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 บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเกียวกับ

การอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทยและในต่างประเทศ และศึกษาถึงอาํนาจ

หน้าทีของหน่วยงานภาครัฐทังส่วนกลางและส่วนท้องถินในการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุ รวมทงัศึกษาถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุ เพือเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบังคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 

ทังส่วนกลางและส่วนท้องถิน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีผลต่อการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กาํหนดภารกิจให้กรมศิลปากรเป็นเพียงหน่วยงานเดียวทีมี

หนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเกียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ อย่างไรก็ตาม

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

และคาํสงักระทรวงวฒันธรรมที 157/2547 ไดใ้หอ้าํนาจผูบ้ริหารและพนักงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินให้สามารถบังคับใชก้ฎหมายได้เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าทีของกรมศิลปากร 

ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาการทบัซอ้นของภารกิจตามกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายทีมาจากการ

อาศยัอาํนาจตามกฎหมายทีอยูใ่นสถานะระดบัเดียวกนั และในบางกรณีเกิดปัญหาในการบงัคบัใช้

ก ฎ ห ม า ย ข อ ง เ จ้า ห น้ า ที เ นื อ ง ม า จ า ก ก า ร ป ฏิ เ สธก า ร ป ฏิบั ติ ห น้ า ที ข อ ง ก ร ม ศิ ลป า ก ร 

โดยอา้งว่าไม่ใช่อาํนาจหนา้ทีของตนในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพราะหน่วยงานอืนก็สามารถบงัคบั

ใชก้ฎหมายไดเ้ช่นเดียวกนั จากการใชอ้าํนาจตามกฎหมายดงักล่าวของหน่วยงานรัฐส่งผลทาํให้เกิด

ปัญหาในการบังคบัใชก้ฎหมายทีทาํให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในการบงัคับเพือให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากนี พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

ฆ 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีการกาํหนดให้ประชาชนมีสิทธิเขา้มาส่วนร่วมในการ

อนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ โดยเนือหาของกฎหมายดงักล่าวเป็นเพียงการกาํหนดหรือ 

มีวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ทีเท่านนั ประกอบกบั

กฎหมายดังกล่าวยงัเป็นกฎหมายทีลา้สมยัมิได้มีการปรับปรุงเนือหาให้สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม

ของประชาชน  

จากการศึกษาปัญหาดงักล่าวในระบบกฎหมายของประเทศอืน ๆ พบว่า กฎหมายของ 

สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศญีปุ่นมีความน่าสนใจและ

นาํมาเป็นตน้แบบของกฎหมายไทยได ้สาธารณรัฐอิตาลีมีกฎหมายว่าดว้ยเรืองการคุม้ครองมรดก 

ทางวฒันธรรมของประเทศ โดยเนือหาของกฎหมายดังกล่าวจะแบ่งภารกิจและภาระหน้าที 

ของหน่วยงานของรัฐในระดบัทอ้งถินและระดบัส่วนกลางอยา่งชดัเจน ดงันัน จึงไม่เกิดปัญหาการ

ทบัซอ้นของอาํนาจหนา้ทีของหน่วยงานรัฐ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมาย 

ว่าดว้ยการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมทีกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยกาํหนดให้

ประชาชนชาวลาวทุกคนมีหนา้ทีในการป้องกนั สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

อีกทังยงักาํหนดให้ชาวต่างชาติทีอาศยัอยู่ในประเทศและนักท่องเทียวตอ้งมีหน้าทีดังกล่าวด้วย

เช่นเดียวกนั ส่วนประเทศญีปุ่นก็มีรูปแบบการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมทีน่าสนใจ โดยกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมไดก้าํหนดอาํนาจหน้าทีของหน่วยงานรัฐและกาํหนด

หน้าทีของประชาชนทีจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

เพราะฉะนัน ประเทศไทยควรนําแนวคิดจากต่างประเทศดังกล่าวมาปรับใช้อย่างเหมาะสม 

เพือป้องกนัปัญหาการทบัซอ้นของภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงควรพิจารณาหลกัความเป็นนิติบุคคล

