ 
“มีความส าคัญในระดับชาติ”  เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐเข้ามาดูแลโบราณสถานได้มากท่ีสุด  
กล่าวคือ  แมว้า่โบราณสถานนั้นจะไม่มีความส าคญัระดบัชาติแต่เป็นความตอ้งการของประชาชนท่ี
อยากจะรักษาเท่านั้น 

การบังคับเรียกมาซ่ึงโบราณสถานโดยรัฐ(Acquisition of Monument)  กฎหมาย
คุม้ครองแหล่งโบราณสถานและพื้นท่ีประวติัศาสตร์ ค.ศ.1979(The Ancient Monuments and 
Archaeological Area Act  1979) ใหอ้  านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงส่ิงแวดลอ้มมีอ านาจบงัคบัเรียก
มาซ่ึงโบราณสถานจากเอกชนมาคุม้ครองหรือครอบครองได ้ ทั้งน้ีเพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์
โบราณสถานนั้น โดยวธีิต่างๆ คือ 

1.  การสั่งบงัคบั(Compulsory Acquisition) แต่ตอ้งจ่ายเงินทดแทน(จ านวนน้อย)แก่
เจา้ของ  รัฐมนตรีเท่านั้นจึงสามารถใชอ้ านาจน้ีได ้

2.  โดยความเห็นชอบของเจา้ของ(By Agreement) 
3.  โดยการมอบให้เป็นของขวญั(By Gift) โดยเจา้ของทั้งทางตรงและแสดงเจตนาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
4.  โดยยอมอยู่ภายใตก้ารคุม้ครอง(Under  Guardianship) ของรัฐมนตรีหรือเทศบาล

เพื่อการอนุรักษ ์ วิธีน้ีเป็นทางเลือกแทนการถูกบงัคบัเรียกโดยเจา้ของแสดงเจตนายินยอม  ในกรณี
น้ีรัฐหรือเทศบาลจะเป็นผูดู้แลโบราณสถานและท่ีตั้งในขณะท่ีกรรมสิทธ์ิยงัคงอยูก่บัเจา้ของแต่สิทธิ
ในการจดัการโบราณสถานเป็นของรัฐ  และมีขอ้แมว้่าเจา้ของจะตอ้งยินยอมจดัให้มีทางเขา้ออก
ส าหรับสาธารณชนไปสู่โบราณสถาน57 

เม่ือมีการประกาศข้ึนทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานแลว้  ห้ามมิให้มีการกระท าใดๆ 
ต่อโบราณสถาน เวน้แต่ผูก้ระท าจะไดรั้บใบอนุญาต(Scheduled Monuments Consent)  การกระท า

                                                   
57 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  (2540).  หลกัการ  องค์กร  และกฎหมายอนุรักษ์โบราณสถาน.  หนา้ 56-

58. 
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ใด ๆ  ต่อโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแลว้จะเป็นความผิดอาญา58   ประเทศองักฤษนอกจากจะ
คุม้ครองโบราณสถานโดยการข้ึนทะเบียนแลว้   การให้คุม้ครองโบราณสถานยงัรวมถึงการก าหนด
เขตอนุรักษ(์Conservation Areas) 

เขตอนุรักษ์ (Conservation Areas) เร่ิมบงัคบัโดยกฎหมายผงัเมืองฉบบัหน่ึงท่ีมีช่ือว่า 
The Civil Amenities Act 1967  มุ่งอนุรักษส์ถาปัตยกรรมเป็น “บริเวณ” 

ความหมายของเขตอนุรักษ์(Conservation Areas)  หมายถึง  บริเวณท่ีมีความหมาย
พิเศษทางสถาปัตยกรรมหรือประวติัศาสตร์และมีเอกลกัษณ์หรือตามท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์และ
ส่งเสริม 

ในทางปฏิบติัอาจเป็นกลุ่มอาคารจ านวนมาก หรือทั้งบริเวณยา่นใจกลางเมือง  อาจเป็น
กลุ่มอาคารท่ีสวยงาม  ไม่ว่าจะเป็นอาคารท่ีข้ึนทะเบียนแลว้หรือไม่ก็ตาม  หรือเป็นท่ีโล่ง  ตน้ไม ้ 
โครงข่ายถนน  ทางประวติัศาสตร์  สนามในหมู่บา้น  หรือบริเวณท่ีมีคุณค่าทางโบราณคดีท่ีส่งเสริม
ลกัษณะพิเศษแก่บริเวณนั้น 

ส าหรับการข้ึนทะเบียนเขตอนุรักษ์(Conservation Areas)  เทศบาลจะเป็นผูต้ดัสินว่า
บริเวณใดมีคุณค่าพอท่ีจะก าหนดเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์  แล้วประกาศข้ึนทะเบียน  ซ่ึงในทางปฎิบติั  
เทศบาลจะตั้งใหผู้มี้คุณวฒิุจากทอ้งถ่ินมาร่วมก าหนดเช่น  สมาชิกของราชบณัฑิตยสถาปนิกองักฤษ 
(Royal Institute of British Architects,RIBA) หรือสถาบนัการผงัเมือง(Royal Town Planning 
Institute,RIPT) ในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  โดยร่างประกาศพื้นท่ีอนุรักษแ์ต่ละคร้ังควรมีการอภิปรายโดย
การประชุมทอ้งถ่ิน(Local Public Meeting)  พร้อมแสดงความคิดเห็น59  ในส่วนกลางรัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศข้ึนทะเบียนเขตอนุรักษ(์Conservation Areas)ได ้ หลงัจากปรึกษาส านกังานผงัเมือง
ในทอ้งถ่ินแลว้  การข้ึนทะเบียนตอ้งก าหนดลงในแผนท่ี  และจดัพิมพป์ระกาศใหท้ราบทัว่ไป  

ขั้นตอนในการวางแผนการข้ึนทะเบียนเขตอนุรักษ ์
1.  มีการวางกรอบนโยบายทัว่ไปซ่ึงปรากฏตามมาตรา  277   ของกฎหมายผงัเมือง(The 

Town and Country Planning Act 1971) แกไ้ขเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1974  ดงัน้ี “ไม่วา่พื้นท่ีใดก็ตามท่ี
ไดถู้กออกแบบมาในฐานะเขตอนุรักษ์พิเศษ  ควรจะตอ้งมีการจ่ายค่าบ ารุงการรักษาอย่างชดัเจน  
รวมไปถึงอาคารต่างๆ และพื้นท่ีใดก็ตามภายใตก้ฎหมายน้ี  นอกจากน้ียงัหมายความรวมถึงส่วนท่ี

                                                   
58 The Free Encyclopedia.  (2012).  Ancient Monuments and Archaeological Areas Act 1979 

Retrieved November  10,  2012.  form  http://en.wikipedia.org/w/index.php? Title= The_ Ancient_ Monuments_ 
and_ Archaeological_ Area _Act_ 1979&oldid=512217050 

59 Suddards, Roger W. 1982.  Listed Building : The Law and Practice.  London : Sweet and 
Maxwell.  P 49. 
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เป็นอาคารประวติัศาสตร์  และโบราณสถานท่ีถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 1953 หรือ
พระราชบญัญติัทอ้งถ่ิน 1962..” 

2.  มีการควบคุมการพฒันาในเขตอนุรักษ์ตามมาตรา 28 ของกฎหมายผงัเมือง(The 
Town and Country Planning Act 1971)  กล่าววา่  สถานท่ีใดก็ตามท่ีมีการวางแผนเพื่อท่ีจะมีการ
พฒันา  โดยมีความเห็นจากองค์กรผงัเมืองทอ้งถ่ินว่ามีผลกระทบใด ๆ  ต่อลกัษณะจ าเพาะ  หรือ
ลกัษณะท่ีพึงปรากฏของเขตอนุรักษ์   หากไม่มีผลกระทบจึงสามารถประกาศให้มีการควบคุมการ
พฒันาในเขตอนุรักษอ์ยา่งเป็นทางการ 

3.  การบงัคบัใชพ้ื้นท่ีเขตอนุรักษ ์ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในการบงัคบัใชข้ององคก์ร
ผงัเมืองทอ้งถ่ิน  นั่นคือ  ต้องเป็นพื้นท่ีท่ีพึงประสงค์ต่อการคุม้ครองหรือลักษณะจ าเพาะ  หรือ
ลกัษณะท่ีพึงปรากฏของเขตอนุรักษใ์นท่ีซ่ึงอาคารนั้นไดต้ั้งอยู่60 

ผลของการประกาศเขตอนุรักษ ์ มีดงัน้ี  
1.  เทศบาลเป็นผูค้วบคุมการร้ือถอนอาคาร  กรณีท่ีอาคารไม่ไดถู้กข้ึนทะเบียนการจะ

ร้ือถอนไดก้็ต่อเม่ือมีใบอนุญาต (Demolition Consent) 
2.  การซ่อมแซมอาคารท่ีไม่มีผูอ้ยูอ่าศยั  และยงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียน  เทศบาลมีอ านาจสั่ง

ซ่อมแซมอาคารไดโ้ดยค าสั่งของรัฐมนตรี(โดยค าแนะน าขององคก์รผงัเมืองทอ้งถ่ิน)  และให้เรียก
ค่าก่อสร้างจากเจา้ของ  โดยท่ีการซ่อมตอ้งกระท าเพียงเพื่อป้องกนัการพงัทลายของอาคารและมูลค่า
การซ่อมตอ้งใหส้มดุลกบัฐานะของเจา้ของอาคารดว้ย 

3.  ควบคุมการทาสีภายนอกอาคารของบา้นเรือน  โดยต้องให้มีความกลมกลืนกับ
ชุมชน 

4.  อนุรักษต์น้ไม ้ โดยออกกฎหมาย Trees Preservation Order  ห้ามตดั  ถอนราก  หรือ
ถมดินอนัอาจท าใหต้น้ไมต้าย  ยกเวน้ตน้ไมท่ี้มีเส้นผา่ศูนยก์ลางเล็กกวา่ 7.5 เซนติเมตร 

5.  ควบคุมการโฆษณาต่างๆ โดยมีกฎหมายควบคุม ขนาด  ต าแหน่ง  ลกัษณะของป้าย
โฆษณาทุกชนิด  และตอ้งไดรั้บอนุญาตใหติ้ดตั้ง 

6.  ควบคุมโครงการพฒันาท่ีดินของเอกชนและรัฐ  โดยโครงการพฒันาท่ีดินตอ้งไดรั้บ
อนุญาต  และการอนุญาตจะมีได้ต่อเม่ือกลุ่มอาคารนั้นไม่สามารถรักษาต่อไปได้อีก  หรือการ

                                                   
60 Suddards, Roger W. 1982.  Listed Building : The Law and Practice.  London : Sweet and 

Maxwell.  P 50-54. 
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อนุญาตใหมี้การร้ือสร้างใหม่บางส่วนเพื่อรักษาส่วนท่ีเหลือ  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการตายของศูนยก์ลาง
เมือง61 

7.  การใหเ้งินทุนและเงินให้ยืม  โดยจะมีเง่ือนไขใด ๆ  ก็ไดต้ามท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร 
หากเป็นเงินช่วยท่ีตอ้งจ่ายคืนรัฐ(Loans) การจ่ายดอกเบ้ียและอ่ืนๆ รัฐมนตรีจะตอ้งก าหนดเง่ือนไข
ตามท่ีรัฐมนตรีคลงัเห็นพอ้งดว้ยเงินท่ีรับจากดอกเบ้ียหรือการจ่ายคืนเงินกูจ้ะตอ้งน าเงินเขา้กองทุน
เพื่อการอนุรักษ(์Consolidated Fund) 

การให้เงินทุนน้ีรัฐมนตรีจะตอ้งปรึกษากบัเทศบาลและองคก์รทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งก่อน
ดว้ย62   

ส าหรับพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และเขตอนุรักษ์(Historic Areas and 
Conservation Areas)  โดยกฎหมายผงัเมืองในปี ค.ศ.1972 (The Town and Country Planning Act 
Amendent 1972)  ก าหนดใหมี้เงินทุนและเงินให้ยืมส าหรับการอนุรักษแ์ละส่งเสริมทศันียภาพและ
รูปลกัษณ์ของเขตอนุรักษ์(Conservation Areas) โดยก าหนดไวใ้นมาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงส่ิงแวดลอ้มใชเ้งินท่ีจดัสรรให้โดยรัฐสภา  เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินให้ยืมในบางส่วนหรือ
ทั้ งหมดเพื่อการส่งเสริมหรือการอนุรักษ์  รูปลักษณะ  หรือทัศนียภาพของ เขตอนุรักษ ์
(Conservation Areas) ใด ๆ  เม่ือเห็นว่าการให้ทุนดงักล่าวจะช่วยให้การอนุรักษ ์ และการส่งเสริม
รูปลกัษณะหรือทศันียภาพของบริเวณนั้นดีข้ึน   

กล่าวโดยสรุป  มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถาน
และส่ิงแวดล้อมโบราณสถานของประทศญ่ีปุ่นและประเทศองักฤษนั้น  นอกจากจะให้ความ
คุม้ครองตวัโบราณสถานแลว้ยงัให้ความคุม้ครองพื้นท่ีโดยรอบโบราณสถานในลกัษณะควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงอยูโ่ดยรอบโบราณสถานให้มีสภาพกลมกลืนกบัโบราณสถาน  ท าให้โบราณสถาน
เกิดทศันียภาพโดดเด่นสง่างาม  มีคุณค่าพิเศษทางประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม  โดยมาตรการ
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและคุ้มครองโบราณสถานและส่ิงแวดล้อมโบราณสถานของ
ประเทศญ่ีปุ่นมีจุดเด่นท่ีให้ความส าคญักบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิถีชีวิตของ
ผูค้นท่ีอยูคู่่กบัโบราณสถานนอกเหนือจากการอนุรักษ์ตวัโบราณสถานซ่ึงเป็นแนวความคิดในการ
อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม  เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่กับวิถีชีวิตของคนท าให้
โบราณสถานเป็นโบราณสถานท่ียงัมีชีวติมิใช่การอนุรักษซ์ากโบราณสถานแต่เพียงอยา่งเดียว  

                                                   
61 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 74-75. 
62 สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  เล่มเดิม.  หนา้ 77-78. 
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ส่วนมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการรักษาและคุ้มครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศองักฤษนั้นให้ความส าคญักบัการก าหนดเขตอนุรักษ์ซ่ึงเขต
อนุรักษด์งักล่าวเกิดจากความตกลงร่วมกนัระหวา่งบุคคลในทอ้งถ่ิน  มีมาตรการควบคุมการพฒันา
ท่ีดินของเอกชนและรัฐ  มีการส่งเสริมเอกชนให้เกิดการอนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงมีผลท าให้การ
อนุรักษ์โบราณสถานมิใช่หน้าท่ีของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการอนุรักษ์โบราณสถาน  
หากแต่เป็นหนา้ท่ีของเอกชนท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถานดว้ย 
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บทที ่ 4 
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 
 จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทยนั้น 
พบวา่ในปัจจุบนัการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย  นอกจากจะมีมาตรการทางกฎหมายใน
การป้องกนั  และคุม้ครองตวัโบราณสถานแลว้  ยงัมีมาตรการทางกฎหมายท่ีควบคุมส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบโบราณสถานด้วย  โดยปัจจุบนัมาตรการทางกฎหมายในการป้องกนั  และคุม้ครองตวั
โบราณสถาน เช่น  การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  การก าหนดเขตโบราณสถาน      ส่วนมาตรทาง
กฎหมายในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน เช่น  การควบคุมความสูงของอาคารท่ีอยู่
โดยรอบโบราณสถาน  การดูแลรักษาความสะอาดรอบโบราณสถาน  เป็นต้น  หากพิจารณา
เปรียบเทียบกบัมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศและกฎบตัรระหว่างประเทศแล้ว  พบว่า
มาตรการทางกฎหมายเหล่าน้ีถือวา่มีความจ าเป็นต่อการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทยและ
ยงัมีข้อควรพิจารณาหลายประการ  โดยผู ้ศึกษาแยกวิเคราะห์สภาพปัญหาในการอนุรักษ์
โบราณสถานของประเทศไทยซ่ึงเป็นการพิจารณาจากเหตุการณ์หรือขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทยซ่ึงเป็นการพิจารณาจากกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัน้ี 
 
4.1 สภาพปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย   
           ประเทศไทยมีโบราณสถาน  โบราณวตัถุและแหล่งโบราณคดีจ านวนมากท่ีกระจายอยู่
ทัว่ประเทศไทย  โบราณสถานบางแห่งข้ึนทะเบียนกบักรมศิลปากรและมีโบราณสถานบางแห่งอยู่
ระหวา่งการส ารวจของกรมศิลปากร  จากการศึกษาพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถานในประเทศ
ไทยหลายประการ  ดงัน้ี   
 ประการท่ีหน่ึง  ปัญหาเก่ียวกับการท าให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานโดยตรง
ปัญหาน้ี  ไดแ้ก่ 
 การบุกรุกเข้าไปสร้างอาคารหรือโรงเรือนในเขตโบราณสถาน  และโดยรอบของ
โบราณสถานเช่น ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีพบวา่เอกชนเขา้ไปก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนบริเวณ
วดัปืนหรือบริเวณสระมโนราห์  หรือมีการก่อสร้างบา้นเรือนลงบนก าแพงเมืองซ่ึงเป็นก าแพงดินใน
เขตพื้นท่ีเมืองเก่าเชียงใหม่  เป็นตน้ 
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การออกเอกสารสิทธิเช่น  การออกโฉนดท่ีดินทบัลงบนคูเมืองหรือก าแพงเมืองซ่ึงถือวา่
เป็นโบราณสถาน1  หรือการออกโฉนดท่ีดินติดกบัโบราณสถาน2 
 การท่ีกรมศิลปากรหรือส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีและเป็นหน่วยงานซ่ึงดูแลพื้นท่ี
โบราณสถานอนุญาตใหเ้อกชนเช่าท่ีดินบริเวณคูเมืองเพื่อปลูกสร้างโรงเรือนหรืออาคารพาณิชย์3ใน
บริเวณคูเมืองหรือก าแพงเมือง 

การลกัลอบเขา้ไปขุดคน้หาโบราณวตัถุจากฐานเจดีย์หรือการร้ืออิฐเก่าจากแนวก าแพง
เมืองซ่ึงเป็นโบราณสถานไปก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนของตนเอง 
 การร้ือถอนอาคารศาลฎีกาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  19  กรกฎาคม  พ.ศ.2531  ซ่ึง
อาคารศาลฎีกามีความเป็นมาและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ถือเป็นโบราณสถาน 
 ประการท่ีสอง  ปัญหาเก่ียวกบัการท าให้เกิดความเสียแก่โบราณสถานโดยออ้ม  ปัญหา
น้ี  ไดแ้ก่ 
 การก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนประชิดหรือบดบงัโบราณสถานเช่น  กรณีบริเวณ
ทางเขา้วดัสันเปาโล  เอกชนท่ีมีเอกสารสิทธิการถือครองท่ีดินไดป้ลูกสร้างอาคารหรือโรงเรือนใน
ท่ีดินของตนเองจนกระทัง่สูงบดบงัทศันียภาพของโบราณสถาน     

การท าให้โบราณสถานเส่ือมโทรม  เส่ือมคุณค่าความสง่างาม  เกิดทศันียภาพอุจาดแก่
โบราณสถานเช่น  ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีพบปัญหากรณีโรงภาพยนตร์จงัหวดัทหารบก  ซ่ึงเป็น
โบราณสถานท่ีถูกสร้างข้ึนในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม  และเป็นหน่ึงในหกอาคารท่ีเหลืออยูใ่น
จงัหวดัลพบุรี  ทางธนารักษพ์ื้นท่ีจงัหวดัลพบุรีไดใ้ห้เอกชนเช่าอาคารเพื่อท าส านกังานต่อมาอาคาร
ดงักล่าวไดมี้การทาสีบริเวณภายนอกอาคาร(สีฟ้าสด)  และน าป้ายโฆษณาปิดช่ืออาคารซ่ึงมีมาแต่
โบราณ  ท าให้คุณค่าของอาคารซ่ึงเป็นโบราณสถานเส่ือมคุณค่าลง  นอกจากน้ียงัพบปัญหาว่า
บริเวณโดยรอบบา้นวิชาเยนทร์หรือบ้านหลวงรับราชทูต  เทศบาลได้ใช้เป็นท่ีวางถงัขยะท าให้
บริเวณดงักล่าวสกปรกมีกล่ินเหม็น  และบริเวณดา้นหลงับา้นวิชาเยนทร์ยงัใชเ้ป็นท่ีจอดรถประจ า
ทาง  ส่วนดา้นทิศตะวนัออกของบา้นวิชาเยนทร์เป็นท่ีตั้งของบริษทัขายอุปกรณ์การก่อสร้างไดใ้ช้
ก าแพงของวดัปืนเป็นร้ัวบา้นของตนเองโดยไม่มีการกนัพื้นท่ีใหห่้างจากบา้นวิชาเยนทร์  กรณีจึงถือ
ว่าการกระท าดงักล่าวท าให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งศิลปกรรมคือโบราณสถาน  และท าให้เกิด

                                                        
1 ภูธร  ภูมะธน.  2534.  ความส าคัญของคูเมือง  คันดิน  และก าแพงเมืองลพบุรี.  หนา้  44 และหนา้ 49. 
2 สุจิตต ์วงษเ์ทศ.  (2553).  ชาวบา้นกบัโบราณสถาน.  สืบคน้เม่ือ 24 ตุลาคม 2555,  จาก  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PsJLmHHgZToJ:www.thaigoodview.com/node/81416 
3
 ภูธร  ภูมะธน.  เล่มเดิม.  หนา้ 44. 
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ทศันอุจาดไม่เป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวท าให้มีการร้องเรียนถึงการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
โดยรอบโบราณสถาน 
 นอกจากน้ีถนนฝร่ังเศสซ่ึงเป็นถนนท่ีทางจังหวัดลพบุรีตั้ ง ช่ือเพื่อจัดงานฉลอง
ความสัมพนัธ์ทางการทูตไทย-ฝร่ังเศส  ครบรอบ 300 ปี ในปี พ.ศ.2528  มีสภาพสกปรกมากเพราะ
ทุกเชา้จะกลายเป็นท่ีขายของสดท่ีชาวบา้นน ามาวางขาย  และบนถนนสายน้ีจะมีตน้มะกอกท่ีน ามา
จากประเทศฝร่ังเศสปลูกไว ้ ปรากฏวา่บริเวณโคนตน้ไมก้ลายเป็นท่ีทิ้งขยะของประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณถนนสายน้ี  โดยไม่ใหค้วามส าคญัต่อถนนฝร่ังเศสท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์4 

ประการท่ีสาม  ปัญหาการท่ีหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอนุรักษ์
โบราณสถานขาดการประสานงานร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้ง  ท าให้ขาดหน่วยงาน
หลกัท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจน  และการขาดความร่วมมือกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  พร้อมทั้งยงั
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการอนุรักษโ์บราณสถาน 
 ประการท่ีส่ี  ปัญหาการมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถานท า
ให้มีการแยกหน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร  ส านักนโยบายและแผนพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 ประการท่ีห้า  ปัญหาการท่ีผูน้ าชุมชน  หรือบุคคลในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจ  ใน
คุณค่าและความส าคญัของโบราณสถานซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัสืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลงัได ้ 
ท าใหชุ้มชนขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถาน 
 ประการท่ีหก  ปัญหาการท่ีรัฐไม่ใหค้วามส าคญัอยา่งแทจ้ริง  จึงไม่ไดว้างระบบในเร่ือง
การบริหารจดัการโบราณสถาน5  ประกอบกบัองค์กรภาคเอกชนในการอนุรักษ์โบราณสถานขาด
การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการอนุรักษโ์บราณสถาน 

กล่าวโดยสรุป  สภาพปัญหาการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย  มีสาเหตุมาจาก
การกระท าสองลกัษณะ คือ  การกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการท าลายโบราณสถานโดยตรง เช่น การ
บุกรุก  การขุดคน้หาโบราณวตัถุ  และการไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง ประการท่ี
หน่ึง  และการกระท าท่ีมีลกัษณะท าให้โบราณสถานเส่ือมโทรม  เสียคุณค่าความสง่างาม  เกิดทศัน
อุจาด    ซ่ึงกรณีน้ีจะเป็นการท าใหโ้บราณสถานเส่ือมคุณค่าลงโดยมิไดเ้ป็นการท าลายโบราณสถาน

                                                        
4 13 ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรม-ส านกังานจงัหวดัลพบุรี.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2555.  

จาก   http://www.lopburi.go.th/RM8/RM8/AM01/8antine.doc 
5 ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์  

พัฒนา  และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่ม 5  การจัดท าแผนงาน/โครงการอนุรักษ์  พัฒนา   และบริหารจัดการเมือง
เก่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง.  หนา้  8. 
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โดยตรงเช่น  การก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนประชิดกบัโบราณสถาน  หรือการก่อสร้างอาคารสูง
หรือเท่ากับโบราณสถานจนกระทัง่บดบังโบราณสถาน  หรือการก่อสร้างอาคารท่ีไม่มีสภาพ
กลมกลืนกับโบราณสถาน  การวางถังขยะใกล้โบราณสถาน  การทาสีอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีไม่
กลมกลืนกบัโบราณสถาน  เป็นตน้  ทั้งน้ีสภาพปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจากการกระท าของหน่วยงาน
รัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ  หรืออาจจะเกิดจากประชาชนท่ีตั้งใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่โบราณสถาน  ปัญหาดงักล่าวน ามาสู่การศึกษาปัญหาทางกฎหมายในการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน  โดยโบราณสถานถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีตกทอด
จากบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั  จ  าเป็นท่ีเราในฐานะอนุชนรุ่นหลงัตอ้งรักษามรดก
ทางวฒันธรรมดงักล่าวมิใหถู้กท าลาย  เสียหาย  หรือเส่ือมคุณค่าลง   

 
4.2 วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
         เน่ืองจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการอนุรักษโ์บราณสถานของไทยมีมากมายหลายฉบบั
ทั้งท่ีเป็นกฎหมายหลกัเก่ียวขอ้งโดยตรงในการอนุรักษ์โบราณสถาน  และกฎหมายท่ีมีลกัษณะ
ส่งเสริม  สนบัสนุนในการอนุรักษโ์บราณสถานทางออ้ม  ทั้งน้ีกฎหมายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงใน
การคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถาน คือ  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   แกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535  ส่วนกฎหมายและ
ระเบียบอ่ืนนั้นถือได้ว่าเก่ียวข้องในลักษณะโดยอ้อม  ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีจะมีส่วนในการช่วย
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงศึกษาและแยกวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัน้ี 

4.2.1 การป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน 
 เน่ืองจากพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504   มาตรา 7 บญัญติัว่า “เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุม
โบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควร  และให้อ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ี
เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน  โดยให้ถือวา่เป็นโบราณสถานดว้ยก็ได ้ ประกาศดงักล่าวน้ี
อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไ้ขเพิ่มเติมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา...”  บทบญัญติั
ดงักล่าวมีวตัถุประสงคใ์นการมุ่งป้องกนัและคุม้ครองตวัโบราณสถาน  โดยการข้ึนทะเบียนและการ
ก าหนดขอบเขตของโบราณสถาน โดยผูศึ้กษาขอแยกพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาเป็นประเด็น
ดงัต่อไปน้ี  คือ  การก าหนดความหมายของค าวา่ “โบราณสถาน”  และการก าหนดเขตโบราณสถาน 
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ประเด็นท่ีหน่ึง  การก าหนดความหมายของค าว่า “โบราณสถาน” ปัจจุบนัครอบคุลม
เพียงใด  ส าหรับอสังหาริมทรัพยท่ี์จะถือเป็นโบราณสถานได้นั้น  จะตอ้งมีความหมายตามท่ีได้
ปรากฏในพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.
2504   โดย “โบราณสถาน” หมายความวา่  อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุ  หรือโดยลกัษณะแห่งการ
ก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวติัของอสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ  
ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  ทั้งน้ีให้รวมถึงสถานท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวติัศาสตร์  
และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย   

ดงันั้น  อสังหาริมทรัพยท่ี์จะถือไดว้า่เป็นโบราณสถาน  จะตอ้งประกอบดว้ยหลกัเกณฑ ์
ดงัน้ี 
 1)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพย ์ ตามความหมายของค าวา่ “อสังหาริมทรัพย”์ ในประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา  139  ซ่ึงบญัญติัวา่ “อสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่  ท่ีดินและทรัพยอ์นัติด
อยูก่บัท่ีดินมีลกัษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น  และหมายความรวมถึง
ทรัพยสิทธิอนัเก่ียวกบัท่ีดินหรือทรัพยอ์นัติดอยูก่บัท่ีดินหรือประกอบเป็นอนัเดียวกบัท่ีดินนั้น” 
 2)  โดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี   
 ดงันั้น  อสังหาริมทรัพยท่ี์จะเป็นโบราณสถานไดน้ั้น  จะตอ้งพิจารณาจากอายุ  ลกัษณะ
การก่อสร้าง  หรือหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์
แขนงหน่ึงแขนงใดใน  3  แขนง  คือ  ศาสตร์ทางศิลปะ  ศาสตร์ทางประวติัศาสตร์  ศาสตร์ทาง
โบราณคดี 
 3)   รวมถึงสถานท่ี เ ป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์   และอุทยาน
ประวติัศาสตร์ดว้ย   
 ส าหรับแหล่งโบราณคดี (Archaeological Sites)  หมายถึง บริเวณท่ีพบหลกัฐานและ
ร่องรอยท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของมนุษยใ์นอดีต แหล่งโบราณคดีอาจเป็นพื้นท่ีซ่ึงพบหลกัฐาน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ หรือบริเวณท่ีพบร่องรอยกิจกรรมอ่ืน ๆ รวมทั้งร่องรอยของส่ิงก่อสร้าง
หรือศาสนสถานแหล่งโบราณคดีท่ีมีความส าคัญต่อการศึกษาวิถีชีวิตและวิถีชีวิตของมนุษย ์
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีไดจ้ากการขดุคน้ตามแหล่งโบราณคดี หรือพื้นท่ีประกอบกิจกรรมของคน
มีความส าคญัต่อการตีความสังคมและวฒันธรรมในอดีตมาก   โดยทัว่ไปแหล่งโบราณคดีถูก
จดัแบ่งออกเป็น  4  ประเภท คือ แหล่งท่ีอยูอ่าศยั (Habitation Sites)   แหล่งท่ีฝังศพ (Burial  Sites)  
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แหล่งผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (Industrial Sites)  แหล่งท่ีเก่ียวกบัศาสนาหรือศาสนสถาน (Religion 
Sites)6 
 ส าหรับอุทยานประวติัศาสตร์  หมายถึง  บริเวณท่ีมีหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์
สมยัใดสมยัหน่ึงของประเทศ หลกัฐานและความส าคญัดงักล่าวอาจเป็นทางวฒันธรรม การเมือง 
และสังคมวทิยาก็ได้7 
 หากพิจารณาแลว้จะเห็นไดว้่าค  าวา่ “โบราณสถาน” ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   ให้ความหมายเฉพาะแต่
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั
ของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดีเท่านั้น  กรณียงัไม่
สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาซ่ึงท าให้
ประเทศไทยมีหน้าท่ีในการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาติ  โดย
อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกมีจุดเร่ิมตน้จากแนวความคิดใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนนัน่คือ  การ
อนุรักษท่ี์ค านึงถึงการอนุรักษท์างวฒันธรรมและธรรมชาติในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบของกนัและ
กนั  เพราะเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมนุษยถู์กก าหนดข้ึนในส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยู ่ และ
บ่อยคร้ังท่ีผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยมี์ความสวยงามได้ก็เพราะธรรมชาติท่ีแวดล้อม  โดย
อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกไดแ้บ่งมรดกโลกออกเป็น  มรดกโลกทางวฒันธรรม  และมรดกโลก
ทางธรรมชาติ  โดยความหมายของมรดกโลกทางวฒันธรรม  มีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ  
ดงัน้ี 
  “อนุสรณ์สถาน”  หมายถึง  ผลงานทางสถาปัตยกรรม  ผลงานทางประติมากรรมหรือ
จิตรกรรม  ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของโบราณคดีธรรมชาติ  จารึก  ถ ้าท่ีอยูอ่าศยั  และร่องรอย
ท่ีผสมกนัของส่ิงต่างๆ ขา้งตน้  ซ่ึงมีคุณค่าโดดเด่นในระดบัสากล  ในมิติทางประวติัศาสตร์  ศิลปะ  
หรือวทิยาศาสตร์ 
  “กลุ่มอาคาร”  หมายถึง  กลุ่มของอาคารท่ีแยกจากกนัหรือเช่ือมต่อกนัโดยลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรม  หรือโดยความสอดคลอ้งกลมกลืน  หรือโดยสถานท่ีจากสภาพภูมิทศัน์  ซ่ึงมีคุณค่า
โดดเด่นในระดบัสากล  ในมิติทางประวติัศาสตร์  ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์ 

                                                        
6 แหล่งโบราณคดี. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2555,  จาก http://eestud.kku.ac.th/~u4020226 

/archeology_6_ch_2.htm     
7 พิสิฐ  เจริญวงศ ์และทรรศนียา กลัยาณมิตร. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี 16. นิยามต่างๆ. 

สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2555, จาก http://guru.sanook.com/encyclopedia/นิยามต่าง_ๆ 
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  “แหล่ง”  หมายถึง  ผลงานท่ีเกิดจากมนุษย ์ หรือผลงานท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละธรรมชาติ  
และบริเวณอนัรวมถึงแหล่งโบราณคดี  ซ่ึงมีค่าโดดเด่นในระดบัสากล  ในมิติทางประวติัศาสตร์  
ศิลปะ  หรือวทิยาศาสตร์ 
   ดงันั้น  เม่ือเปรียบเทียบความหมายของค าว่า “มรดกทางวฒันธรรม” ตามอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกกับค าว่า “โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   แลว้จะเห็นไดว้า่โบราณสถานถือเป็นส่วนหน่ึง
ของมรดกทางวัฒนธรรม  การให้ความหมายของค าว่า  “โบราณสถาน” โดยหมายถึง
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั
ของอสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  จึงยงัไม่
ครอบคลุมถึงประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรมหรือทางวฒันธรรมซ่ึงอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก
ให้ความคุม้ครองผลงานทางสถาปัตยกรรม  และเอกลกัษณ์ทางว ัฒนธรรมท่ีมนุษยก์ าหนดข้ึนใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์ยูอ่าศยั 
 นอกจากน้ีความหมายของโบราณสถานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504    เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎบตัรสากลแห่ง
เมืองเวนิสว่าดว้ยการสงวนรักษาและบูรณะอนุสรณ์สถานและแหล่งท่ีตั้ง (Internationnal Charter 
for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964  หรือ The Vinice Charter) ซ่ึง
เป็นกฎบตัรท่ีมีความส าคญัต่อการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งท่ีตั้ง(Historic Monuments and 
Sites) เมืองประวติัศาสตร์(Historic Towns) แหล่งท่ีตั้งประวติัศาสตร์(Historic Sites) ตลอดจน
มรดกทางวัฒนธรรมประ เภทอ่ืนๆ พบว่ากฎบัตร เวนิสได้นิย ามความหมายของค าว่ า 
“โบราณสถาน” (Historic Monuments) วา่ “...ไม่ไดห้มายถึงแต่ส่ิงก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมอยา่ง
เดียวเท่านั้นแต่ยงัรวมถึงบริเวณเมืองหรือชนบทท่ีพบหลกัฐานของอารยธรรมใดอารยธรรมหน่ึง  
พฒันาการส าคญัหรือเหตุการณ์ส าคญัทางประวติัศาสตร์”  และกฎบตัรเวนิสยงัไดข้ยายความหมาย
ของโบราณสถานวา่ “...ไม่ไดจ้  ากดัเพียงเฉพาะผลงานทางศิลปะท่ียิ่งใหญ่  แต่ยงัรวมถึงผลงานจาก
อดีตท่ีธรรมดากว่านั้นซ่ึงสั่งสมคุณค่าทางวฒันธรรมและกาลเวลาท่ีผ่านไป”8  ดงันั้น ความหมาย

                                                        
8 Article 1 The concept of a historic monument embraces not only the single architectural 

work but also the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, 
a significant development or a historic event. This applies not only to great works of art but also 
to more modest works of the past which have acquired cultural significance with the passing of 
time. 
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ของโบราณสถานตามกฎบตัรเวนิสมิไดจ้  ากดัเฉพาะส่ิงก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมเท่านั้น  แต่ยงัให้
ความส าคญักบับริเวณเมืองหรือชนบทท่ีแสดงถึงความส าคญัเชิงวฒันธรรมตามกาลเวลาดว้ย 
 ส าหรับมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและคุ้มครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดล้อมโบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่นนั้น  ให้ความส าคญัแก่ส่ิงก่อสร้างและมรดกทาง
วฒันธรรมโดยการออกกฎหมายอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมท่ีครอบคลุมถึงวฒันธรรมทางดา้น
วตัถุ  วฒันธรรมทางจิตใจ  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนั  สถานท่ีท่ีมีความ
สวยงามดา้นทศันียภาพ  หรือสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์  รวมถึงกลุ่มอาคาร หรือ
บา้นโบราณท่ีแสดงถึงจารีตประเพณีหรือท าให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต 
 กล่าวโดยสรุป  ค าว่า “โบราณสถาน” ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   เม่ือเปรียบเทียบกบัอนุสัญญาคุม้ครองมรดก
โลก  กฎบัตรเวนิส  และมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานและส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่นแลว้เห็นได้ว่าความหมายของ “โบราณสถาน”  ตามกฎหมายของ
ไทยยงัไม่ครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดย
หลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรมและในทาง
วฒันธรรม 
 ประเด็นท่ีสอง  คือ  ปัญหาการก าหนดเขตโบราณสถานท่ีไม่ชดัเจนแน่นอน  และการ
ก าหนดเขตโบราณสถานทบัซอ้นกบัท่ีดินของเอกชน 
                     ปัญหาการก าหนดเขตโบราณสถานท่ีไม่ชดัเจนนั้น  พบวา่จากการศึกษาโบราณสถาน
ในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี9  เห็นวา่การก าหนดเขตโบราณสถานนั้นใชแ้นวปฏิบติัของกรมศิลปากรใน
การกันพื้นท่ีบริเวณรอบโบราณสถานเป็นเขตโบราณสถาน    โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกัน
สภาพแวดล้อมของโบราณสถานไม่ให้มีส่ิงรกตาหรือเบียดบงัอาคารซ่ึงเป็นโบราณสถานหรือ
ป้องกนัการกระท าใด ๆ  ท่ีอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อโบราณสถาน  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ดา้น
ความงามของโบราณสถาน  การปรับปรุงภูมิทัศน์  และการก าหนดรายการในอนาคตเช่น  การขุด

                                                        
9
 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี หน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัลพบุรี.

(2554).  เอกสารการศึกษาแนวทางเพ่ือจัดท าแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี.  หนา้ 2.  ทิศ
เหนือ  จดแม่น ้ าลพบุรีฝ่ังตรงขา้มวดัมณีชลขนัธ์ไปตามแนวเขตพ้ืนท่ีราชพสัดุจดคลองเรือกฝ่ังเหนือ ทศิตะวนัออก  
จดแนวคลองเรือกฝ่ังตะวนัออกลงมาทางใต ้ จดถนนรามเดโช  เลียบทางทิศตะวนัออกของถนนรามเดโชและ
เช่ือมกบัแนวเขตวดัสันเปาโลดา้นตะวนัออก ผ่านถนนชนะสงครามจดคลองป่ี ทิศใต้  จดแนวเขตห่างจากถนน
ชนะสงคราม ถนนประตูชยัและถนนพระรามระยะห่างจากเขตใต ้100 เมตร  ทิศตะวันตก  จดถนนเลียบวดัโพธ์ิ
งามเช่ือมกบัถนนพรหมมาสตร์ ขา้มแม่น ้ าลพบุรีไปจดแม่น ้ าลพบุรีฝ่ังตรงขา้มวดัมณีชลขนัธ์ 
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คน้-ขดุแต่งทางโบราณคดีเพื่อศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีของโบราณสถานแห่งนั้น ๆ  เพิ่มเติมจึง
ก าหนดแนวปฏิบติัโดยผูอ้  านวยการส านกังาน  หัวหน้ากลุ่มวิชาการ  นกัโบราณคดี  และนายช่าง
ส ารวจ  ท่ีมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดขอบเขตโบราณสถาน10 หากเป็นโบราณสถานในเขตเมืองและ
ชุมชนแออดัการก าหนดเขตโบราณสถานอย่างนอ้ยจะก าหนดโดยกวา้งยาวดา้นละ 20 เมตรจากตวั
โบราณสถานท่ีแทจ้ริง11เช่น  การกนัเขตห่างจากก าแพงเมืองหรือคูเมืองชั้นนอกออกไปไม่นอ้ยกวา่  
20  เมตร  เป็นเขตโบราณสถาน  และจากการสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่มงานโบราณคดี  ส านกัศิลปากรท่ี  
4  จงัหวดัลพบุรี  พบว่าระยะห่างระหว่างตวัโบราณสถานตอ้งไม่น้อยกว่า  20  เมตร  โดยวดัจาก
ขอบนอกสุดของโบราณสถานเป็นเขตโบราณสถาน  เพื่อเป็นการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน
จากการบุกรุก 
 นอกจากน้ีพบวา่การก าหนดเขตโบราณสถานในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีจะไม่มีป้ายแสดง
ให้เห็นขอบเขตพื้นท่ีของโบราณสถานว่าเขตโบราณสถานอยู่พื้นท่ีไหน  มีเพียงป้ายประกาศของ
กรมศิลปากรท่ีก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผดิเท่านั้น  การไม่มีป้ายบอกเขตโบราณสถานท่ี
ชดัเจนอาจท าใหเ้อกชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงรุกล ้าเขา้มาในเขตโบราณสถานโดยไม่มีเจตนา 
 ส่วนปัญหาการก าหนดเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบัท่ีดินของเอกชน  พบว่าประกาศ
ของกรมศิลปากรเร่ือง  การก าหนดเขตโบราณสถานเป็นอ านาจของอธิบดีกรมศิลปากร  โดยอาศยั
มาตรา  7  แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ.2504  ทั้งน้ี ผูศึ้กษาพบว่าอธิบดีกรมศิลปากรจะประกาศเขตโบราณสถานโดยก าหนดจ านวน
เป็นบริเวณพื้นท่ีกวา้ง ๆ  ไวก่้อนเช่น  การก าหนดเขตโบราณสถานของวดัสันเปาโล  กรมศิลปากร
ได้ประกาศบริเวณพื้นท่ีไปทบัซ้อนกบัท่ีดินมีโฉนดของเอกชนท าให้เอกชนไม่สามารถก่อสร้าง  
ดดัแปลงอาคารในเขตโบราณสถานไดเ้น่ืองจากจะมีผลกระทบต่อโบราณสถานเคยมีกรณีท่ีเจา้ของ
ท่ีดินขออนุญาตต่อเติมหอ้งครัวออกไป  แต่กรมศิลปากรไม่อนุญาตเน่ืองจากเห็นวา่อาจมีผลกระทบ
ต่อโบราณสถานเพราะควนัจากการประกอบอาหารเป็นสาเหตุให้โบราณสถานเสียหาย  การไม่
อนุญาตของกรมศิลปากรมีผลกระทบต่ออ านาจกรรมสิทธ์ิของเจา้ของท่ีดินและกระทบต่อแดน
กรรมสิทธ์ิ   และจากการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานบริหาร  ส านกังานท่ีดินจงัหวดัลพบุรี  พบปัญหาการ

                                                        
10สรุปความจาก“แนวปฏิบติัในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ”  พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2548 . หนา้ 103 
– 104. 

11 กรมศิลปากร.  (2533).  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี.  หนา้ 
69. 
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โตแ้ยง้สิทธิในท่ีดินระหวา่งเอกชนกบักรมศิลปากร  โดยเอกชนไดข้อให้เจา้หนา้ท่ีท่ีดินด าเนินการ
รังวดัท่ีดินของตน  แต่กรมศิลปากรไดม้าคดัคา้นโดยอา้งว่าท่ีดินดงักล่าวอยู่ในเขตโบราณสถาน  
การก าหนดเขตพื้นท่ีโบราณสถานของกรมศิลปากรจะใช้แผนท่ีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์  
ขณะเดียวกนัการออกเอกสารสิทธิของเอกชนบางรายเป็นโฉนดท่ีดินในสมยัรัชกาลท่ี 5  ซ่ึงเป็น
ปัญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
 นอกจากน้ีย ังพบปัญหาว่าในพื้ น ท่ี เ มืองเก่ าลพบุ รี   มีการน า ท่ี ดิน ท่ีอยู่ในเขต
โบราณสถานไปใหเ้ช่า  โดยท่ีดินดงักล่าวอยูใ่นความดูแลของกรมศิลปากร  หรือส านกังานธนารักษ์
พื้นท่ีลพบุรี  จากการสัมภาษณ์เอกชนท่ีปลูกสร้างบา้นอยูติ่ดกบัประตูชยั (ก าแพงเมืองโบราณ) ช่าง
ผงัเมือง  ระดบั 5  เทศบาลเมืองลพบุรี  และอดีตประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลพบุรี  หรือจากการสัมภาษณ์เอกชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตโบราณสถานอ่ืน ๆ  พบวา่  
กรมศิลปากรจะให้เอกชนเช่าเป็นรายปีโดยค านวณตามเน้ือท่ีดินซ่ึงเอกชนครอบครองอยู่  โดยมี
เง่ือนไขว่าห้ามก่อสร้าง  ซ่อมแซม  โดยทุกปีจะมีเจา้หน้าท่ีกรมศิลปากรมาถ่ายรูปสภาพภายนอก
และภายในบา้นเพื่อมิให้เจา้ของบา้นท าการดดัแปลงหรือซ่อมแซมบา้น  ท าให้บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั
ของเอกชนในเขตโบราณสถานไม่มีการซ่อมแซม  บางบา้นเป็นเพียงเพิงสังกะสี  ท าให้บา้นเรือนท่ี
ปลูกอยูบ่ริเวณนั้นมีสภาพทรุดโทรม  พื้นท่ีบางพื้นท่ีกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรม   
 นอกจากน้ียงัมีกรณีศึกษาพื้นท่ีในกรุงรัตนโกสินทร์12  โดยการสัมภาษณ์  กรรมการ
ชุมชนป้อมมหากาฬและอาศัยอยู่บริเวณป้อมมหากาฬซ่ึงเป็นโบราณสถานในเขตพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์พบว่าการประกาศเขตโบราณสถานแต่เดิมการประกาศเขตก็เฉพาะตวัป้อมและ

                                                        
12 พ้ืนท่ีโครงการกรุงรัตนโกสินทร์มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็น 3 

บริเวณ  บริเวณท่ี 1 บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในคือบริเวณท่ีมี อาณาเขตลอ้มรอบ ดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยา และ
คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีเน้ือท่ีประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีแขวงพระบรม-มหาราชวงั 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  บริเวณท่ี 2 บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือบริเวณท่ีมีอาณาเขตลอ้มรอบดว้ย
คลองคูเมืองเดิม แม่น ้ าเจา้พระยาดา้นทิศเหนือ คลองรอบกรุง (คลองบางล าพ-ูคลองโอ่งอ่าง) และแม่น ้ าเจา้พระยา
ทางดา้นทิศใต  ้ มีเน้ือท่ีประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีแขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวง
ส าราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงชา้ แขวงราชบพิธ แขวงตลาดยอด และแขวงวงับูรพาภิรมย ์เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร  บริเวณท่ี 3 บริเวณฝ่ังธนบุรี ตรงขา้มบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ คือบริเวณท่ีมีอาณาเขต
ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าเจา้พระยา คลองบางยีข่นั ซอยวดัดาวดึงษ ์ซอยวดัดุสิตาราม คลองขนมจีน คลองบางกอกนอ้ย 
คลองบา้นขม้ิน คลองวดัอรุณ คลองบางกอกใหญ่ ซอยวดักลัยาณ์ ถนนเทศบาลสาย 1 และซอยสมเด็จเจา้พระยา 1 
มีเน้ือท่ีประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใ่นทอ้งท่ีแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั แขวงอรุณอมัรินทร์ แขวงศิริราช 
เขตบางกอกใหญ่ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
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ก าแพงเมืองเท่านั้นไม่ครอบคลุมบริเวณชานก าแพงเมืองซ่ึงเป็นพื้นท่ีระหว่างหน้าป้อมกบัคูเมือง  
ประกอบกบัการท่ีไม่มีป้ายบอกขอบเขตท าให้ประชาชนไม่รู้วา่เขตโบราณสถานท่ีจะกนัเป็นพื้นท่ี
กนัชนระหวา่งโบราณสถานกบัพื้นท่ีของเอกชนมีระยะท่ีแน่นอนเท่าไหร่จึงท าให้เอกชนเขา้ไปอยู่
อาศยัดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะเอกชนเห็นวา่เป็นพื้นท่ีวา่งเอกชนสามารถจบัจองเพื่อใชเ้ป็นท่ี
อยูอ่าศยัได ้  
 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาโบราณสถานในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี และโบราณสถานใน
กรุงรัตนโกสินทร์  พบปัญหาการก าหนดเขตโบราณสถานของประเทศไทยดว้ยกนัสองประการคือ  
ประการท่ีหน่ึง  การไม่สามารถก าหนดเขตโบราณสถานไดช้ดัเจนแน่นอนและการไม่มีป้ายแสดง
ถึงขอบเขตโบราณสถาน  ประการท่ีสองคือ  การประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบัท่ีดินของ
เอกชนท่ีมีเอกสิทธิการถือครองท่ีดินอยู่ ท  าให้เอกชนท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินต้องถูกจ ากัดสิทธิตาม
พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
 
  

 
 

ภาพที ่ 3.1  ภาพป้ายประกาศของกรมศิลปากรท่ีไม่มีการก าหนดแนวขอบเขตของโบราณสถาน 
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ภาพที ่ 3.2  ภาพป้ายประกาศของกรมศิลปากรท่ีไม่มีการก าหนดแนวขอบเขตของโบราณสถาน 
 

                     เ ม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504   ในเ ร่ืองการก าหนดเขตโบราณสถานพบว่าหาก
อสังหาริมทรัพยน์ั้นครบหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นโบราณสถานตามกฎหมายแล้ว  อธิบดีกรมศิลปากรมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็น “โบราณสถาน” และให้มี
อ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน  โดยใหถื้อวา่เป็นโบราณสถาน  
ปัญหาทางกฎหมายในการป้องกันและคุ้มครองโบราณสถานท่ีส าคัญตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  คือ การก าหนดเขต
โบราณสถาน  โดยมาตรา 7 วรรคแรก  ท่ีใหอ้  านาจของอธิบดีกรมศิลปากรก าหนดเขตโบราณสถาน
ตามท่ีเห็นสมควร  แมจ้ะเป็นการบญัญติักฎหมายในทางให้สามารถเกิดผลบงัคบัไดจ้ริง  แต่ในทาง
ปฏิบติัก่อให้เกิดความไม่แน่นอนรวมถึงประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้  กล่าวคือ  กรมศิลปากรจะ
อา้งแนวปฏิบติัของกรมศิลปากรท่ีตอ้งกนัพื้นท่ีโดยรอบตวัโบราณสถานไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร  โดย
การวดัจากขอบนอกสุดของโบราณสถานเป็นเขตโบราณสถาน  และการไม่มีป้ายประกาศเขต
โบราณสถาน 
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                    ส าหรับแนวปฏิบติัของกรมศิลปากรท่ีใชใ้นการกนัพื้นท่ีเป็นเขตโบราณสถานนั้น  ไม่
ถือว่ามีลักษณะเป็นกฎหมาย  เพราะกฎหมายตอ้งมีลกัษณะเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความ
ประพฤติของมนุษยใ์นสังคมซ่ึงมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ  ซ่ึงกฎหมายตอ้งมีลกัษณะ
สองประการ  ดงัน้ี  
 
  

  
 
ภาพที ่ 3.3  ก าแพงเมือง (ประตูชยั) 

 

 
 

ภาพที ่ 3.4  ป้อมปราการ (บริเวณชุมชนบา้นป้อม) 
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 ลกัษณะประการท่ี  1  กฎหมายตอ้งเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผน หมายถึง  กฎเกณฑ์ท่ี
จะเป็นกฎหมายไดน้ั้นจะตอ้งเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัความประพฤติของมนุษยท่ี์เป็นมาตรฐานช้ีว่า
การกระท าอยา่งหน่ึงอยา่งใดผดิหรือถูกอยา่งไร 
 ลกัษณะประการท่ี  2  ตอ้งมีกระบวนการบงัคบัท่ีเป็นกิจจะลกัษณะ หมายถึง  กฎเกณฑ์
นั้นจะตอ้งมีกระบวนการบงัคบัท่ีแน่นอนโดยรัฐ เช่น  ถา้ใครกระท าความผิดกฎหมายแลว้ก็จะมี
ต ารวจคอยจบักุม  มีอยัการท าหนา้ท่ีฟ้องผูน้ั้นต่อศาล  ศาลจะเป็นผูพ้ิจารณาลงโทษ13 
 หากพิจารณาแลว้จะเห็นได้ว่าแนวปฏิบติัของกรมศิลปากรดงักล่าวขาดกระบวนการ
บงัคบัท่ีแน่นอนโดยรัฐ  เพราะแนวปฏิบติัเป็นเพียงการน าไปปฏิบติัภายในหน่วยงานของกรม
ศิลปากรเท่านั้นไม่มีลกัษณะเป็นกฎหมายท่ีจะบงัคบัไดจ้ริง 
 ส าหรับปัญหาการประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนท่ีดินของเอกชนนั้น  เม่ือมีการ
ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตโบราณสถานแล้ว  ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  จะมีการห้ามมิให้
บุคคลใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารในเขตโบราณสถานเวน้แต่จะได้
อนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมศิลปากร14  และหา้มมิใหบุ้คคลใดซ่อมแซม  แกไ้ข  เปล่ียนแปลง
ร้ือถอน  ต่อเติม  ท าลายเคล่ือนยา้ยโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถาน  หรือขุดคน้ส่ิงใด 
ๆ  หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน  เวน้แต่จะกระท าตามค าสั่งของอธิบดีหรือ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  และหนังสืออนุญาตอาจก าหนดเง่ือนไขประการใดก็ตอ้ง
ปฏิบติัตามนั้น15  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของเอกชน  จากการศึกษาพบว่า
การประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนท่ีดินของเอกชนมีผลกระทบต่อสิทธิเอกชนท่ีมีอาคาร  หรือ
โรงเรือนอยูใ่นเขตโบราณสถาน  โดยวเิคราะห์จากหลกัการทางกฎหมาย  ดงัน้ี 

1) หลกักรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ โดยท่ีประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยเ์ป็นกฎหมายเอกชนท่ีก าหนดถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอกชนกบัเอกชนในฐานะท่ีเท่า
เทียมกัน16  และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้คุ ้มครองกรรมสิทธ์ิของเอกชนในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิในอนัท่ีจะมีสิทธิจ าหน่าย  จ่ายโอนทรัพยสิ์น  ใชส้อยทรัพยสิ์น  ไดด้อกผล  ติดตามเอา

                                                        
13 สมยศ  เช้ือไทย.  (2547).  ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง:หลกัท่ัวไป.  หนา้ 64-65.  
14 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  

 มาตรา 7 ทว.ิ 
15 พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

มาตรา 10. 
16 หยดุ  แสงอุทยั.  (2552).  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป.  หนา้ 81. 
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คืนทรัพยจ์ากบุคคลจากผูไ้ม่มีสิทธิจะยึดถือ  และมีสิทธิขดัขวางมิให้ผูอ่ื้นสอดเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยสิ์นนั้นโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 1336  
 กรรมสิทธ์ิเป็นสิทธิในทางทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีเป็นสิทธิตามธรรมชาติ17ซ่ึงมนุษยทุ์ก
คนมีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิด  และเป็นท่ียอมรับกนัว่าบุคคลย่อมมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นโดยสิทธิ
ดงักล่าวยอ่มไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากรัฐ  กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคลยอ่มปลอดจาก
การแทรกแซงของอ านาจรัฐเวน้แต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  และจะกระท าต่อเม่ือมี
กฎหมายใหอ้ านาจไวเ้ท่านั้น  และรัฐตอ้งจ่ายค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมแก่เจา้ของกรรมสิทธ์ิ18 
 เม่ือบุคคลมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นใด  ก็ยอ่มมีสิทธิใชส้อย  จ  าหน่าย  ไดซ่ึ้งดอกผลแห่ง
ทรัพยสิ์นนั้น  ตลอดจนติดตามเอาคืนทรัพยจ์ากบุคคลท่ีไม่มีสิทธิยึดถือไว ้ และขดัขวางมิให้บุคคล
ใดเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของตนเองโดยมิชอบ  แต่ถ้าเป็นท่ีดินนอกจากเจา้ของจะมีสิทธิ
ดงักล่าวแลว้  ยงัมีสิทธิเหนือพื้นดินและใตพ้ื้นดินอีกดว้ย  สิทธิเหนือพื้นดินและใตพ้ื้นดินน้ีเรียกวา่
แดนแห่งกรรมสิทธ์ิ  ทั้งน้ีตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 133519   ดงันั้น การประกาศเขตโบราณสถานทบั
ซ้อนกบัท่ีดินของเอกชน  ย่อมมีผลกระทบต่ออ านาจกรรมสิทธ์ิและแดนกรรมสิทธ์ิท าให้สิทธิใน
การใชส้อยทรัพยสิ์นและอ านาจแห่งแดนกรรมสิทธ์ิของผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินถูกจ ากดัสิทธิโดยท าให้
เจา้ของท่ีดินไม่สามารถสร้างอาคารหรือโรงเรือนสูงกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดได ้ หรืออาจไม่สามารถ
ดดัแปลงอาคารเพื่อประโยชน์ในการใชส้อยอยา่งอ่ืน 

2) หลกัการใชสิ้ทธิของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ แมว้า่ 
กรรมสิทธ์ิเป็นสิทธิในทางทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีเป็นสิทธิตามธรรมชาติซ่ึงไดรั้บการรับรองและ
คุม้ครองจากรัฐโดยปราศจากการแทรกแซงของอ านาจรัฐ  รัฐจะใช้อ านาจแทรกแซงสิทธิในทาง
ทรัพย์สินก็ เฉพาะกรณีกระท าไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ  และเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจ  
ขณะเดียวกนัท่านศาสตราจารยเ์สนีย ์ ปราโมช  มีความเห็นวา่แมก้รรมสิทธ์ิจะเป็นทรัพยสิทธิชนิด
เด็ดขาดมากท่ีสุด  แต่ก็ยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธรรมดาของส่ิงต่างท่ีอยู่
ในโลกจะไม่มีอะไรมาขีดคัน่จ  ากดัเลยก็หามิได ้ สิทธิ  อ านาจ  หรือเสรีภาพก็เช่นกนัตอ้งมีขอ้จ ากดั
สิทธิ  ขอ้จ ากดัสิทธิตามหลกัทัว่ไปก็จะเห็นไดจ้ากมาตรา 5 และมาตรา 42120  ท่ีวา่เอกชนจะใชสิ้ทธิ

                                                        
17 พิทยา  เพญ็ประชุม.  (2547).  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษา

เฉพาะกรณีการเวนคืนหรือจัดซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือ.  หนา้ 14. 
18 แหล่งเดิม.  หนา้ 19. 
19 บญัญติั  สุชีวะ.  (2545).  ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะทรัพย์.  หนา้ 179. 
20 เสนีย ์ ปราโมช.  (2551).  อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายลกัษณะทรัพย์.  หนา้ 
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ของตนไดน้ั้นจะตอ้งกระท าโดยสุจริต  และการใชสิ้ทธิซ่ึงมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน
นั้นย่อมเป็นการอนัมิชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวโดยสรุป  การใช้สิทธิของบุคคลจะตอ้งไม่ท าให้
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน  

แนวพิจารณาในศาลต่างประเทศ  มีการศึกษาเปรียบเทียบไวถึ้งเกณฑ์ท่ีใชพ้ิจารณาการ
กระท าละเมิดโดยใชสิ้ทธิไม่สุจริตท่ีประเทศต่างๆ บญัญติัไวใ้นกฎหมายของตน มีดงัน้ี 
 1.  เกณฑพ์ิจารณาการกระท าโดยตั้งใจใหเ้กิดเสียหาย (Intention to Harm) 
 2.  เกณฑ์ท่ีถือวา่การกระท าดงักล่าวขาดประโยชน์ท่ีเหมาะสม (Absence of Proper 
Interest) 
 3.  เกณฑ์ท่ีพิจารณาว่าผูก้ระท ามีทางเลือกอ่ืนท่ีจะไม่เป็นอนัตรายหรือไม่ (Harmful 
Alternation) 
 4.  เกณฑ์ท่ีพิเคราะห์ว่าระหว่างการกระท าโดยใช้สิทธิเช่นนั้น  กับการไม่กระท า
อยา่งไหนจะก่อใหเ้กิดประโยชน์มากกวา่จะเสียหาย (Flagrant Disproportion Between Damage and 
Profit) 

5.  เกณฑ์ท่ีพิจารณาว่าผูก้ระท าไม่ค  านึงถึงขอบเขตวตัถุแห่งสิทธิ (Disregard of the 
Purpose for which the Right Exists) 

6.   เกณฑค์วามรับผิดโดยทัว่ไปตามหลกัเร่ืองละเมิดโดยมีการพิสูจน์ความผดิ (General 
Principles of Tortious Liability) 
 นอกจากน้ียงัมีข้อจ ากัดสิทธิตามมาตรา 1337  ว่าผูใ้ดจะใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้
เจา้ของอสังหาริมทรัพยอ่ื์นเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรคาดหมายมิได ้
 3)   การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550  โดยทัว่ไปแล้วการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญย่อมมีขอบเขตจ ากัด  
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดก้ าหนดและวางหลกัการเก่ียวกบัขอบเขตของการใชสิ้ทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลไว ้ ดงัน้ี “บุคคลยอ่มอา้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือใชสิ้ทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ี
ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  หรือไม่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐธรรมนูญ  หรือไม่ขดัต่อ
ศีลธรรมอนัดี”21 และ“การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระท ามิได้
เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละ
เท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได ้

                                                        
21 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช 2550  มาตรา 28 
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 กฎหมายตามวรรคหน่ึงตอ้งมีผลใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป  และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่
กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง  ทั้งตอ้งระบุบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ี
ใหอ้ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย 
 บทบญัญติัวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น ามาใชบ้งัคบักบักฎท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม”  
 ส่วนเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสิทธิในทางทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นรัฐธรรมนูญก าหนดว่า “สิทธิ
ของบุคคลในทางทรัพยสิ์นย่อมไดรั้บการคุม้ครอง  ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากดัสิทธิเช่นว่าน้ี
ยอ่มเป็นตามท่ีกฎหมายบญัญติั”  ดงันั้น  การจ ากดัการใชสิ้ทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
 3.1)  ตอ้งไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน กล่าวคือ  การใช้สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใดจะเป็นการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่ได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากทุกคนมีสิทธิ
และเสรีภาพ  ดังนั้นถ้าทุกคนใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มท่ี  ความมีสิทธิและเสรีภาพก็จะไม่
เหลืออยู่  เพราะในท่ีสุดการใช้สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวจะน ามาซ่ึงความไม่สงบสุขของสังคม  
สิทธิและเสรีภาพของแต่ละคนในประชาคมนั้นก็จะไดรั้บการรุกรานโดยคนในประชาคมนั้นเอง  
ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงจ าเป็นตอ้งให้ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีสาม  โดยปฏิเสธการ
กระท าใด ๆ  ก็ตามท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 
 3.2)  ตอ้งไม่เป็นการขดัต่อศีลธรรมอนัดี  กล่าวคือ  การใชสิ้ทธิและเสรีภาพของบุคคล
จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอนัดี 
 โดยทัว่ไป ค าวา่ “ศีลธรรมอนัดีของประชาชน” มิไดข้ึ้นอยูก่บัความรู้สึกส่วนบุคคลของ
ผูพ้ิพากษาหรือความรู้สึกของผูใ้ช้กฎหมายอีกทั้งไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัความรู้สึกของกลุ่มบุคคลใดกลุ่ม
บุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นเป็นพิเศษเช่น  เร่ืองรักร่วมเพศเป็นการกระท าท่ีขดัต่อศีลธรรมอนั
ดีของประชาชนหรือไม่  ย่อมมิได้ข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นของบุคคลท่ีนิยมรักร่วมเพศและก็มิได้
ข้ึนอยู่กบัความคิดเห็นของนกับวชผูเ้คร่งศาสนา  หากแต่ข้ึนอยู่กบัความส านึกในทางศีลธรรมของ
ประชาคมนั้น  หรือทศันะโดยทัว่ไปทางจริยธรรมของสังคม  ในทางปฏิบติัการท่ีจะถือว่าการใด
เป็นการขดัต่อศีลธรรมอนัดีของประชาชน  ย่อมเป็นหน้าท่ีของศาลท่ีจะตอ้งวินิจฉัยโดยค านึงถึง
ความรู้สึกของชนส่วนใหญ่22  และตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป 

3.3)  การใชสิ้ทธิตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อรัฐธรรมนูญ  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญถือวา่ 

                                                        
22 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2552).  หลกัพืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์.  หนา้ 
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เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอนัเกิดจากเจตจ านงของประชาชนร่วมกัน   ดงันั้นการใช้สิทธิ
เสรีภาพของบุคคลจึงตอ้งกระท าโดยไม่เป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ23  และ
น่าจะหมายถึงเฉพาะกรณีท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญท่ีมีลกัษณะห้ามมิให้ท าการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเท่านั้นมิไดห้มายถึงบทบญัญติัทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ24 
 ค าวา่ “ปฏิปักษ”์ หมายความถึง  ฝ่ายตรงขา้ม  ขา้ศึก  ศตัรู  เพราะฉะนั้นค าวา่ “ปฏิปักษ์
ต่อรัฐธรรมนูญ”  จึงหมายถึง  การกระท าท่ีมีลักษณะเป็นฝ่ายตรงข้าม   หรือไม่สอดคล้องกับ
หลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 25  หรือเป็นการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพเพื่อท าใหมี้การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเป็นหลกัการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญเช่น การใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพไปในทางเพื่อให้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ  หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจในการ
ปกครองโดยวิธีการท่ีมิไดเ้ป็นไปตามวิถีทางท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญน้ี  หรือในลกัษณะเป็นการ
ลม้ลา้งรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

3.4)  หลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา  29  ท่ี 
ไดว้างหลกัการว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้การรับรองไวน้ี้รัฐจะจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลไม่ได ้ เวน้แต่จะเป็นการอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การท่ีรัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่ง
สิทธิและเสรีภาพนั้นไม่ได ้ อน่ึงกฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพน้ีจะตอ้งมีผลใชบ้งัคบัทัว่ไปและ
ไม่มุ่งหมายใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง  อีกทั้ง
ตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการตรากฎหมายนั้นดว้ย26 
 ในการท่ีรัฐจะตรากฎหมายโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลใดก็ตาม  สิทธิและเสรีภาพดงักล่าวนั้นจะตอ้งมิใช่สิทธิเสรีภาพโดยเด็ดขาดหรือเป็นสิทธิท่ี
สมบูรณ์ เช่น  เสรีภาพในการนบัถือศาสนา  ดงันั้นรัฐจะออกกฎหมายท่ีจ ากดัเสรีภาพในการนบัถือ
ศาสนาไม่ได ้ 

                                                        
23 ชนินทร์  ติชาวนั.  สิทธิและเสรีภาพในสงัคมไทย.  สืบคน้เม่ือ 15 มีนาคม 2556,  จาก  

www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id 
24 บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 224. 
25 ชนินทร์  ติชาวนั.  เล่มเดิม. 
26 มานิตย ์ จุมปา.  (2549).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2540)  รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว)พทุธศักราช 2549 พร้อมข้อเสนอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.
2550).  หนา้ 144. 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มาตรา 29  ไดก้ าหนดเง่ือนไขใน
การตรากฎหมายเพื่อจ ากดัสิทธิของบุคคลดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.4.1)  การจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะต้องอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  กล่าวคือ  ภายใตก้ารปกครองโดยกฎหมายหรือท่ีเรียกว่า “หลักนิติรัฐ” ซ่ึงวางอยู่บน
พื้นฐานท่ีวา่เจา้หนา้ท่ีของรัฐจะกระท าการใด ๆ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของเอกชน
ไดก้็ต่อเม่ือกฎหมายใหอ้ านาจและตอ้งกระท าภายในขอบเขตท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวเ้ท่านั้น  ดงันั้น
เม่ือจะตอ้งมีการตรากฎหมายไปจ ากดัสิทธิของเอกชน  องคก์รของรัฐและเจา้หนา้ท่ีของรัฐเหล่านั้น
ตอ้งพิจารณาก่อนว่ามีกฎหมายใดให้อ านาจในการกระท านั้นหรือไม่  หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจ
ไวอ้งคก์รของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจ าตอ้งละเวน้ไม่กระท าการดงักล่าว   
 3.4.2)  การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องเป็นไปเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนด  กล่าวคือ  แมก้ารกระท าขององคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีอ านาจกระท าไดต้ามกฎหมาย  
แต่การกระท าดงักล่าวจะตอ้งกระท าไปเพื่อคุม้ครองหรือรักษาไวเ้ฉพาะเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวเ้ท่านั้น 
 3.4.3)  การจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะตอ้งกระท าเท่าท่ีจ  าเป็น  ค  าวา่ “เท่าท่ีจ  าเป็น”  
น้ีแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญไดน้ า “หลกัพอสมควรแก่เหตุ”  หรือ “หลกัความไดส้ัดส่วน”มาใช้
เพื่อจ ากดัอ านาจรัฐมิใหเ้ป็นไปตามอ าเภอใจ  ดงันั้น  เม่ือองคก์รนิติบญัญติัจะตรากฎหมายเพื่อจ ากดั
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  กฎหมายนั้นจึงจ าต้องสอดคล้องแห่งความได้สัดส่วนด้วย  โดย
มาตรการท่ีองค์กรนิติบัญญัติตราข้ึนเป็นกฎหมายจะต้องมี  “ความเหมาะสม” ซ่ึงจะเป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมาตรการท่ีรัฐใชจ้  ากดัลิดรอนสิทธิของประชาชนกบัผลท่ีจะไดรั้บจากการใช้
มาตรการนั้นจะตอ้งสมดุลกนั  นอกจากน้ีมาตรการท่ีรัฐตราข้ึนใช้บงัคบัจะตอ้งเป็นมาตรการท่ี 
“จ าเป็น” แก่การด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ หากมาตรการท่ีเหมาะสมมีหลายมาตรการ
องค์กรนิติบญัญติัจะตอ้งเลือกเอามาตรการท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยท่ีสุดมา
บญัญติัเป็นกฎหมาย  และนอกจากเป็นมาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็นแลว้จะตอ้งเป็น “มาตรการท่ี
พอสมควรแก่เหตุ” อีกดว้ย  ซ่ึงเรียกร้องให้องคก์รนิติบญัญติัจะตอ้งชัง่น ้ าหนกัประโยชน์มหาชนท่ี
จะไดรั้บกบัประโยชน์ท่ีเอกชนตอ้งสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัตามมาตรการท่ีเหมาะสมและ
จ าเป็นนั้นดว้ย27 

                                                        
27 วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  เง่ือนไขการตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร” ในการ

ควบคุมตรวจสอบความชอบดว้ยกฎหมาย   สืบคน้เม่ือ 20 กมุภาพนัธ์ 2556, จาก
www.lawthai.org/read/acharnvorachet03.doc 
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 3.4.4)  การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญั
แห่งสิทธิ  กล่าวคือ  การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นองคก์รฝ่าย
นิติบญัญติัไม่อาจตรากฎหมายให้มีผลกระทบต่อ “แก่น” หรือ “สารัตถะ” ของสิทธิและเสรีภาพได ้ 
การตรากฎหมายในลกัษณะใดจะถึงขนาดท่ีเรียกว่ากระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและ
เสรีภาพนั้นจะตอ้งพิจารณาเป็นรายสิทธิและเสรีภาพไป  ไม่อาจก าหนดนิยามเพื่อใชท้ัว่ไปกบัสิทธิ
และเสรีภาพได้ทุกประเภท  ทั้ งน้ีโดยพิจารณาระดับความรุนแรงและระดับความเข้มข้นของ
กฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพกบัลกัษณะของสิทธิและเสรีภาพนั้นประกอบกนั28เช่น  การตรา
กฎหมายออกมาลงโทษบุคคลโดยการทรมานดว้ยวิธีการอนัทารุณโหดร้าย  โดยการตดัล้ิน  ตดัมือ  
การขงัรวมกบัสัตว ์กรณีย่อมถือว่าการตรากฎหมายจ ากดัเสรีภาพดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อ
สาระส าคญัแห่งเสรีภาพในร่างกายในส่วนท่ีเป็นแก่นหรือหัวใจของเสรีภาพในร่างกายอนัเป็นการ
ขดัรัฐธรรมนูญจึงใชบ้งัคบัไม่ได้29 
 แนวทางการศึกษาพบว่าการไม่สามารถประกาศก าหนดเขตโบราณสถานได้นั้ น
ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในทางปฏิบติัและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแนวก าแพง
เมือง  คูเมืองเดิม  ปรากฏว่าเม่ือมีการเขา้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินโดยเอกชนหลายราย  ควรท่ีมีการ
ก าหนดเขตโบราณสถานไวใ้ห้ชดัเจนโดยการกนัพื้นท่ีโดยรอบตวัโบราณสถานให้เป็นพื้นท่ีกนัชน
และจากการสัมภาษณ์หวัหนา้กลุ่มงานโบราณคดี ส านกัศิลปากรท่ี  4  จงัหวดัลพบุรีพบวา่ระยะห่าง
ระหวา่งตวัโบราณสถานตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตรโดยวดัจากขอบนอกสุดของโบราณสถานเป็นเขต
โบราณสถานนั้น  เป็นไปเพื่อเป็นการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถานจากการถูกบุกรุก  ดงันั้น  
เม่ือวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการก าหนดเขตโบราณสถานทบัซอ้นกบัท่ีดินของเอกชนท าให้มี
ขอ้ควรพิจารณา  ดงัน้ี   
 ประการแรก  การประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบัท่ีดินของเอกชนมีผลกระทบต่อ
กรรมสิท ธ์ิในท่ี ดินหรือไม่   แม้พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัต ถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  จะก าหนดวา่ท่ีดินท่ีมีการประกาศเป็นเขตโบราณสถานให้ถือ
เป็นโบราณสถานก็ตาม  แต่เจา้ของกรรมสิทธ์ิยงัสามารถโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินนั้นให้แก่บุคคลอ่ืน
ไดเ้พียงแต่ตอ้งแจง้การโอนแก่อธิบดีกรมศิลปากรเพื่อทราบเท่านั้น  กรณีจึงไม่ถือวา่ท่ีดินท่ีไดมี้การ
ประกาศเป็นเขตโบราณสถานเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐแต่อย่างใด  และเม่ือพิจารณาตาม
พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  แลว้