ของรัฐดว้ย เพือแก้ไขปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายของหน่วยงานของรัฐ รวมทงัแกไ้ขปรับปรุง

พระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

โดยเพิมมาตราในเรืองทีเกียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกาํหนดให้ประชาชนชาวไทย 

ทุกคน ชาวต่างชาติทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยและนกัท่องเทียวมีหนา้ทีหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทยเพืออนุรักษ์และรักษามรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

ใหค้งอยูสื่บไป 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to study concept, theory, and law regarding conservation of ancient 

monuments and antiques in Thailand and other countries, investigate federal and local agencies 

authorities with regards to conservation of ancient monument and antiques, and examine public 

right to participate  in protecting ancient monuments and antiques. 

According to the study, the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and 

National Museums, B.E. 2504 (1961) has authorized the Department of Fine Arts as the only 

agency that has the power to enforce the laws relating to ancient monuments and antiques 

conservation. However, the Determining Plans and Process of Decentralization to Local Government 

Organization Act, B.E. 2542 (1999) and the Order of Ministry of Culture No. 157/2547 have 

authorized the executive and officials of local government organizations to have the power to 

enforce the law as the officials of the Department of Fine Arts do. As a result, there was 

a conflict of duty and legal enforcement, which was arisen from the same hierarchy of law. 

Additionally, the officials of the Department of Fine Arts refuse to perform their duties claiming 

that it was not their authority but the other governmental agencies’ instead. This problem makes a 

loophole in enforcing the law to comply with the legislative intent. Furthermore, the Act on 

Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, B.E. 2504 does not provide 

provisions regarding public participation right  in protecting those archeological sites and objects. 

This statute only constitutes the power of the officials as it is out of date and does not comply 

with the Constitution B.E. 2550 resulting in lack of public participation provision. 
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After exploring and researching these problems in different legal systems, the laws of 

Republic of Italy, The Loa People’s Democratic Republic and Japan are interesting and can be 

a good model for Thai law.  In Italy, the law of Cultural and Landscape Heritage clearly separates 

power and duties of federal and local governmental agency so there is no conflict of duty between 

the agencies. In Lao, the National Heritage Act provides public participation right by allowing 

people including immigrants and tourists to take part in protecting, conserving, and maintaining 

the national cultural heritage. Japan also has a well-organized natural cultural protection system.  

The law relating to cultural heritage conservation in Japan has clearly set the power and duties of 

the governmental agency as well as public participation in maintaining and conserving the 

national cultural heritage. Consequently, Thailand should properly apply these concepts to Thai 

laws in order to avoid conflict of duty including considering the state as a juristic person since it 

would solve the problem of overlapping duty between the agencies. In order to conserve and 

maintain the national cultural heritage, the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art 

and National Museums, B.E. 2504 (1961) should additionally be amended and added the provision 

of public participation by specifying Thai people as well as immigrants and tourists to take part 

in conserving ancient monuments and antiques. 
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กติตกิรรมประกาศ 

  

วิทยานิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.พรชยั เลือนฉวี ทีไดส้ละเวลาอนัมีค่ารับเป็นอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยให้คาํแนะนํา 

และตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธจ์นสาํเร็จ จึงขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์พิพฒันกุล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ และรองศาสตราจารยป์ระเสริฐ ตณัศิริ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

เป็นอยา่งสูง ทีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าให้ขอ้คิดเห็นและให้คาํปรึกษาแนะนาํ อนัเป็นประโยชน์

อยา่งยงิในการจดัทาํวิทยานิพนธฉ์บบันี จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณครอบครัว ผูบ้งัคบับญัชา เพือนร่วมงาน เพือนนกัศึกษาปริญญาโทกฎหมาย

มหาชน รุ่น 52 รวมถึงคุณทิพวรรณ งามสม ทีเป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือในการจัดทํา

วิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณคุณพสธร พนัธุ์สุวรรณ ประธานนักศึกษาปริญญาโทกฎหมายมหาชน 

รุ่น 51 ทีคอยให้ความช่วยเหลือชีแนะแนวทางต่าง ๆ เกียวกับการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี 