                                                        
28 แหล่งเดิม 
29บรรเจิด  สิงคะเนติ.  เล่มเดิม.  หนา้ 263.  
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พบวา่ในการประกาศเขตโบราณสถานมีผลหา้มเอกชนมิใหมี้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร  หรือ
ขุดคน้ใด ๆ ในบริเวณเขตโบราณสถาน  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าท่ีอาจมีผลเป็นการ
ท าลายโบราณสถาน  หรือบดบงัทศันียภาพของโบราณสถานซ่ึงถือเป็นมรดกของชาติ  ขอ้ห้าม
ดงักล่าวจึงมีลกัษณะเป็นการกระทบต่ออ านาจกรรมสิทธ์ิและแดนกรรมสิทธ์ิเหนือพื้นดินและใต้
พื้นดิน  ดงันั้นมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  จึงมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิหรือลิดรอนสิทธิเจา้ของท่ีดินท่ี
ถูกประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนเท่านั้น  โดยมิไดท้  าให้เจา้ท่ีดินสูญเสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่
ประการใด 
 ประการท่ีสอง  มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิหรือลิดรอน
สิทธิเจา้ของท่ีดินเป็นการเกินกวา่ความจ าเป็นและกระทบกระเทือนต่อสาระส าคญัแห่งสิทธิหรือไม่  
เบ้ืองตน้ตอ้งพิจารณาก่อนวา่สิทธิในทรัพยสิ์นส่วนบุคคลสามารถถูกจ ากดัไดห้รือไม่  เม่ือพิจารณา
กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา  41  ซ่ึงได้วางหลกัการรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทาง
ทรัพย์สิน  โดยขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่าน้ีย่อมเป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั  
ดงันั้น  การจ ากดัสิทธิของบุคคลในทางทรัพยสิ์นจึงสามารถถูกจ ากดัไดโ้ดยกฎหมาย  และการจ ากดั
สิทธิดงักล่าวก็มิไดก้ าหนดเง่ือนไขของการจ ากดัสิทธิไวแ้ต่อยา่งใด   
 การท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญจ ากดัสิทธิของบุคคลในทางทรัพยสิ์นโดยไม่มีเง่ือนไขท าให้
ไม่มีขอบเขตหรือไม่  ผูศึ้กษาเห็นวา่การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบั
แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา  29  กล่าวคือ  มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้จ  ากดัสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในทางทรัพยสิ์นจะตอ้งไม่เกินกวา่ความจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่ง
สิทธิ  เม่ือมาตรการทางกฎหมายมีวตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองโบราณสถานท่ีถือไดว้า่เป็นมรดกทาง
ทรัพยสิ์นของชาติ  การห้ามมิให้มีการก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารหรือขุดคน้ใด ๆ ในบริเวณเขต
โบราณสถาน  จึงถือว่าไม่เป็นเกินกว่าความจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิ
และเสรีภาพ  และเม่ือพิจารณาจากพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แลว้  พบวา่การห้ามดงักล่าวมิไดห้้ามโดยเด็ดขาด  แต่ให้อยูใ่น
ดุลพินิจของอธิบดีกรมศิลปากรท่ีจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้ มาตรการทางกฎหมายท่ีมีลกัษณะจ ากดั
สิทธิดงักล่าว  จึงมีลกัษณะเป็นการผอ่นคลายความเคร่งครัด  แต่อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาเห็นวา่การให้
ดุลพินิจแก่อธิบดีกรมศิลปากรในการอนุญาตนั้น  อธิบดีกรมศิลปากรตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณี  ท า
ให้อาจมีการใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมศิลปากรท่ีเกินกว่าความจ าเป็นและกระทบกระเทือน
สาระส าคญัแห่งสิทธิได ้ ส่งผลให้มีการใช้ดุลพินิจอาจเกินขอบเขตและกระกระเทือนต่ออ านาจ
กรรมสิทธ์ิและแดนกรรมสิทธ์ิเหนือพื้นดินของเอกชนได ้
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 ประการต่อมาการท่ีเอกชนใช้สิทธิในท่ีดินของตน  โดยหลกัการแลว้หากการใช้สิทธิ
ของเอกชนเป็นไปโดยชอบหรือโดยสุจริตไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงต่อประโยชน์ของเอกชน
คนอ่ืนหรือประโยชน์สาธารณะแลว้  การใชสิ้ทธิของเอกชนผูน้ั้นยอ่มถือไดว้า่เป็นการใชสิ้ทธิโดยชอบ 
 ดงันั้น  การพิจารณาวา่การใชสิ้ทธิของเอกชนท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินในเขตโบราณสถานจะ
เป็นการใชสิ้ทธิโดยสุจริตหรือไม่  จึงตอ้งพิจารณาไตร่ตรองชัง่น ้าหนกัประโยชน์ไดเ้สียระหวา่งการ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของเอกชนในลักษณะท่ีการคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะนั้นไม่เป็นการกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิในท่ีดินเกินกว่าความจ าเป็นและ
พอสมควรแก่เหตุ 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศองักฤษ  การป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถานจะตอ้ง
ก าหนดเป็นเขตอนุรักษ(์Conservation Areas) ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถาน
ของประเทศองักฤษนั้นการก าหนดเขตจะเป็นการก าหนดร่วมกนัระหวา่งผูมี้คุณวุฒิทอ้งถ่ินมาร่วม
กนั  แลว้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ ์ พร้อมกนัน้ียงัจดัพิมพป์ระกาศให้ประชาชนทราบกนั
โดยทั่วกัน   ซ่ึ งจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัต ถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ซ่ึงให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผูป้ระกาศเขต
โบราณสถาน  โดยไม่ไดเ้กิดจากความร่วมมือจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง   
 นอกจากน้ีมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศองักฤษ
ก าหนดว่าพื้นท่ีใดก็ตามท่ีถูกออกแบบมาในฐานะเขตอนุรักษเ์ป็นนโยบายท่ีรัฐควรจะตอ้งมีจ่ายค่า
บ ารุงรักษาอาคารต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในพื้นท่ีไม่ว่าอาคารนั้ นจะเป็นอาคารประวัติศาสตร์  หรือ
โบราณสถาน 

4.2.2 การควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน 
               ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานในท่ีน้ี  หมายความถึง  ส่ิงท่ีอยูโ่ดยรอบโบราณสถาน
ไม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือไม่ก็ตาม 
  ภายหลงัจากท่ีไดมี้การประกาศข้ึนทะเบียนอสังหาริมทรัพยใ์ดเป็นโบราณสถานและ
ก าหนดเขตโบราณสถานแลว้  พื้นท่ีต่อเน่ืองจากโบราณสถานย่อมถือไดว้่าเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
โดยรอบโบราณสถาน  การควบคุมส่ิงแวดล้อมโดยรอบโบราณสถาน  ย่อมมีประโยชน์ต่อ
โบราณสถาน  ในลักษณะท าให้โบราณสถานมีความสวยงามเป็นระเบียบร้อย  ไม่ก่อให้เกิด
ทศันียภาพอุจาด  ไม่ท าให้โบราณสถานเกิดสภาพความเส่ือมโทรมและดอ้ยคุณค่าทางศิลปะ  ทาง
ประวติัศาสตร์  หรือทางโบราณคดี 
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              ในการวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานนั้น  
ผูศึ้กษาจะพิจารณาเฉพาะการควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือซ่อมแซมอาคาร  และการรักษา
สภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน  ดงัน้ี 

4.2.2.1 กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร   
จากการศึกษาโบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  ปรากฏปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

โบราณสถานอนัท าให้โบราณสถานเกิดสภาพความเส่ือมโทรมและด้อยคุณค่าทางศิลปะ  ทาง
ประวติัศาสตร์  หรือทางโบราณคดี เช่น การก่อสร้างอาคารสูงบดบงัโบราณสถานหรือลกัษณะไม่
กลมกลืนกบัโบราณสถาน  การก่อสร้างอาคารประชิดหรือติดกบัโบราณสถาน  หรือการท่ีเทศบาล
น าถังขยะมาวางติดกับโบราณสถาน  หรือการตดัถนนโดยรอบโบราณสถานโดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของรถท่ีวิ่งอยู่บนถนนท่ีส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
โบราณสถานให้ทรุดลงมาได้  เป็นต้น  การกระท าดังกล่าวน้ีย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
โบราณสถานและต่อกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือซ่อมแซมอาคาร  
ดงัต่อไปน้ี 

          พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการวางผงัเมืองโดยตรง  
เน้ือหาประกอบดว้ย 11 หมวด 84 มาตรา  โดยกล่าวถึงคณะกรรมการผงัเมือง  การส ารวจเพื่อวาง
และจดัท าผงัเมืองรวม  หรือผงัเมืองเฉพาะ  การบงัคบัใช้ผงัเมืองรวม  การวางและจดัท าผงัเมือง
เฉพาะ  คณะกรรมการบริหารผงัเมืองส่วนทอ้งถ่ิน  การร้ือ  ยา้ย  หรือดดัแปลงอาคาร  การอุทธรณ์  
บทเบ็ดเสร็จ  และบทก าหนดโทษ  กฎหมายฉบบัน้ีมุ่งหมายท่ีหลกัเกณฑ์และวิธีการวางผงัเมือง
เท่านั้น  ถือเป็นกฎหมายส าคญัในการให้อ านาจหน่วยงานของรัฐในการก าหนดการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในพื้นท่ี  หน่วยงานหลกัท่ีบงัคบัใช้กฎหมายผงัเมือง คือ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่ 3.5  ปรางคส์ามยอด 

 

 
 

ภาพที ่ 3.6  ร้านนายอินทร์ 
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ภาพที ่ 3.7  ทางเขา้วดัสันเปาโล 
           

 ในส่วนท่ีเก่ียวกับกฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีนั้น
พบวา่ พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  ให้อ านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยในการ
ออกกฎกระทรวงให้ใช้ผงัเมืองรวม พ.ศ.2546 ข้อ 14 30  ก าหนดท่ีดินประเภทเพื่อการอนุรักษ์

                                                        
30 ขอ้ ๑๔  ทีด่นิประเภทอนุรักษ์เพือ่ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมไทย ใหใ้ชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อ

ส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี การท่องเท่ียว 
การอยูอ่าศยั พาณิชยกรรม การศาสนา สถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการส าหรับการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพือ่กจิการอืน่ ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกนิร้อยละห้าของแปลงทีด่นิท่ียืน่ขออนุญาต 

ท่ีดินประเภทน้ี หา้มใชป้ระโยชนท่ี์ดินเพ่ือกิจการตามท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
(๑) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
(๒) สถานท่ีบรรจุก๊าซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าซตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียม

เหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานท่ีใชก๊้าซ และสถานท่ีจ าหน่ายอาหารท่ีใชก๊้าซ 
(๓) สถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือจ าหน่ายท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

น ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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โบราณสถานไว ้ โดยเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีซ่ึง
ได้ห้ามการประกอบกิจการท่ีมีผลกระทบต่อโบราณสถานเช่น ห้ามการประกอบกิจการสถาน
บริการในเขตพื้นท่ีอนุรักษโ์บราณสถาน  เป็นตน้ 

           จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกบัการผงัเมือง  พบวา่ผงัเมืองรวมจงัหวดัลพบุรีสามารถใช้
บงัคบัไดไ้ม่เกิน 5 ปี  หากมีเหตุจ าเป็นโดยสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปยอ่มมีผลให้ตอ้งมีการขยาย
เวลาใชบ้งัคบัผงัเมืองรวมไปไดอี้ก 1 ปี  ทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท าผงัเมืองเฉพาะข้ึน
เพื่อบงัคบัใช ้ แต่ถา้ไม่สามารถเสนอผงัเมืองเฉพาะไดท้นัระยะเวลาท่ีก าหนด  ตอ้งถือวา่อยูใ่นช่วง
กฎหมายผงัเมืองไม่มีสภาพบงัคบั  ส่งผลให้สามารถใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไดน้อกจากท่ีก าหนดตาม
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  การเกิดช่องว่างของกฎหมายช่วงน้ีท าให้เกิดการก่อสร้าง
อาคาร  ผิดไปจากรูปแบบท าให้เสียภูมิทศัน์ของโบราณสถาน  หรืออาจก่อสร้างอาคารสูงกว่า
โบราณสถานจนกระทัง่บดบงัทศันียภาพของโบราณสถาน 

 กล่าวโดยสรุป  ในขณะท่ีกฎหมายผงัเมืองครบก าหนดอายุและไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาต่อไปไดอี้กแลว้  ยอ่มมีผลท าให้ไม่สามารถควบคุมการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและอาจท า
ใหมี้การก่อสร้างอาคารผดิไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมายผงัเมือง 

 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  เป็นกฎหมายท่ีมีเจตนารมณ์ในการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและรวมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารในเขตเพลิงไหมเ้ป็นกฎหมายฉบบัเดียวกนั  เน่ืองจากกฎหมายดงักล่าวไดใ้ช้มานานแลว้  
และเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความ
มัน่คงแข็งแรงความปลอดภยั  การป้องกนัอคัคีภยั  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ต่อมาในปี พ.ศ.2535  

                                                                                                                                                               
(๔) เล้ียงมา้ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้หรือสตัวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวน

และคุม้ครองสตัวป่์า เพื่อการคา้ 
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายวา่ดว้ยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
(๗) การอยูอ่าศยัหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานีขนส่งสินคา้ 
(๙) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๐) สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
(๑๑) ก าจดัมูลฝอย 
(๑๒) ซ้ือขายเศษวสัดุ 
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ได้เพิ่มเติมบทบญัญติัว่าด้วยการแจ้งให้เจา้พนักงานทราบก่อนด าเนินการก่อสร้างแทนการขอ
อนุญาตเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  ปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงานทอ้งถ่ินในการ
บงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมโดยการ
ก าหนดมาตรการดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความมัน่คงแข็งแรง  ความปลอดภยั   การป้องกนัอคัคีภยั  
การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม  และการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร  การป้องกนัภยัอนัเกิดจากการเล่นมหรสพ  และส่ิงท่ีสร้างข้ึนใชใ้นการ
ขนส่งบุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นใน
สวนสนุก  หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั  ให้ถือวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นอาคารตาม
กฎหมายน้ี31  
 ส าหรับการบงัคบัใช้กฎหมายควบคุมอาคารนั้นมีสภาพบงัคบัทั้งทางอาญา  ทางแพ่ง  
และทางปกครอง  โดยเป็นทั้งกฎหมายสารบญัญติัและกฎหมายวธีิสบญัญติั32         
 พระราชบญัญติัดงักล่าวมีลกัษณะเป็นกฎหมายมหาชนท่ีมุ่งรักษาประโยชน์ ความสงบ
สุข  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนส่วนใหญ่ของสังคม โดยเนน้เร่ืองท่ีเก่ียวแก่การปลูก
สร้างอาคาร ขอ้ปฏิบติัของเจา้ของอาคาร การขออนุญาต  การใช้งานอาคาร อ านาจหน้าท่ี ของเจา้
พนกังาน  ค าสั่ง  บทลงโทษ  เป็นตน้  
 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีนั้น  พระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522  ใหอ้  านาจองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ  เทศบาลเมืองลพบุรี  ในมาตรา 9  และ 
มาตรา 13  ประกอบกบัพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  ออกเทศบญัญติัเร่ือง  ก าหนดบริเวณ
ห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใด  ภายในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี พ.ศ.2533  
            จากการสัมภาษณ์นายช่างผงัเมืองระดบั 5 ของเทศบาลเมืองลพบุรี  เห็นวา่การควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานนั้น  อาคารท่ีก่อสร้างโดยรอบบริเวณนั้นควรมีสภาพท่ีกลมกลืน
กบัโบราณสถานแต่เน่ืองจากอาคารต่าง ๆ  ไดก่้อสร้างข้ึนก่อนเทศบญัญติัมีผลบงัคบัใช ้ ดงันั้น เทศ
บญัญติัจึงไม่อาจใชบ้งัคบัแก่กรณีน้ีได ้ ท าให้อาคารในบริเวณเมืองเก่าลพบุรี เม่ือพิจารณาอาคารท่ี
อยู่โดยรอบโบราณสถานแล้ว  เห็นได้ว่าโบราณสถานกบัอาคารท่ีก่อสร้างแต่เดิมมีลักษณะไม่
กลมกลืนกบัโบราณสถาน  ทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นความกลมกลืนในทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรม  
โดยแยกพิจารณาออกเป็น  2  กรณี 

                                                        
31 สนิท  สนัน่ศิลป์.  (2552).  พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร (ค าอธิบายพร้อมวิเคราะห์).  หนา้ 1-2. 
32 สนิท  สนัน่ศิลป์.  (2552).  แหล่งเดิม.  หนา้ ค าแนะน า ข. 
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             กรณีท่ีหน่ึง  คือ  การปลูกสร้างอาคารก่อนเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองลพบุรีซ่ึงบงัคบั
ใชใ้นปี พ.ศ.2533  โดยเทศบญัญติัเร่ืองการควบคุมการก่อสร้างฯ พ.ศ.2533  เป็นกฎหมายท่ีไม่มีผล
ยอ้นหลงับงัคบัใช้แก่อาคารท่ีก่อสร้างมาก่อนปี พ.ศ.2533  ท าให้เทศบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวไม่
สามารถบงัคบักบัอาคารท่ีได้ปลูกสร้างก่อนหน้าน้ีได ้ ทั้งน้ีอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีได้ปลูก
สร้างก่อนปี พ.ศ.2533 เกือบแทบทั้งส้ิน  ท าให้อาคารบางแห่งในเขตพื้นท่ีเมืองเก่ามีความสูงเท่ากบั
โบราณสถานหรือสูงกวา่โบราณสถาน  ส่งผลใหเ้กิดการบดบงัทศันียภาพการมองเห็นโบราณสถาน
ในปัจจุบนั 
             กรณีท่ีสอง  เป็นการปลูกสร้างอาคารภายหลงัจากเทศบญัญติับงัคบัใช้  เม่ือวิเคราะห์
ปัญหาทางกฎหมายของเทศบญัญติัแล้ว  เห็นได้ว่าควบคุมเฉพาะความสูงของอาคารเท่านั้นไม่
ควบคุมในเร่ืองสีท่ีจะใช้กบัภายนอกอาคารท าให้อาคารท่ีอยู่ในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีมีสีอาคารท่ีไม่
กลมกลืนกบัโบราณสถานท าให้เกิดทศันอุจาด  ทั้งน้ี การเป็นพื้นท่ีเมืองเก่านั้นอาคารควรตอ้งมีสี
เดียวกันเพื่อท าให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกับโบราณสถาน  ประกอบกับเทศบญัญัติไม่
ครอบคลุมหากมีการก่อสร้างอาคารข้ึนใหม่ในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีซ่ึงเทศบญัญติัไม่ครอบคลุม
ถึงรูปแบบของอาคารท่ีก่อสร้างจะต้องมีสภาพกลมกลืนกับโบราณสถานหรือไม่  ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์นายช่างผงัเมืองลพบุรี  และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการอนุรักษเ์มืองลพบุรีและ
ประวติัเมืองลพบุรี  เห็นว่าการควบคุมอาคารท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานนั้น  ถ้าจะให้มีลกัษณะ
กลมกลืนกบัโบราณสถานควรจะตอ้งมีทั้งการควบคุมรูปแบบของอาคาร  ความสูงของอาคาร และ
สภาพการซ่อมแซมภายนอกอาคารโดยค านึงถึงสภาพความกลมกลืนกบัโบราณสถานเพื่อคงความ
เป็นเมืองเก่าท่ีมีโบราณสถานอยูห่ลายแห่งดว้ยกนั  
  ดงันั้น  การแก้ไขเพิ่มเติมเทศบญัญติัในเร่ืองก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  
หรือเปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใด  ภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2533 ว่าการ
ก่อสร้างอาคาร  การดดัแปลง  การเปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใดท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีเมือง
เก่าลพบุรี  จะต้องก าหนดรูปแบบของอาคาร  นอกจากน้ีเทศบญัญติัควรครอบคลุมถึงกรณีการ
ซ่อมแซม33  ทั้งน้ีเน่ืองจากเทศบญัญติัเดิมเป็นกฎเกณฑ์ท่ีห้ามเฉพาะการดดัแปลงอาคารเท่านั้น  ซ่ึง
ในปัจจุบนัการซ่อมแซมอาคาร เช่น กรณีการทาสีก็ดี  จะตอ้งค านึงความกลมกลืนกบัโบราณสถาน

                                                        
33 ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไดใ้หค้  านิยามของค าวา่ “ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อม

หรือเปล่ียนส่วนต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดิม ส่วนค าวา่ “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพ่ิม  
ลด  หรือขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต  แบบรูปทรง  สัดส่วน  น ้ าหนัก  เน้ือท่ี  ของโครงสร้างของอาคาร  หรือส่วน
ต่างๆ ของอาคารซ่ึงได้ก่อสร้างไวแ้ลว้ให้ผิดไปจากเดิมและมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  ดงันั้น การซ่อมแซมกบัการดดัแปลงจึงมคีวามหมายและการปรับใช้ในบริบททีต่่างกนั   
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และสภาพแวดลอ้มรอบโบราณสถาน  กบัทั้งเทศบญัญติัควรมีมาตรการส่งเสริมและเพิ่มแรงจูงใจ
ใหก้บัเอกชนท่ีมีอาคารอยูใ่นพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีเกิดจิตส านึกในการอนุรักษโ์บราณสถาน  
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศองักฤษพบว่าในการอนุรักษ์โบราณสถานจะมีการประกาศ
เขตอนุรักษ์ (Conservation Areas)  ซ่ึงเม่ือประกาศเป็นเขตอนุรักษแ์ลว้จะมีการควบคุมให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดขององค์กรผงัเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงการก่อสร้างใด ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อลกัษณะจ าเพาะ
หรือลักษณะท่ีพึงปรากฏของเขตอนุรักษ์จะต้องถูกควบคุมโดยข้อก าหนดขององค์กรผงัเมือง
ทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัมีการควบคุมการร้ือถอนอาคารในเขตอนุรักษ์  การซ่อมแซมอาคาร  การ
ควบคุมการทาสี  การอนุรักษ์ตน้ไมโ้ดยควบคุมการตดั  ควบคุมการโฆษณา  ควบคุมการพฒันา
ท่ีดินของรัฐและเอกชนท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาต  โดยการอนุญาตให้มีการพฒันาท่ีดินได้ต่อเม่ืออาคาร
นั้นไม่สามารถรักษาต่อไปไดห้รือการร้ือเพื่อสร้างใหม่บางส่วนทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนัการตาย
ของศูนยก์ลางเมือง 
   กล่าวโดยสรุป  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศองักฤษ
นั้นจะก าหนดเป็นเขตอนุรักษโ์ดยควบคุมการพฒันาต่าง ๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อลกัษณะจ าเพาะหรือ
ลกัษณะท่ีพึงปรากฏของเขตอนุรักษ์  และยงัให้ความส าคญัแมก้ระทัง่ควบคุมการตดัตน้ไม ้ การ
พฒันาท่ีดินของรัฐและเอกชนในเขตอนุรักษส์ามารถพฒันาไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุญาตและเพื่อป้องกนั
การตายของเมือง 
         4.2.2.2  กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 มีเจตนารมณ์
ต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมและระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ  โดยการคุม้ครองนั้นกระท า
โดยการออกกฎกระทรวงใหพ้ื้นท่ีตรงนั้นเป็นเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
 จากการศึกษาในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  ผูศึ้กษาพบวา่องคก์รท่ีมีหนา้ท่ีในการอนุรักษ์
โบราณสถาน คือ หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวดัลพบุรี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี  การท างานจะเป็นการท างานโดยการประสานงานร่วมกบัส านัก
ศิลปากรท่ี 4 จงัหวดัลพบุรีซ่ึงเป็นองคก์รหลกั  และจากการสัมภาษณ์อาจารยห์วัหนา้หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวดัลพบุรี กล่าวว่าหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดลพบุรี  จะดูแลเฉพาะส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่โดยรอบ
โบราณสถานเช่น  กรณีท่ีเทศบาลเคยน าถงัขยะไปไวท่ี้บริเวณริมร้ัวดา้นหลงัของบา้นวิชาเยนทร์  
อนัเป็นการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อโบราณสถาน  หรือกรณีท่ีปรากฏวา่มีการสร้างอาคารสูงบดบงั
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โบราณสถาน  หรือการก่อสร้างอาคารติดกบัโบราณสถาน  ผูศึ้กษาเห็นวา่พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ไดมี้การน ามาใชบ้งัคบัอยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 3.8  ป้ายถนนฝร่ังเศส 
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ภาพที ่ 3.9  บริเวณถนนฝร่ังเศสจากประตูวงันารายณ์สู่บา้นวชิาเยนทร์ (บา้นหลวงรับราชทูต) 
 
 
 

 
 

ภาพที ่ 3.10  บริเวณดา้นหลงัวดัเสาธงทอง 
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ภาพที ่ 3.11  ถงัขยะท่ีอยูบ่ริเวณดา้นหลงัวงันารายณ์ 
 

4.2.3 การก าหนดโทษและบงัคบัโทษ 
   ในการก าหนดโทษและบงัคบัโทษส าหรับการกระท าท่ีเป็นการก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อโบราณสถาน  ผูศึ้กษาพบวา่มีกฎหมายหลายฉบบัและมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลายหน่วยงานท่ี
เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงัน้ี  

4.2.3.1 กฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน    
 จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ  

ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  พบว่าในส่วนของการก าหนดโทษส าหรับ
บุคคลท่ีบุกรุกโบราณสถาน  ท าให้เสียหาย  ท าลาย  หรือท าให้เส่ือมค่า  หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซ่ึง
โบราณสถานนั้น  บทลงโทษดงักล่าวเป็นบทลงโทษส าหรับความรับผิดทางอาญา กล่าวคือ   เม่ือมี
การกระท าความผิดเกิดข้ึน  จะต้องพิสูจน์ว่าผูก้ระท ามี “เจตนา” กระท าความผิดหรือไม่  หาก
ผูก้ระท าไม่รู้วา่สถานท่ีแห่งนั้นเป็นโบราณสถานท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแลว้  ตอ้งถือวา่
ผูก้ระท าไม่รู้ขอ้เท็จจริงอนัเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด  กรณีจึงถือไดว้่าผูก้ระท าขาด
เจตนากระท าความผดิ  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 59  ศาลยอ่มไม่อาจลงโทษผูก้ระท าได ้
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 ส่วนหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 คือ  กรมศิลปากร  สังกดักระทรวงวฒันธรรม 

4.2.3.2 กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
    จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  ในการก าหนดโทษแลว้เห็นได้ว่ากรณีความรับผิดทางแพ่งตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 นั้นถือได้ว่าเป็นบท
สันนิษฐานความรับผดิโดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงสภาพภายในจิตใจของผูก้ระท าวา่  ผูก้ระท าจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อหรือไม่  ดงันั้น หากมีความเสียหายเกิดข้ึนจากการกระท าหรือละเวน้การกระท า
ดว้ยประการใด ๆ  และความเสียหายนั้นสัมพนัธ์กบัการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยเป็นผล
โดยตรงและไม่ไกลกว่าเหตุแล้ว  ผูก้ระท าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่า
ทั้งหมดของทรัพยสิ์นท่ีเสียหายไปนั้นทั้งหมด  บุคคลท่ีมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระท า
หรือละเวน้การกระท าน้ีจะตอ้งเป็นรัฐเท่านั้น  การฟ้องคดีของรัฐตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  รัฐไม่ตอ้งพิสูจน์ถึงความผิดของผูก้ระท าซ่ึงเห็นไดว้า่
แตกต่างจากการฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420  ซ่ึงรัฐมีภาระการพิสูจน์
ว่าการกระท าของจ าเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ดงันั้น  การฟ้องคดีโดยอาศยัพระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  จึงเป็นประโยชน์มากกวา่  

   ส าหรับกรณีความรับผิดทางอาญานั้นมีความผิดอยู่สองความผิด คือ  ความผิดเก่ียวกบั
การบุกรุก  ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  การเขา้ไปกระท าดว้ยประการใด ๆ   
อนัเป็นการท าลาย   ท าให้สูญหาย  หรือเสียหายแก่ศิลปกรรมอนัควรแก่การอนุรักษ์ในเขตพื้นท่ี
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 ส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  44  คือ  มาตรการท่ีคุ้มครองการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเพื่อรักษาคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมและมาตรการห้ามการกระท าใด ๆ  ท่ี
อาจเป็นอนัตรายหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่าของส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม  ส่วน
มาตรา  45  คือ กรณีในพื้นท่ีใดท่ีได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มรุนแรงเขา้ขั้นวกิฤตซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยทนัที  และส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถท่ีจะท าการแก้ไขปัญหาได ้ ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้า
ด าเนินการเพื่อใชม้าตรการคุม้ครองอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่งตามมาตรา  ๔๔  ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีนั้นได ้ ดงันั้น  หากพิจารณาแลว้จะเห็น
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ได้ว่าความรับผิดทางอาญานั้ นจะทับซ้อนกับความผิดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

   ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 คือ  ส านกังานนโยบายและแผนพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นหน่วยงานระดบักรมสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.3.3 กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
 กฎหมายผงัเมืองเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน  ในแต่ละเขตพื้นท่ี

อย่างเป็นระบบ  โดยการใช้ประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวนั้นจะตอ้งเป็นไปตามผงัเมืองรวม  และผงั
เมืองเฉพาะ  มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดโทษ34 คือ  การก าหนดโทษส าหรับการฝ่าฝืน
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินผิดไปจากท่ีก าหนดไวใ้นผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ  อาจแบ่งออกได้
ดงัน้ี  

 ส าหรับความรับผดิทางอาญา  คือ  การท่ีผูก้ระท าใชป้ระโยชน์ในท่ีดินไม่เป็นไปตามผงั
เมืองรวม  และผงัเมืองเฉพาะตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 ส่วนมาตรการทางปกครองนั้น  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถร้องขอต่อศาล  ศาลอาจสั่ง
ให้ผูก้ระท าผิดแกไ้ขสภาพของอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกเปล่ียนแปลงให้เป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ผงัเมืองรวม  หรือในผงัเมืองเฉพาะ  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้  หรือให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะ
นั้น  และคิดเอาค่าใชจ่้ายจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพยต์ามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั 

 เม่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคับโทษแล้วจะเห็นได้ว่า  มาตรการทาง
ปกครองมีผลกระทบต่อผูฝ่้าฝืนมากกวา่มาตรการทางอาญาโดยมาตรการทางอาญานั้นจ าคุกเพียงหก
เดือนเท่านั้น  ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใช้กฎหมายการผงัเมือง คือ  ส านกังานโยธาธิการ
และผงัเมืองกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

                                                        
34 มาตรา 83  บญัญติัวา่ “ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 27 หรือมาตรา 48  มีความผิดตอ้งระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินร้องขอ ศาล
อาจสัง่ใหผู้ก้ระท าผดิแกไ้ขสภาพของอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นผงัเมือง
รวม  หรือในผงัเมืองเฉพาะ  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให ้หรือใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจจดัการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงเพ่ือเปล่ียนแปลงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม ผงัเมืองรวมหรือผงัเมืองเฉพาะนั้น และคิดเอาค่าใชจ่้ายจากเจา้ของ
หรือผูค้รอบครองอสงัหาริมทรัพยต์ามท่ีจ่ายจริงโดยประหยดั” 
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4.2.3.4 กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
จากการศึกษาโบราณสถานเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีการบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการ

ควบคุมอาคารนั้น  อาศยัเทศบญัญติัของเทศบาลเมืองลพบุรีเร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดดัแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารชนิดใด  หรือประเภทใดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.
2533  ซ่ึงเป็นกฎหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเทศบญัญติัดงักล่าวไม่มีบทก าหนดโทษ
ไว ้ ท าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายตอ้งน าพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.2522  มาบงัคบัใชซ่ึ้งอาจ
ท าใหป้ระชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีเขา้ใจวา่เทศบญัญติัไม่มีบทก าหนดโทษได ้
   จากกรณีศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์การบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุม
อาคารนั้น  อาศยัขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง  ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  ใชห้รือ
เปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทโดยขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร ดงักล่าวไม่มีบท
ก าหนดโทษไว ้ ท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายตอ้งน าพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ.2522  มา
บงัคบัใชเ้ช่นเดียวกบัในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีซ่ึงอาจท าใหป้ระชาชนเขา้ใจวา่ไม่มีบทก าหนดโทษ 
   เม่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการบงัคบัโทษแล้วจะเห็นได้ว่าการควบคุมการ
ก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปล่ียนการใชอ้าคาร  ตอ้งอาศยักฎหมายขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในการ
ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ดงันั้น หากทอ้งถ่ินใดไม่มีขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินอาจท าให้มีการก่อสร้างอาคาร
โดยรอบโบราณสถานเป็นไปอยา่งไม่มีการควบคุม  อาคารท่ีก่อสร้างในภายหลงัอาจเป็นอาคารท่ีมี
รูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมซ่ึงไม่สอดคลอ้งหรือกลมกลืนกบัโบราณสถานท าให้เกิดทศันียภาพ
อุจาดแก่โบราณสถานได ้ นอกจากน้ีขอ้บญัญติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะไม่ใชย้อ้นหลงั
ไปบงัคบักับอาคารท่ีได้ก่อสร้างมาก่อนท่ีขอ้บญัญติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะมีผลใช้
บงัคบั  หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบงัคบัโทษคือ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   เม่ือวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษและบงัคบัโทษส าหรับการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน  ผูศึ้กษาพบวา่การกระท าดงักล่าวก่อให้เกิดความ
รับผิดทั้งในทางแพ่งทางอาญา  และบางกรณีอาจถูกบงัคบัโดยมาตรการทางปกครองอีกดว้ย  โดย
การอาศยักฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน  และหลายหน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบ  ท าใหไ้ม่มีหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบ 

4.2.4  การส่งเสริมหรือจูงใจใหเ้กิดการอนุรักษโ์บราณสถาน 
 กรณีเจ้าของหรือผูค้รอบครองอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรได้ประกาศ
ข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน  อธิบดีกรมศิลปากรตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
ทราบ  หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่พอใจ  ก็ใหใ้ชสิ้ทธิท่ีจะร้องขอต่อศาลภายใน 30 วนั  นบัแต่
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วนัท่ีอธิบดีแจง้ใหท้ราบ  เพื่อใหศ้าลมีค าสั่งระงบัการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน  และหากศาลมีค าสั่ง
ให้อธิบดีกรมศิลปากรระงบัการข้ึนทะเบียน  และ/หรือก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นโบราณสถาน  ก็ให้
อธิบดีกรมศิลปากรระงบัการข้ึนทะเบียนหรือการก าหนดเขต  หากเจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่ได้
ร้องขอต่อศาล  หรือศาลมีค าสั่งคดีถึงท่ีสุดให้ยกค าร้องของเจา้ของหรือผูค้รอบครอง  อธิบดีกรม
ศิลปากรมีอ านาจข้ึนทะเบียนได ้

           เม่ือมีการข้ึนทะเบียนอสังหาริมทรัพยเ์ป็นโบราณสถานแลว้  เจา้ของหรือผูค้รอบครองมี
หน้าท่ีจะตอ้งแจง้การช ารุด  หักพงั  หรือเสียหาย  ไม่ว่าประการใดเป็นหนังสือไปยงัอธิบดีกรม
ศิลปากรภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีโบราณสถานนั้นช ารุด  หักพงั  หรือเสียหาย  หากไม่แจง้มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  และตอ้งยินยอมให้พนกังาน
เจา้หน้าท่ีหรือบุคคลท่ีได้รับค าสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข้าท าการซ่อมแซม  หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ  เพื่อการบูรณะ  หรือรักษาให้คงสภาพเดิม  และหากเจ้าของหรือผูค้รอบครอง
โบราณสถานจะเป็นผูโ้อนโบราณสถานให้แก่บุคคลอ่ืนจะตอ้งแจง้การโอนเป็นหนงัสือ  โดยระบุ
ช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บโอน  และวนัเดือนปีท่ีมีการโอนไปยงัอธิบดีกรมศิลปากรภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัโอน  และในกรณีท่ีเจา้ของเป็นผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิโบราณสถานโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม  
ตอ้งแจง้การไดรั้บกรรมสิทธ์ิไปยงัอธิบดีกรมศิลปากร  หากไม่แจง้ก็ถือวา่มีความผิด  ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นการจ ากดัสิทธิของเอกชนในการใช้สอยทรัพยสิ์นอย่างปกติ  ดงัน้ี รัฐควรมีมาตรการท่ีจะมา
ส่งเสริมหรือจูงใจใหเ้อกชนเกิดความสนใจในการอนุรักษโ์บราณสถาน  
   จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศพบว่ามีมาตรการทางกฎหมายใน
การส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์โบราณสถานคือ  มาตรการทางกฎหมายในการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีอากร  ทั้งโดยการหักลดหย่อนภาษีอากร  หรือการยกเวน้ภาษีบางชนิดให้แก่
เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองโบราณสถานหรือผูบ้ริจาคเงินเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน 
   มาตรการทางกฎหมายสนับสนุนทางการเงินแก่เจ้าของหรือผูค้รอบครองโบราณ
สถานท่ีข้ึนทะเบียน  โดยรัฐอาจช่วยเงินค่าซ่อมแซมร้อยละแปดสิบของค่าซ่อมแซมทั้งหมด  ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้อกชนจะไดเ้ห็นถึงความส าคญัของโบราณสถานในฐานะเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ  
   ผูศึ้กษาของยกกรณีศึกษาตลาดน ้ าอมัพวาท่ีเจา้ของเรือนไมข้ายท่ีดินและเรือนไมใ้ห้กบั
นายทุนท่ีก าลังท าโครงการโรงแรมระดับหรูระดับ 4 ดาว ของนายชูชัย  ชัยฤทธิเลิศ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารบริษทั เจมพืช กรุ๊ป เจา้ของธุรกิจเพชรช่ือดงั ต่อมานายนายชูชยั  ชยัฤทธิเลิศ ไดร้ื้อ
เรือนไม ้ ท าให้ชาวชุมชนตลาดน ้ าอมัพวาต่อตา้นในฐานะท่ีบา้นเรือนไมเ้ปรียบเสมือนวิถีชีวิตของ
ชาวตลาดน ้ าอมัพวาและเรือนไมซ่ึ้งเป็นของท่ีอยู่คู่กบัตลาดน ้ า  ถือเป็นเสน่ห์ของตลาดน ้ าอมัพวา  
การท่ีรัฐไม่มาปกป้องเรือนไมท่ี้อยูคู่่ตลาดน ้าอมัพวายอ่มมีผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนแห่งน้ีให้เกิดการ
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เปล่ียนแปลง  สุดทา้ยรัฐอาจตอ้งสูญเสียมรดกทางวฒันธรรมในรูปธรรมและมรดกทางวฒันธรรม
ในนามธรรม   
   ดงันั้น  การท่ีชุมชนชาวอมัพวาต่อตา้นการร้ืออาคารเรือนไมท่ี้ชุมชนชาวอมัพวาถือว่า
เรือนไมคื้อวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยู่คู่กบัตลาดน ้ าอมัพวา  ยอ่มแสดงให้เห็นวา่การท่ีรัฐจะอนุรักษส่ิ์ง
ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมให้อยู่คู่กบัประเทศไทยไดน้ั้น  รัฐจะใชม้าตรการทางกฎหมายในการ
อนุรักษ์อย่างเดียวโดยไม่มีการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างอ่ืนร่วมดว้ย  กรณีอาจส่งผลต่อการ
อนุรักษโ์บราณสถานในระยะยาวได ้ ดว้ยเหตุน้ีรัฐจึงควรใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีจะส่งเสริมหรือ
จูงใจดว้ยการช่วยเหลือเงินเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรือนไม ้ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน
ในมรดกทางวฒันธรรมซ่ึงถือเป็นสมบติัของชาติ 
    

 
 

ภาพที ่3.12  กรณีศึกษาตลาดน ้าอมัพวา 
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4.3  วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
                 ในการศึกษาพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีพบว่ายงัขาดมาตรทางกฎหมายในการส่งเสริมให้
เอกชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถาน  ท าให้การอนุรักษโ์บราณสถานเป็นเร่ือง
หน่วยงานของรัฐเป็นผูรั้บผดิชอบ  ในขณะท่ีการอนุรักษโ์บราณสถานท่ีกระท าโดยเอกชนนั้นจะอยู่
ในรูปของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและส่ิงแวดล้อมจังหวัดลพบุรี    ท าให้ขาดการ
ประสานงานและการแลกเปล่ียนขอ้มูลในการอนุรักษโ์บราณสถาน 

 นอกจากน้ียงัมีกรณีศึกษาพื้นท่ีในกรุงรัตนโกสินทร์  โดยการสัมภาษณ์กรรมการชุมชน
ป้อมมหากาฬ  พบวา่ป้อมมหากาฬเป็นป้อมปราการหน่ึงในสองแห่งท่ีเหลืออยูใ่นปัจจุบนัจากเดิมท่ี
สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีมีทั้งหมด  14  ป้อมปราการ  โดยกรรมการท่าน
นั้นเห็นวา่แมก้ฎหมายรัฐธรรมนูญจะบญัญติัรับรองสิทธิชุมชนในการร่วมกนัอนุรักษโ์บราณสถาน
ก็ตาม  แต่การออกกฎหมายท่ีมีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัสิทธิชุมชนในการอนุรักษโ์บราณสถานนั้นเป็น
เร่ืองยุง่ยากตอ้งผา่นขั้นตอนในรัฐสภาท าใหเ้ป็นไปไดย้าก  การท่ีกระทรวงหรือกรมศิลปากรจะออก
กฎกระทรวงท่ีมีหลกัเกณฑ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานนั้นสามารถท าไดง่้าย
กว่า  นอกจากน้ียงัเห็นว่าการอนุรักษ์โบราณสถานต้องมีส่วนร่วมจากชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ
โบราณสถาน  รัฐไม่มีบุคลากรเพียงพอในการท่ีจะดูแลรักษาโบราณสถาน  ทั้งน้ีการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมกบัการอนุรักษโ์บราณสถานนั้นจะท าใหชุ้มชนเกิดความรักและหวงแหนในโบราณสถาน  
 จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูท่ี่ถนนจกัรพรรดิพงษ ์ แขวงวดัโสมมนสั  เขตป้อม
ปราบศตัรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  พบว่าการอนุรักษ์อาคารท่ีอยู่บริเวณถนนจกัรพรรดิพงษ์โดย
รักษารูปแบบอาคารและการทาสีภายนอกอาคารให้เป็นสีโทนเดียวกนันั้นเกิดข้ึนจากการท่ีชุมชน
ร่วมกบัส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยซ่ึ์งเป็นเจา้ของอาคารตามโครงการบา้นสินมัน่คง  
โดยชุมชนตกลงร่วมกนัท่ีจะมีการออมเงินกนัเองเป็นประจ า  แลว้น าเงินท่ีไดจ้ากการออมดงักล่าว
มาใชใ้นการปรับปรุงและดูแลรักษาอาคาร  แสดงให้เห็นวา่การท่ีชุมชนมีแนวคิดร่วมกนัในการคิด
และตดัสินใจ  ส่งผลต่อการอนุรักษ์รูปแบบอาคารให้มีลกัษณะอย่างเดียวกนั  แสดงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความสวยงามของอาคาร  การอนุรักษด์งักล่าวนอกจากจะ
เกิดผลดีในแง่ประหยดังบประมาณของรัฐแลว้  ยงัสามารถขยายผลการอนุรักษโ์บราณสถานไปยงั
ชุมชนอ่ืนให้คิดและตดัสินใจร่วมกนัอนุรักษ ์  ท าให้เกิดรูปแบบการอนุรักษอ์าคารอยา่งย ัง่ยืนและ
เหมาะสมต่อไปได ้
 ดงันั้น  ในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษโ์บราณสถาน  จึงมีขอ้ควรพิจารณาดงัน้ี 
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 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน  ถือเป็น
แนวความคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน (People  Paticipation)  ซ่ึงเป็นแนวความคิดทาง
รัฐศาสตร์ในเร่ืองการปกครองตนเอง (Self Government)  ท่ีตอ้งการจะเปิดโอกาสให้กบัประชาชน
ไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมกนักบัภาครัฐท่ีมีฐานะเป็นผูป้กครอง  โดยท่ีรัฐจะไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาร่วมในการตัดสินใจเพื่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ  ท่ีมีความจ าเป็น  และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายดา้น ๆ  อาทิ  ในเร่ืองทางการเมือง  การ
ปกครอง  การพฒันาประเทศ  เป็นตน้  ซ่ึงวธีิการหรือวา่รูปแบบของการเปิดโอกาสให้กบัประชาชน
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในเร่ืองต่าง ๆ  นั้น  มีการด าเนินการไดใ้นหลากหลายรูปแบบ  ทั้งการ
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  การไต่สวนสาธารณะ  หรือวา่การท าประชาพิจารณ์ในโครงการต่าง ๆ  เป็นตน้35  
 ส าหรับแนวความคิดในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น  ไดแ้บ่งการมีส่วนร่วมใน 2 
ระดบั ดงัต่อไปน้ี คือ36 
 ระดบัท่ีหน่ึง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่า (Top-Down Approach) ซ่ึง
พิจารณาถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่มีรูปแบบในการมีส่วนร่วมท่ีไดเ้ร่ิมตน้มาจาก
เบ้ืองบนหรือจากรัฐบาลกล่าวคือวา่  ในกระบวนการความคิดริเร่ิมหรือความเต็มใจท่ีจะท ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ของประชาชนนั้น  ไดเ้กิดข้ึนมาจากการริเร่ิม  สั่งการ  การชกัชวน  หรือการขอความร่วมมือ
จากรัฐโดยท่ีรัฐจะมีบทบาทในกิจการต่างๆ ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนมาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยทัว่ไปแล้วจะเกิดในลกัษณะท่ีเป็นการปฏิบติัตามแผนงานหรือโครงการท่ีออกจากส่วนกลาง 
อาทิ  แผนพฒันาจงัหวดัท่ีหน่วยราชการในส่วนกลางเป็นผูก้  าหนดแนวทางการพฒันาแลว้จึงสั่งการ
ไปยงัหน่วยราชการในส่วนภูมิภาคเพื่อใหป้ระชาชนไดป้ฏิบติัตาม 
 ระดบัท่ีสอง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูง (Bottom-Up Approach) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงน้ี  เกิดข้ึนจากความตอ้งการของประชาชนเอง  ประชาชนมี
ความคิดริเร่ิมและสมคัรใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านั้น  ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระดบัสูงน้ี  อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นลกัษณะของการเขา้ร่วมก าหนดนโยบาย  ร่วมตดัสินใจ  การควบคุม

                                                        
35 นิธิภทัธ์  สถาปนาสุต.  (2554).  การคุ้มครองปะการัง:ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและ

การควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง.  หนา้ 16. 
36 อภีษฎา  คุณาพรธรรม.  (2551).  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเครือข่ายองค์กร

ชุมชน:กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดในจังหวดัตราด.  หนา้ 48-49  อา้งถึงในนิธิภทัธ์  
สถาปนาสุต.  (2554).  การคุ้มครองปะการัง:ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและการควบคุมการใช้
ประโยชน์จากปะการัง.  หนา้ 16-17. 
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ตรวจสอบ  การรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากการด าเนิน
กิจกรรมประเภทต่าง ๆ  ร่วมกบัภาครัฐ 
 ส าหรับวิธีการท่ีรัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถท่ีจะเขา้ร่วมกบัรัฐในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของรัฐได ้ ก็โดยวิธีการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ  การให้ขอ้มูลข่าวสาร  การรับฟังความ
คิดเห็น  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยเสนอแนะแนวทางในการตดัสินปัญหา  การให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เช่น  การเป็นคณะกรรมการท่ีมีประชาชนเขา้ร่วมเป็น
กรรมการ  หรือการให้ประชาชนมีบทบาทในระดบัสูงท่ีสุดโดยการให้อ านาจแก่ประชาชนในการ
ตดัสินใจ 
 เม่ือวเิคราะห์ปัญหาของการมีส่วนร่วมโดยชุมชนแลว้  มีปัญหาดงัต่อไปน้ี  
 1)  กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีไม่มีรูปแบบเกิดจากความสมคัรใจ  หรือ
เกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  โดยการมีส่วนร่วมนั้นเป็นการแสดงถึง
เจตจ านงร่วมกนัโดยภาคประชาชนท่ีมีบทบาทร่วมกบัภาครัฐ  และการมีส่วนร่วมนั้นตอ้งการให้เกิด
สภาพบงัคบัในทางสังคม  ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยการรับรองโดย
กฎหมาย    
 2)  ในแง่รัฐธรรมนูญนั้น  สิทธิชุมชนนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการอนุรักษฟ้ื์นฟูจารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดียอ่มตั้งอยู่บนรากฐานของสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
พฒันาและแสวงหาความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของปัจเจกชนแต่ละคนในแง่น้ีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้วางหลกัประกนัสิทธิและเสรีภาพส าหรับพลเมืองแต่ละคนท่ีจะด าเนินชีวิตตาม
วิถีทางท่ีตนเองเลือกได้อย่างอิสระ  จึงอาจจดัได้ว่าสิทธิในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินน้ีเป็นสิทธิในบุคคลภาพของปัจเจกแต่ละคน(Right 
of Personality) ในขณะเดียวกนัสิทธิดงักล่าวก็เป็นสิทธิท่ีมีข้ึนเพื่อคุม้ครองวิถีชีวิตของชุมชนตาม
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีซ่ึงก าลงัตกอยูใ่นอนัตรายวา่จะสูญพนัธ์หรือ
ถูกท าลายส้ินไปไม่สามารถด ารงอยู่อย่างกลมกลืนกบัการด ารงวิถีชีวิตของคนกลุ่มอ่ืน ๆ  ท่ีอยู่ใน
สังคมโดยรอบได ้ ดงันั้นสิทธิชนิดน้ีก็เป็นสิทธิรวมหมู่ของหมู่คณะบุคคล(Collective Rights)ซ่ึง
เอกชนแต่ละคนไม่อยู่ในฐานะท่ีจะด าเนินการให้บรรลุผลไดโ้ดยล าพงั  ตอ้งอาศยัหมู่คณะในการ
ด ารงวถีิชีวติเช่นนั้นไว ้ และยงัเป็นสิทธิทางสังคมท่ีมีข้ึนเพื่อคุม้ครองสวสัดิภาพของสังคมของคณะ
บุคคลท่ีเป็นฝ่ายข้างน้อยและยากท่ีจะได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเจตจ านงทาง
การเมืองในแง่วฒันธรรมอีกดว้ย37 

                                                        
37 กิตติศกัด์ิ  ปรกติ.  (2550).  สิทธิของบคุคลซ่ึงรวมตัวเป็นชุมชน.  หนา้ 131. 
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 ดงันั้น  การอนุรักษโ์บราณสถานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ี  หากพิจารณาจากสิทธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  แลว้  จะเห็นไดว้า่มีขอ้จ ากดัในแง่
ท่ีว่าสิทธิชุมชนน้ีเอกชนแต่ละคนไม่สามารถรวมกนัไดโ้ดยล าพงัโอกาสท่ีจะร่วมกนัเพื่อเจตจ านง
ของคณะบุคคลจึงเป็นไปไดย้ากเพราะตอ้งอาศยัความสมคัรใจของแต่ละคน  และขาดการรับรอง
โดยกฎหมายเพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 
 
4.4   วเิคราะห์ปัญหาการประสานประโยชน์ในการอนุรักษ์โบราณสถานกบัประโยชน์ของเอกชนใน 
ฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ (Public  Interest)  ศาสตราจารย ์ดร.
บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ  ไดใ้หค้  าอธิบายในเร่ืองน้ีไว้38  พอสรุปไดด้งัน้ี 

 ในกฎหมายเอกชนถือว่าเอกชนต่างฝ่ายต่างมุ่งประโยชน์ส่วนตวัของตน  กฎหมายจึง
ตอ้งถือวา่เอกชนเสมอภาคกนัและเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย  นิติสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงตอ้งอาศยัความ
สมคัรใจเขา้ก่อนิติสัมพนัธ์ระหว่างกนั  แต่ในกฎหมายมหาชนมีการคิดคน้ “รัฐ” ข้ึนมาเป็นผูดู้แล
รักษาประโยชน์ส่วนรวมของคนจ านวนมาก  ในกรณีท่ีประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกชนไม่
สอดคลอ้งกบัประโยชน์ของคนหมู่มากในสังคมหรือท่ีเรียกว่า “ประโยชน์สาธารณะ”  จะตอ้งให้
ประโยชน์สาธารณะมาก่อนหรืออยูเ่หนือประโยชน์ส่วนตวัของปัจเจกชน  ซ่ึงถา้ปัจเจกชนไม่สมคัร
ใจหรือไม่ยนิยอมท่ีจะสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ตอ้งให้รัฐโดยองคก์รของรัฐ
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นผูดู้แลรักษาประโยชน์สาธารณะแทน  โดยให้องคก์รของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐสามารถบงัคบัเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะได ้ ดงันั้นประโยชน์สาธารณะจึงเป็นหัวใจ
ของกิจการ  และเป็นวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการทุกอยา่งขององคก์รหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 กิจการของรัฐซ่ึงด าเนินไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแยกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ  การ
ควบคุมโดยออกกฎเกณฑ์หรือค าสั่งให้คนในสังคมปฏิบติัตามเพื่อป้องกนัมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยในบา้นเมืองหรือท่ีเรียกวา่เป็น “การใชอ้ านาจในการควบคุมการใชเ้สรีภาพของปัจเจกชน
เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย”  และการให้บริการตอบสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ  
ของคนในสังคมหรือท่ีเรียกวา่ “การจดัท าบริการสาธารณะ”39    

                                                        
38 บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชนเล่ม  3 ;  ท่ีมาและนิติวิธี.  หนา้  298-301. 
39 ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ.  (2547).  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง.  หนา้  61-68. 
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 ขอ้พิจารณาในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์มหาชน  
ซ่ึงเป็นปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชน  หากพิจารณาตาม
หลกันิติรัฐมีขอ้พิจารณา  4  ประการ40  ดงัน้ี 

 ประการท่ี  1  ตอ้งวินิจฉัยให้ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชนสอดคลอ้งกนั
มากท่ีสุด  กล่าวคือเป็นการท าใหป้ระโยชน์ของทั้งสองส่ิงประสานกลมกลืนกนั  โดยผสานระหวา่ง
สิทธิส่วนบุคคลและอ านาจของส่วนรวมซ่ึงเป็นความผาสุกโดยทัว่ไปของประชาชน 

 ประการท่ี  2  ประโยชน์สาธารณะอยู่เหนือประโยชน์เอกชน  กล่าวคือประโยชน์
สาธารณะเป็นประโยชน์ท่ีทุกคนร่วมกนัเป็นเจา้ของ  ส่วนประโยชน์เอกชนเป็นประโยชน์ของแต่
ละคน  ดงันั้นในกรณีท่ีประโยชน์ของทั้งสองส่ิงขดัแยง้กนัก็ตอ้งเลือกประโยชน์สาธารณะมาก่อน
ประโยชน์เอกชน  ทั้งน้ีกฎหมายถือประโยชน์สาธารณะมีค่าเหนือกวา่นัน่เอง 

 ประการท่ี  3  ประโยชน์ของเอกชนพึงสละเพื่อประโยชน์สาธารณะเพียงขนาดเท่าท่ี
จ  าเป็น  แมจ้ะถือวา่ประโยชน์สาธารณะอยูเ่หนือประโยชน์เอกชน  แต่ก่อนท่ีจะอา้งความสูงสุดของ
ประโยชน์สาธารณะไปตดัรอนประโยชน์เอกชน  จะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบท่ีจะไม่ท าให้
เอกชนเสียเปรียบโดยไม่จ  าเป็น  กล่าวคือจะใชห้ลกัน้ีต่อเม่ือมีกรณีเป็นปรปักษ์ระหว่างประโยชน์
ทั้งสองอย่างแทจ้ริง  และไม่มีทางประสานให้ประโยชน์ทั้งสองส่ิงลงรอยสอดคลอ้งกนัไดจ้ริง ๆ
ตามหลกัการประการแรก  คือแมจ้ะปฏิบติัอยา่งไรก็ตอ้งมีฝ่ายหน่ึงไดรั้บความเสียหายเสมอ  เม่ือไม่
มีวิธีท่ีจะด าเนินงานมหาชนให้ลุล่วงไปโดยไม่กระทบสิทธิเอกชนแลว้  การด าเนินงานมหาชนท่ี
ถูกต้องจะเลือกเอาวิธีท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอกชนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  หรือเท่าท่ี
จ  าเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซ่ึงเป็นหลักการใช้อ านาจมหาชนท่ีเรียกว่า “หลักความจ าเป็น
พอสมควรแก่เหตุ”  หรือ “หลกัสัดส่วนในการใช้อ านาจ”  ดงันั้น  การใช้อ านาจมหาชนจะตอ้ง
พิจารณาให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์เอกชน  หลกัการน้ีสามารถ
น าไปพิจารณาทั้งในการตรากฎหมาย  และการบงัคบัใชก้ฎหมายโดยเฉพาะการใชอ้ านาจดุลพินิจ 

 ประการท่ี  4  เอกชนผูต้อ้งเสียสละประโยชน์ส่วนตวัเพื่อประโยชน์สาธารณะพึงไดรั้บ
ค่าชดเชยความเสียหาย  กล่าวคือเม่ือเอกชนยอมรับความเสียหายเป็นพิเศษเน่ืองจากกิจการท านั้น
เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่เพราะความผิดของตน  แต่เพราะคุณค่าท่ีเหนือกวา่ของรัฐฝ่าย
ปกครองจะตอ้งด าเนินการใหเ้อกชนผูเ้สียหายนั้นไดรั้บค่าชดเชย   

 จากการศึกษาพบว่าแนวคิดเร่ืองการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะคือการอนุรักษ์
โบราณสถานนั้น  ได้ก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างการคุม้ครองโบราณสถานและการคุม้ครอง

                                                        
40 สมยศ  เช้ือไทย.  (2552).  หลกักฎหมายมหาชนเบือ้งต้น.  หนา้  40-42. 
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สิทธิในทางทรัพย์สินของเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีรัฐออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้
ประโยชนใ์นท่ีดินของเอกชนเช่น  การควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในเขตโบราณสถาน  การห้าม
ขดุคน้ใด ๆ  ภายในเขตโบราณสถาน  เป็นตน้ 

 นอกจากน้ีแนวคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานยงัตอ้งขยายการคุม้ครองโบราณสถาน
ในพื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โบราณสถาน  มีปัญหาว่าหากเอกชนมีท่ีดินซ่ึงไม่มี ส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีต่อเน่ืองกับเขต
โบราณสถาน  ต่อมารัฐไดอ้อกกฎเกณฑ์บงัคบัห้ามเอกชนก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนในท่ีดินของ
ตนเองทั้งน้ีเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  การกระท าของรัฐดงักล่าวย่อมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ในทางทรัพยสิ์นของเอกชน  ท าใหเ้อกชนไดรั้บความเสียหาย  ดงันั้นรัฐจะตอ้งคุม้ครองสิทธิในทาง
ทรัพยสิ์นของเอกชนดว้ย  เพราะการจ ากดัสิทธิดงักล่าวท าให้เอกชนผูน้ั้นไม่สามารถน าท่ีดินไปใช้
ท าประโยชน์อะไรไดเ้ลยตอ้งสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ  ปัญหาดงักล่าวมีขอ้พิจารณาดงัน้ี   
 1)  เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  กฎหมายดังกล่าวไม่บงัคบัใช้ในพื้นท่ีซ่ึงต่อเน่ืองจากเขต
โบราณสถาน 
  2)  หากรัฐไม่ใชม้าตรการเวนคืนท่ีดิน  แต่รัฐควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือน
ในพื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขตโบราณสถานเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยไม่อนุญาตให้เอกชน
สามารถก่อสร้างอะไรได้เลยนั้น  รัฐจ าเป็นต้องใช้วิธีการประสานประโยชน์ในการอนุรักษ์
โบราณสถานกบัประโยชน์ของเอกชนในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  โดยการกระท าของรัฐเสมือนการ
เวนคืนท่ีดิน  รัฐต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่เอกชนเสมือนรัฐได้เวนคืนท่ีดินเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถาน  โดยรัฐอาจชดเชยความเสียหายให้แก่เอกชนเป็นค่าขาดประโยชน์ในท่ีดินอนั
เน่ืองจากเอกชนผูน้ั้นต้องสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ  และสูญเสียรายได้จากการท่ีเอกชน
สามารถน าท่ีดินของตนเองมาหาประโยชน์   
  กล่าวโดยสรุป  พื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขตโบราณสถานเป็นพื้นท่ีซ่ึงรัฐสามารถขยายการ
คุม้ครองโบราณสถาน  โดยรัฐอาจใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีมีลกัษณะกระทบสิทธิในท่ีดินของ
เอกชนไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งชดเชยเป็นค่าขาดประโยชน์ในท่ีดินใหแ้ก่เอกชน 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถาน
ของประเทศไทย  โดยการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการอนุรักษข์องไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอนุรักษโ์บราณสถานตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายโบราณสถาน  กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  
กฎหมายผงัเมือง  กฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายและระเบียบ
ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย  จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบ
กับมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและการคุ้มครองโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานในต่างประเทศ  และวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษ์
โบราณสถาน  นอกจากน้ียงัไดส้ัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถานไม่วา่จะเป็น
หน่วยงานภาครัฐได้แก่ เจา้หน้าท่ีกรมศิลปากร  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน  เจา้หน้าท่ีส านกังานท่ีดิน  ภาคเอกชนไดแ้ก่  ชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุสถาน
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลพบุรี  นอกจากน้ียงัไดส้ัมภาษณ์ชาวบา้นชุมชนป้อมมหากาฬ  ชาวบา้นท่ี
อาศยัอยู่ในเขตโบราณสถาน และนักวิชาการท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน ทั้งน้ีเพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน
ใหมี้ความเหมาะสมชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน    

จากการศึกษาพบวา่โบราณสถานในประเทศไทยมีสภาพปัญหาจากการถูกบุกรุก  ท าลาย 
เช่น  การก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนทับลงบนก าแพงเมือง  คูเมือง การก่อสร้างอาคารหรือ
โรงเรือนในเขตโบราณสถาน  การสร้างอาคารหรือโรงเรือนติดกบัโบราณสถานจนเกินไปโดยไม่มี
การเวน้ระยะห่างจากโบราณสถานโดยรอบไม่น้อยกว่า 20 เมตร  อนัมีลักษณะเป็นการท าให้
โบราณสถานเสียหายโดยตรง  กบัสภาพปัญหาจากการก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนสูงกว่าหรือ
เท่ากบัโบราณสถานจนกระทัง่บดบงัโบราณสถาน  หรือการก่อสร้างอาคารโดยรอบโบราณสถานท่ี
ไม่มีสภาพกลมกลืนกบัโบราณสถาน  การปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารไม่ค  านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
ให้มีความกลมกลืนกบัโบราณสถานอนัมีลกัษณะเป็นการท าให้โบราณสถานเสียหายโดยออ้ม  
สภาพปัญหาจากการท่ีภาคเอกชนขาดการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการอนุรักษ์
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โบราณสถาน  สภาพปัญหาจากการท่ีประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
โบราณสถานว่ามีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างไรจึงขาดจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์
โบราณสถาน  ขณะเดียวกนัภาครัฐเองก็คลาดแคลนงบประมาณและบุคคลากรท่ีจะคุม้ครอง  ดูแล
รักษา  และอนุรักษ์โบราณสถานอย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีโดยมีสาเหตุเกิดจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  
ทางสังคม  และการพฒันาของเมืองซ่ึงขาดทิศทางท่ีสอดคล้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้เคียงโบราณสถานหรือประชาชนทั่วไปไม่มีจิตส านึกเพียงพอท่ีจะ
ด าเนินการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์โบราณสถาน  จึงท าให้โบราณสถานในปัจจุบนัถูก
ท าลาย  เสียความสง่างาม  และเส่ือมคุณค่าลงเป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทยพบว่า  
กฎหมายหลักท่ีใช้ในการอนุรักษ์โบราณสถานคือ  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  นอกจากน้ียงัมีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
อนุรักษโ์บราณสถานในฐานะเป็นกฎหมายท่ีช่วยในการอนุรักษโ์บราณสถานเร่ิมตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535  พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ.2518  พระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ์พ.ศ.2530  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535  พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ.2505  กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  จากปัญหาในการอนุรักษ์โบราณสถานและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย  สามารถสรุปเป็นมาตรการทาง
กฎหมายท่ีส าคญั  ดงัต่อไปน้ี  

1. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน   
มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวถือไดว้่าเป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัท่ีสุด  เพราะ

เป็นการป้องกนัตวัโบราณสถานมิให้ถูกท าลาย  หรือท าให้เสียหายโดยตรง  โดยมีประเด็นการ
ก าหนดความหมายของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเป็น “โบราณสถาน”  และการก าหนดเขตโบราณสถาน  
ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมีกฎหมายหลกัท่ีบงัคบัใช้ คือ  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

ในการให้ความหมายของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเป็น “โบราณสถาน” นั้น  ตอ้งพิจารณา
จากพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ซ่ึง
ไดใ้ห้ความหมายของ “โบราณสถาน” ว่า หมายถึง  อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุ  หรือโดยลกัษณะ
แห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้น  เป็นประโยชน์ทาง
ศิลปะ  ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี  จากการศึกษาอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก  กฎบตัรเวนิส  
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และมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและการคุม้ครองโบราณสถานและส่ิงแวดล้อม
โบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่น  พบว่าความหมายของค าว่า “โบราณสถาน”  ยงัไม่ครอบคลุม
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุ  หรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั
ของอสังหาริมทรัพยน์ั้นเป็นประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม  และประโยชน์ทางวฒันธรรมดว้ย  
ทั้งน้ีเพราะการอนุรักษ์โบราณสถานในปัจจุบนัครอบคลุมแหล่งมรดกทางวฒันธรรม  และแหล่ง
สถาปัตยกรรม 

ในการก าหนดเขตโบราณสถานพบวา่กรมศิลปากรใชแ้นวปฏิบติัท่ีจะตอ้งมีระยะห่างจาก
โบราณสถานโดยรอบไม่น้อยกว่า 20 เมตร  ไม่มีป้ายก าหนดท่ีแสดงขอบเขตให้เห็นเขต
โบราณสถานอยา่งชดัเจนมีเฉพาะป้ายท่ีประกาศก าหนดความผิดเท่านั้น  ท าให้ประชาชนไม่ทราบ
ถึงขอบเขตโบราณสถาน  จึงท าให้มีการบุกรุก  รุกล ้ าเขา้มาก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนในเขต
โบราณสถาน  ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีพบเห็นโดยทั่วไปและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ
โบราณสถานอย่างมาก  จากการศึกษาพบว่าแนวปฏิบติัของกรมศิลปากรมีผลใช้บงัคบัภายใน
หน่วยงานเท่านั้นไม่มีผลเป็นกฎหมายท่ีจะบงัคบัไดจ้ริง 

ส่วนการประกาศเขตโบราณสถานทบัซ้อนกบัท่ีดินของเอกชนนั้น  พบวา่มาตรการทาง
กฎหมายดงักล่าวมีผลกระทบต่ออ านาจกรรมสิทธ์ิของเจา้ของท่ีดินและแดนกรรมสิทธ์ิเหนือพื้นดิน
และใต้พื้นดินท าให้เจ้าของท่ีดินต้องถูกจ ากัดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิบางประการ กล่าวคือ  
พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ไดห้้าม
ก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร  หรือขุดคน้ใด ๆ  ในบริเวณเขตโบราณสถาน  การจ ากดัสิทธิดงักล่าว
สามารถกระท าได้เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550  เปิดช่องให้
สามารถออกกฎหมายมาจ ากดัสิทธิของบุคคลในทรัพยสิ์นได้และโดยไม่มีเง่ือนไข  แต่การตรา
กฎหมายท่ีจะมาจ ากดัสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นตอ้งอยูภ่ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
มาตรา 29  กล่าวคือ  การตรากฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในทางทรัพย์สินนั้น
จะตอ้งเป็นกรณีจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ผู ้
ศึกษาวิเคราะห์แลว้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายดงักล่าวถือว่าจ าเป็นและไม่กระทบกระเทือนถึง
สาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพราะเป็นการคุม้ครองโบราณสถานท่ีมีความส าคญัต่อ
ประเทศชาติและเป็นมรดกทางทรัพยสิ์นของชาติ  การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของเอกชนจึงถือไดว้า่
เป็นกรณีจ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุ  เพราะหากไม่มีจ  ากดัสิทธิและเสรีภาพของเอกชนท่ีเป็น
เจา้ของท่ีดินในเขตโบราณสถานแลว้  อาจท าให้โบราณสถานท่ีมีความส าคญัตอ้งเสียหายและถูก
ท าลายลงจนไม่อาจกลบัฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ไดอี้ก 

DPU



 169 

ผูศึ้กษายงัพบว่ามาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ได้ผ่อนคลายการจ ากดัสิทธิของบุคคลในทาง
ทรัพย์สินโดยการให้อ านาจอธิบดีกรมศิลปากรสามารถอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือดดัแปลง
อาคาร  หรือขดุคน้ใดๆ ในเขตโบราณสถานได้  การให้ดุลพินิจดงักล่าวแมจ้ะก่อให้เกิดผลดีในทาง
ท่ีท าใหเ้ห็นไดว้า่ไม่เป็นการจ ากดัสิทธิของบุคคลในทางทรัพยสิ์นเกินสมควร  แต่ก็มีขอ้เสียท่ีท าให้
อธิบดีกรมศิลปากรอาจใช้ดุลพินิจเกินกว่าท่ีจ  าเป็นและพอสมควรแก่เหตุได้  ประกอบกับเม่ือ
พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นได้ว่าการใช้สิทธิของเอกชนต้องไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนหรือตอ้งใชสิ้ทธิในทางสุจริต  ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์
ไดเ้สียระหวา่งการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะกบัการคุม้ครองประโยชน์ของเอกชน  การคุม้ครอง
ประโยชน์สาธารณะยอ่มมีความส าคญักวา่แต่ตอ้งให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองการใชสิ้ทธิในทาง
ทรัพยสิ์นของเอกชนดว้ย  หากเห็นวา่การใชสิ้ทธิของเอกชนเป็นไปโดยสุจริตไม่กระทบกระเทือน
ประโยชน์สาธารณะจนเกินสมควร  ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจของอธิบดีกรมศิลปากรท่ีจะอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร  หรือขดุคน้ใด ๆ  ในบริเวณโบราณสถานได ้
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและคุม้ครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่นและประเทศองักฤษ  พบวา่การอนุรักษโ์บราณสถานจะ
ก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์(Conservation Areas) โดยมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและ
การคุม้ครองโบราณสถานและส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศองักฤษนั้นการก าหนดเขตจะ
เป็นการก าหนดร่วมกันระหว่างผูมี้คุณวุฒิทอ้งถ่ินมาร่วมกัน  แล้วประกาศข้ึนทะเบียนเป็นเขต
อนุรักษ์  พร้อมกนัน้ียงัจดัพิมพป์ระกาศให้ทราบกนัโดยทัว่กนั  นอกจากน้ียงัพบว่ามาตรการทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและการคุม้ครองโบราณสถานและส่ิงแวดล้อมโบราณสถานของ
ประเทศองักฤษนั้น  ให้ความส าคญักบัเขตอนุรักษ์(Conservation Areas)  ว่ารัฐควรมีนโยบายท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าบ ารุงรักษาอาคารต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในพื้นท่ีไม่ว่าอาคารนั้นจะเป็นอาคารประวติัศาสตร์  
หรือโบราณสถาน 

2. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน   
มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูโ่ดยรอบโบราณสถาน

โดยมีมาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัได้แก่  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้าง  
ดดัแปลงอาคารโดยรอบโบราณสถาน  ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คือ พระราชบญัญติัการผงัเมือง 
พ.ศ.2518  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  นอกจากน้ียงัมีกฎหมายท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเร่ือง
การควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลง  เปล่ียนแปลงการใชอ้าคาร 
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จากการศึกษาในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรีและในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์พบว่าในการ
ควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลงอาคาร  ใช้หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารนั้น  กฎหมายท่ีส่งผลต่อ
การควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานมากท่ีสุดคือ  กฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  เพราะพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  เป็นกฎหมายแม่บท  การก าหนดรายละเอียดจึงตอ้งอาศยักฎหมายล าดบัรอง คือ  กฎกระทรวง
และกฎหมายท่ีตราข้ึนโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร  หรือดดัแปลงอาคารในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินนั้นเช่น  กรณีของเทศบญัญติั
เมืองลพบุรีไม่ครอบคลุมการก าหนดรูปแบบของอาคาร  การปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารให้มี
ลกัษณะกลมกลืนกบัโบราณสถาน 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและการคุม้ครองโบราณสถาน
และส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่นพบวา่ใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงอาคารในพื้นท่ี
อนุรักษ์โดยการเน้นรูปแบบท่ีมีความกลมกลืน  และการช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการซ่อมแซม
อาคาร  ทั้งน้ีเป็นแสดงให้เห็นถึงความมีเอกลกัษณ์ของอาคารท่ีมีลกัษณะพิเศษ  โดดเด่นเฉพาะตวั
กวา่อาคารในรูปแบบอ่ืนๆ 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรักษาและการคุม้ครองโบราณสถาน
และส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศองักฤษพบวา่ในเขตอนุรักษ(์Conservation Areas) ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีมีความหมายพิเศษทางสถาปัตยกรรมหรือประวติัศาสตร์  และมีเอกลกัษณ์หรือตามท่ีควร
ค่าแก่การอนุรักษแ์ละส่งเสริมอาจเป็นกลุ่มอาคารจ านวนมาก  บริเวณยา่นใจกลางเมือง  ไม่วา่จะเป็น
อาคารท่ีข้ึนทะเบียนแลว้หรือไม่ก็ตาม  เม่ือมีการข้ึนทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ(์Conservation Areas)  
องคก์รผงัเมืองทอ้งถ่ินจะมีการควบคุมการพฒันา  โดยสถานท่ีใดท่ีอยูใ่นเขตอนุรักษห์ากจะมีการ
ก่อสร้างเพื่อการพฒันาจะตอ้งมีความเห็นจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินวา่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ลกัษณะจ าเพาะหรือลกัษณะท่ีพึงปรากฏของเขตอนุรักษ์(Conservation Areas)  นอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมการร้ือถอนอาคารซ่ึงการร้ือถอนจะตอ้งมีใบอนุญาต  ควบคุมการทาสีภายนอกของอาคาร
เพื่อการกลมกลืนกบัโบราณสถาน  ควบคุมการตดัตน้ไม ้ ควบคุมการโฆษณาต่างๆ 

3. มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษและบงัคบัโทษ 
มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั  กฎหมายในการก าหนด

โทษและบงัคบัโทษซ่ึงเป็นกฎหมายหลกั คือ  พระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ส่วนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  พระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  พระราชบัญญัติการผงัเมือง  พ.ศ.2518  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ในการก าหนดโทษและการบงัคบันั้น  จากการศึกษา
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พบว่ากฎหมายแต่ละฉบบัจะแยกหน่วยงานในการบงัคบัใช้  โดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการบงัคบัใช้
กฎหมายคือ กรมศิลปากรสังกดักระทรวงวฒันธรรม  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย คือ  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ส่วนพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ.2518  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
หน่วยงานท่ีมีอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย คือ  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงท าให้ขาดการ
ประสานงาน  และขาดประสิทธิภาพในการบงัคบัใชห้รือบงัคบัใชไ้ดไ้ม่เตม็ท่ี 

4. มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมหรือจูงใจใหเ้กิดการอนุรักษโ์บราณสถาน 
จากการศึกษาพบวา่ประเทศไทยมีเฉพาะมาตรการทางกฎหมายในอนุรักษโ์บราณสถาน

อยา่งเดียว  โดยประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์
โบราณสถานร่วมด้วย  ท าให้การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นหน้าท่ีของรัฐเพียงอย่างเดียว  การ
อนุรักษโ์บราณสถานจึงขาดการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนหรือชุมชนในทอ้งถ่ินในการช่วยคุม้ครอง  
ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถาน 

จากการศึกษาแนวคิดในเร่ืองมาตรการจูงใจเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานพบว่า  
มาตรการดงักล่าวมีแนวคิดท่ีมีวตัถุประสงค์ในการสร้างแรงจูงใจให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษโ์บราณสถาน  โดยการสร้างแรงจูงใจนั้นอาจแบ่งออกเป็น  แรงจูงใจโดยตรงไดแ้ก่ การให้
เงินสนบัสนุนโดยตรงแก่เจา้ของทรัพยสิ์นท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม โดยการให้เงินสนบัสนุนน้ี
อาจเป็นการใหแ้บบใหเ้ปล่า(Grants) หรือเป็นการสมทบ(Matching Grants) ซ่ึงการให้เงินสนบัสนุน
ดงักล่าวมีพื้นฐานมาจากการท่ีรัฐไดป้ระกาศคุม้ครองทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าเป็นมรดกทางวฒันธรรม
โดยการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และโบราณสถานนั้นเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนซ่ึงผูเ้ป็น
เจา้ของมีภาระในการใชจ่้ายเพื่อดูแลรักษาโบราณสถานของตน โดยรัฐมิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ออกค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษา  ท าให้โบราณสถานท่ีเอกชนเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองตอ้งเส่ือม
สลายไป  ส่วนแรงจูงใจทางออ้มไดแ้ก่ การท่ีรัฐใช้มาตรการทางดา้นภาษีเช่น การลดภาษีเงินได ้
(Income Tax Reduction)  การลดภาษีเพื่อทดแทนการไม่พฒันาอาคารนั้นให้เป็นรูปแบบอ่ืน(Cost 
of Keeping Property Intact)  หรือการลดภาษีเงินไดใ้ห้กบับริษทัเอกชนท่ีไดเ้ขา้มาช่วยเหลือในการ
อนุรักษโ์บราณสถานในดา้นต่าง ๆ 

ส่วนมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและการคุ้มครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศญ่ีปุ่นพบวา่มีมาตรการท่ีส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์
โบราณสถาน  เกิดข้ึนจากแนวความคิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมท่ีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ
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โดยเห็นได้จากการท่ีถ้าถนนสายใดมีบ้านโบราณอยู่ตลอดแนวถนน  รัฐบาลจะเป็นผูป้รับปรุง    
และซ่อมแซมบา้นโบราณ 

ส่วนมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการรักษาและการคุ้มครองโบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้มโบราณสถานของประเทศองักฤษพบวา่โดยกฎหมายผงัเมืองในปี ค.ศ.1972 (The Town 
and Country Planning Act Amendent 1972)  ก าหนดให้มีเงินทุนและเงินให้ยืมส าหรับการอนุรักษ์
และส่งเสริมทศันียภาพและรูปลกัษณ์ของเขตอนุรักษ(์Conservation Areas)  การให้เงินทุนและเงิน
ใหย้มืจะมีเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียและอ่ืน ๆ  หรือไม่ก็ได ้

5. ปัญหาทางกฎหมายในการส่งเสริมใหชุ้มชุนมีส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถาน 
จากการศึกษาแนวความคิดสากลในการอนุรักษโ์บราณ  พบวา่การอนุรักษโ์บราณสถาน