ตลอดจนเจา้หน้าทีบณัฑิตวิทยาลยัทีเกียวขอ้งทุกท่านทีไดอ้าํนวยความสะดวกในการดาํเนินการ

จดัทาํวิทยานิพนธจ์นสาํเร็จลุล่วงลงได ้

วิทยานิพนธ์ฉบับนี หากมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ผูเ้ขียน 

ขอมอบความดีทงัหมดแด่บิดา มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือหรือตาํราทุกท่าน ทีผูเ้ขียน

ใช้อา้งอิงในวิทยานิพนธ์ แต่หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผูเ้ขียนขอน้อมรับไว ้

แต่เพียงผูเ้ดียว 

 

 

เรืองฤทธิ   รักเจริญ 
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1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

โบราณสถานและโบราณวตัถุจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรม

ของแต่ละประเทศ ซึงสามารถสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการปรับตัวเพือดาํรงไว้ซึงสังคมและ

วฒันธรรมของมนุษยใ์นอดีต อนัเป็นความรู้ทีสามารถประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดเ้ป็นอย่างดี 

ทวัโลกจึงไดพ้ยายามปกป้อง คุม้ครอง ดูแลรักษา และอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุให้คงอยู่

เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศ เพือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ 

และเพือประโยชน์ทางเศรษฐกิจดว้ยการจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุใหเ้ป็นธุรกิจอยา่งหนึง 

การท่องเทียววฒันธรรมจึงก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่ทอ้งถินทีมีมรดกวฒันธรรมดงักล่าวและแก่ประเทศ

โดยส่วนรวมเป็นอนัมาก  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 นบัเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัทีมีการ

บญัญติัดา้นการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มมากทีสุดเมือเทียบกบัรัฐธรรมนูญ

ฉบบัต่าง ๆ ทีเคยมีมาในอดีต ในส่วนของการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มนัน

แสดงถึงการยอมรับแนวคิดของหลกัการพฒันาอย่างยงัยืน ดังนัน จึงมีบทบัญญัติคุ ้มครองสิทธิ 

เสรีภาพ และกาํหนดหนา้ทีใหแ้ก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น จดัการ 

และใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงัในระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และ

ชุมชน ทงันี โดยมีบทบญัญติัทีใหปั้จจยัหลกัแก่ประชาชนทีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพิทกัษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มดว้ย1 ในขณะเดียวกนั รัฐธรรมนูญก็กาํหนดหนา้ทีแก่หน่วยงาน

ของรัฐทีจะคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวเ้ช่นเดียวกนั และทีสาํคญัก็คือ การนาํเอา

หลกัการกระจายอาํนาจมาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญดว้ยการใหอ้าํนาจหนา้ทีแก่ราชการส่วนทอ้งถิน

ทีจะพิทกัษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซึงจากพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

                                                             
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 66  บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชน

ทอ้งถิน หรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรม

อันดีของท้องถิ นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื. 
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คุณภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในความรับผิดชอบของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ได้เรียก

โบราณสถานในฐานะทีเป็นสิงแวดลอ้มชนิดหนึงว่า “สิงแวดลอ้มศิลปกรรม”2 

ประเทศไทยใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุโดยไดมี้การ

ตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลกัทีมีหน้าทีและรับผิดชอบภารกิจการอนุรักษ์โบราณสถาน 

และโบราณวตัถุตามทีกฎหมายกาํหนด ในปัจจุบนัมีปัญหาทีเกิดจากการขาดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ทาํให้การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุยงัไม่สามารถ

ดาํเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนืองจากโบราณสถานและ

โบราณวตัถุในประเทศไทยมีเป็นจาํนวนมาก แต่ผูป้ฏิบติังานและงบประมาณมีไม่เพียงพอ อีกทงั 

ยงัมีความตอ้งการการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากองค์กรในภาครัฐและเอกชน นอกจากทีกล่าวมา 

ในอดีตรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 ซึงเป็นทีมาของ

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2542 ได้กาํหนดกรอบของสิทธิและหน้าทีและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถินในเรืองทีเกียวกับศิลปะและวฒันธรรมไว ้โดยให้อาํนาจการดูแลรักษาโบราณสถาน 

ในระดบัทอ้งถินใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือให้ทอ้งถินไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษา

และจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุทีอยู่ในเขตพืนทีของตน ซึงในปัจจุบนัมีการออกกฎ คือ 

ค ําสั งกระทรวงวัฒนธรรม ที 157/2547 ทีอาศัยอ ํานาจตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประกอบกบัมาตรา 126 (3) 

แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้กาํหนดให้นายกองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจตามพระราชบญัญติันี 

ในการป้องกนั คุม้ครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

                                                             
2 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการขึนทะเบียนและกําหนดเขตทีดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (น. 13),โดย จตุญาณ หัทยานันท์, 

2556, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
3 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 6  

ใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมรักษาการตามพระราชบญัญติันีและให้มีอาํนาจแต่งตงัพนักงานเจ้าหน้าที

กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราในบญัชีทา้ยพระราชบญัญติันี ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและ

กาํหนดกิจการอืนเพือปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี. 
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เมือพิจารณาจากขอ้เท็จจริงดงักล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า กรมศิลปากรและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินต่างมีอาํนาจหน้าทีในการจดัการพืนทีบริเวณโบราณสถาน และต่างก็ไดใ้ช้

อาํนาจของตนเองทีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย จึงทาํให้เกิดปัญหาการบังคบัใชก้ฎหมายทบัซ้อนกัน 

อีกทังประชาชนในท้องถิ นยงัมิได้เข้ามามีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เพือร่วมอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุทีถูกกาํหนด

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

เพือป้องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนแก่โบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศไทย  

จากการศึกษาพบว่า เกิดประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดงันี 

1)  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับภารกิจและการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานตาม

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  

นบัตงัแต่มีการกาํหนดภารกิจของกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ทีเกียวกบัการอนุรักษ ์คุม้ครอง ปกป้อง และฟืนฟโูบราณสถาน โบราณวตัถุ กรมศิลปากรเป็นเพียง

หน่วยงานเดียวทีมีหน้าทีดังกล่าว แต่ในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกาํหนดแผน 

และขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 รวมทังกระทรวง

วฒันธรรมไดมี้ประกาศคาํสั งกาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

มีอาํนาจหนา้ทีและสามารถบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยถือใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ทีตามพระราชบญัญติั

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึงกฎหมายดงักล่าว

ได้ก ําหนดอาํนาจหน้าทีแก่ท้องถินให้เข้าไปมีภารกิจและอาํนาจหน้าทีในการบริหารจัดการ 

บริเวณพืนทีโดยรอบโบราณสถาน รวมทงัมีหน้าทีในการอนุรักษ์และฟืนฟู ศิลปะ จารีตประเพณี 

ทังโบราณสถานและโบราณวตัถุทีเป็นภูมิปัญญาของท้องถิน ตลอดจนมรดกทางวฒันธรรม  

โดยอาํนาจหนา้ทีและภารกิจดงักล่าวของหน่วยงานทงัสององค์กรจึงเกิดปัญหาจากการให้อาํนาจ

หน้าทีของกฎหมายทีหน่วยงานของตนไดรั้บ เนืองจากกฎหมายของแต่ละหน่วยงานได้กาํหนด

ภารกิจและหนา้ทีทีมีเนือหาทบัซอ้นกนั ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาจากการกาํหนดภารกิจในการบริหาร

จดัการพืนทีโดยรอบโบราณสถาน หน่วยงานทงัสองต่างอาศยัอาํนาจทีกฎหมายกาํหนดของตนเอง

มาบงัคบัใชก้บัการบริหารจดัการพืนทีโดยรอบโบราณสถาน ซึงการกาํหนดภารกิจดงักล่าวของรัฐ

ในเรืองการบริหารจดัการพืนทีโดยรอบโบราณสถานตามทีกฎหมายกาํหนด จึงขัดกบัหลกัการ 

ทางกฎหมายในเรืองภารกิจของรัฐนนัเอง 

จากทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การทีรัฐกําหนดภารกิจหน้าทีของหน่วยงาน 