จากเดิมเน้นเฉพาะโบราณสถาน  สถาปัตยกรรม  และแหล่งท่ีตั้งมาพิจารณาภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน  
โดยครอบคลุมถึงมิติทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  และสังคม  ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือเนน้การให้คน
เป็นศูนยก์ลางของการอนุรักษเ์มือง  โดยการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  และการเคารพใน
กรรมสิทธ์ิของผูท่ี้อยูอ่าศยัในพื้นท่ี 

จากการศึกษาการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศไทย  พบวา่
มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานนบัว่าเป็นมาตรการท่ีส าคญัและเป็นมาตรการ
หลกัในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโบราณสถาน  โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดถึงสิทธิชุมชนใน
มาตรา 66 วา่ “บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน  ชุมชนทอ้งถ่ิน  หรือชุมชนดั้งเดิม    ยอ่มมีสิทธิอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติ  และมี
ส่วนร่วมในการจดัการ  บ ารุงรักษา  การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและย ัง่ยืน”  การท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญบญัญติัถึงสิทธิ
ชุมชนดงักล่าวก็ดว้ยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน  มิ
ให้การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นมาตรการท่ีเกิดข้ึนจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว  เพราะการท่ีชุมชนมีส่วน
ร่วมจะเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร่วมกันตดัสินปัญหา  แก้ไขปัญหาร่วมกัน  อย่าง
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและตามความตอ้งการของชุมชน  ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าวจะสะทอ้น
ถึงความมีจิตส านึกร่วมกนัและความเขม็แขง็ของชุมชนในการร่วมกนัอนุรักษโ์บราณสถาน 

จากการศึกษาแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบว่า  มีการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์
โบราณสถานใน 2 ภารกิจ คือ  
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1.  ภารกิจดา้นการบ ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐานไดแ้ก่  กิจกรรมรักษาความสะอาด  
ถากถางวชัพืชและก าจดัส่ิงกีดขวาง  และการปกป้องคุม้ครองโบราณสถานในระดบัชาติและระดบั
ทอ้งถ่ิน 

2.  ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลกัเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกรมศิลปากร
ก าหนด  โดยอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนสามารถท้องถ่ินด าเนินการซ่อมแซมเบ้ืองตน้ตาม
รูปแบบ  วสัดุ  และวิธีดั้ งเดิม  การค ้ ายนัโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมความมัน่คง
แขง็แรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ์  การประกอบคืนสภาพดว้ยวิธีอนสัติโลซีส(Anastylosis)  การ
ประยุกต์ใช้สอยเฉพาะโบราณสถานท่ีมีความส าคญัในระดบัทอ้งถ่ินเท่านั้น  มิไดถ่้ายโอนภารกิจ
เก่ียวกบัโบราณสถานท่ีมีความส าคญัระดบัชาติใหด้ว้ย   

การท่ีกรมศิลปากรยงัไม่ถ่ายโอนภารกิจดูแลรักษาโบราณสถานในระดบัชาติ  เน่ืองจาก
กรมศิลปากรยงัไม่มีความเช่ือมัน่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะสามารถจดัการดูแลรักษา
โบราณสถานไดมี้ประสิทธิภาพเท่ากบัท่ีกรมศิลปากรด าเนินการ  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยงัไม่มีความพร้อมดา้นวชิาการและคนท างานท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองทางเทคนิค1   

จากกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี คือ  
โบราณสถานวดัปืน  พบวา่การอนุรักษโ์บราณสถานเกิดข้ึนจากความร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนไม่
วา่จะเป็นภาครัฐ  ภาคเอกชน  และชุมชนในทอ้งถ่ิน  โดยการด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงการ
เขา้ครอบครองท่ีดินบริเวณวดัปืน  ต่อมาได้สร้างความเขา้ใจร่วมกบัชุมชนให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของโบราณสถานวดัปืน  และไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั  จนกระทัง่ชุมชนท่ี
อาศยัอยูใ่นบริเวณวดัปืนไดย้อมใหมี้การร้ือถอนอาคารและโรงเรือน 

จากกรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นท่ีกรุง
รัตนโกสินทร์  พบวา่การอนุรักษโ์บราณสถานเกิดข้ึนจากชุมชนไดร่้วมคิดและตดัสินใจร่วมกนัใน
การอนุรักษ์โบราณสถาน  ส่งผลให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดจิตส านึกร่วมกนัในการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  
และอนุรักษโ์บราณสถานอยา่งเขา้ใจในคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน 

ประเทศไทยยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายในส่วนน้ี  และในเร่ืองสิทธิชุมชนท่ีจะร่วมใน
การอนุรักษ์โบราณสถานก็ยงัคงไม่มีกฎหมายท่ีรับรองสิทธิชุมชนให้เกิดผลในทางปฏิบติัอย่าง
ชดัเจน 

 
 

                                                 

 1
 สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์.  (2548).  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์

สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  หนา้ 4 - 5. 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของประเทศ

ไทย  และวเิคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถานของต่างประเทศ
พบว่ามาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทยนั้นตอ้งมีการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้อนัจะส่งผลดีต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและกฎหมายในการ
อนุรักษ์โบราณสถานของประเทศไทย  รวมถึงการส่งเสริมหรือจูงใจให้ภาคเอกชนหรือชุมชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานมากข้ึน  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะ  
ดงัต่อไปน้ี 

1.  มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและคุม้ครองโบราณสถาน  ผูศึ้กษาเห็นสมควร
ขยายความหมายของค าว่า “โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  
ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  ให้สอดคลอ้งกบัอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก  กฎ
บตัรเวนิสซ่ึงเป็นกฎบตัรสากลท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและมาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัรักษาและคุม้ครองโบราณสถานของต่างประเทศท่ีให้ความส าคญักบัอสังหาริมทรัพยท่ี์จะ
เป็น “โบราณสถาน” ได้นั้ นจะต้องเป็นประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม  หรือประโยชน์ทาง
วฒันธรรมด้วย  โดยเพิ่มเติมความหมายของ “โบราณสถาน” ตามมาตรา 4 ว่า  “โบราณสถาน 
หมายความว่า อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐาน
เก่ียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นประโยชน์ทางศิลปะ  ประวติัศาสตร์   สถาปัตยกรรม  
วฒันธรรม  หรือโบราณคดี ทั้งน้ีให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี  แหล่งประวติัศาสตร์  
และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย” 

ส่วนการก าหนดเขตโบราณตามท่ีอธิบดีกรมศิลปากรเห็นสมควรและให้ถือเป็น
โบราณสถานตามมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504    เน่ืองจากการก าหนดเขตโบราณสถานในแต่ละทอ้งท่ีไม่
ชดัเจนแน่นอน  ไม่มีป้ายก าหนดขอบเขต  และไม่มีส่วนร่วมจากชุมชน  ท าให้ชุมชนไม่ทราบถึง
ขอบเขตท่ีชัดเจนแน่นอนจึงเกิดปัญหาการบุกรุกเข้าไปอยู่อาศยัในเขตโบราณสถาน  ผูศึ้กษา
เห็นสมควรแกไ้ขมาตรา  7  โดยเพิ่มเติมมาตรา  7/1  โดยระบุว่า “ในการก าหนดเขตโบราณสถาน
จะตอ้งมีส่วนร่วมจากผูเ้ช่ียวชาญของทอ้งถ่ินพร้อมทั้งมีการประชุมทอ้งถ่ินและควรรับฟังความคิด
จากท่ีประชุมทอ้งถ่ินนั้น  เสร็จแลว้ให้มีการประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัพร้อมทั้งตอ้งมีการจดัท า
ป้ายท่ีบอกขอบเขตของโบราณสถานอย่างชัดเจน”  ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมกนัอนุรักษโ์บราณสถาน  พร้อมทั้งตระหนกัในคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถานท่ีเป็น
สมบติัร่วมกนัของคนในชาติ 
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ส่วนการก าหนดเขตโบราณสถานท่ีทบัซ้อนกบัท่ีดินของเอกชนนั้น  มีผลเป็นการจ ากดั
สิทธิของเอกชนในการห้ามก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร หรือขุดค้นส่ิงใดๆ ในเขต
โบราณสถาน เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  
โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 10  ผู ้
ศึกษาเห็นสมควรก าหนดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของอธิบดีกรมศิลปากรว่าการอนุญาตหรือไม่
อนุญาตนั้นจะตอ้งไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิของเจา้ของท่ีดินท่ีอยู่ภายในเขตโบราณสถาน
ในลกัษณะเป็นการเกินจ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุ  และเม่ือมีการประกาศเขตโบราณสถานทบั
ซ้อนกบัท่ีดินของเอกชนแลว้  ควรจ ากดัการพฒันาในท่ีดิน  และควรเยียวยาแก่เอกชนท่ีถูกบงัคบั
โดยไม่สมัครใจเพื่อหลีกเล่ียงทัศนคติท่ีอาจต่อต้านการอนุรักษ์โบราณสถานโดยการจ่ายค่า
บ ารุงรักษาอาคารท่ีอยู่ในเขตโบราณสถาน  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เอกชนมี
ส่วนร่วมกนัอนุรักษโ์บราณสถาน 

2.  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน  การควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลงอาคารใน
พื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขตโบราณสถาน  เน่ืองจากอาคารท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานนั้น  ส่วนมากพบ
ปัญหาว่าการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ซ่อมแซมอาคารท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานไม่มีการค านึงถึง
ลกัษณะของอาคารให้มีความกลมกลืนกบัโบราณสถาน  ท าให้โบราณสถานเส่ือมคุณค่าและความ
สง่างาม   ผูศึ้กษาเห็นควรวา่ในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน  เฉพาะการก่อสร้าง  
ดดัแปลงอาคาร  หรือเปล่ียนลกัษณะการใชอ้าคารนั้น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีหนา้ท่ีตรา
ขอ้บญัญติัท่ีควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารโดยการก าหนดรูปแบบอาคาร
ท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานให้มีลกัษณะกลมกลืนกบัโบราณสถาน  นอกจากน้ีการตราขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินดงักล่าวยงัตอ้งครอบคลุมถึงการควบคุมการกระท าภายนอกอาคารเช่น  การซ่อมแซม  การ
ทาสี  ให้มีลักษณะกลมกลืนกบัโบราณสถาน  ควบคุมการตดัตน้ไมโ้ดยรอบโบราณสถานมิให้
ต้นไม้ท่ีอยู่ในท่ีดินของเอกชนสูงบดบงัโบราณสถานได้  ควบคุมป้ายโฆษณาให้มีรูปแบบท่ีมี
ลกัษณะกลมกลืนกบัโบราณสถาน 

นอกจากน้ีรัฐตอ้งชดเชยค่าขาดประโยชน์ในท่ีดินให้แก่เอกชน  ในพื้นท่ีต่อเน่ืองจาก
การเขตโบราณสถาน  ในกรณีท่ีดินของเอกชนเป็นท่ีดินเปล่าไม่มีส่ิงปลูกสร้าง  และตอ้งถูกจ ากดั
สิทธิในการพฒันาท่ีดิน  เพื่อใหเ้อกชนเกิดทศันคติท่ีดีต่อการอนุรักษโ์บราณสถาน 

3.  มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดโทษและการบงัคบัโทษ  ปรากฏวา่มีหน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีในการบงัคบัโทษหลายหน่วยงาน  โดยในพื้นท่ีของแต่ละจงัหวดัจะมีส านักศิลปากร 
หน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ินประจ าจงัหวดั  ส านกังานโยธาธิการและ
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ผงัเมืองจงัหวดั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และการบงัคบัใช้กฎหมายยงัปรากฏว่ามีกฎหมาย
หลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน  ผูศึ้กษาเห็นสมควรแยกพิจารณาออกเป็นสอง
กรณีโดยค านึงถึงลกัษณะการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โบราณสถาน ดงัน้ี 

กรณีท่ีหน่ึง  การกระท าท่ีเป็นการท าใหโ้บราณสถานเกิดความเสียหายโดยตรงนั้น  ควร
เป็นหนา้ท่ีของกรมศิลปากรในการบงัคบัโทษ 

กรณีท่ีสอง  การกระท าท่ีเป็นการท าให้โบราณสถานเกิดความเสียหายโดยออ้ม  ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถาน  ควรเป็นหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เช่น  เทศบาล  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในการบงัคบัโทษ  ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการควบคุมส่ิงแวดล้อมโดยรอบโบราณไม่ว่าจะเป็นการ
ควบคุมการก่อสร้าง  ดดัแปลง  เปล่ียนลกัษณะการใช้อาคาร  ความสะอาดโดยรอบโบราณสถาน  
พร้อมทั้งมีการประสานงานและใกลชิ้ดกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน 

นอกจากน้ีในการควบคุมการกระท า ท่ีเป็นการกระท า ให้เ กิดความเสียหายแก่
โบราณสถานโดยตรงและการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโบราณสถานนั้น  ควรมี
การตั้งคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานประจ าจงัหวดัเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานและก ากับดูแลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน  
ก าหนดแนวปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการอนุรักษ์โบราณสถาน  ให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือภาคเอกชนและชุมชนทอ้งถ่ินในการคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์
โบราณสถาน  ให้ค  าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศตามกฎหมาย
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน  และใหมี้อ านาจในการพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบั
การคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4.  มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมหรือจูงใจใหเ้กิดการอนุรักษโ์บราณสถาน 
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์

โบราณสถานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  ท าให้มองวา่การอนุรักษโ์บราณสถานเป็นหนา้ท่ีของรัฐ
ฝ่ายเดียว  ประชาชนทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ีจะตอ้งคุม้ครอง  ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถาน  ดงันั้น
ประชาชนทัว่ไปจึงไม่เห็นความส าคญัของการอนุรักษ์โบราณสถานท าให้ขาดจิตส านึกร่วมกัน
อนุรักษ์โบราณสถาน  มาตรการจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์โบราณสถานจึงได้มีการก าหนดไวใ้น
ต่างประเทศเพื่อใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถาน  ผูท่ี้บริจาคเงินหรือทรัพยเ์พื่อช่วยในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  หรือเจ้าของอาคารหรือเจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขต
โบราณสถานซ่ึงตอ้งถูกควบคุมการพฒันาในอาคารหรือท่ีดินของตนเองไดรั้บสิทธิประโยชน์บาง
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ประการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน  ไม่ท าให้เกิดทศันคติในทางต่อตา้นการ
อนุรักษโ์บราณสถาน 

ดังน้ี  จึงควรเพิ่มเติม “มาตรการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์”  ในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504   ดงัน้ี 

    4.1  ก าหนดให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานท่ีอธิบดีกรมศิลปากรประกาศ
ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  7  เม่ือไดด้ าเนินการซ่อมแซม  อนุรักษ ์ หรือบูรณะโบราณสถาน  โดยเป็นผู ้
เสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม  อนุรักษ ์ หรือบูรณะโบราณสถาน  มีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่นในการ
ค านวณภาษีเงินได้ส าหรับจ านวนท่ีได้จ่ายไป  ทั้ งน้ีตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามท่ี
ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

    4.2  ก าหนดให้ผูบ้ริจาคเงินเพื่อการซ่อมแซม  อนุรักษ์  หรือบูรณะโบราณสถาน
ให้แก่กองทุนโบราณคดีในหมวด  4  แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  มีสิทธิไดรั้บการลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินไดส้ าหรับ
จ านวนท่ีไดบ้ริจาค  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขตามท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร 

    4.3  ก าหนดให้เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารโดยชอบดว้ยกฎหมายในเขต
พื้นท่ีต่อเน่ืองจากเขตโบราณสถาน  และต้องถูกควบคุมการพัฒนาในท่ีดินเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถาน  มีสิทธิไดรั้บการลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได ้  ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขตามท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร  

5.  การส่งเสริมให้เอกชนหรือชุมชนเกิดส่วนร่วมในการอนุรักษโ์บราณสถาน  ผูศึ้กษา
พบว่าพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504
ไม่ได้มีมาตรการท่ีส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถาน  จากการศึกษากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  แผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษโ์บราณสถาน
ในเขตพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทร์  เมืองเก่าอยุธยา  เมืองเก่าลพบุรี  เห็นว่าปัญหาท่ีท าให้การคุม้ครอง  
ดูแลรักษา  และอนุรักษโ์บราณสถานขาดประสิทธิภาพส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจากชุมชนในทอ้งถ่ินไม่ให้
ความร่วมมือ  ขาดความเขา้ใจ  ไม่เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน  และไม่ตระหนกั
วา่โบราณสถานเป็นสมบติัของชาติซ่ึงบุคคลทุกคนในชาติตอ้งร่วมกนัอนุรักษ์ไวเ้พื่อให้มีการสืบ
ทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมแก่อนุชนรุ่นหลงัต่อไป     

ผูศึ้กษาเห็นสมควรใหมี้การออกหลกัเกณฑท์างกฎหมายในการรับรองสิทธิชุมชน  โดย
อาศยัพระราชบญัญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
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ก าหนดรับรองสิทธิชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน  โดยการก าหนดขอบเขตของสิทธิ
ชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษโ์บราณสถานใน  2  ภารกิจ   

ภารกิจท่ี  1  คือ  การบ ารุงรักษาโบราณสถานขั้นพื้นฐาน เช่น  การดูแลรักษาความ
สะอาด  ถากถางวชัพืชและก าจัดส่ิงกีดขวาง  และการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัย
โบราณสถานในระดบัทอ้งถ่ิน  รวมตลอดถึงโบราณสถานท่ีมีความส าคญัระดบัชาติ  

ภารกิจท่ี  2  คือ  การดูแลรักษาโบราณสถานในเชิงวิชาการหรือทางเทคนิค  ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกรมศิลปากรก าหนด  
 นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัเห็นวา่ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ชุมชนท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อ เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโบราณสถาน  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ในเชิงวิชาการ
หรือทางเทคนิคให้แก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและ
หวงแหนโบราณสถานซ่ึงเป็นทรัพยส์มบติัของชาติใหค้งอยูคู่่กบัประเทศไทยสืบต่อไป  
 จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดน้ี  ผูศึ้กษาตอ้งการช้ีให้เห็นถึงปัญหาการอนุรักษโ์บราณสถาน
จากสภาพขอ้เท็จจริงและปัญหาทางกฎหมายในการอนุรักษโ์บราณสถาน  เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขหรือปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานของ
ประเทศไทยใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ริง  พร้อมทั้งมีมาตรการในการจูงใจให้เกิด
การอนุรักษ์โบราณสถาน  และส่งเสริมให้ภาคเอกชนและชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน  เพื่อท าให้การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นการอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมและ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 180 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
หนังสือ 

 
กรมศิลปากร.  (2533).  ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดี.   
  กรุงเทพฯ : หิรัญพฒัน์.  
กรมศิลปากร. (2549). พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวัตถ ุ และพิพิธภัณฑสถาน 
  แห่งชาติ  พ.ศ.2504.  กรุงเทพฯ : สมาพนัธ์. 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ.  (2518).  ปาฐกถา เร่ืองสงวนรักษาของโบราณ.  กรุงเทพฯ:  
  การศาสนา. 
กรมศิลปากร ส านกัโบราณคดี. (2549).   พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ  
  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัโบราณสถาน   
  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 พร้อมด้วย 
  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง. กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์. 
กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  ส านกังานโบราณคดี. (2550).  แนวทางการอนุรักษ์ 
  โบราณสถานส าหรับพระสงฆ์.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์ลบัลิชช่ิง. 
กระทรวงวฒันธรรม กรมศิลปากร  ส านกังานโบราณคดี. พระราชบัญญติัโบราณสถาน 
    โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แกไ้ขเพิ่มเติม  
  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 
กิตติศกัด์ิ  ปรกติ.  (2550).  สิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน.  กรุงเทพฯ:  
  ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ. 
จิตติ  ติงศภทิัย.์  (2526).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 มาตรา 354 ถึง 
 มาตรา 452 (พิมพค์ร้ังท่ี 5). กรุงเทพฯ: เรือนแกว้การพิมพ.์   
ชาญชยั  แสวงศกัด์ิ.  (2547).  ค าอธิบายกฎหมายปกครอง  (พิมพค์ร้ังท่ี 9).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
ทวทีอง หงส์ววิฒัน์.  (2527).   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและ 

 วฒันธรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ศูนยก์ารศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวทิยาลยัมหิดล. 
นิธิ  เอียวศรีวงศ.์ (2523). ประวติัศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยธุยา. กรุงเทพฯ: พี. 
  เอ ลีฟวิง่. 
 

DPU



 181 

นิพทัธเวช  สืบแสง.  (2526).  การพัฒนาชาวเขากับการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมเร่ือง 
ยทุธวิธีการส่งเสริมการเกษตรบนท่ีสูง  (รายงานการวิจยั).  
เชียงใหม่ : ศูนยว์จิยัชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์. 

บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2552).  หลักพืน้ฐานเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์.   
กรุงเทพฯ : วญิญูชน. 

บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ.  (2538).  กฎหมายมหาชนเล่ม  3 :  ท่ีมาและนิติวิธี. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
บุปผา ทิพยส์ภาพสกุล และไชยรัตน์ ทิพยส์ภาพกุล.  (2552).  ความส าเร็จของการแก้ไขสภาพแวดล้อม 

  วดัปืน.  ลพบุรี: ท การพิมพ.์ 
บญัญติั  สุชีวะ.  (2545).  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์.  กรุงเทพฯ : เนติบณัฑิตยสภา. 
พรชยั สุนทรพนัธ์ุ. (2551).  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ประมวลกฎหมายอาญา  
  (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551).  กรุงเทพฯ : ธนธชัการพิมพ.์ 
พรเพชร  วชิิตชลชยั.  (2555).  เอกสารชุดการสอน ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ  หน่วยท่ี  

8-15  (พิมพค์ร้ังท่ี 1).  กรุงเทพฯ: บริการสวสัดิการศาลฎีกา  
บริการส านกังานศาลยติุธรรม. 

เพง็  เพง็นิติ.  (2543).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด  และความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี.  กรุงเทพฯ :  อฑตยา  .   

ไพจิตร  ปุญญพนัธ์ุ.  (2539).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด  ความรับ 
 ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  (พิมพค์ร้ังท่ี 10).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน.   
ภูธร  ภูมะธน.  (2534).  ความส าคัญของคูเมือง  คันดิน  ก าแพงเมืองลพบุรี  ปัญหาการบุกรุก  
   ท าลาย  และแนวทางแก้ไข.  กรุงเทพฯ: พี.เอ ลีฟวิง่. 
มะลิ  โคกสันเทียะ.  (2530).  ข้อสังเกตเก่ียวกับปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานของกองโบราณคดี. 

 ในเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ส่วนท่ี 2 เอกสารหมายเลข 5 เร่ืองท่ี การสัมมนา 
 เร่ือง การอนุรักษโ์บราณสถานในฐานะเป็นหลกัฐานทางวิชาการ ณ อาคารศูนยร์วม 3 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2530). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

มานิตย ์ จุมปา.  (2549).  ค าอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(2540) รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย(ฉบับช่ัวคราว)พุทธศักราช 2549 พร้อมข้อเสนอรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550).  กรุงเทพฯ : นิติธรรม. 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี หน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดั 
  ลพบุรี.  (2553). เอกสารการศึกษาแนวทางเพ่ือจัดท าแผนและผงัแม่บทการอนุรักษ์และ 
  พัฒนาเมืองเก่าลพบุรี.  ลพบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 

DPU



 182 

หยดุ  แสงอุทยั.  (2552).  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (พิมพค์ร้ังท่ี 17).  กรุงเทพฯ :  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

เรวดี  สกุลพาณิชย.์  (2553).  มาตรการและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ 
  ศิลปวตัถแุละพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสู่การปรับปรุงกฎหมายในปัจจุบัน เล่ม 1. 
  กรุงเทพฯ: สกสค.ลาดพร้าว. 
วนัรักษ ์ ม่ิงมณีนาคิน.  (2531).   แนวทางการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
สนิท  สนัน่ศิลป์.  (2552).  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ค าอธิบายพร้อมวิเคราะห์).   
                    กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 
สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  (2540).  หลักการ  องค์กร  และกฎหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน.  
  กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร. 
สมยศ  เช้ือไทย.  (2547).  ค าอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง:หลักท่ัวไป  (พิมพค์ร้ังท่ี 10).          

 กรุงเทพฯ:วญิญูชน. 
_________.  (2552).  หลักกฎหมายมหาชนเบือ้งต้น  (พิมพค์ร้ังท่ี 5 ).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน. 
สินิทธ์ิ  บุญสิทธ์ิ.  (2550).  กฎหมายควบคุมอาคาร.  นนทบุรี : สถาบนัพระปกเกลา้. 
สุมาลี  วงวทิิต.  (2548).  กฎหมายว่าด้วยละเมิด  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภมิควรได้ (พิมพค์ร้ังท่ี 5).   
              กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  
สุษม  ศุภนิตย.์  (2550).  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด  (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ:  

นิติบรรณาการ. 
สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์.  (2548).  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถ ุ ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑ์ 
  สถานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  กรุงเทพฯ: แก่นจนัทร์. 
เสนีย ์ ปราโมช.  (2551).  อธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายลักษณะทรัพย์.   

กรุงเทพฯ : เนติบณัฑิตยสภา. 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัลพบุรี.  (2548). แผนท่ี 
  ชุมชนเมืองเก่าลพบุรี.  ลพบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 
อเนก  นาวกิมูล.  (2552).  30 ปี  ส านักศิลปวฒันธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.  ลพบุรี:  
  ส านกัศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี. 
 
 

 

DPU



 183 

วทิยานิพนธ์ 
 

กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย.์  (2548).  พัฒนาการแนวความคิด  และวิธีการอนุรักษ์โบราณสถาน 
  ในประเทศไทย (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).   
  สถาปัตยกรรม.  กรุงเทพฯ :   มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
กล่อม  อิศวรพนัธ์.  (2496).  หลักท่ัวไปว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด  ในลักษณะวิชากฎหมายแพ่ง 
 พิสดาร  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ไชยโย  มะลิผล.  (2542).  มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
นิธิภทัธ์  สถาปนาสุต.  (2554).  การคุ้มครองปะการัง: ศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองและ 
  การควบคุมการใช้ประโยชน์จากปะการัง  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
พณิชพงศ ์ พลบัผล.  (2552).  กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย  (วทิยานิพนธ์ปริญญา 
  มหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
พิทยา  เพญ็ประชุม.  (2547).  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษา 
  เฉพาะกรณีการเวนคืนหรือจัดซ้ือท่ีดินส่วนท่ีเหลือ  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  
  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
สุนทร  เพชรทอง.  (2548).  มาตรการทางกฎหมายในการรักษา คุ้มครองโบราณสถาน  ตาม 
  พระราชบัญญติัโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ ศิลปวตัถุ  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  
  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
อุดม  สกุลพาณิชย.์  (2533).  การศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ในเขตพืน้ท่ีชุมชนเมืองเก่า 
  ลพบุรี  (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ :  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 
เอนก  สีหามาตย.์   (2544).  บทบาทการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากร  (วทิยานิพนธ์ 
  ปริญญามหาบณัฑิต).  กรุงเทพฯ :   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

 
 
 
 
 
 

DPU



 184 

สารสนเทศจากส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 

กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัลพบุรี.  (2555).  ประวติัเมืองลพบุรี.  
  สืบคน้เม่ือ 14 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.lopburi.go.th/storylopburi.htm 
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศ.  สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2555, จาก 
  http://vasuposh.blogspot.com/2010/07/blog-post_6663.html 
ครม.เห็นชอบประกาศ 7 จังหวดัอนุรักษ์เมืองเก่า.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 .จาก  

 http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
ความเป็นมาของกรมศิลปากร.  สืบคน้เม่ือ 21 มิถุนายน 2555, จาก 
  http://www.panyathai.or.th/wiki/index.phphttp 
โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั.   
                    (มปป).  กระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เล่มท่ี 16 เร่ืองท่ี 3 การ 
 อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถ.ุ สืบคน้เม่ือ 20 พฤษภาคม 2555, จาก                            
                   http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=16&chap= 
 3&page=t16-3-infodetail01.html. 
ชนินทร์  ติชาวนั. (2551).  สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย. สืบคน้เม่ือ 15 มีนาคม 2556,  จาก  

www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id 
นฤพนธ์  ดว้งวเิศษ.  การจัดการมรดกทางวฒันธรรม.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2555. 

 จาก  http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=41 
วรเจตน์  ภาคีรัตน์.  เง่ือนไขการตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร” ใน  

การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย. สืบคน้เม่ือ 20 กุมภาพนัธ์ 2556, จาก  
www.lawthai.org/read/acharnvorachet03.doc 

แหล่งโบราณคดี. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2555,  จาก 
http://eestud.kku.ac.th/~u4020226/archeology_6_ch_2.htm    

สมชาติ  จึงสิริอารักษ.์  ความเช่ือและแนวความคิดในการอนุรักษ์โบราณสถานของไทยจากอดีต 
  สู่ปัจจุบัน. สืบคน้เม่ือ 22 กรกฎาคม 2555,  จาก 
  http://haab.catholic.or.th/article/muang%20boran/faith/faith.html 
สารานุกรมเสรี.  (2555).  ความหมายของกฎหมายส่ิงแวดล้อม. สืบคน้เม่ือ 1 กนัยายน 2555, จาก  
  http://th.wikipedia.org/wiki  สารานุกรมเสรี.  (2555).  วทิรูเวยีส.  สืบคน้เม่ือ 1  
       มีนาคม  2556, จาก  

DPU

http://www.lopburi.go.th/storylopburi.htm
http://vasuposh.blogspot.com/2010/07/blog-post_6663.html
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid%20สืบค้นเมื่อ
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.phphttp
http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=16&chap
http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=41.%20%20นฤ
http://eestud.kku.ac.th/~u4020226/archeology_6_ch_2.htm%20%20%20สืบค้น
http://haab.catholic.or.th/article/muang%20boran/faith/faith.html%20เมื่อ


 185 

 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%
 B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8% 
 A2%E0%B8%AA 
สุจิตต ์วงษเ์ทศ.  (2553).  ชาวบ้านกับโบราณสถาน.  สืบคน้เม่ือ 24 ตุลาคม 2555,  จาก   
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PsJLmHHgZToJ: 
  www.thaigoodview.com/node/81416 
สืบพงศ ์ จรรยสื์บศรี.  หลักการและแนวคิดสากลในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม   
  เอกสารประกอบค าสอน ผศ. สมชาติ จึงสิริอารักษ์. สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2555,  
  จาก   http://suebpong.rmutl.ac.th/conweb/concept.pdf 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ชุดภูมิความรู้ด้านการ 
  อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเมือง 
  โบราณ.  สืบคน้เม่ือ 20 มิถุนายน 2555, จาก  
  http://www.opdc.go.th/ges/login.php?enable_js=1 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ชุดภูมิความรู้ด้านการ 
  อนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการเมืองเก่า เล่มท่ี 3 ระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ 

 ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าในประเทศไทย.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16 
 ตุลาคม พ.ศ.2555,  จาก  http://www.opdc.go.th/ges/login.php?enable_js=1 
ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.  (2554).  ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์   
  พัฒนา  และบริหารจัดการเมืองเก่า  เล่ม 5  การจัดท าแผนงาน/โครงการอนุรักษ์  พัฒนา    

 และบริหารจัดการเมืองเก่าส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี  16 ตุลาคม   
 พ.ศ.2555,  จาก  http://www.opdc.go.th/ges/login.php?enable_js=1 

13 ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม-ส านักงานจังหวัดลพบุรี.  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2555.  
 จาก   http://www.lopburi.go.th/RM8/RM8/AM01/8antine.doc 
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สัมภาษณ์ 
ผู้เช่ียวชาญการอนุรักษ์โบราณสถานในจังหวดัลพบุรีและอดีตประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุ

สถานและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลพบุรี 
วนัที ่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2556 

 
ถาม  ในการกาํหนดแนวเขตโบราณสถานมีขอ้พิจารณาอยา่งไร   
ตอบ ในอดีตมีมติคณะรัฐมนตรี 
ถาม   ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
ตอบ  นิยมใชก้นัมากและเด๋ียวน้ีก็ยงัมีการยึดถือปฏิบติักนัอยู ่ก็คือมติคณะรัฐมนตรีไดก้าํหนดไวว้า่
ให้ส่วนราชการทั้งหลายถือปฏิบติัว่าโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  คือ ให้ส่วนราชการต่างๆท่ีจะสร้าง
ส่ิงก่อสร้างใดๆ ใหส้ร้างห่างจากโบราณสถาน 20 เมตร  ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่สมยั พ.ศ. 2505 
หรือ พ.ศ.2504   คนเขาก็ใชป้ระโยชน์จากจุดน้ีกนัเยอะมาก   
ถาม  อาจารยเ์คยเขียนในหนงัสือของอาจารยว์่า การป้องกนัปัญหาการบุกรุก คือ  จะตอ้งมีการ
กาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ  ใช่  นั้นถือว่าเป็นมาตรการเบ้ืองตน้ท่ีจะรักษาไวไ้ด ้ ซ่ึงจะตอ้งมีการร้ือฟ้ืนตั้งงบประมาณ
ข้ึนมาเพื่อท่ีจะข้ึนสาํรวจเขตไหนโดยเฉพาะเมืองนะ  เพราะมิฉะนั้นจะมีปัญหา คือ  การไม่สามารถ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  ประเด็นมนัมีอยูส่องอยา่ง ยุคท่ีเส่ือมโทรมท่ีสุดในการทาํลายโบราณสถานเมือง
ลพบุรีนั้นมีสาเหตุมาจากการบริหารงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ประเด็นก็คือ ข้อท่ี 1. การไม่ได้
กาํหนดขอบเขตท่ีแน่นอน  ขอ้ท่ี 2. คือ  การบงัคบัใชก้ฎหมาย ขอ้ท่ี 3. ก็คือ  ส่วนราชการอ่ืนๆ อาศยั
ประโยชน์เพื่อการเมือง  ขอ้ท่ี 4. คือ  ไม่มีการแยกเป้าหมายท่ีชดัเจนในการอนุรักษเ์มืองลพบุรี  
แต่อาจจะเป็นเพราะเขาถือว่าเป็นเร่ืองของรัฐไม่ใช่เร่ืองส่วนตัว   ก็เลยไม่ได้ใส่ใจท่ีจะเข้ามา
แทรกแซงการทําประโยชน์  ผมว่าปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีทั่วถึงนะเช่นเดียวกับปัญหาป่าไม ้
เช่นเดียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มทุกอยา่งมีบทเรียน 
ถาม  มีปัญหาในอดีตท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานหรือไม่ 
ตอบ  มีการขออนุญาตสร้างอาคารติดกบัร้ัวปรางคส์ามยอด  ตอนนั้นรองอธิบดีกรมศิลปากรเขาจะ
เป็นคนออกแบบ  แลว้ให้ผมพิจารณาอนุมติัซ่ึงผมเป็นหวัหนา้หน่วย ในตอนนั้น  แต่ผมไม่เห็นดว้ย
แลว้ไม่อนุมติั คือไม่อนุมติั  เขาก็เลยยอมลดลง  ภายหลงัมีการขออนุญาตสร้าง  เร่ืองน้ีเทศบาลเคย
หารือไปท่ีกรมศิลปากรแต่กรมศิลปากรบอกว่าพื้นท่ีตรงน้ีอยู่นอกเขตโบราณสถานไม่ใช่อาํนาจ
ของกรมศิลปากร  สุดทา้ยก็มีการอนุญาตให้สร้างอาคารติดกบัร้ัวโบราณสถานได้  ตรงน้ีก็เป็น
สถานท่ีเดียวท่ีแปลกกวา่อ่ืน 
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ถาม  การอนุรักษโ์บราณสถานน้ี จริงๆแลว้ถา้เกิดวา่เราจะอนุรักษ ์แน่นอนมนัก็อาจจะตอ้งมีการไป
จาํกัดสิทธิของเอกชนเช่น  การควบคุมความสูงของอาคารโดยรอบโบราณสถาน  อาจารย์มี
ความเห็นอยา่งไรครับ 
ตอบ  ในเร่ืองน้ี เราควรกาํหนดรูปแบบอาคารให้สอดคล้องและกลมกลืนกับโบราณสถาน
นอกจากน้ีการดดัแปลงหรือซ่อมแซมอาคารก็ควรคาํนึงถึงสภาพท่ีกลมกลืนกบัโบราณสถานดว้ย  
ขณะเดียวกนัการทาสีหรือสีท่ีทาอาคารตอ้งให้เป็นสีท่ีกลมกลืนกบัโบราณสถานไม่ใช่สีท่ีทาแลว้
ปรากฏวา่ดูแลว้แปลกแยกจากสีของโบราณสถานไม่กลมกลืนอยา่งน้ีก่อให้เกิดทศันียภาพอุจาดตา
ได้   ป้ายโฆษณาก็ควรกําหนดรูปแบบ  สี  อะไรทาํนองน้ีถ้าจะอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง  ขอ
ยกตวัอยา่งอาคารท่ีติดกบัวดัเสาธงทองมีการอนุรักษ์โดยให้สอดคลอ้งกบัโบราณสถาน คือ วดัปืน
และบา้นวชิาเยนทร์  รูปแบบอาคารจะเหมือนกนั  สีของอาคาร  ความสูงไม่เกินสองชั้น  ชายคาท่ียื่น
ออกมาตอ้งไม่เกิน 20 ฟุต 
ถาม  ในการกาํหนดโทษและการบงัคบัโทษมีปัญหาอะไรบา้งครับ 
ตอบ  หมายถึง  การบงัคบัใชก้ฎหมายในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าลพบุรี  มนัมีหลายกฎหมายมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อการบังคับใช้  จากประสบการณ์พบว่าปัญหาอยู่ท่ี
หน่วยงานจะไม่ยอมมีปัญหากบัชาวบา้นและบางกรณีหน่วยงานของรัฐเองกบัทาํให้เกิดการบุกรุก
เช่น  นาํท่ีดินมาใหเ้ช่าเพื่อหารายได ้
ถาม  อาจารยเ์ห็นวา่ควรทาํอยา่งไร 
ตอบ   ตอ้งแยกว่าหากเป็นการกระทาํให้โบราณสถานเสียหายโดยตรงควรให้กรมศิลปากรเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส่วนถา้เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่โดยรอบโบราณสถานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ควรเป็นเทศบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ถาม  การอนุรักษโ์บราณสถานควรเป็นอยา่งไร  มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน
อยา่งไร 
ตอบ  แนวโน้มในการอนุรักษน์ั้นดูเหมือนจะไม่สัมฤทธ์ิผล  รัฐจะทาํอย่างไรกบัเอกชนคือมองทั้ง
เร่ืองของการอนุรักษ์และในขณะเดียวกนัก็ไม่ปฏิเสธการพฒันาเมือง คือเหมือนว่าเมืองมนัยงัคง
พฒันา   เพราะมนัยงัเป็นเมืองท่ียงัมีชีวิตอยู่ คือ  หมายความว่ามีการอนุรักษ์และการพฒันาไป
ด้วยกัน   การอนุรักษ์และการพฒันาจะทาํให้เป็นเมืองตาย   ตรงกันข้ามเลยนะชมรมอนุรักษ์
โบราณวตัถุสถานและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัลพบุรีพยายามบอกว่าการอนุรักษ์ของเราจะทาํให้เป็น
เมืองเป็นและเป็นเมืองเป็นท่ีมีเอกลกัษณ์  การคา้ธุรกิจคิดเร่ืองน้ีก่อนท่ีสามชุกอีก  คุณคิดดูหากการ
อนุรักษย์งัคงรักษาเมืองไวไ้ด ้ เราอาจมีเอกลกัษณ์เฉพาะข้ึนก็ไดคิ้ดก่อนตั้ง 20-30  ปีแลว้นะ   ตลาด
สามชุกมนัเพิ่งจะเกิดมาไม่ก่ีปีมาน่ีเอง  นัน่ก็คือตลาดสามชุกเป็นการอนุรักษแ์ละพฒันาพร้อมกนั 
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ทาํทางเดินเช่ือมกนัปูดว้ยอิฐตวัหนอนเป็นอิฐกระเบ้ือง แลว้ระดมเป็นหลายสิบลา้นปูทั้งเมือง ตลาด
โตรุ่้งก็ตอ้งเป็นตลาดห้าดาวสะอาด  เทศบาลตอ้งเป็นคนจดัโดยให้พ่อคา้แม่คา้มาขายท่ีเขาเรียกฟู๊ ด
แลนด์นะ  ทัว่ทั้งเมืองน้ี  แลว้ก็ยงัจะมีรถไฟวิ่งตรงกรุงเทพฯมาลพบุรีเพื่อเท่ียวโดยเฉพาะเหมือน
กรุงเทพฯหัวหิน   เราคิดหมดแล้วเป็นเมืองโบราณท่ีส่องไฟทาํทุกอย่าง  ปูอิฐส่องไฟหมดไป 20 
ลา้น แต่ไม่เคยเปิดเลยเพราะเทศบาลบอกวา่ไม่มีงบประมาณค่าไฟก็ไม่เสียค่าไฟ  แต่จริงๆแลว้ถา้
เป็นท่ีราชการมนัตอ้งถูกจดัการใหม้นังดงามใหม้นัสมกบัการเป็นเมืองโบราณท่ีอนุรักษแ์ละพฒันา 
ขอขอบคุณครับอาจารย ์ และผมขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่าน้ีครับ 
 