ทบัซ้อนกนั ส่งผลทาํให้ประเทศไทยประสบปัญหาในการใช้กฎหมายเพือบริหารจัดการพืนที

โดยรอบโบราณสถาน อีกทังปัญหาดังกล่าวจะทําให้เกิดความเสียหายกับโบราณสถานและ
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โบราณวตัถุ เพราะหน่วยงานทงัสององคก์รจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีหรือภารกิจตามเจตนารมณ์ 

และวัตถุประสงค์ทีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดก้าํหนด 

ในบางกรณีเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติ 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนืองจากการบงัคบั

ใชก้ฎหมายนนั ในอดีตมีเพียงกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวทีมีกฎหมายให้อาํนาจในการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย แต่ในปัจจุบนักรมศิลปากรมิใช่เป็นหน่วยงานเดียวทีใชอ้าํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เนืองจากยงัมีหน่วยงานอืน ๆ เช่น กรมธนารักษ ์เป็นตน้ โดยหน่วยงานในกรณีดงักล่าว จะมีสถานะ

เช่นเดียวกนักบักรมศิลปากร กล่าวคือหน่วยงานอืน ๆ  จะมีอาํนาจและหนา้ทีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ในการบริหารจัดการพืนทีโบราณสถานหรือในบริเวณโดยรอบโบราณสถาน เช่นเดียวกันกับ 

กรมศิลปากร ส่งผลทาํให้เมือมีการบุกรุกหรือการกระทาํอืนใดทีเป็นการทาํลายโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุในเขตพืนทีรับผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ พนกังานเจา้หนา้ทีของทงักรมศิลปากร

และหน่วยงานอืนจึงใชอ้าํนาจหนา้ทีเดียวกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนในบางกรณียงัเกิด

การปฏิเสธการปฏิบติัหน้าทีของกรมศิลปากร โดยกรมศิลปากรอา้งว่าไม่ใช่อาํนาจหน้าทีของตน 

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพราะหน่วยงานอืนก็สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายไดเ้ช่นเดียวกนั จากการใช้

อาํนาจตามกฎหมายดังกล่าวของหน่วยงานรัฐส่งผลทาํให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย 

ทีทาํให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในการบงัคับเพือให้การบังคับดงักล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของกฎหมายนนัเอง 

เมือพิจารณาปัญหาทีเกิดขึน จะเห็นไดว้่า ปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

หน่วยงานรัฐทีเกียวขอ้งกบัโบราณสถานหรือการบริหารจดัการพืนทีโดยรอบโบราณสถานเป็นการ

กระทาํทีขดัต่อหลกัทฤษฎีเกียวกบัความเป็นนิติบุคคลของรัฐ ซึงจากการกระทาํดงักล่าวส่งผลทาํให้

เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานและโบราณวตัถุโดยตรงเพราะจะทาํให้การปฏิบัติหน้าทีและ 

การบงัคบัใชก้ฎหมายขาดประสิทธิภาพ อีกทงัการกระทาํของหน่วยงานรัฐยงัก่อให้เกิดการบุกรุก

ทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุ ซึงถือเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมทีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ 

และถือเป็นสิงทีแสดงให้รู้ถึงรากเหงา้ของชนชาวไทยอนัมีประวติัยาวนาน อีกทงัทีสําคัญทีสุด 

คือ การกระทาํของหน่วยงานรัฐในการบงัคบัใชก้ฎหมายทีทาํใหเ้กิดปัญหาในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศไทย เนืองจากจะทาํให้โบราณสถานบางแห่งอาจถูกถอนออกจาก

ทะเบียนแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

เพราะไม่สามารถบริหารจดัการ คุม้ครอง ปกป้อง อนุรักษ ์หรือฟืนฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุ

ของประเทศชาติตามทีไดล้งนามในอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลก 
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2)  ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่วนที 12 สิทธิชุมชน มาตรา 66 

ให้สิทธิของบุคคลซึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนท้องถินดังเดิม ย่อมมีสิทธิ

อนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติ 

และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้ม รวมทังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยงัยืน แต่พระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิมเติม 