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
กรรมการชุมชนป้อมมหากาฬ 
เมื่อวนัที ่4 มีนาคม 2556 

 
ถาม  มีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการกาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ  การกําหนดเขตโบราณสถานน้ี มันต้องเร่ิมจากว่ากําหนดจากอะไร ถ้ากําหนดจากว่า
โบราณสถานมีขนาดน้ีมนัก็ตอ้งมีการสํารวจ ในการสํารวจก่อนกาํหนดเขตมนัตอ้งมีหลายๆ ส่วน 
ไม่ใช่รัฐเป็นผูก้าํหนดเองมนัตอ้งมีชุมชนร่วมดว้ย ตอ้งมีคนท่ีอยูใ่นท่ีนั้นหรือบริเวณนั้น หรือคนใน
ตาํบลนั้นท่ีตอ้งช่วยกนัดู ตาํบล อาํเภอ หรือจงัหวดั ไม่ใช่ฉันมีหน่วยงานของรัฐท่ีเดียวคือ กรม
ศิลปากร และก็ขอสํารวจแลว้ก็บอกวา่ น้ีมนัเป็นโบราณสถานสมยัก่อนนะ ฉนัขอประกาศเป็นเขต
โบราณสถานเลย หมายความวา่มนัไม่มีการสาํรวจ เพราะวา่ก่อนท่ีจะมีโบราณสถานมนัตอ้งมีคนอยู ่
ทุกท่ีในประเทศไทย ทัว่โลก ก่อนจะเป็นโบราณสถาน  คนเป็นผูส้ร้างโบราณสถาน เพราะมีคนมา
อยูถึ่งจะสร้าง ความเจริญถึงจะเป็นเมือง ตอนน้ีถา้ถามว่ากฎหมายเห็นดว้ยไหมกบัการกาํหนดเขต
โบราณสถานในปัจจุบนั  ตาํตอบคือ  มันต้องมีส่วนร่วมกับคนเยอะ มีการสํารวจว่าตาํบลน้ีมี
โบราณสถานอยู่ 5 แห่ง ชาวบา้นเห็นเป็นไง มีชาวบา้นอยูข่นาดไหนถึงกาํหนดเขต ไม่งั้นปัญหาน้ี
แกไ้ม่หมดทัว่ประเทศ  
ถาม  ท่ีดินท่ีพกัอาศยัอยู ่เดิมมนัเป็นท่ีดินมีโฉนดหรือไม่ครับ  
ตอบ  ท่ีจริงแล้วท่ีดินตรงน้ีมีโฉนด สมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นคนสร้างป้อมปราการ 14 ป้อม ทัว่เกาะ
รัตนโกสินทร์ เป็นป้อมปราการท่ีป้องกนัศตัรู  เม่ือก่อนท่ีน้ีไม่ไดเ้ป็นโบราณสถาน แต่สมยัรัชกาลท่ี 
3  รัชกาลท่ี 5  ไดมี้การพระราชทานท่ีดินใหก้บัขา้ราชการ  ท่ีดินตรงน้ีมีออกโฉนดในสมยัราชกาลท่ี 
5  เป็นโฉนดของประเทศไทยมีทั้งหมด 21 แปลง เป็นท่ีดินท่ีมีโฉนดท่ีดิน  มีเจา้ของท่ีดินถูกตอ้ง
คร่าวๆ คือ มีของท่ีวดัราชนดัดา มีทั้งหมด 1 แปลง  วดัไดป้ระมาณ 1 ไร่  และของคุณเล็กนานา 1 ไร่  
และมีของขา้ราชบริพารเป็นแปลงๆ เยอะมาก มนัก็เลยบอกไม่ถูกว่าก่ีไร่แต่ทั้งหมดคือ 21 แปลง  
ท่ีน้ีมีทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ทั้งชุมชนป้อมมหากาฬมีทั้งหมด 21 แปลง 
ถาม  ปัญหาเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในอดีต ของท่ีน่ีมีอยา่งไรบา้ง 
ตอบ  การอนุรักษโ์บราณสถานในอดีตของท่ีน่ีเป็นการอนุรักษโ์ดยหน่วยงานรัฐ คือมาแค่ซ่อมแซม
แลว้ก็จบ ถึงเวลาก็ใช้งบประมาณในการจดัการซ่อมแซมอย่างเดียว  แต่ไม่มีการบอกว่าสําคญักบั
ชุมชนตรงไหน คือ ไม่มีคนดูแลมากกวา่  มาซ่อมแซมแลว้ก็ปล่อยถึงเวลา 5 ปี  เร่ิมร้าวแลว้ก็ค่อยมา
ทาํใหม่  การอนุรักษโ์บราณสถานของหน่วยงานในประเทศไทยมนัไม่ถูกระบบ การอนุรักษม์นัตอ้ง
มีส่วนร่วมกบัชุมชนคนท่ีอยูใ่กลเ้คียง เพราะว่าไม่งั้นเขาตอ้งเป็นคนดูแล ถามว่าขา้งบนใบไมล่้วง
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หรือว่าท่ีไหนก็ตาม ถ้าเกิดว่าไม่มีคนไปกวาด ก็ปล่อยลมพดัมันก็หล่น  ถ้าเกิดเปรียบเทียบ
โบราณสถานอย่างอยุธยาท่ีโบราณสถานเยอะเน่ียถา้เกิดคนเพิ่งบุกรุกรัฐจะรู้ไหม  ปีหน่ึงมาดูหน
หน่ึงคนก็บุกรุกเพิ่ม  ตอนน้ีมีปัญหาอยธุยา  เชียงราย  อะไรก็แลว้แต่ทุกสถานท่ีท่ีมีโบราณสถาน จะ
มีคนมาอยู่บุกรุกเพิ่ม  คร้ังนั้นเชียงใหม่มีคูเมือง  กาํแพงเมืองก็มีคนมาบุกรุกเพิ่มทุกปี เพราะการ
พฒันาประเทศมนัไร้ระบบ ทาํใหค้นตอ้งไปอยูบ่นแผน่ดินท่ีเป็นของรัฐไปทุกท่ี  ถา้เกิดเรามีคนท่ีอยู่
ตรงนั้น  แลว้มาช่วยกนัดูวา่มีพื้นท่ีโบราณสถานอยู ่1 ไร่ คนอยูร่อบน้ี ทาํยงัไงให้อยูแ่ค่น้ีและไม่เพิ่ม 
และปรับปรุงให้ดีข้ึน  อนันั้นจะเป็นการอนุรักษท่ี์ย ัง่ยืนมากกวา่ท่ีรัฐทาํแลว้ตอ้งมาบาํรุงเสียเงินทุก
ปีๆ  
ถาม  ในเร่ืองของการกาํหนดเขตโบราณสถาน มีป้ายอะไรท่ีกาํหนดขอบเขตบอกให้รู้อยา่งชดัเจน
แน่นอนไหมครับ 
ตอบ  ท่ีจริงแลว้ไม่มี ไปดูแลว้มนัไม่มี  ก็มีแค่ขอบเขตร้ัว  ป้อมเนียดูง่ายๆ ผมอยู่มา 40 กว่าปีแลว้ 
ประกาศท่ีไหนไม่รู้  มีป้ายอยู่อนันึงแต่ไม่ไดเ้ขียนโบราณสถานนะ  เขียนประวติัป้อมมหากาฬมา
จากไหน  ใครสร้างแต่ไม่ไดป้ระกาศวา่น้ีเป็นเขตโบราณสถาน อนุรักษโ์ดยกรมศิลปากร ไม่เคยเห็น 
น้ีบา้นตวัเองก็ยงัไม่เคยเห็น  
ถาม  ในเขตโบราณสถานน้ี มนัมีกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาคารในเร่ืองของการก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยไหมครับ 
ตอบ   มี ตามหลกัแลว้มนัมีแน่นอน ยกตวัอย่างอยา่งถนนราชดาํเนินทั้งเส้น ไม่สามารถทุบแลว้ร้ือ
ทาํใหม่ได้ เพราะเขาอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน ในกรุงรัตนโกสินทร์ มันมีสมัยรัชกาลท่ี 5 ไม่
สามารถทุบและเปล่ียนแปลงรูปแบบได ้ การทาํอนุรักษ์ตอ้งให้กรมศิลปากรมาดู  แต่ตอนน้ีมนัมี
ยกเวน้  ถา้เกิดฉนัอยากจะทาํฉนัก็ทุบเลยแต่แอบทุบดว้ย ศาลฎีกาท่ีเป็นข่าวตอนน้ี อนันั้นก็เป็นส่วน
หน่ึงของโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ แต่มีการทุบเพื่อจะร้ือสร้างใหม่ ไม่รู้ว่ามนัมีเหตุอะไร 
แต่โบราณสถานทุกท่ีจะร้ือจะทาํมนัตอ้งมีการพูดคุยทั้งหมด  ท่ีจริงโบราณสถานมีกฎหมายมนัก็
ตอ้งอนุรักษ ์และก็ไม่สามารถร้ือถอนไดจ้นกวา่จะมีการพดูคุยกนั  
ถาม  อยา่งชุมชนบา้นป้อมมหากาฬถูกอนุรักษด์ว้ยหรือเปล่า 
ตอบ  ท่ีจริงแลว้ชุมชนป้อมมหากาฬน้ี เราขอเชิญกรมศิลปากรมาวดับา้นโบราณ ท่ีมีอยู ่6 – 8 หลงัน้ี 
มาวดัแลว้หลายรอบ  เขาก็ยงับอกว่าตอ้งขอไปดูเร่ืองกฎหมายก่อน  และยงัไม่สามารถออกไดว้่า
เป็นโบราณสถานชุมชนป้อมมหากาฬหรือไม่  แต่ชุมชนป้อมมหากาฬไม่ได้อยู่ในกฎหมายการ
อนุรักษ์  การอนุรักษ์แค่ป้อมมหากาฬอย่างเดียวมนัจะมีขอบเขตไม่เท่าไร  ชุมชนป้อมไม่ได้มี
กฎหมายอนุรักษ์  แต่เราก็กําลังทําให้เป็นกฎหมายอนุรักษ์อยู่  ถ้าหากเกิดกฎหมายอนุรักษ์
กรุงเทพมหานคร  หรือหน่วยงานไม่สามารถไล่ร้ือเราได ้นอกจากกรมศิลปากรเท่านั้น 
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ถาม  แสดงวา่พี่กาํลงัมองวา่จริงๆ กฎหมายในส่วนชุมชนท่ีมีสิทธิอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูโบราณสถานน้ี
ยงัไม่มี 
ตอบ  ยงัไม่มีเพราะตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 – ปี 2550 น้ี ตามมาตรา 86 ถา้จาํไม่ผิด ชุมชนหรือ
คนไทยตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ไม่วา่อะไรทั้งส้ิน ตอนน้ีกฎหมายไม่ใช่ตวัจริง น้ี
แหละคือปัญหาของประเทศไทยท่ีบอกวา่ออกกฎหมายแลว้ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมนะคนตอ้งอนุรักษ์
ด้วย  ถามว่าทาํได้ไหม ตามรัฐธรรมนูญทาํได้เลย  แต่ตามของกระทรวงบอกไม่ได้  กฎของ
กระทรวงเล็กกว่ารัฐธรรมนูญนะครับ  แต่เราไม่ใชรั้ฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์  น่าจะมีแนวทาง
ร่วมกนัทาํงานดีกวา่เพราะกฎหมายกวา่จะออกตอ้งไปเขา้กฤษฎีกาไปเขา้อะไรต่อมิอะไรเยอะ   แต่
กระทรวงหรือกรมศิลปากรสามารถออกกฎกระทรวงไดว้า่ให้ชุมชนช่วยกนัดูแล ไม่ตอ้งผา่นอะไร
เยอะ แค่ผา่นแค่คณะรัฐมนตรี  ไม่ตอ้งผา่นสภา  ถา้ตอ้งผา่นสภาโอกาสท่ีมนัจะออกมาใชบ้งัคบัมนั
ยากมาก  มนัเก่ียวกบังบประมาณ  ท่ีจริงเราไม่ไดห้วงัเร่ืองงบประมาณนะ  คุณถืองบมาเลยแลว้มา
บอกว่าจะทาํอะไร  แล้วเราช่วยกนัทาํทุกอย่างรัฐเป็นคนกาํหนดว่าจะทาํอะไร แต่ไม่เคยเอาจาก
บุคคลท่ีอยูข่า้งล่างไปพูดคุย  น้ีพูดถึงการพฒันาชุมชน  สมมุติในกรุงเทพมี 5,000 ชุมชน  คุณเขียน
อยากไดโ้น่นไดน้ี้  พี่เคยเม่ือก่อนเคยบอกว่าฉันอยากจะพฒันาชุมชน  เขาเอาไมก้วาดกบัท่ีตกัขยะ
ให้ น่ีคือปัญหาของระบบราชการไทย  เป็นระบบของประเทศท่ีบริหารจากส่วนกลางแลว้กระจาย
ไปขา้งล่าง งบประมาณเร่ืองการพฒันา ไม่ใช่พวกบางส่วนก็ไปไม่ถึงชุมชน  มนัตอ้งพฒันามาจาก
ขา้งล่างเพื่อทอ้งถ่ิน ทอ้งถ่ินเป็นคนดูแลเรามากกว่าเช่น  ตาํบลก็มีองค์การบริหารส่วนตาํบลคอย
ดูแล 
ถาม  มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษไ์หมครับ  
ตอบ  การอนุรักษน้ี์ตอ้งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน คนในตาํบล ตอนน้ีในกรุงเทพมหานครในเขต
พระนครเป็นโบราณสถานซะเยอะ  แต่ถามวา่คนรู้ไหมวา่ฉนัตอ้งอนุรักษท่ี์น้ีไวม้าเท่ียวเสร็จแลว้ก็
กลับ  การอนุรักษ์มันต้องออกกฎหมายท่ีให้คนเมืองๆ นั้ นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โบราณสถานร่วมดว้ย  พี่เห็นจากอาจารยไ์มเคิลท่ีมาลงชุมชน เขาบอกวา่ท่ีกรีซ  อิตาลี หรือโรม มนั
จะมีชุมชนเก่าอนัน้ีมนัก็จะมีการร่วมกนั ท่ีญ่ีปุ่นมนัจะมีหมู่บา้นหน่ึงท่ีเป็นหมู่บา้นไมโ้บราณของ
เขา  การร้ือไมแ้ผ่นหน่ึง  ชาวชุมชนก็จะมาคุยกนัไมน้ี้ผุแลว้ตอ้งทาํร่วมกนั มนัจะมี 2 แบบ  แต่ถา้
เป็นแบบอนุรักษ์มรดกโลกมนัมีกฎหมายทาํอะไรตอ้งให้คณะกรรมการมรดกโลกมาดู ชุมชนไม่
เก่ียว บา้นเป็นบา้นเราก็จริงแต่เราไม่มีสิทธิ จะร้ือแลว้ทาํบา้นใหม่ตอ้งเสนอแลว้ทาํเป็นขั้นตอน  ทาํ
ใหม่แค่ชุมชนคุยกนัไม่ผิดรูปแบบก็พอ  ถา้เอากฎหมายมรดกโลกมา ถา้บา้นร่ัวแลว้จะอยูย่งัไง แต่
ถามวา่ถา้คุยกนัเลยในชุมชนเล็กๆ ไม่ตอ้งไปผา่นขั้นตอนอะไรเยอะบา้นร่ัวสามารถจะทาํไดเ้ลย  แต่
ตอ้งไม่ผิดแบบมนัเป็นขอ้ตกลงกนัระหว่างชุมชน  หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีใกล้ๆ  ไม่ตอ้งรอส่วนกลาง  
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อยา่งหลวงพระบางท่ีเป็นมรดกโลกกวา่จะซ่อมอะไรตอ้งทาํหนงัสือถึงใช่ไหมกวา่หนงัสือจะตกมา
เป็นเดือน แต่บางเร่ืองถา้เราทาํในตาํบลเน่ียออกกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายมีส่วนร่วมกบัตาํบล  พี่
คิดวา่คนในตาํบลเขาจดัการตวัเองได ้อยา่งเขตพระนครน้ีมีโบราณสถานอยูม่ากมาย  ถา้เกิดคนใน
เขตพระนครมาร่วมกนัว่าตรงน้ีทาํอย่างน้ี  สามารถทาํไดเ้ร็วเลยแต่ถา้เกิดรอกฎหมายอยากทาํยงัง้ี
ไม่ได ้ ตอ้งรอวา่เขาอนุญาตไหมถูกระเบียบไหมอะไรไหม  อนัน้ีคือปัญหาของกฎหมายไทย  อยา่ง
ป้อมมหากาฬของพี่น้ี  ตอนน้ีพี่อยากทาสีใหม่เพราะร้าวเหลือเกิน  ทาสีก็ไม่ได ้ ไม่สวยเพราะวา่มนั
ตอ้งรู้ส่วนผสมของปูนเก่า พี่จาํได้ว่า 3 ปีท่ีแล้วมัง่ท่ีมาอนุรักษ์ป้อมมหากาฬมีการเขา้มาทาสีกนั  
ตอนน้ีก็ยงัเหมือนเดิมแต่ขา้งบนไม่มีคนกวาด  พวกพี่ก็กวาดกนัเดือนละหนขา้งบนสายไฟระโยง
ระยา้ตะปูตอกกนั ถามวา่โบราณสถานนะทาํไดไ้หม  ป้อมมหากาฬเป็นโบราณสถานอยา่งหน่ึงนะ
เพราะเป็น 2 ป้อมสุดทา้ยในกรุงเทพมหานคร  และเป็นป้อมน้ีเป็นป้อมท่ีสมบูรณ์ประมาณ 70 
เปอร์เซนตท่ี์มีป้อม  มีกาํแพง  มีประตูทางเขา้เพราะวา่ป้อมพระสุเมรุมีแค่ป้อม  กาํแพงป้อมตรงวดั
บวรราชนิเวศก็เหลือไม่เท่าไร  ท่ีน้ียาวสุดแล้วถามว่ายงัง้ีสายไฟก็ขาด ตะปูก็ตอก เขาจะบอกว่า
ชุมชนๆ  ชุมชนเป็นผูต้อกหรือเปล่า  เถียงใจขาดเลยไม่ใช่  เพราะคุณห้อยสายไฟประดบัคุณก็ตอ้ง
ห้อยตรงตะปู ทุกวนัน้ีไปดูไดเ้ลย ตะปูเพียบ ไม่ใช่เฉพาะป้อมตรงน้ี ถามว่าท่ีอ่ืนเป็นไหมเป็น หิน
ท่ีน้ีเอามาจากอยธุยา  กาํแพงเมืองเก่า  การอนุรักษม์นัตอ้งเป็นระบบ  ตอนน้ีราชการมาแค่ทาํทาํ แลว้
ก็กลบั แลว้จะทาํยงัไงใหค้นอยูไ่ดย้ ัง่ยนื 4 – 5 ปีก็คงจะมาทาํอีกรอบนึง เพราะวา่มนัครบรอบ 231 ปี
แลว้ อีก 4 – 5 ปีก็ตอ้งทาํใหม่เพราะจะครบ 235 ปีแลว้  ก็เหมือนกบัอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยดูแลทาํ
ความสะอาด  แต่ถามวา่คนขบัรถผา่นมนัจะมีการหวงแหนไดย้งัไง  ไม่ใช่หนา้ท่ีตอ้งดู  แต่ถามวา่ท่ี
ป้อมมหากาฬน้ีพี่หวงแหนไหม  พี่หวงแหนเพราะมีวฒันธรรม  โบราณสถานบางท่ีมนัมีวฒันธรรม  
ชุมนแต่ละท่ีมนัจะมีวฒันธรรมของตวัเอง  ชุมชนป้อมจะมีวฒันธรรมในการบวงสรวง “พ่อปู่ ป้อม
มหากาฬ” ทุกปีในวนัท่ี 3 เมษายน  จะมีการบวงสรวงท่ีหวัป้อมมหากาฬมีการอญัเชิญของเส้นไหว้
ไป  เป็นการขอขมาพ่อปู่ ท่ีปกป้องรักษาชุมชน น้ีคืออย่างหน่ึงในการรักษาโบราณสถาน  ถามว่า
ตอนน้ีใครมาทํามิดีมิร้ายกับป้อมพวกพี่ก็ไม่ยอม น้ีคือการอนุรักษ์ในตัว  ขนาดอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยตอนน้ีมีใครเอาสีไปทา  เอากระดาษไปปิดไม่รู้สึก  ไม่กลา้ไปยุ่งเพราะมนัเป็นเร่ือง
ของคนอ่ืนไม่ใช่เร่ืองของเรา  แต่ตรงน้ีถ้าใครมาทาํของพี่  พี่ก็ไม่ยอม  มนัไม่มีความรู้สึก  การ
อนุรักษ์มนัตอ้งมีความรู้สึกร่วมของคน ถามวา่อยุธยาตอนน้ีมีบุกรุกเพียบ แต่ถา้เป็นความรู้สึกของ
คนทั้งจงัหวดั  คนทั้งตาํบล  ก็ตอ้งอนุรักษร่์วมกนั  การอนุรักษต์อ้งมีความรู้สึก  มีส่วนร่วมให้มาก
ข้ึน  กฎหมายมนัตอ้งออกใหเ้อ้ือกบัชุมชน  คุณบุกรุกแลว้คุณทาํยงัไงไม่ใหเ้พิ่ม ตอนน้ีพี่ก็ยงัเสียดาย
พี่ไปดูท่ีท่ีเชียงแสนมีการพูดคุยหน่ึงรอบวา่มีการอนุรักษ์ของเมืองเชียงแสน  ตอนน้ีมนัเหมือนกนั
ไปทาํแลว้มนัหายเขาไม่รู้วา่เทศบาลเขาจะทาํต่อไหมเพราะว่าเชียงแสนน้ีเป็นเมืองเก่ามากเลย  คน
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อยู่ในเกาะเมืองทั้งนั้นแหละ  ทาํยงัไงให้ชาวบา้นไม่บุกรุกเพิ่ม  ให้ปรับปรุงให้มนัดีข้ึน  เมืองเก่า
บางทีมีออกโฉนด มนัไม่ได้สืบประวติัตั้งแต่แรกก่อนการออกโฉนดควรจะให้ชุมชนมีส่วนร่วม
เพราะชาวบา้นอาจจะอยู่มานานแลว้แต่โฉนดไม่ใช่ของชาวบา้นแต่เป็นของนายทุน  คนมีเงินเขาก็
ออกโฉนด  แต่คนหาเชา้กินคํ่าเขาไม่รู้จะไปขอออกโฉนดยงัไง ลพบุรีก็เป็น ตอนนํ้ าท่วมพี่เอาของ
ไปให้เขา เขาก็บุกรุกอยูม่าตั้งนานแลว้ ยงัไม่มีใครมาคุยเลย เมืองลพบุรีน้ีสําคญันะ เป็นเมืองหลวง
ของสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ถามคนขา้งวงัฯ รู้ประวติัไหม พระปรางคส์ามยอด ถามวา่
ถา้เกิดตรงนั้นถา้เกิดมนัมีส่วนร่วมของคนทั้งจงัหวดั เจา้พ่อพระกาฬ ตอนน้ีก็มีแต่รถผา่นอยา่งเดียว
เลย มนัไม่มีการอนุรักษใ์หย้ ัง่ยนืวา่รถไฟผา่นรถมนัตอ้งผา่นระบบยงัไง ให้วิ่งทางน้ีไหมไม่น่าให้วิ่ง
แลว้ เพราะรถก็ติด รถจอดเพียบเลย แต่ถามวา่จะอนุรักษต์รงน้ี 2 ท่ีให้มนัถึงไม่ตอ้งรอรถไฟ พี่เคย
ไปลพบุรีแล้วถามว่าวงัพระนารายณ์อยู่ท่ีไหน บางคนบงัไม่รู้เลย ท่ีจริงคนทอ้งถ่ินมนัตอ้งรู้ คน
ลพบุรีตอ้งรู้วา่ตึกหนา้สถานีรถไฟมนัตอ้งอนุรักษ ์สถานีลพบุรีมนัสร้างเมือไร ใหญ่ดว้ย แต่ตึกตรง
นั้นสร้างพร้อมแน่ๆ โรงหนงัก็มี พี่ยงัเสียดายโรงหนงัเขาเลิกไปแลว้มัง่ แต่ถามว่าอนุรักษ์ลพบุรีมี
โรงหนงั แต่โลตลัมาเราไม่เขา้แลว้ สมยัก่อนของท่ีเราเจริญท่ีสุดคือสถานีรถไฟเขาจะมีของขายเยอะ 
ลพบุรีมีโลตลั มีโออิชิดว้ย แต่ของท่ีหนา้ลพบุรีไม่มีคนดูนะ วงัพระนารายณ์ถา้ไม่โปรโมทจะมีคน
เขา้ไปไหม คนแถวนั้นจะไปทาํอะไร ก็ไม่ได้เขา้ ขายของอย่างเดียว วนัธรรมดาก็หมดสิทธิอย่าง
โลหะปราสาทน้ีเพิ่งจะเปิดมาไม่ก่ีปี เพราะรัตนโกสินทร์เพิ่งจะมาบูรณะ ถึงเปิดนะ ไม่งั้นจะเป็นวดั
ท่ีปิด โบราณสถานสาํคญัมีแห่งเดียวในประเทศ ในโลกเพิ่งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมมาเม่ือไม่นานมา
น้ี ก็เหมือนกับลพบุรีหรือท่ีใดก็ตาม มนัต้องเปิดมุมมองให้คนเห็น  ต้องร่วมกันอนุรักษ์กันทั้ง
ประเทศไม่ใช่ของฉนั  ถา้เป็นการอนุรักษ์โบราณสถานมนัตอ้งมีจิตสํานึกของคนในประเทศ  ผูน้าํ
ประเทศถามวา่ตอนน้ีอยากอนุรักษอ์ะไรบา้ง  ไม่สน  ถา้มีกระทรวงๆ ไปจดัการ แต่ถามพวกแกนนาํ
รู้จกัประวติัลพบุรีไหม ในหนังสือ ไม่รู้ เพราะมนัไม่มีการเรียนการสอน ถามว่าประวติัศาสตร์
ประเทศไทย สมยักรุงศรีอยุธยา สมยัพ่อขุนราม มีศิลาจารึก ถามว่าชาวบา้นรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร 
ศิลาจารึกมนัสําคญันะ เพราะเป็นภาษาแรกของไทย ประวติัศาสตร์ประเทศไทยไม่เคยมีคนสอน
อยา่งจริงจงั และก็มีคนเขียนบนัทึกไม่ก่ีคน มีพระยาดาํรงราชานุภาพ วา่มีจดหมายเหตุจากท่ีไหนๆ 
ท่านก็เขียนเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประวติัศาสตร์ไทยมนัหาย  คือประวติัศาสตร์ไทยมีการเรียน
การสอนน้อยมาก  คนมาก่อนโบราณสถานอยู่แลว้เพราะโบราณสถานเป็นส่ิงท่ีคนสร้างข้ึน  การ
อนุรักษต์อ้งเกิดจากคนทั้งประเทศช่วยกนัอนุรักษ ์ แต่คนท่ีช่วยอนุรักษดี์ท่ีสุดคือ  คนในตาํบลนั้น  
คนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นหรือจงัหวดันั้น   
 

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 

ชาวบ้านทีพ่กัอาศัยอยู่ถนนจักรพรรดิพงษ์ 

แขวงวดัโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวนัที ่3 มีนาคม 56 

ถาม  ขอทราบช่ือครับ 
ตอบ  ช่ือ วชิิต เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนจกัรพรรดิพงษ ์บา้นในตรงน้ีเป็นโครงการบา้นมัน่คง  ข้ึน
ตรงกบัทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์พื้นท่ีทั้งตึกตลอดแนวถนนนครสวรรคไ์ปจนผา่นหวัโคง้ผา่น
ถนนจกัรพรรดิพงษ์ไปถนนหลานหลวงจะเป็นพื้นท่ีของชุนชนจกัรพรรดิพงษ์ทั้งหมด และทาง
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยใ์หช้าวบา้นในกลุ่มน้ีเขา้ร่วมโครงการบา้นมัน่คง  และบา้น
และตึกแถวทั้งหมดน้ีให้เขา้โครงการอนุรักษ์ จุดเร่ิมตน้ของโครงการน้ีกวา่จะเร่ิมได ้ ตอ้งเกิดจาก
การรวมตวัของคนในชุมชนกวา่ 2 -3 ปี รวมตวัในกลุ่มประชาชนท่ีอยูใ่นบา้น  ทุกคนตอ้งมาร่วมกนั
ออมทรัพยเ์พื่อใหมี้ส่วนร่วม  แลว้จดัใหมี้การประชุมกนัทุกวนัเสาร์ท่ี 1 ของเดือน ให้รวมตวัมาออม
ทรัพยแ์ลว้มีการประชุมกนั  จุดเร่ิมตน้ของการทาํโครงการน้ี ทางสํานักงานทรัพยสิ์นฯ เขาจะส่ง  
อาจารยม์หาลยัจากลาดกระบงัมาออกแบบ ออกแบบอยูน่าน  สํารวจความเห็นจากพวกเรา  ใชเ้วลา
เป็นเดือนแลว้ไดแ้บบออกมา โดยมีแบบใหพ้วกเราเลือกกนั 3 แบบ  โครงสร้างของหลงัคาเป็นแบบ
ไหน  ยงัไง  รอบตึกแถวจะไม่เหมือนกนั  ตรงหวัมุมจะเป็นโครงสร้างหลงัคาสังกะสี  ถดัไปหลงัท่ี 
2 หลงัท่ี 3 จะเป็นโครงสร้างหลงัคาตึก แลว้เขาก็จะหาแนวร่วมให้มนัลงตรงกลางกนัให้ไดว้า่จะทาํ
แบบไหนให้โครงการทั้งโครงการเขา้กนัได ้ เอาแบบมาให้เลือก 3 แบบ  ในท่ีสุดในชุมชนก็เลือก
แบบท่ี 2 ส่วนเร่ืองสี  เป็นเร่ืองท่ีทางสํานักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยเ์ป็นคนกาํหนดมา
ตั้งแต่ตน้ ว่าถา้เราจะเขา้โครงการอนุรักษ์ตอ้งใช้สีน้ี ทีน้ีสีแต่ละยีห้อเฉดสีไม่เท่ากนั เขาก็กาํหนด
ออดมาแลว้ใหช่้างคนท่ีรับเหมาไปเลือกสีมาใหต้รงกบัท่ีสาํนกังานทรัพยสิ์นฯ กาํหนดมาให้ได ้และ
ถา้จะถามวา่ทาํไมถึงเป็นสีน้ี เพราะทางสํานกังานทรัพยสิ์นฯ กาํหนดมาแลว้ถา้เขา้โครงการอนุรักษ์
ใหเ้ป็นสีน้ี โดยใหดู้ตวัอยา่งกระทรวงกลาโหม, ตึกแถวหนา้พระลาน อยา่งตึกแถวหนา้พระลานเขา
เขา้โครงการอนุรักษ์ เขารู้ทั้งระบบ  ปรับปรุงใหม่ทั้งระบบ  ลองไปหาขอ้มูลดูได ้ส่วนของเรากว่า
จะตกลง กวา่จะไดแ้บบใชเ้วลาเป็นปี 

ถาม  ท่ีดินตรงน้ีเป็นท่ีดินมีโฉนดหรือวา่มีเอกสารสิทธิอะไรไหมครับ 
ตอบ  เป็นสัญญาเช่ากบัสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์โดยตรง 
ถาม  อยูท่ี่น้ีมาประมาณก่ีปีครับ 
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ตอบ  ตั้งแต่เกิดก็ประมาณ 40 – 50 ปีแลว้ครับ 
ถาม  ในกรณีท่ีมีการอนุรักษ์น้ี ถ้าสมมุติว่าสีมันเก่า หรือเรามีการช่วยอนุรักษ์แล้วน้ี ทาง

สํานกังานทรัพยสิ์นฯ เขาจะมีมาตรการอะไรส่งเสริมหรือบา้งช่วยเหลืออะไรหรือไม่เช่น ช่วยใน
การลดหยอ่นภาษีเงินได ้ภาษีโรงเรือน 

ตอบ  เร่ิมตน้ท่ีทาํ พวกเราตอ้งออกกนัเอง โครงการซ่อมแซมแต่ละห้องน้ี ใชเ้งินซ่อมแซมห้อง
ละ สองหม่ืนกว่าบาท โดยเงินนั้นเอามาจากการท่ีพวกเรารวมตวัในฐานะชุมชน  และมีการออม
ทรัพยทุ์กเดือนมาเป็นเวลาร่วมๆ 3 ปี เงินในกลุ่มออมทรัพยน้ี์มีประมาณแปดแสนถึงเกา้แสนบาท
เกือบๆ ล้านบาท และวนัท่ีเราตัดสินใจทาํตรงน้ีทุกคนรู้แล้วว่าแต่ละบ้านต้องใช้เงินเท่าไรจึง
ตดัสินใจ  ในแต่ละบา้นตอ้งเสียเงินประมาณ 24,000 – 25,000 บาท  ก็ใช้วิธีกูเ้งินจากออมทรัพยท่ี์
เป็นเงินของเราเอง ออกมาจ่างใหผู้รั้บเหมาไป แลว้พวกเราผอ่นทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท เป็นการกู้
เงินออมทรัพยข์องเราเองเพื่อให้กลุ่มออมทรัพยข์องเรามีผลประโยชน์ มีรายไดข้ึ้นมาจากดอกเบ้ีย
ของพวกเราเอง  

ถาม  แสดงวา่ตรงน้ีรัฐไม่ไดม้าช่วยใช่ไหม 
ตอบ  ถามวา่สํานกังานทรัพยสิ์นฯ มีช่วยเหลืออะไรบา้งไหม  มีช่วยเหลือเงินมา 1 แสน หรือ 2 

แสนบาทเท่าท่ีจาํได ้
ถาม  สมมติวา่ถา้เกิดสีมนัเก่าลง เอางบประมาณของผูใ้ดมาปรับปรุง 
ตอบ  ตรงน้ีอยูใ่นการรับประกนัของผูรั้บเหมา โดยมีอายุรับประกนัประมาณ 1 ปี  แต่ผูรั้บเหมา

เขาบอกวา่ใชสี้อยา่งดี อาจจะมีอายนุานถึง 3 หรือ 5 ปี ข้ึนไป  
ถาม  ในต่างประเทศในกรณีท่ีชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ ์รัฐบาลจะมีเงินในการช่วยซ่อมแซม 

เช่นอาจจะใหป้ระมาณ 80 เปอร์เซนตห์รืออะไรยงัง้ี คือรัฐไม่ไดทิ้้งประชาชนท่ีร่วมกนัอนุรักษ ์ 
ตอบ  ตรงนั้นอาจจะเพราะเป็นบา้นท่ีมีโฉนด แต่เราอยู่ในของสํานกังานทรัพยสิ์นฯ เพราะงั้น

พอเขาเสนอโครงการมา และคนในชุมชนร่วมมือกนัได ้ไม่ตอ้งดูอะไรมากดูจากเงินทุนออมทรัพย์
ท่ีเรามีกนัตวัเลข น่าจะเป็นลา้นไปแล้ว เพราะทุกเดือนตอ้งเก็บกนัทุกคน เก็บต่อคนเดือนละ 100 
บาท เผลอแป็บเดียวตวัเลขเกือบลา้นแลว้ เพราะฉะนั้นการออมทรัพยม์นัช่วย 
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สัมภาษณ์ 

ชาวบ้านทีพ่กัอาศัยอยู่ถนนจักรพรรดิพงษ์ 

แขวงวดัโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวนัที ่3 มีนาคม 56 

ถาม  ขอทราบท่ีอยูค่รับ 
ตอบ  แขวงวดัโสมมนสั เขตป้องปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
ถาม  พกัอาศยัอยูท่ี่น้ีมาประมาณก่ีปีแลว้ครับ 
ตอบ  อยูต่ ั้งแต่เด็กแลว้ค่ะ และก็ไปอยูต่่างจงัหวดับา้ง แลว้ก็กลบัมาอยูท่ี่น้ีเหมือนเดิม 
ถาม  บริเวณถนนเส้นน้ีมีการอนุรักษพ์วกอาคารหรือโรงเรือนอยา่งไรครับ 
ตอบ  คือวา่มีการอนุรักษ์อาคาร  เขาจะไม่ให้เปล่ียนทรงเลย  ถา้เกิดจะก่อสร้างใหม่หรืออะไร 

จะตอ้งมีแปลนแลว้ก็ไปท่ีทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ แล้วเขาจะอนุมติัหรือไม่เขาจะบอกมา
ภายหลงั 

ถาม  ท่ีตรงน้ีเป็นท่ีของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ตอบ  ใช่ค่ะ 
ถาม  การอนุรักษน้ี์ ชุมชนมีส่วนร่วมยงัไงไหมครับ ท่ีบอกตอ้งทาสี 
ตอบ  มีค่ะ เขาจะมีพวกทางเขต มาดูวา่จะทาสีใด ตอนนั้นก็ทาํตรงนั้นไปแลว้ ช่วงชานเขาก็ทาํ

มาเร่ือย ทาํมาถึงตรงร้านกลว้ยแขก 
ถาม  เวลาเราซ่อมแซมอะไรพวกน้ีรัฐเขาออกใหใ้ช่ไหมครับ 
ตอบ  ทาํเองค่ะ  

จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
นายช่างผงัเมืองเทศบาลเมืองลพบุรี 
วนัที ่23 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. 

 
ถาม ช่วยแนะนาํตวัเองครับ 
ตอบ พนกังานเทศบาล ตาํแหน่งช่างผงัเมือง ระดบั 5 
ถาม เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการคุม้ครองและดูแลรักษา หรือการอนุรักษโ์บราณสถานในเขตเมืองลพบุรี
อยา่งไรครับ 
ตอบ  มีในลกัษณะของการปฏิบติัตามเทศบญัญติั เทศบาลเมืองลพบุรี พ.ศ.2533 เร่ืองการก่อสร้างอาคาร
ในเขตโบราณสถาน มีการกาํหนดความสูงของแต่ละโซน ตามแต่ละโซนของพื้นท่ี ลกัษณะความสูง
ก็จะมีตั้งแต่ไม่เกิน 4 เมตร ไม่เกิน 8 เมตร และไม่เกิน 16 เมตร แลว้แต่บริเวณท่ีอยูใ่กลห้รือไกลจาก
โบราณสถาน 
ถาม พอจะบอกไดไ้หมครับวา่บริเวณนั้น มีก่ีบริเวณ 
ตอบ มีทั้งหมด 5 บริเวณ บริเวณท่ี 1 น้ีห้ามก่อสร้างเลยก็คือ ตวัโบราณสถานทั้งหมดท่ีอยูใ่นเขตเมือง 
บริเวณท่ี 2 น้ี จะสร้างสูงไดไ้ม่เกิน 8 เมตร การกาํหนดความสูง 8 เมตร ก็คือ ใชค้าํวา่วดัจากฟากตรงขา้ม
โบราณสถาน ก็คือถนนหรือทางเทา้ท่ีอยูฟ่ากตรงขา้มในระยะ 20 เมตร ตรงน้ีจะสูงไดไ้ม่เกิน 8 เมตร 
บริเวณท่ี 3 คือ บริเวณท่ีห่างจากโบราณสถานออกไปตามลกัษณะของตารางในแผนท่ีมีความสูงได้
ไม่เกิน 16 เมตร ไม่มีขอ้กาํหนดวา่ห่างเท่าไร แต่มีความสูงไดไ้ม่เกิน 16 เมตร บริเวณท่ี 4 จะสูงได้
ไม่เกิน 4 เมตร ซ่ึงติดกบัโบราณสถานปรางคส์ามยอด บริเวณที่ 5 ไม่มีตารางขีด ก็คือ สร้างสูงได้
ไม่เกิน 16 เมตร 
ถาม สูงสุดก็คือ 16 เมตร ตํ่าสุดก็คือ 4 เมตร พอจะบอกไดไ้หมครับวา่ปัญหาท่ีเก่ียวกบัโบราณสถาน 
ท่ีมีการบุกรุกหรือการก่อสร้างอาคารสูงในเขตโบราณสถานเมืองเก่าลพบุรี ในอดีตและในปัจจุบนั
เป็นอยา่งไร  
ตอบ ขอ้มูลตรงน้ี เร่ืองการก่อสร้างตามเทศบญัญติัเพิ่งกาํหนดเมื่อปี 33 ฉะนั้นในสภาพปัจจุบนั
อาจจะเห็นอาคารท่ีมีความสูงเกิน 16 เมตร อยูบ่า้งในบางเส้นทาง เพราะวา่มนัน่าจะเกิดจากเราไม่มี
เทศบญัญติัควบคุมอาคารเก่ียวกบัเร่ืองการกาํหนดความสูง จึงอาจจะมีอาคารท่ีมีความสูงเกิน หลงัจาก 
พ.ศ.2533 ไปแลว้เรายดึถือเทศบญัญติัน้ี และเทศบญัญติัน้ีไม่มีผลยอ้นหลงักบัอาคารท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีมี
เทศบญัญติัน้ี และไม่บงัคบัใชก้บัหน่วยงานของราชการ 
ถาม ตอนน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงน้ี จริงๆ ควบคุมความสูง
ของอาคาร แต่ยงัไม่มีท่ีจะตอ้งกาํหนดรูปแบบไหมครับ 
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ตอบ รูปแบบยงัไม่มีขอ้กาํหนด 
ถาม เร่ืองของการบุกรุกโบราณสถานในปัจจุบนัน้ีใครเป็นผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
ตอบ ของหน่วยศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี  
ถาม พอจะบอกเร่ืองของกรณีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบับริเวณประตูชยัได้ไหมครับว่ามนัเกิดการบุกรุก
เน่ืองมาจากสาเหตุอยา่งไรบา้งครับ 
ตอบ การบุกรุกน้ีคาดว่ามนัเกิดข้ึนมานานแลว้ เน่ืองจากบริเวณท่ีบุกรุกมีลกัษณะเป็นแนวตะเข็บ
ระหวา่งเขตเทศบาลเมืองลพบุรีกบัตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ซ่ึงเป็นเขตตะเขบ็รอยต่อ แต่อาคารหรือเพิงหรือ
ท่ีปลูกสร้างน้ีจะปลูกสร้างหลงักาํแพงเมืองซ่ึงอยู่ในเขตของตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ เพราะฉะนั้นในเขต
ของเทศบาลเมืองเป็นถนน ช่ือถนนประตูชยั และมีท่อระบายนํ้ าเป็นทางเทา้ ในส่วนนอกกาํแพงเมือง
ก็คือเป็นของตาํบลโพธ์ิเกา้ตน้ แต่ระยะเวลาท่ีเขามาบุกรุกอาศยัไม่แน่ใจวา่อยูม่านาน แต่จากสภาพท่ีเห็น
คือ น่าจะอยูม่านาน 
ถาม มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในเขตเมืองเก่าลพบุรีอยา่งไรบา้งครับ 
ตอบ คือให้ทางกรมศิลปากร ดูแลเกี่ยวกับเร่ืองโบราณสถานของตัวเองที่มีผู้บุกรุก แลว้ก็ประเด็นอีก
หน่ึงคือ เร่ืองลักษณะของประชาชนเคยเช่าอยู่อาศัยกึ่งๆ บุกรุกหรือเปล่า เราก็ไม่ทราบขอ้มูลตรงน้ี 
เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามีคนมาประสานงานติดต่อสอบถามชาวบา้นซ่ึงอยู่อาศยัที่กรม
ศิลปากร มีสัญญาเช่าแล้วจะร้ือและจะปลูกใหม่ ทางเราก็ประสานงานไปทางจงัหวดั ถา้ร้ือแลว้ปลูก
ใหม่ วา่เขาอนุญาตไหม เพราะวา่ลกัษณะที่ดินที่เป็นส่วนราชการ ที่ราชพสัดุ ที่กรมศาสนา ที่กรม
ศิลปากร ที่ของกองทพับก ถา้ประชาชนจะเขา้อยู่อาศยัตอ้งให้เจา้ของท่ีดินอนุญาต ทาํหนงัสืออนุญาต 
ท่ีของการรถไฟก็เหมือนกนัตอ้งให้การรถไฟอนุญาตก่อน ทอ้งถ่ินหรือเทศบาลจึงจะอนุญาตได ้แต่
ถา้เจา้ของที่ดินที่มีสิทธิเช่าอยู่ เขามีนโยบายที่จะไม่อนุญาตให้คุณก่อสร้างแล้ว คุณก็ก่อสร้าง
ไม่ได้ ยกตวัอย่าง หน้าบนัได 51 ขั้น เกิดไฟไหมจ้าํได้ไหมครับ ตรงนั้นชาวบา้นท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนจะขออนุญาตทราบข้อมูลมาว่าท่านผูว้่าราชการจงัหวดัลพบุรี ในสมยันั้นไม่อนุญาต 
เพราะเขา้ใจวา่เป็นเขตโบราณสถานรอขุดคน้ของทางกรมศิลปากร เฉพาะบริเวณท่ีไฟไหมส่้วนพื้นท่ี
อ่ืนเป็นพื้นท่ีของท่ีราชพสัดุ ซ่ึงจดัให้มีการเช่าอยู่แล้ว จึงจะจดัให้มีการพฒันาพื้นที่ แต่ทางกรม
ศิลปากร เขา้ไปแยง้ว่าเป็นเขตโบราณสถาน ซ่ึงจะตอ้งมีการขดุคน้  
ถาม แสดงว่าที่ตรงนี้มันก็ยังมีการโต้แย้งว่าเป็นของใครกันแน่ ระหว่างกรมศิลปากร กับที่ราช
พสัดุ  
ตอบ ใช่ เพราะวา่ท่ีราชพสัดุเขามีหลกัฐานแสดงวา่เขาเป็นเจา้ของที่ดิน เพราะวา่เขาเป็นคนรักษา
ท่ีของรัฐ แต่กรมศิลปากร เขาอา้งวา่มีประกาศพื้นท่ีโบราณสถาน 2514 มีอาณาเขตขอบเขตชดัเจน 

จบการสัมภาษณ์ 

DPU



201 

 

สัมภาษณ์ 
ผู้พกัอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานประตูชัย 

เมื่อวนัที ่14 พฤศจิกายน 2555 
 

ถาม การมาอยู่อาศยัตรงน้ีมนัมีเอกสารสิทธิหรือไม่ และมีการอนุญาตให้มีการอยู่อาศยัหรือไม่ 
และอยูม่านานเท่าไร 
ตอบ ก็มีสัญญากบักรมศิลปากรผูท่ี้เช่า ผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นมีสัญญากบักรมศิลปากร ปีละ 700 บาท 
ถาม อยูอ่าศยัมาประมาณก่ีปีท่ีบริเวณน้ี 
ตอบ  ท่ีอยูน้ี่ผมไม่ทราบวา่ก่ีปี ผมมาอยู ่20 กวา่ปีแลว้ 
ถาม รู้หรือเปล่าครับวา่ท่ีตรงน้ีมนัเป็นท่ีโบราณสถาน มีเขตกาํหนดบอกไหม มีป้ายอะไรบอกไหมครับ 
ตอบ ไอป้้ายน้ี เราไม่ทราบ ถ้าจะพูดเร่ืองน้ีจริงๆ แล้ว ตอ้งไปถามผูท่ี้เขาเช่าสิทธิ เราพอจะรู้ว่า
ขอบเขตของท่ีดินของกรมศิลปากรนั้นแค่ไหน 
ถาม ตรงประตูชยัน้ีก็คือ ดูจากเขตตรงไหนครับ ตรงแนว  
ตอบ แนวประตูชยัก็คือ น้ีคือประตูชยั และก็เป็นเนินดิน ทีน้ีว่าอาณาเขตที่ครอบครองสิทธิของ
กรมศิลปากร มนัจะห่างจากเขตโบราณสถานเท่าไร อนัน้ีผมไม่ทราบ แต่ท่ีเราทราบน้ี คือ เน่ืองจาก
ประตูนั้นมาถึงเสาตรงน้ีครับ 
ถาม เสาไฟฟ้านั้นนะครับ 
ตอบ ประตูนั้นมาถึงเสาเป็นเขตของกรมศิลปากร จากตรงน้ีไปเป็นท่ีมีโฉนด ท่ีลอ้มร้ัวน้ี ยงัทางข้ึนถนน 
ทางรถไฟ 
ถาม มีใครมาบอกไหมครับว่าเคยเป็นท่ีของกรมศิลปากร 
ตอบ  ส่วนมากเราจะรู้อยู่แลว้ รู้กนัเอง รู้กนัโดยปริยาย กรมศิลปากรเขาก็มาสํารวจตลอดนะครับ 
เม่ือวานก็มา 
ถาม ปัญหาเร่ืองเก่ียวกบักฎหมายการบุกรุกโบราณสถาน พี่พอจะรู้ไหมวา่มนัมีกฎหมายเร่ืองของ
การบุกรุกโบราณสถานดว้ย 
ตอบ อนัน้ีจะเรียกว่าเขาบุกรุกไม่ได ้เพราะเขาอยู่โดยมีสิทธิเช่าท่ีดินของกรมศิลปากร 
ถาม แสดงว่าท่ีดินแถวน้ีมีเอกสารสิทธ์ิ แต่ว่าอยู่ท่ีกรมศิลปากรให้เช่า 
ตอบ มี มนัมีสัญญาเช่ากบักรมศิลปากรเขาอยู ่ผูท่ี้ครอบครองสิทธินะครับ หรือวา่กบักรมศิลปากรน้ี 
สัญญาเช่ากนัก่ีปี เราไม่ทราบ 
ถาม สัญญาเช่าน้ีมนัเป็นสัญญาเช่าระยะยาวหรือวา่ปีต่อปี 
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ตอบ เราไม่แน่ใจนะ เพราะวา่แถวน้ีมนัจะเป็นปีต่อปี ตั้งแต่ขา้งหนา้ อยา่งร้านคา้นะ เขาจะเป็นปีต่อปี 
ปีนึงก็ไม่ก่ีบาท แค่ 600 ถึง 700 บาท ประมาณน้ี 
ถาม แต่พี่ไม่รู้ 
ตอบ ถา้จะไดข้อ้มูลจริงๆ ตอ้งถามคนท่ีเขาเช่าท่ีของกรมศิลปากร อนัน้ีเรามาเช่าบา้น เราไม่ไดเ้ช่าท่ี
ของกรมศิลปากร 
ถาม มีขอ้เสนอแนะอะไรเก่ียวกบัการจดัการเก่ียวกบับา้นท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณโบราณสถานน้ีไหมครับ 
เพื่อมนัจะเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการอนุรักษโ์บราณสถานดว้ย 
ตอบ  อนัน้ีเหตุผลนะครับ คือ อยา่งบา้นหลงัน้ีทรุดโทรมอยา่งน้ีเขาให้ซ่อมได ้มุงหลงัคา ทาํหลงัคา 
ทาํพื้น ทาํฝาบา้น แต่พอจะปลูกบา้นข้ึนมาใหม่ เขาไม่ให้ทาํ คือถา้พงัก็ปล่อยพงัไปเลย เลิกสัญญา 
คือ ซ่อมได ้แต่ไม่ใหป้ลูกใหม่ ซ่อมปรับปรุงได ้
ถาม แต่ปลูกใหม่ไม่ไดว้า่งั้นเถอะ 
ตอบ ครับ จะมาร้ือแลว้ปลูกใหม่ไม่ได ้
ถาม แต่ขอ้เท็จจริงตรงน้ี คือวา่ ถา้เกิดวา่สมมุติวา่รัฐมีเงินอยูก่อ้นหน่ึง และเขา้มาจดัการปลูกบา้น
ใหใ้หม่เลย โดยมีลกัษณะคือ เราอยูก่บัโบราณสถานได ้ขณะเดียวกนัมนัจะไม่เป็นสังกะสี มนัมีสภาพ
เป็นภูมิทศัน์ท่ีกลมกลืนกบัตวัโบราณสถาน ทางพี่คิดวา่อยา่งไร 
ตอบ  ผมคิดวา่ดี อยา่งนอ้ยๆ นกัท่องเท่ียวเขาจะไดเ้ห็นวา่สภาพของมนัดี 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
ผู้พกัอาศัยอยู่ติดกบัโบราณสถานประตูชัย 
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ถาม อายก่ีุปีครับ 
ตอบ 55 ปี 
ถาม บา้นของพี่อยูใ่นเขตโบราณสถาน พี่หรือเปล่า 
ตอบ รู้สิ ผมเสียค่าเช่าเขาอยู ่
ถาม รู้โดยการเสียค่าเช่า  
ตอบ ก็รู้อยู่แลว้ว่ามนัเป็นเขตของกรมศิลปากรเขา 
ถาม ตอนท่ีรู้น่ี รู้ตั้งแต่ตอนไหนครับ 
ตอบ ก็ตั้งแต่เร่ิมมาอยู ่
ถาม อยู่อาศยัมาประมาณก่ีปีแลว้ครับ 
ตอบ  ประมาณ 30 ปี 
ถาม พี่พอจะรู้อะไรเก่ียวกบักฎหมายเร่ืองการบุกรุกโบราณสถานบา้งไหม 
ตอบ เขามีขอ้หา้มเยอะนะ ของกรมศิลปากรน่ี เขาจะมีหนงัสือแจง้ให้ทุกปีๆ เลยวา่เราจะตอ้งทาํให้อยู่
ในกฎของเขา เขาห้ามหลายอยา่ง เช่น ห้ามการต่อเติม ห้ามทาํลายโบราณสถาน วตัถุ อะไรพวกน้ี 
แต่เราก็ไม่ไปแตะตอ้งเขาอยู่แลว้ มนัก็อยู่ห่าง เราก็รู้ คือ เขาจะมีหนงัสือแจง้มาทุกปีว่ามีขอ้ห้าม
อะไรบา้ง 
ถาม แสดงว่าหน่วยงานของกรมศิลปากร เขามีหนังสือมาบอกขอ้แนะนาํ 
ตอบ ใช่ การบาํรุงรักษา คือ โบราณสถาน วตัถุ ของพวกน้ี จะมีกฎให้เราไดรั้บรู้รับทราบทุกปี จะมี
หนงัสือแลว้เราก็จะตอ้งปฏิบติัตามเขา ถา้เราไม่ปฏิบติัตามเขา เราก็อยูไ่ม่ได ้
ถาม กรมศิลปากรมีการกาํหนดแนวเขตอะไรใหเ้ห็นชดัเจนบา้งไหม 
ตอบ ก็ชดัเจน เขามาพื้นท่ีน้ี เขาวดัใหแ้ลว้ บา้นต่อบา้น วดัใหแ้ลว้ 
ถาม อยา่งแนวเขตน้ีของกรมศิลปากรน้ี กรมศิลปากรเคยประกาศให้เราเห็นไหมวา่ตรงน้ีมีป้ายติด
วา่เป็นพื้นท่ีของกรมศิลปากร 
ตอบ เขาจะมี อยา่งเช่น สุดบา้นหลงัน้ีจะเป็นโฉนดแลว้ ของเขามีหลกัเขตของเขาอยู่ หมดบา้นน้ีจะ
เป็นท่ีดินมีโฉนด คือ เป็นแนวยาวไปเลยว่าจากกาํแพงมาน้ียาวเท่าไหร่ ก่ีเมตร อย่างไรผมก็ไม่รู้ 
เพราะบา้นผมไม่ใช่บา้นสุดทา้ย 
ถาม มีขอ้เสนอแนะอะไรเก่ียวกบัเร่ืองของปัญหาท่ีเก่ียวกบัการบุกรุกโบราณสถานหรือท่ีพี่อยูไ่หม 
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ตอบ  มนัก็ไม่มีการบุกรุกกนัหรอก ทางกรมศิลปากรเขาก็รับรู้เร่ืองทุกอยา่งแลว้ อยา่งเช่น กรณีเขา
มา เขาตอ้งมาถ่ายรูปดว้ยทุกๆ ปี เขาไม่ใช่แค่มีหนงัสือมา เขามีเจา้หน้าท่ีมาถ่ายรูปทั้งเขตขา้งหน้า
หรือวา่ในบา้น ท่ีวา่เรามีการต่อเติมอะไรไหม เขาจะมีเจา้หนา้ท่ีมาถ่ายรูปวา่ปีท่ีแลว้ลกัษณะบา้นเรา
เป็นแบบน้ีแลว้ปีต่อมาเขาก็ถ่ายรูปวา่เรามีการเปล่ียนโครงสร้างบา้นไปไหม มีอะไรเปล่ียนแปลงบา้ง 
เขาไม่ให้ต่อเติม ถา้เราต่อเติมอะไรตอ้งแจง้ให้เขารับรู้ตลอด เขาก็ทาํอย่างรัดกุม ไม่มีการปล่อยให้เรา
มาทาํอะไรตามใจชอบ เขา้ไปหมกเมด็อะไรอยา่งน้ีเราทาํไม่ไดห้รอก 
ถาม ทีน้ีเขาคิดค่าเช่ากนัปีละเท่าไรครับ พอจะบอกไดไ้หมครับ 
ตอบ ผมเสียปีละ 900 บาท 
ถาม เขาวดัเป็นตารางวาไหม 
ตอบ  น่าจะเป็นลกัษณะนั้น ก็คือ เน้ือท่ีมากก็จะเสียมาก คือเป็นลกัษณะอยา่งนั้น 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
อดีตประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวตัถุสถานและส่ิงแวดล้อมจังหวดัลพบุรี 
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ถาม ขอใหช่้วยแนะนาํตวัเอง 
ตอบ ผูรั้บใบอนุญาตเป็นเจา้ของโรงเรียนกาํจรวิทย ์อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี และอดีตประธาน
ชมรมอนุรักษม์าตั้งแต่ปี 46 ประมาณ 2 สมยั สมยัละ 2 ปี ก็จะเป็นช่วงท่ีทาํงานเป็นกรรมการชมรม
มาก่อนแลว้ก็มาเป็นประธานชมรม ตอนน้ีก็เป็นท่ีปรึกษาของชมรม  
ถาม เก่ียวกบัชมรมอนุรักษโ์บราณสถานน้ี พอจะบอกบทบาทหนา้ท่ีไดไ้หม 
ตอบ  ในส่วนของชมรมอนุรักษโ์บราณวตัถุสถานส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัลพบุรีน้ี บทบาทก็คือ เป็นการ
รวมกลุ่มของคนท่ีสนใจรักบา้นรักเมืองซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเอกชน และขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
ศิลปวฒันธรรม หรืออยา่งท่าน อาจารยภ์ูธร เดิมท่านเป็นพนัธรักษข์องวงันารายณ์ และท่านก็ไปเป็น
อาจารยข์องสถาบนัราชภฏัเทพสตรี และเออร่ีออกมาก็จะทาํงานเก่ียวกบัอนุรักษ์โบราณสถานซ่ึงเราก็
ทาํงานกบัท่านมาโดยตลอดรวมกบัทางสํานกัศิลปวฒันธรรม อาจารยว์ิไลวรรณ ฉํ่าพิรุณ ก็เคยเป็น
เลขาพี่ เราก็จะมีเครือข่าย นอกเหนือจากกรรมการท่ีเป็นผูท่ี้มีใจรักเมืองลพบุรีก็จะมีเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายรักถํ้าเอราวณั รักเมืองโบราณ ซบัจาํปาและจาํปีสิรินธร และก็มีกลุ่มวดัถํ้าตะโก กลุ่มวดัเขา
สมอคอน วดัไลย ์กลุ่มน้ีจะเป็นเครือข่ายของเรา ซ่ึงเกิดจากงานท่ีเราทาํ ตอนน้ีดูเหมือนกลุ่มสูงวยัเยอะ 
เราอยากไดก้ลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือไปตั้งชมรมยุวอนุรักษ ์ตอนน้ีเราเร่ิมรู้สึกลา้เพราะเราทาํกนัมาเยอะทาํ
กนัมานานสาํเร็จบา้งไม่สาํเร็จบา้ง อนัน้ีคือภารกิจ ทัง่อนุรักษโ์บราณสถานและส่ิงแวดลอ้ม แลว้เวลาท่ี
หน่วยงานของจงัหวดัมีอะไรก็จะเชิญเราเป็นตวัแทน จะเป็นทั้งผงัเมืองทั้งอนุรักษ์เมืองเก่า
ชมรมจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัทางจงัหวดั เป็นกรรมการของอนุรักษศิ์ลปกรรมทอ้งถ่ิน 
ถาม วิทยานิพนธ์ผมจะศึกษาเฉพาะพื้นท่ีเมืองเก่า บริเวณของวดัสันเปาโลมาบริเวณคลองเรือก 
1.729 ตารางกิโลเมตร ผมอยากทราบปัญหาท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานเฉพาะเขตเมืองเก่า อาจารยพ์อจะ
บอกไดไ้หมครับวา่ในอดีตมนัเป็นยงัไง และปัจจุบนัเป็นยงัไงครับ 
ตอบ จริงๆ เมืองลพบุรีเป็นเมืองท่ีโดดเด่น เพราะโบราณสถานกบัเมืองอยูคู่่กนัมานานมาก แต่ว่า
ในส่วนท่ีอยูก่็มีสาํนกัศิลปากร แต่ก่อนเป็นแค่หน่วยศิลปากร ท่ีดูแล เท่าท่ีรู้เพราะพี่เองนอกจากจะทาํงาน
ชมรมอนุรักษแ์ลว้ พี่ก็ยงัเคยเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเทศมนตรี สมยันั้นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
เมืองเก่าดว้ย เมืองลพบุรีโชคดีตรงท่ีวา่มีเทศบญัญติัควบคุมการก่อสร้างมานานตั้งแต่ประมาณปี 30 
เพราะเม่ือมีพร้อมๆ กบัท่ีมีรัตนโกสินทร์ เราก็เลยให้แนวทางมาว่า เมืองที่เป็นเมืองเก่าน่าจะมี 
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้าง ถา้ไม่มีแบบน้ี อาจารยเ์ช่ือวา่จะมีแต่ตึกอยูใ่นเมืองเยอะแยะแลว้ 
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ตอนน้ีก็ยงัควบคุมความสูงกนัได้บา้ง แต่ในส่วนของการบุกรุกก็ยงัมีอยู่ ถามว่าทาํไมมนัยงัมีอยู่ 
ก็ตอ้งกลบัไปถามกรมศิลปากรวา่ทาํไมถึงยงัปล่อยให้มี เพราะวา่จริงๆ แลว้ในมุมมองของพี่และเพื่อน
ท่ีเป็นภาคเอกชนเมืองลพบุรีไม่ไดเ้ติบโตเลย ในเขตเมืองมีแต่ท่ีราชพสัดุ ท่ีกรมศิลปากร ที่ทหาร
ขยายอะไรก็ไม่ได ้ไม่มีใครอยากอยู่ เมืองขยายไม่ออก แต่พอท่ี ท่ีเป็นพื้นท่ีของเป็นกรมศิลปากร
ถา้กรมศิลปากรดูแลใหเ้ช่าแค่ในจุดนั้นก็คงจะดีในเขตของตวัเอง แต่วา่มนัเป็นการบุกรุกแมก้ระทัง่
คลองเรือกท่ีอาจารยพ์ดู เม่ือสมยัท่ีพี่เป็นเทศมนตรี พี่ตอ้งลอกคลอง เพราะวา่บา้นมนัเขา้ไปในคลอง 
ซ่ึงตรงน้ีมนัเป็นท่ีของกรมศิลปากร กรมศิลปากรตอ้งดูแลให้เช่ากนัถูกๆ เยอะแยะไปหมด ตอ้งบอกวา่
ตรงน้ีเป็นแนวท่ีเราตอ้งลอกคลองเพื่อให้การระบายนํ้ า และเรียกวา่เป็นแนวคูคลองโบราณ แนวตั้ง
กาํแพงเมือง แนวครองท่ีเป็นเขต แต่ก่อนน้ีถา้อาจารยไ์ปดูภาพเก่าๆ ก่อนท่ีจะลอกคลอง บา้นลงมา
เยอะแยะมาก แต่เราก็ลอกไปไดห้ลายปีนบัแต่พี่เป็นเทศมนตรีก็ประมาณปี 30  
ถาม ปัญหาของการก่อสร้างบา้นเรือนมนัมีก่อนปี 30  
ตอบ มีมาก รวมถึงวดัปืนท่ีอาจารยเ์คยเห็น ตั้งแต่ไฟไหมปี้ 2511 ตอนนั้นเขตที่ไฟไหม ้คือ เขต
ถนนพระราม คือ แถวๆ ท่าหินทั้งหมด เพราะงั้นคนก็ไม่อยากไปไกลบา้นตวัเอง ตอนน้ีราชการมีท่ีวา่ง
ตรงวดัปืนก็เลยให้อยูแ่กข้ดัไปก่อน ตั้งแต่ปี 2511 จนปี 2546 – 2547 มนัก่ีปี พี่เคลียไดป้ระมาณ 48 
เกือบ 40 ปีดว้ยกนั ถามวา่มีความพยายามไหม พยายาม Case Study ศึกษาวา่วดัปืนน้ีถูกบุกรุกมาแลว้ 
เจา้ของน้ีบางคนอยูเ่มืองนอก แลว้หลายคนก็มีบา้นอยูแ่ลว้ แต่ตรงน้ีเป็นท่ีเก็บสินคา้ คือ จริงๆ ตวัเอง
ก็ไปสร้างบา้นใหม่หมดแลว้ แต่ก็ยงัไม่มีท่ีก็ยงับุกรุกท่ีตรงน้ีอยู ่ตอนนั้นพี่เป็นประธานชมรม พี่ก็รู้
ถึงความพยายามตรงน้ีมานานแล้ว แต่ว่าจงัหวะดีท่ีมีผูน้ ําของของจังหวดัใส่ใจ คือ ท่านรองผูว้่า
ราชการจงัหวดัลพบุรี ท่านธนทัเดช ท่านก็ใส่ใจกรณีน้ี ท่านก็เรียกพี่มาขอความคิดเห็น แลว้ก็จงัหวะ
ดีท่ีสํานักศิลปากรมีท่านอนัน ชูโชติ ผอ.สํานัก มาอยู่ด้วย ตอนแรกท่านบอกว่า “ทาํยงัไงดี ชมรม
อนุรักษ์จะเอามวลชนมาทาํยงัไงดีตรงน้ี” เราก็คิดกนั ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เกี่ยวกบัในหลวง เรา
อยากที่จะฉลองครบรอบครองราชย ์คือ ถือโอกาสเอาอนัน้ีทาํอะไรถวายในหลวงดี พฒันาบา้น
พฒันาเมือง เราพยายามดึงพระมหากษตัริย ์มาเพื่อให้ประชาชนทาํอะไรดีๆ ให้กบับา้นกบัเมือง ก็
เอาเด็กโรงเรียนวินิตฯ กบัโรงเรียนเทศบาลมาพฒันาตรงวดัปืน แลว้ใชส่ื้อให้เป็นประโยชน์ ออกข่าว
เลยว่า “เด็กๆ จะไดรู้้จกัวดัปืนนะ สอนประวติั วา่วดัปืนเป็นอะไร ” ให้ตรงนั้นรู้วา่ “เขามาทาํอะไร
ตรงน้ีแลว้”  คือ ใชเ้ยาวชน ใชแ้นวทาง ใชส่ื้อก่อนมาทาํ แลว้ท่านรองฯ ก็ให้เราไปหาอาจารยพ์ิบูลฯ 
ไปคุยกบับา้นบางบา้นว่า อยากจะทาํความดีไหม มีอยู่คนหน่ึงเขาเป็นคุณลุงซ่ึงเขาไม่ได้รวยอะไร
แต่เขาอยู่ในแถวตลาดเทศบาล ตลาดบนเมือง เขาบอกว่า “เขาอยากคืนพื้นท่ี” เราก็บอกจงัหวดั
ขอใบประกาศสักใบไดไ้หม และก็มีทาํงานไฟฟ้า เราไปมอบกนัในท่ีประชุมของหวัหนา้ส่วนราชการ
เลย ให้เขารู้สึกวา่เขาภูมิใจจริงๆ จะทาํยงัไงให้หาคนดีเป็นตวัอยา่ง หาคนดีๆ ท่ีมีจิตใจดีๆ อยากจะคืน
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ท่ีให้แผน่ดิน เพราะตรงน้ีเป็นท่ีแผ่นดิน ท่ีหลวงอยู่ เราก็ทาํข่าวอีก แลว้มีอยู่คนหน่ึงคุณพ่อเขาป่วยอยู ่
เราก็เชิญรองผูว้่าฯ ไปหาท่ีบา้นเขาเลย ไปขอบคุณ เพราะเขาจะคืนพื้นท่ีเหมือนกนั ไปขอบคุณเขาท่ี
เตียงผูป่้วยเลย รองฯ ก็ยอม ประมาณ 4 – 5 ครอบครัวท่ีเร่ิมคืนพื้นท่ี  
ถาม วธีิของอาจารยน้ี์เหมือนกบัเป็นการอภยัทานประมาณน้ี  เลยนะครับ 
ตอบ ลกัษณะนั้น เราก็ไม่ไดว้า่เขาผิด พอเห็นคนนั้นคืนคนน้ีคืน แต่ตอ้งเส่ียงต่อการถูกกร่นด่า คนท่ี
ไม่อยากคืน ก็แช่ง “ยายน้ีจะเผาบา้นแถวน้ี จะไล่ท่ีเรา ฯ” คือเราตอ้งยอมรับสภาพของคนท่ีเห็นแก่ตวั 
แต่คนท่ีเห็นแก่บา้นแก่เมืองน้ีเราก็เชิดชูยกย่องเขา แต่มนัยงัไม่หมด ยงัอยู่อีกตั้ง 10 ครอบครัว 
ในเม่ือไม่หมดทาํอย่างไร เดินขอก็มีนะอาจารย ์เดินขอตามบา้นท่ีเขา คือ ตรงน้ีเป็นท่ีเก็บแต่บา้น
ร้านเขาก็อยูริ่มถนน ไปเดินขอเขา ท่านรองฯ ไปเดินเองเลย พี่ก็ไปเดินดว้ย กบัคุณนิวตัร ธาราภูมิ 
ไปเดินขอให้คืนตรงน้ีเถอะ คุณก็มีร้านของคุณแลว้ ตรงน้ีคุณเอาไวเ้ก็บของคืนเถอะ ใช้ทุกวิธีแลว้ 
เดินขอก็แลว้อะไรก็แลว้ คุณนิวตัร ธาราภูมิ ก็ไปเดินขอกบัพี่ เพราะเป็นคนแถวนั้น คุณนิวตัรก็ถูกว่า  
วา่ไดท่ี้มนัตอ้งเอามาสร้างอะไรแน่เลย คือทุกคนไม่มีดีเลย พี่ไปทาํอะไรเพื่อวดัปืน หลงัจากนั้นจึงตอ้ง
ใชก้ฎหมาย คุณอนนัต ์ชูโชติ บอกวา่ผมใชก้ฎหมาย แกก็บอกวา่ “แลว้ ผอ.สํานกัฯ คนอ่ืนๆ ทาํไมไม่ใช ้
แลว้ทาํไมท่านถึงคิดใช ้ในเม่ือมนัควรจะใชไ้ดต้ั้งนานแลว้” แลว้พอเขาใชก้ฎหมาย ไม่นานก็สําเร็จ 
ก็ออกมาเป็นวดัปืนสง่างามอยา่งท่ีเห็น แต่จะเห็นวา่กลยุทธ์ท่ีใชม้นัหลายวิธีการกวา่ท่ีจะไดม้าประชุม
กบัเจา้ของครอบครัวประชุมกนัหลายยกมากๆ จนสรุปคือกฎหมาย 
ถาม สรุปแลว้ก็คือทั้งในอดีตและในปัจจุบนัเร่ืองของการบุกรุกโบราณสถาน ในจงัหวดัลพบุรี 
บางพื้นท่ีก็มีการออกไปได ้
ตอบ  บางพื้นท่ี  ถา้มนัไม่วกิฤต หรือวา่กรมศิลปากรยงัไม่ทาํอะไร 
ถาม แต่วา่จุดอ่ืนมีการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
ตอบ มนัยงัไม่ชดัเจน เพราะว่า จริงๆ เรามองเห็นว่ามนัควรจะทาํอีกตั้งหลายจุด ยกตวัอย่างเช่น 
จุดตรงประตูเมือง ขา้งหลงัประตูเมือง ตรงประตูชยั ขา้งหลงัตอนนํ้าท่วมน้ีเละเลย เขาก็อยูก่นัอยา่งลาํบาก 
และเขาก็อยู่กนัอย่างไม่ถูกตอ้ง แต่ก็ยงัมีการปล่อยปะละเลย ตรงน้ีเป็นหน้าท่ีของกรมศิลปากร 
ตอ้งไปใส่ใจแลว้จะตอ้งไม่ให้มาบุกรุกเพิ่มมากข้ึน ตรงน้ีมนัควรจะเป็นหนา้ท่ีกรมศิลปากร ชมรม
อนุรักษฯ์ จะไปนัง่ทาํไดอ้ยา่งไรหมดทุกจุดๆ  แต่วา่จุดน้ีมนัเป็นจุดอุจาดตามากเน่ืองจากอยูก่ลางเมือง  
บา้นเจา้พระยาวิชาเยนทร์ก็สวยงามสง่า  ถา้ตรงน้ีพอเราเคลียร์ไป  เห็นวา่ก่อนหนา้น้ีจะมีการเอาวง
ออร์เคสตรามาเล่น ล่าสุดน้ีมีโขนมาเล่น ตรงนั้นแหละทาํอะไรก็ไดใ้ห้มนัมีแอคทีวิต้ี ให้คนในบา้น
ในเมืองเห็นโบราณสถานท่ีดูสง่างามแลว้ก็เขา้ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีความสุข อนันั้นมนัตอ้งมีกลยทุธ์เสริม
เขา้ไปดว้ย 
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ถาม อาจารยค์รับ ขอ้เสนอแนะในการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน อาจารยมี์
ขอ้เสนอแนะอะไรบา้งไหมครับ 
ตอบ ตอ้งให้ความรู้ประชาชน ให้เขาตระหนกั ถา้เฉพาะกลุ่มเรากลุ่มเดียวไม่ได ้และส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด 
เราตอ้งลงไปทาํท่ีเยาชน ถา้เยาวชนไดเ้ห็นความสําคญั อย่างโรงเรียนพี่สมยัก่อนพี่จะไม่จดัออก
ทศันศึกษาต่างจงัหวดั พี่ให้นโยบายเลยเด็กตอ้งรู้ตวัรู้ตนของตวัเอง วงันารายณ์ วดัญาณรังศรี 
สวนสัตวส์ระแกว้ ไม่ตอ้งไปท่ีไหน อนัตรายก็อนัตราย เอาบา้นเอาเมืองเราก่อน รู้จกับา้นเมืองเราก่อน  
ถา้เด็กโตหน่อยไปเข่ือนป่าสัก 
ถาม อาจารยท์าํใหผ้มคิดถึง คนท่ีมาพดูกบัผมเร่ืองหน่ึง เขาบอกวา่ “เขาอยูต่่างประเทศ เขาบอกวา่ 
ง่ายมากท่ีสุดเลยวิธีการท่ีจะทาํการอนุรักษเ์มืองคือปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ให้เด็กรู้ว่าเมืองน้ีความสําคญั
มนัอยูต่รงไหน พระนารายณ์คือใคร เขามาก่อตั้งเม่ือปีเท่าไร สามารถอธิบายไดช้ดัเจนเลยถึงประวติั
ความเป็นมาของเมืองลพบุรี” 
ตอบ ถูกตอ้ง นั้นแหละ ซ่ึงจริงๆ ถา้พูดไปแลว้ อยา่งเม่ือวานพี่ไดป้ระชุมกบัท่านผูว้า่ฯ ท่านผูว้า่ฯ 
บอกว่า ท่านฯก็เน้นอยากให้เยาวชน  เม่ือนั้นจริงๆ แลว้ถา้ท่านผูว้า่ฯ ลงเต็มตวั ขบวนแห่น้ีตอ้งสั่ง
โรงเรียนเลย โรงเรียนขา้งนอกก็ตอ้งมาดู พระนารายณ์อยูไ่กลใช่ไหม มาดูตรงพระปรางคส์ามยอด
เด็กโตหน่อย เด็กเล็กอนุบาลก็ไม่ไดเ้ห็น ขบวนแห่ตรงไหน เด็กไปประจาํจุดตรงไหน ตอ้งให้เด็ก 
คือ เราไม่สั่งก็ไม่ไดน้ะ ถา้จะบอกวา่ “เอา้เด็กๆ ให้พ่อแม่ไปดูก็ไม่ได ้หรือไม่ยงังั้นก็ตอ้งสั่งรายงาน 
เด็กชอบทาํรายงาน อาจารยก์็ชอบสั่งเด็ก ไปทาํรายงานวาดรูปขบวนแห่ท่ีประทบัใจ ตวัละครท่ีประทบัใจ 
เน้ือหาประวติัศาสตร์ในขบวนนั้นมนัเป็นอยา่งไร เราตอ้งใหง้านใหเ้ด็กคน้ควา้ ตวันั้นตวัอะไรท่ีนัง่เสล่ียง
อยู่นะตวัไหน ตวัน้ีคือตวัอะไร เขามีความสาํคญัในสมยัประวตัิศาสตร์ยงัไง ตอ้งให้เด็กไดศ้ึกษา
อยา่งลุ่มลึกเขา้ไปใหเ้ห็นวา่ ทาํไมฝร่ังเศสถึงมามีความสัมพนัธ์กบัเรา และเปอร์เซียคืออะไร  ไม่อยา่งนั้น
เด็กก็จะไม่รู้ ยกตวัอยา่ง อยา่งลูกพี่ พี่ใหลู้กไปเล่นแสงเสียงทุกวนั เด๋ียวน้ี แม่เราตอ้งไปดูท่ีพระท่ีนัง่
ท่ีพระนารายณ์เสร็จสวรรคตพระท่ีนัง่สุทธาสวรรค ์เด็กรู้แลว้ เพราะฉะนั้นการอะไรท่ีจะทาํให้ลูกเรารู้
หรือเยาวชนรู้ คือ ตอ้งเขา้ไปคลุกเขา้ไปเล่นอยูใ่นวงั ไปเล่นมอญซ่อนผา้ในนั้น ไปดูการแสดงแสงเสียง 
ไปดูพระท่ีนัง่สุทธาสวรรคเ์ขามีอะไร ตอ้งใหเ้ด็กไดซึ้มซบับ่อยๆ  
ถาม นั้นก็คือ เกิดจิตสาํนึกข้ึนมา 
ตอบ อาจารยไ์ปเจอผูห้ญิงจีนเขาเป็นนกัวิจยั  เขามาทาํวิจยัท่ีวงันารายณ์  เขาไปถามคนขา้งๆ วงั  
ถามวา่เคยเขา้วงัไหม ไม่เคย บางร้าน บางคน ถามวา่ทาํไมไม่เคย ก็เห็นอยูท่าํไมตอ้งเขา้  
ถาม ก็คือเห็นแต่วงัแต่ไม่เคยทราบความเป็นมาของวงัเลย นอกจากแนวทางของการตระหนกัแลว้
อาจารยมี์อยา่งอ่ืนอีกไหม 
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ตอบ  ครูก็ตอ้งรู้ดว้ย เหมือนกบัวา่ อตัลกัษณ์ของจงัหวดัก็ตอ้งสอดคลอ้ง เหมือนกบัโรงเรียนกบัจงัหวดั
ก็ตอ้งไปดว้ยกนั เหมือนตอนน้ีท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัฯ มอบโรงเรียนทุกโรงเรียน ตอ้งรู้ภูมิปัญญา
บา้นเมือง และศึกษาตวัตนของชุมชนของตวัเองวา่ตวัเองไทยพวน  ตวัเองไทยยวน ตวัเองไทยรามญั  
มนัมีตน้ตอของมนัมายงัไง โรงเรียนตอ้งรู้ เด็กตอ้งรู้ ถา้ผูใ้หญ่สั่งมาแบบน้ีโรงเรียนก็ตอ้งสนองดว้ย  
ท่ีจริงไม่ตอ้งรอให้ผูใ้หญ่สั่งหรอกเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนเลย เด็กตอ้งรู้ตวัตนของชุมชน ของเมือง 
ตวัน้ีสาํคญัแลว้ครูก็ตอ้งรู้ดว้ย ครูน้ีสําคญัถา้ครูไม่รู้อยา่ไปคิดวา่เด็กจะเอาอะไรมารู้หรอก  ครูก็ตอ้งรู้
อย่างชมรมอนุรักษ์จดัประจาํ คือ การสัมมนาให้ความรู้บา้นเมือง อย่างล่าสุดที่ชมรมอนุรักษ์
ทาํนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระนารายณ์ ก็จดัสัมมนาให้ครูรู้และจดัทวัร์ในวงั ตอ้งทาํบ่อยๆ 
บางทีครูก็ได้กลุ่มเดียวแต่ครูลพบุรีมีตั้งเยอะ จงัหวดัลพบุรีมี 11 อาํเภอ แต่ครูมาแค่ 100 กว่าคน 
มนัไม่ทัว่จะทาํอยา่งไร 
ถาม อาจารยค์รับแลว้เก่ียวกบัเร่ืองของการกาํหนดเขตโบราณสถาน อาจารยค์ิดวา่มนัเป็นปัญหา
ในลพบุรีไหม  เพราะวา่โดยหลกัแลว้เราจะเห็นป้ายประกาศวา่ “ใครบุกรุกอะไรอย่างน้ีเป็นความผิด” 
แต่ผมก็ยงัเห็นวา่มีการบุกรุกกนัอยูเ่ร่ือย มนัไม่มีการกาํหนดเขตท่ีมนัชดัเจน 
ตอบ ก็อยา่งท่ีบอก ตอ้งแจง้ให้ประชาชนทราบ ถา้มนัรุนแรงก็ตอ้งใชก้ฎหมายอยา่งท่ีทาํ ซ่ึงถา้ทาํ 
ดีกวา่ไม่ทาํ ไม่อยา่งนั้นเมืองก็จะยิง่แยม่นัจะยิง่เส่ือมไปเร่ือยๆ 
ถาม อาจารยพ์อจะทราบไหมครับวา่มนัมีกฎหมายเก่ียวกบัการกาํหนดเขตโบราณสถาน เม่ืออธิบดี
กรมศิลปากรประกาศเป็นโบราณสถานแลว้ ก็มีอาํนาจท่ีจะกาํหนดเขตโบราณสถาน ทีน้ีผมอยากถาม
อาจารยว์า่ อาจารยรู้์ไหมวา่จริงๆ แลว้เขตโบราณสถานมนัจริงๆ แลว้มนัอยูข่นาดไหน  
ตอบ  ถา้เขตเมืองเก่าท่ีเขาบอกก็จะแค่ 1.729 ตารางกิโลเมตร มนัรวมพื้นท่ีบางส่วนของเขตเทศบาล
เท่านั้น เขากลวัว่าถา้เอาทั้งหมดทั้งเขตเทศบาลมนัจะทาํอะไรยาก เขาก็เลยค่อยๆ กาํหนดเขตเมือง
เก่าแค่ในเฉพาะหลงัทางรถไฟไป ก็เลยค่อยๆ ทาํ แต่ถา้ไม่ทาํเลยจะยิง่แย ่
ถาม  คือในเขตเมืองเก่ามนัก็จะมีโบราณสถานหลายจุด และแต่ละจุด เช่น แนวประตูชยั, คลองเรือก
(คูเมืองเดิม) ก็ถือวา่เป็นโบราณสถาน ทีน้ีปัญหาท่ีมนัมีการบุกรุกผมเขา้ใจวา่จริงๆ แลว้ประชาชน
อาจจะยงัไม่รู้วา่เขตโบราณสถานท่ีแทจ้ริงมนัห่างประมาณไหน 
ตอบ ก็อยา่งท่ีบอกวา่เม่ือไรท่ีประกาศก็จะตอ้งแจง้ให้ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตของศิลปากร ทราบว่า
คุณจะต่อเติมอะไรไม่ได ้หรือตรงน้ีอยูไ่ม่ไดแ้ลว้นะ มนัไดแ้ค่ไหน คุณจะตอ้งบอก 
ถาม อาจารยค์รับอีกเร่ืองหน่ึงก็คือ กรณีศึกษาวดัสันเปาโล วดัสันเปาโลมนัมีตึกท่ีก่อสร้างแลว้มนั
บงัโบราณสถานวดัสันเปาโลเลย 
ตอบ และเราก็ใชเ้งินของมูลนิธิซ้ือตึกมาลา้นหน่ึง และก็ทุบแลว้ส่วนหน่ึง แต่มนัยงัไม่หมด ซ่ึงจริงๆ 
ตรงนั้นจะวา่ไปแลว้มนัเป็นท่ีท่ีสมเด็จพระนารายณ์ให้เป็นวดั ไม่รู้มนัออกเอกสารสิทธิไปไดต้ั้งแต่
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เม่ือไร ทีน้ีพูดถึงจุดอีกจุดหน่ึงแถวๆ คลองเรือก(คูเมืองเดิม)ก็ออกเป็นเอกสารสิทธิไปได ้ซ่ึงจริงๆ 
ตรงนั้นมนัเป็นท่ีกรมศิลปากร น่ีคือส่ิงท่ีจะตอ้งเป็นปัญหาคาใจอยู่ ว่ามนัทาํไมถึงเป็นอย่างนั้น 
อย่างวดัสันเปาโลตอนน้ีมนัทุบตึกไปแล้วตึกหน่ึง แต่ยงัมีท่ีท่ียงัเป็นท่ีเอกสารสิทธิของคนอ่ืนอยู ่
ของเอกชนเรายงัซ้ือไดไ้ม่หมด ซ่ึงอยูท่ี่กรมศิลปากร วา่จะทาํยงัไงท่ีจะเปิดมุมมองให้ออกมาสง่างาม
ยิง่ถา้เกิดวา่ไม่ไดซ้ื้อท่ี ตอนน้ีเท่าท่ีรู้คือในหลวงไม่ไดรั้บพระราชทาน เราจะถวายแต่ในหลวงไม่ไดรั้บ 
สาํนกัพระราชวงัไม่ไดรั้บท่ีตรงน้ีท่ีเราซ้ือไวก้็ยงัเป็นประเด็นอยูว่า่มูลนิธิของพูล่าํยองน้ีซ้ือมาจะเป็น
กรรมสิทธ์ิใคร  เราซ้ือมาแลว้ซ้ือจากเขาแลว้ก็ยบัย ั้งการสร้างตึก 