ฉบับที 2 พ.ศ. 2535) ยงัไม่มีการบัญญัติในเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุไว ้เมือพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึงให้สิทธิชุมชน 

ในการอนุรักษ์ และบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินของตน เมือโบราณสถานและ

โบราณวตัถุเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัมีค่าของชาติ ประชาชนในท้องถินจึงควรมีสิทธิทีจะ

ปกป้อง ดูแลรักษาใหค้งอยูต่ลอดไป 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี จึง มุ่ ง ศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเ กียวกับการบังคับใช้

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนเพือการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ โดยศึกษาจากแนวคิดและหลกักฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ

ในประเทศญีปุ่น อิตาลี มาเลเซีย ลาว และเวียดนาม ซึงแต่ละประเทศลว้นแต่มีความโดดเด่น 

ในด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุจนเป็นทียอมรับจากนานาประเทศ โดยนําผล 

ทางการศึกษามาเปรียบเทียบกบักฎหมายการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

   

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ

ของประเทศไทยและในต่างประเทศ 

2. เพือศึกษาถึงอาํนาจหน้าทีของหน่วยงานภาครัฐทังส่วนกลางและส่วนท้องถินในการ

อนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

3. เพือศึกษาถึงสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุของประเทศไทย 
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4. เพือศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงาน

ภาครัฐทงัส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน รวมทงัการมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีผลต่อการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

 

 1.3  สมมตฐิานของการศึกษา 

นับตงัแต่มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 บงัคบัใชจ้นกระทั ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และยงัรวมไปถึงเกิดปัญหาจากการบังคบัใชพ้ระราชบัญญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ของหน่วยงานรัฐเพือการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแม่บท อีกทงัยงัประสบ

ปัญหาการบังคับใช้กฎทีออกโดยกระทรวงวฒันธรรมในส่วนทีเกียวข้องกบัการใช้อาํนาจของ

เจา้หนา้ที ดงันนั จึงควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายทีไม่สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อืนทีเกียวข้อง ตลอดจนศึกษากฎหมายในต่างประเทศในส่วนที เกียวข้องกับการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุ และนาํแนวทางดงักล่าวมาปรับใชห้รือบงัคับใชก้ับประเทศไทย 

เพือทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาทงัในเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกียวขอ้งกบัการบงัคบัใช้

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ตลอดจนยงัสามารถแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานรัฐ รวมถึงสามารถ

แก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าทีของหน่วยงานตามกฎทีออกโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและยงัเกิดความเหมาะสมเพือการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 สืบไป 

  

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษานีจะ มุ่ง ศึกษา ถึงกฎหมายทีเ กียวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 

และโบราณวตัถุ กฎหมายในส่วนทีเกียวกับอาํนาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอน

การกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 และคาํสั งกระทรวงวฒันธรรม 
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ที 157/2547 เรือง แต่งตงัพนกังานเจา้หนา้ทีตามความในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ลงวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2547 

 

1.5  วธิีดําเนินการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิจยัทางเอกสาร (documentary research) โดยการศึกษา คน้ควา้ รวบรวม 

ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้มลูจากบทบญัญติัของกฎหมายต่าง ๆ บทความ งานวิจยั หนังสือ วิทยานิพนธ ์

วารสาร และการคน้ควา้จากอินเตอร์เน็ตทีเกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ 

 

1.6  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

   1.  ทําให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายเกียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุของประเทศไทยและในต่างประเทศ 

 2.  ทาํให้ทราบถึงอาํนาจหน้าทีของหน่วยงานภาครัฐทงัส่วนกลางและส่วนท้องถินในการ

อนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

 3.  ทาํให้ทราบถึงสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานและ

โบราณวตัถุของประเทศไทย 

 4.  ทาํใหท้ราบปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงาน

ภาครัฐทงัส่วนกลางและส่วนทอ้งถิน รวมทงัการมีส่วนร่วมของประชาชนทีมีผลต่อการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 
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บทที 2 