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานโบราณคดี 
วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2555 

ถาม ขอใหช่้วยแนะนาํตวัเอง 
ตอบ ขา้พเจา้หวัหนา้กลุ่มงานโบราณคดี สาํนกังานศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี  
ถาม เก่ียวขอ้งอยา่งไรเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานน้ี พอจะบอกบทบาทหนา้ท่ีไดไ้หม 
ตอบ มีหนา้ท่ีในการดูแลโบราณสถาน สาํรวจขดุคน้และข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โดยมีหนา้ท่ีร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ เราไม่ใช่เจา้ของคนเดียว มีหน่วยงานอ่ืนที่ตอ้งร่วมกนัดูแล เช่น ราชพสัดุ มีหนา้ท่ี
ดูแลสาธารณะประโยชน์เพื่อการสาธารณะตามวตัถุประสงคข์องสถานท่ีนั้น เป็นตน้ 
ถาม ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการทาํให้โบรารณสถานเสียหายในเขตลพบุรีมีอย่างไรบา้งตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบนั 
ตอบ ในอดีตมีการเขา้ไปปลูก มีการอพยพเขา้ไปปลูกบา้นเรือนบริเวณคลองเรือกและประตูชยั  
มีการบุกรุกเขา้ไปสร้างโกดงัเก็บสินคา้ ร้านคา้ และท่ีอยูอ่าศยั ในบริเวณวดัปืน นอกจากน้ียงัมีการสร้าง
ร้านหนังสือนายอินทร์ติดกบัโบราณสถาน หรือบริเวณวดัสันเปาโลมีการก่อสร้างอาคารติดเขต
โบราณสถานและสูงจนบดบงัโบราณสถาน มีการออกโฉนดท่ีดินทบัท่ีดินซ่ึงเป็นโบราณสถาน 
ถาม ปัญหาการกาํหนดเขตโบราณสถาน 
ตอบ ก่อนอ่ืนตอ้งเขา้ใจคาํวา่โบราณสถานก่อน โดยแบ่งโบราณสถานออกเป็น โบราณสถานท่ีมีเจา้ของ 
และโบราณสถานท่ีไม่มีเจา้ของ และยงัมีโบราณสถานอีกประเภทหน่ึง คือ โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน
และไม่ข้ึนทะเบียน ลพบุรีมีโบราณสถานส่วนหน่ึงท่ีข้ึนทะเบียน เช่น วงันารายณ์ ปรางสามยอด 
และมีการข้ึนทะเบียนอยู่ 2 อย่าง คือ ข้ึนทะเบียนแบบกนัเขต กบัข้ึนทะเบียนแบบไม่กนัเขต 
การไม่กนัเขตนั้น เน่ืองจากว่า แต่เดิมพระราชบญัญตัิก่อนปี พ.ศ.2504 มีพูดไวอ้ยู่ขอ้หน่ึงว่า 
โบราณสถานท่ีมีช่ือมาก่อนหนา้น้ี มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานท่ีอธิบดีกรมศิลปากร ไดจ้ดัทาํบญัชี
หรือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนท่ีพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ จะใชบ้งัคบั คือ อยูต่ ั้งแต่ปี 
พ.ศ.2470-2480 มีโบราณสถานอยู่กลุ่มหน่ึง ที่ได้ข้ึนทะเบียนไว ้ในสมยันั้นจะข้ึนไวแ้ต่ชื่อ 
สืบเน่ืองมาจาก พ.ศ.2498 มีกฎหมายท่ีออกใชบ้งัคบัในขณะนั้น  แต่พอกฎหมายปี พ.ศ.2504 เกิดข้ึน 
ไดมี้การประกาศเขต แต่ในขณะนั้นไม่มีการประกาศแน่ชดัวา่เอาก่ีเมตร ณ บดัน้ี ก็ยงัไม่การกาํหนด
ท่ีแน่ชดั ใช้ดุลพินิจแลว้ก็ใช้แนวปฏิบติัท่ีถือกนัมาโดยทัว่ไปท่ีให้ใช้ 20 เมตร แต่ก็ยงัไม่แน่ชดัว่า 
20 เมตร จากตรงไหน จากตวัโบราณสถานหรือขอบของโบราณสถาน  
ถาม พื้นท่ีบางพื้นท่ีมีปัญหาระหวา่งพื้นท่ีท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนกบัพื้นท่ีท่ีเป็นโบราณสถาน
จากการท่ีผมไดส้ัมภาษณ์นายช่างรางวดัท่ีดิน ไดบ้อกวา่ พื้นท่ีบางพื้นท่ีมีโฉนดท่ีออกในสมยัรัชกาลท่ี 5 
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ที่ของกรมศิลปากรที่ใช้แผนที่แบบราบ แต่ไม่ตรงกนั กรมศิลปากรจึงเขา้ไปคา้นและทาํให้เกิด
ปัญหาข้ึน อยากทราบวา่กรมศิลปากรแกปั้ญหาอยา่งไร 
ตอบ รัชกาลท่ี 5 ออกโฉนดก็ตอ้งดูวตัถุประสงค ์ตอ้งดูวา่ปัจจุบนัออกโฉนดผิดบา้งไหม สมยันั้น
ความรู้ยงัไม่ถึง การออกโฉนดผิดก็มีบา้ง ซ่ึงทาํให้ถูกบา้งผิดบา้ง บางแปลงเป็นบึงนํ้ าก็ยงัมี
การออกโฉนด แมก้ระทัง่หลวงเองก็ยงัมีการทาํผิด ที่บา้นพกัคนชราเป็นหนองนํ้ าทั้งแปลงก็มี 
หรือแมแ้ต่สถานีตาํรวจเป็นบึงทั้งแปลงก็มี อนัน้ีไม่โทษวา่ผิดถูกอยา่งไร คือว่าโบราณคดีเขา้ไปก็
งานชา้  
ถาม ตรงน้ีมีปัญหาอยูใ่ช่ไหมครับ 
ตอบ ยงัมีปัญหาอยู่ค่ะ ถา้กรมท่ีดินคิดว่าโฉนดท่ีดินท่ีออกมาสมยัรัชกาลท่ี 5 ถูกตอ้งเสมอ ก็จะมี
ปัญหาแบบน้ีในลพบุรี และไม่สามารถออกโฉนดไดด้ว้ย หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาน้ี 
ถาม แลว้ทาํอยา่งไร 
ตอบ ก็ตอ้งออก 
ถาม ลพบุรีในส่วนท่ีเป็นปัญหามากก็คือการบุกรุกแนวคูเมืองใช่ไหมครับ มีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง
ในการแกไ้ขปัญหา 
ตอบ อยากเสนอแนะวา่ อยากให้มีการเวนท่ีดินคืน และจดัท่ีชุมชนใหม่ให้กบัชาวบา้นท่ีเขา้ไปบุกรุก
อาศยัอยูใ่นบริเวณเขตโบราณสถาน 
ถาม จากท่ีผมศึกษาโบราณสถานมา ผมมีความคิดวา่ ในดา้นการอนุรักษโ์บราณสถานมกัจะมีปัญหา
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ท่ีดิน ผงัเมือง และราชพสัดุ 
ตอบ มนัเป็นไปโดยปริยาย เน่ืองจากมนัเป็นเขตโบราณสถาน เราไม่รับผดิชอบไม่ได ้ 
ถาม เม่ือมีหลายหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง จึงทาํใหเ้ร่ืองการอนุรักษด์อ้ยลง 
ตอบ ใช่ค่ะ จริงๆ แลว้เมืองลพบุรีเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นเมืองนาํร่องในการบริหารจดัการร่วมกนั
ในหลายหน่วยงาน 
ถาม คุณภคดีคิดวา่ ควรมีหน่วยงานเขา้มาทาํหนา้ท่ีดูแลแทนกรมศิลปากรหรือไม่ครับ เช่น ชมรม
อนุรักษโ์บราณวตัถุสถานฯ 
ตอบ แต่ชมรมอนุรักษฯ์ ไม่มีความสามารถ ไม่มีอาํนาจทางกฎหมาย และไม่มีการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย 
ถาม หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแลโบราณสถาน มี 2 หน่วยงานใช่ไหมครับ คือ กรมศิลปากร กบั 

สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
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ตอบ สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จะดูแลเฉพาะส่ิงแวดลอ้มรอบ
โบราณสถานเท่านั้น เช่น จะทาํอยา่งไรไม่ให้ตึกสูงเขา้มาเบียดโบราณสถาน ใกลเ้กินไป เขาควรจะทาํ
ในส่วนพื้นท่ีรอบนอก ในส่วนของโบราณสถานกรมศิลปากรมีหนา้ท่ีดูแลอยูแ่ลว้  

 
จบการสัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์  
เจ้าหน้าที ่ส านักงานทีด่ินจังหวดัลพบุรี 

วนัที ่17 ตุลาคม 2555 
 

ถาม เร่ิมจากแนวคูเมือง  มีการปลูกสร้างบา้นเรือนอยูติ่ดคลองอยากทราบวา่พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวน้ี
เป็นพื้นท่ีของใคร  
ตอบ เป็นท่ีกรมศิลปากร ร่วมกบัธนารักษ ์ 
ถาม ไม่ใช่ท่ีของเอกชนใช่ไหมครับ 
ตอบ ไม่ใช่ 
ถาม อยา่งนั้นการอนุญาตก็ข้ึนอยูก่บักรมศิลปากร กบัธนารักษท่ี์จะอนุญาต ถึงจะไม่ใช่พื้นท่ี ท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของสํานกังานท่ีดิน ท่ีดินจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีท่ีดินท่ีมีโฉนด ประเด็น คือ 
คลองเรือกไม่เป็นพื้นท่ี ท่ีมีโฉนด 
ตอบ ไม่ใช่  มนัเป็นที่สาธารณะเดิม แต่ทีน้ีมนัมีช่ือและเป็นคูเมืองเก่า จึงขั้นกบักรมศิลปากร 
กบัธนารักษ ์ซ่ึงการจะจบัแปลงให้ราษฎรเช่าธนารักษก์็จะมีผงัของเขาจะมีผงับริเวณน้ีแลว้ ใครเช่า
แปลงไหนก็จะมีผงั  
ถาม ประเด็นของอาจารย์คือ มันจะมีท่ีดินท่ีเอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิแต่พิพาทกับกรม
ศิลปากรเร่ืองแนวเขต ปัญหามีว่าตรงน้ีเป็นท่ีดินมีโฉนดตั้งแต่สมยั รัชกาลท่ี 5 แต่กรมศิลปากร 
อยากให้เพิกถอน ดังนั้นบริเวณท่ีตรงน้ีจึงยงัเป็นขอ้โตแ้ยง้อยู่ กรมศิลปากร ใช้ พระราชบญัญติั
โบราณสถานวา่เม่ือไรประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ห้ามก่อสร้าง คุณตอ้งถูกจาํกดัสิทธิ ท่ีน้ีก็เลยมี
ปัญหาว่าท่ีดินท่ีเอกชนท่ีสํานักงานท่ีดินออกให้มีโฉนด ในกรณีน้ีจะมีการใช้วิธีการใดในการ
เยยีวยา 
ตอบ ตอนน้ีเท่าท่ีทราบ ธนารักษ์เขามีงบประมาณเขากาํลงัดาํเนินการอยู่ โดยธนารักษ์กาํลงักนัพื้นท่ี
แนวเขตเมืองเก่าคูเมืองเก่า แนวกาํแพงเมืองเก่า ที่อยู่ในความดูแลเขากนัออกจากราษฎร คือ 
จะปักหลกัเขตกนัเขตท่ีแน่นอน วา่คือบริเวณน้ีเป็นแนวเขต คูเมืองเก่าท่ีเหลือเป็นท่ีเอกชน  
ถาม ตอนน้ีมนัยงัไม่ชดัเจนใช่ไหมครับ 
ตอบ ใช่ๆ แต่ตอนน้ีธนารักษ ์เขาเร่ิมดาํเนินการไปบางส่วนแลว้ อยา่งคลองสายบวั ท่ีผมไปวดัรังวดั
เม่ือปีท่ีแลว้บริเวณกาํแพงวดัคลองสายบวั อนัน้ีผมสมมุติ เขาก็เร่ิมกนัแลว้เพราะว่าเวลาไปยืนเขต 
กรมศิลปากร จะโยนให้ธนารักษ์วา่ธนารักษอ์ยู่ระหว่างดาํเนินการกนัเขต คือ สํานกังานท่ีดินก็ทาํ
อะไรไม่ได ้แต่สํานกังานท่ีดินจะทาํไดก้็คือกรณีว่า ใชก้ฎหมายกบัระเบียบของสํานกังานท่ีดินเขา้ไป 
คือใหเ้จา้ของนาํรังวดัตามแนวเขต เราตรวจสอบแลว้ใกลเ้คียงเสร็จ กรมศิลปากร จะรับรองหรือไม่ 
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เราก็สอบถามตามระเบียบปฏิบติัราชการ 30 วนั ถา้ไม่มาเราก็เสนอให้เขาดาํเนินการให้ราษฎรไปเลย 
ถือวา่ถูกตอ้ง เพียงแต่วา่ราษฎรไม่กลา้นาํเราจะทาํไม่ได ้ถา้ราษฎรกลา้นาํเราสามารถท่ีจะดาํเนินการ
ตามระเบียบได ้เราก็สอบถามกรมศิลปากรไป ถา้กรมศิลปากรไม่คดัคา้นก็คือจบ ถา้คา้นก็วา่ไปตาม
กระบวนการ ไกล่เกล่ียเสร็จฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ตอ้งไปฟ้องศาลภายใน 90 วนั ถา้ทั้งคู่ไม่ฟ้องก็ยกเลิก
คาํฟ้องไป ถือวา่ไม่ประสงค์จะดาํเนินการต่อ คือ อยูท่ี่เจา้หนา้ท่ีของท่ีดิน ผูร้้องขอจะนาํไหมถา้นาํ 
ผมก็จะเช็คคร่าวๆ แลว้นาํไป ส่วนธนารักษก์บักรมศิลปากร คา้นหรือไม่คา้นก็วา่ไป ถา้ไม่คา้นผมก็
มาปฏิบติัตามระเบียบ 
ถาม ทางปฏิบติั ปัญหาคือวา่มนัตอ้งมีการกนัเขตก่อนใช่ไหม 
ตอบ  ใช่ คือเราตรวจสอบ เราก็จะไม่ให้ลํ้ า ตรวจสอบรูปแผนท่ีถา้มนัมีการลํ้าเจา้พนกังานเขาก็จะ
ให้กนัออก คือว่าเราวดัเสร็จเราตอ้งเอารูปแผนท่ีมาวางแลว้มาเทียบรูปเก่า ถา้มนัมีเน้ือท่ีเกิน มนัรุกลํ้ า
เราตอ้งกนัตามระวาง ตามหลกัฐานโฉนด 
ถาม คือถือโฉนดเป็นเกณฑใ์ช่ไหม 
ตอบ ใช่ คือเหมือนลักษณะเดียวกัน มนัก็จะเข้ากรณีการตรวจสอบท่ีสาธารณะเหมือนกัน ถ้า
เปรียบเทียบยงัง้ีมนัก็เหมือนกบัท่ีสาธารณะชนิดหน่ึง คือเวลาเราไปตรวจสอบเราก็ตรวจสอบโฉนด
ให้เต็ม ท่ีเหลือคือเป็นท่ีสาธารณะ การรังวดัแบบน้ีก็เหมือนกนั คือเราก็ตรวจสอบโฉนดให้เต็ม คือ
ให้ใกล้เคียง เน้ือที่อาจจะขาด แต่รูปแผนที่มนัได้นั้น คือจบที่เหลือก็คือที่คูเมืองเก่า แต่กรณีท่ี
กรมศิลปากร เขาชอบมาคา้นน้ีเขาจะใชแ้ผนท่ีสมยัพระนารายณ์ มาจบัวา่ของเขาใหญ่กวา่น้ี แต่มนั
ไม่ใช่ เพราะอนัน้ีมนัถูกยกเลิกเม่ือสมยัรัชกาลท่ี 5 ไปแล้ว มนัเพิกถอนไม่ได ้คือ ทางออกก็ถูกตอ้ง 
เพิกถอน มนัตอ้งไปสู้กนัใหศ้าลสั่ง ลกัษณะน้ีมนัก็ตอ้งมีรูปแผนท่ีอยา่งรูปแผนท่ี  ท่ีปรากฏในระวาง
ท่ีสาํนกังานท่ีดินที่มีมาตราส่วนยึดที่ถือไดต้รวจสอบได ้ มนัไม่ใช่วา่แผนที่อนันั้นมนัเป็นรูปลอย
ไม่มีมาตราส่วน จะยึดตรงไหน เขตเขาอยู่ตรงไหน เคล่ือนตรงโน้นก็ได้ตรงน้ีก็ได้ หรือเขตเขา
อาจจะ 20 เมตร แต่รูปเขาไม่ไดล้งมาตราส่วนแต่เราดูอาจจะเป็น 20 เมตร แต่ท่ีจริงไม่ใช่ แต่ของ
สาํนกังานท่ีดินมนัมีมาตรส่วนควบคุม มนัสามารถตรวจสอบไดว้า่โฉนดตาํแหน่งมนัอยูไ่หน ซ่ึงถา้
ไม่ตรวจสอบจากระวางค่าหลวง เราก็ตรวจสอบจากระวางภาพถ่ายเรารูปแผนท่ีไปประกอบกบั
ระวางภาพถ่าย จะเป็นปี 24 ปี17 ปี 25 ปี 45 มนัตรวจสอบไดห้มดทุกแผนท่ีมนัจะใกลเ้คียงกนัหมด 
ทีน้ีเราก็ตรวจสอบได ้ 
ถาม คือแผนท่ีหลวง 
ตอบ กฎหมายรัชกาลท่ี 5 ร.ศ.128 พ.ศ.2454 อาจารยก์็ถ่ายตรงน้ีไปประกอบได ้แนวคูเมือง คือ 
แนวเส้นดาํน้ี คือ คลองเรือก อยา่งท่ีสาธารณะมนัก็มีบอก พอเวลาผมตรวจสอบมาผมก็ตอ้งยึดจาก
มุมน้ีมาคร่าวๆ ใหเ้จา้ของท่ีช้ีดูคร่าวๆ ถา้ไม่ลํ้าท่ีสาธารณะผมก็ดาํเนินการ ลกัษณะเดียวกนัถา้ลํ้าไป
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เราก็ตอ้งกนัออก เราไม่สามารถท่ีจะไปลํ้ าตรงนั้นได้ เพียงแต่ว่ากรมศิลปากรไม่ยอมเอาแผนท่ี
ประเภทนั้นมาใชก้บัเรา ก็เลยเป็นปัญหา คือถา้มนัยอมรับในกฎเกณฑข์องระวางท่ีออกมา มนัก็คือจบ 
ถาม การเยยีวยาเอกชน ซ่ึงไดรั้บเอกสารสิทธิมาตั้งแต่ ร.5 
ตอบ เราดาํเนินการไดห้ลายแบบ แต่บางแปลงท่ีเจา้ของไม่กลา้นาํรังวดัเราก็ดาํเนินการให้ไม่ได ้
แต่ดาํเนินการไดคื้อหลายแปลงแลว้ อยา่งตอนน้ีวดัป่าธรรมโสภณเขามีปัญหา กรมศิลปากรไปคา้น
หาวา่วดัป่านาํรังวดัผดิโฉนดทบัลงไปในคลอง ผมก็บอกวา่ผมทาํตามแผนท่ีระวาง แต่ผมก็ไม่ยึดถือ
แผนท่ีของคุณหรอก ผมยึดตามแผนท่ีระวางตามมาตราส่วนมนัเช่ือถือได้ แต่ของกรมศิลปากร 
มนัเช่ือถือไม่ไดเ้พราะเป็นรูปลอย เป็นแผนท่ีฝร่ังเศส เป็นแผนท่ีลายเส้น ซ่ึงยึดถือไม่ได ้มนัไม่มี
มาตราส่วนกาํกบั เราจะไปเช็คไดย้งัไง ยงัตรงน้ีรูปเส้นปะน้ีเท่าไร มนัไม่มี ใชต้รงไหนไปจบั วา่ตรงไหน
มนักวา้ง ยาวเท่าไร อยา่งปัญหาที่วดัป่า พวกผมก็ไปรังวดั คือ พอกรมศิลปากร มาปักลํ้าเขา้มาวดั
ป่าก็บอกใหข้ยบัทีน้ีกรมศิลปากร ก็เร่ิมคลอ้ยตาม ก็เร่ิมขยบัออกไปออกไปก่อน ไม่อยา่งนั้นวดัป่าฯ 
ดาํเนินการ เพราะวดัป่าฯ เป็นวดัร้าง เกิดมาตั้งแต่ปี 2222  สมช่ือวดัป่าเลไลย ์ซ่ึงกรมศิลปากร ไม่ยอมรับ 
แต่ทางธนารักษเ์ขากนัแต่รูปแผนท่ีในระวาง เขาจะไม่นอกเหนือจากนั้น มนัมีหลายท่ี อยา่งวดัสันเปาโล
ก็เหมือนกนั ทางเราก็ไปวดั โฉนด  ปฏิบติัตามระเบียบไป ท่ีติดกรมศิลปากร จะคา้นหมดทุกแปลง 
ถา้เจา้ของนาํเราก็จะวดัไปตามระเบียบ เพราะถือวา่เรามีกระบวนการตามกฎหมาย ตามระเบียบ คือ
ไม่ผดิกฎหมาย ไม่ผิดระเบียบก็คือจบ ส่วนเร่ืองสิทธิคุณจะไปว่ากันทีหลัง ก็ว่ากันไป ถา้เกิดศาลสั่ง
ใหก้นัออก ใหเ้พิกถอนก็วา่กนัไป สาํนกังานท่ีดินก็จะดาํเนินการตามนั้น  
ถาม กรมศิลปากร ไม่ไดมี้ขอ้พิพาทอะไรกบัสํานกังานท่ีดิน ในเร่ืองของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ท่ีตาม
โฉนด รัชกาลท่ี 5 กบัท่ีดินท่ีกรมศิลปากร อา้ง  
ตอบ คือวา่ทุกวนัน้ีถา้ราษฎรมีท่ีอยูติ่ดกบักรมศิลปากร ถา้ไม่มายื่นขอหรือไม่ทาํอะไรเก่ียวกบัท่ีให้
กรมศิลปากร รู้สิทธิ เขาก็จะไม่แยง้ไม่ทาํอะไรทั้งนั้น นอกจากบางแปลงเขาอาจจะไปดูแลว้เขาก็ทาํ
หนงัสือมาวา่ แนวเหมือนจะรุกลํ้า เราก็ทาํอะไรไม่ได ้ถา้ราษฎรไม่มายื่นขอวดั เราก็ไม่มีอาํนาจท่ีจะ
ไปดูวา่รุกลํ้าจริงหรือเปล่า มนัก็เป็นเร่ืองระหวา่งกรมศิลปากร กบัราษฎร คือ ราษฎรมายื่นคาํขอ เรา
ไปวดัเราก็แจง้กรมศิลปากร กรมศิลปากร มาก็คา้น ก็วา่ไปตามกระบวนการ 
ถาม ท่ีอาจารยส์ัมภาษณ์กรมศิลปากร มา กรมศิลปากร เหมือนว่าสมมุติว่าถา้เกิดเราออกโฉนดท่ีดิน 
ไปสมยั ร.5 แต่ปัญหาคือ วา่มนัทบัแนวกาํแพงเมืองเก่า อยา่งเช่น เนินดินท่ีมนัเป็นแหล่งโบราณคดี 
ตอบ การรังวดัน้ีส่วนมากถา้ท่ีติดกาํแพงจะไม่มีลํ้า จะไม่มีลํ้าข้ึนไปบนกาํแพงเมือง 
ถาม แต่กรมศิลปากร จะกนัจากแนวกาํแพงเกิน 
ตอบ เกินขอบเขต สมมุติว่าแนวกาํแพงอยู่แค่น้ี กรมศิลปากร จะกนัออกจากแนวกาํแพงอีก 40 เมตร 
แต่ไม่ใช่กนัแค่ตวักาํแพง อาจจะกนักาํแพงออกมา 3 – 4 เมตร เพื่อกนัดินตก ก็จะกนัแค่นั้นก็จะเป็นโฉนด 
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แต่น้ีไม่ใช่ผมถึงบอกวา่กรมศิลปากร ไม่มีปัญหากบัท่ีดิน และกรมศิลปากรก็ไม่มีปัญหากบัชาวบา้น 
เม่ือชาวบา้นไม่ไปตรวจสอบ แนวเขตมนัคือแนวเส้นดาํ คูเมืองเก่าก็แค่น้ี แต่คุณจะเอาแผนท่ีไหนมา
จบัก็ช่างเถอะ เราก็จะยึดตามน้ี เราจะไม่ยึดแผนท่ีคุณ กรมศิลปากร จะเอาตวัไหนมาอา้ง จะเยียวยา
อยา่งไร จะจดัท่ีใหเ้ขาใหม่ ก็ตอ้งไปวา่กนัตามกระบวนการอีกรอบหน่ึง 
ถาม ทีน้ีปรางคส์ามยอด คือในเวบ็มนัลงวา่มีท่ีเอกชน คือ ร้านนายอินทร์สามารถออกโฉนดได ้
ตอบ  ไม่ใช่ ร้านนายอินทร์จะอยูข่า้ง ก็คือติดกบัปรางคส์ามยอด ท่ีตรงน้ีคือตวัพระปรางคฯ์ ร้านนาย
อินทร์น่าจะอยูข่า้งนอก 
ถาม  ตรงน้ีเป็นท่ีมีโฉนดไหมครับ 
ตอบ  คือ ถามวา่ตรงน้ีมีโฉนดไหม ก็มี ช่วงน้ีมีโฉนด คือเรายงัไม่รู้วา่ขอบเขตของพระปรางคส์ามยอด
คือในรูปบอกแค่น้ี แต่ตวัจริงถึงไหน 
ถาม แสดงวา่ถา้อาจารยไ์ปสัมภาษณ์ ก็ตอ้งไปสัมภาษณ์ร้านนายอินทร์วา่มีโฉนดไหม เลขท่ีอะไร 
ตอบ ถา้เขาบอกเลขท่ีโฉนดไม่ได ้ถา้เกิดเขาบอกเลขที่โฉนดไม่ไดก้็จดช่ือเขามาวา่เจา้ของโฉนด
ช่ืออะไรก็มาปร้ินท่ีน้ี 
ถาม กรณีน้ีอาจจะมีปัญหา 
ตอบ คือตรงน้ีมนัเป็นท่ีริมทางรถไฟหมด ก็ไม่รู้วา่ท่ีริมทางรถไฟเดิมโรงแรมเมืองทองเช่าอยูห่รือ
เป็นกรรมสิทธ์ิของเขาเอง มนัก็ตอ้งมาเช็คดู  
ถาม จุดสุดทา้ยคือจุดแนวกาํแพงเมืองดา้นประตูชยั 
ตอบ ตรงประตูชยัฯ ประตูชยัฯ อนัน้ีก็มีกาํแพงเมืองเก่ามนัก็จะคู่กนัไป ตรงน้ีก็จะเป็นกาํแพงดิน 
อนัน้ีคูเมือง คู่กนั ตรงน้ีก็จะมีโฉนด แต่ถามวา่ปัจจุบนัตรงน้ีมีคนอยูเ่ยอะ ตรงน้ีผมไม่รู้วา่ธนารักษ์
หรือกรมศิลปฯ จดัให้เช่าหรือเปล่า แต่มีประราษฎรอยู่เยอะ แต่ตวักาํแพงดินตวัสันดินท่ีเห็นอยู่น้ี 
แต่ขา้งหลงัประมาณ 20 เมตรกวา่ๆ รัศมีจากตวักาํแพงดินไปแลว้  
 

จบการสัมภาษณ์ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล   นายอภิชาติ  อาวจ าปา 
วฒิุการศึกษา  นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามค าแหง  ปีการศึกษา 

2540   
เนติบณัฑิตไทย  สมยัท่ี  52     
ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิานิติศาสตร์   
                                                               มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  จงัหวดัลพบุรี 
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