แนวคิดพนืฐานและทฤษฎีเกียวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

และข้อมูลพนืฐานเกียวกับมรดกโลก 

 

โบราณสถานและโบราณวตัถุถือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติทีแสดงถึง

วิวฒันาการของมวลมนุษยชาติ โบราณสถานและโบราณวตัถุจึงเป็นมรดกทีทุกคนในชาติตอ้งมี

หนา้ทีดูแลรักษาเพือแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาติ คือ ความมนัคง ความสามคัคีของชาติ นอกจากนี

ยงัเป็นทรัพยากรทางการท่องเทียวทีเป็นผลพลอยได้ทางดา้นเศรษฐกิจ แต่ปัญหาในการบุกรุก

โบราณสถาน เช่น การบุกรุกทาํลายโบราณสถานเพือหาของมีค่าภายในโบราณสถาน การโจรกรรม

โบราณวัตถุเพือส่งออกนอกประเทศ การก่อสร้างเขือน ถนน การขยายเขตพัฒนาของรัฐ 

รวมถึงการทีหน่วยงานของรัฐและประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในความสําคัญของ

โบราณสถานและโบราณวตัถุก็มีส่วนทาํให้โบราณสถานและโบราณวตัถุถูกทาํลาย การอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุทีดีจึงตอ้งเป็นการดาํเนินการโดยเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัสังคม คือ 

มีทังการรักษาคุณค่าดังเดิมของโบราณสถานนัน ๆ พร้อมทังมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย 

นอกจากนีแนวความคิดทีว่าโบราณสถานนันเป็นหลกัฐานอนัสําคญัทีแสดงถึงอารยธรรมของ 

มวลมนุษยชาติในแต่ละทอ้งถิน จึงถือว่าโบราณสถานเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีเป็นสมบติัของ

มนุษยชาติ ดังนัน ในความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความพยายามในการร่วมกันสงวนรักษา

อนุรักษ์โบราณสถานของประเทศต่าง ๆ มีการตกลงระหว่างประเทศในความร่วมมือกนัคุม้ครอง

อนุรักษ์โบราณสถาน มีการตกลงกําหนดหลักการเพือเป็นแนวทางในการสงวนรักษาและ 

การบูรณะโบราณสถานใหเ้ป็นมาตรฐานสากล เพือให้แต่ละประเทศสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้น

การอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุในประเทศของตนตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ

ทีมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ การอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุในประเทศไทยจึงเป็น

ภารกิจและเป็นหนา้ทีของปวงชนชาวไทยทุกคนทีจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ทาํนุบาํรุง

โบราณสถานและโบราณวตัถุทีเป็นมรดกโลกร่วมกับหน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจตามกฎหมาย 

ในการรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ ดงันัน มาตรการทางกฎหมาย
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มหาชนไม่ว่าจะเป็นเรืองการมีส่วนของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามทีบญัญติั

ไวใ้นรัฐธรรมนูญ รวมทงัการใชอ้าํนาจตามกฎหมายของพนักงานเจา้หน้าทีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม

ย่อมส่งเสริมให้การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศไทย เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลใหม้รดกทางวฒันธรรมของชาติเหล่านีคงอยู่และสืบทอดไปยงัแก่ชนรุ่นหลงั

ต่อไป 

 

2.1  แนวคดิพนืฐานว่าด้วยความเป็นนิตบุิคคลของรัฐ และทฤษฎีเกยีวกบัภารกจิของรัฐ 

รัฐ หมายความถึง สิงทีมีสภาพดาํรงอยู ่รัฐเป็นองคก์รทีเกิดขึนโดยประชาชนกลุ่มหนึง

รวมตวักันจดัการปกครองตนเองเพือประโยชน์ร่วมกนั โดยทวัไปเห็นตรงกนัว่าการเป็นรัฐนัน

จะตอ้งมีจาํนวนราษฎรทีแน่ชดั มีอาณาเขตทีแน่นอน มีการจดัองค์กรในการปกครอง และมีอิสระ

ในการปกครองตนเองโดยในรัฐหนึง ๆ จะมีการเก็บภาษีและมีรายไดม้าเป็นการคลงัของรัฐ และจะ

มีบุคลากรดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญของรัฐนนั ๆ  รัฐจึงยอ่มก่อใหเ้กิดสิทธิหนา้ทีผกูพนั

บุคคลต่าง ๆ ไดท้งัในฐานะเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทีเป็นการคลงัของรัฐ และในฐานะผูมี้อาํนาจตาม

กฎหมายของรัฐทีจะก่อนิติสมัพนัธต่์าง ๆ กบัเอกชนในแง่ของกฎหมายปกครองและกฎหมายพิเศษ

ต่าง ๆ ทีให้อาํนาจแก่รัฐ จากสภาพทีรัฐเป็นผูท้รงสิทธิหน้าทีต่าง ๆ นีเอง รัฐจึงต้องเป็นบุคคล 

ในกฎหมาย (subject of law) โดยสภาพ จึงมกักล่าวกันว่า รัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยสภาพ 

อนัเนืองมาจากลกัษณะเฉพาะของตนเอง (d' une nature particulière)4 

รัฐถือเป็นสถาบันในทางกฎหมายมหาชนทีสําคัญยิงเนืองจากรัฐเป็นองค์การแห่ง 

การใชชี้วิตอยูร่่วมกนัของมนุษย ์เป็นสังคมทีมีการจดัระเบียบทางการเมืองการปกครองในระดบั

สูงสุด ดงันัน กฎหมายมหาชนสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 

กฎหมายการคลงั และกฎหมายระหว่างประเทศต่างมีเนือหาทีเชือมโยงกบัรัฐทงัสิน โดยทวัไปแลว้

หากพิจารณาในทางกฎหมาย รัฐถือเป็นหน่วยในทางกฎหมายหรือเป็นบุคคลทางกฎหมาย 

ซึงหมายความว่ารัฐเป็นผูท้รงสิทธิและหนา้ทีต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ในฐานะทีเป็นหน่วยงานในทาง

กฎหมาย รัฐสามารถกระทาํการหรือแสดงเจตนาของตนผ่านองค์กรของตน โดยทีการกระทาํหรือ

การแสดงเจตนาของรัฐนัน แยกออกจากการกระทาํของราษฎรแต่ละคนทีเป็นสมาชิกของรัฐ5 

การศึกษาเรืองราวเกียวกบัรัฐจึงมีอยูม่ากมายหลากหลายมิติ ซึงในส่วนนีจะเป็นการศึกษาถึงแนวคิด

พืนฐานว่าดว้ยความเป็นนิติบุคคลของรัฐ และทฤษฎีเกียวกบัภารกิจของรัฐ โดยมีเนือหาดงันี 

                                                             
4 กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (น 61.), โดย ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต,์ 2540, กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ.์ 
5 คาํสอนว่าด้วยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน (น. 37), โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ก, 2555, กรุงเทพฯ : โครงการ

ตาํราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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 2.1.1  แนวคิดพืนฐานว่าดว้ยความเป็นนิติบุคคลของรัฐ 

  ปัจจุบนัเป็นทียอมรับกนัทวัไปว่า รัฐเป็นองคก์ารทีเกิดจากการรวมตวักนัของกลุ่มบุคคล

และเป็นหน่วยทีมีความสามารถทรงสิทธิและหน้าทีตลอดจนความรับผิดในทางกฎหมาย อย่างไร 

ก็ตามในช่วงทีรัฐสมัยใหม่ย ังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แนวความคิดทีกล่าวมานีไม่ใช่

แนวความคิดทีไดรั้บการยอมรับ เพราะในเวลานันเฉพาะแต่กษตัริยเ์ท่านันทีเป็นบุคคลซึงมีสิทธิ

หน้าทีในทางกฎหมายหาใช่รัฐไม่ อาจกล่าวไดว้่าในเวลานันรัฐและกษัตริยย์งัหลอมรวมกันอยู่ 

เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั ต่อมาไดมี้แนวคิดทีจะแยกรัฐกบัผูป้กครองรัฐออกจากกนั ดงัจะเห็นไดจ้าก

คาํตรัสของพระเจา้ฟรีดดริคที 2 กษัตริยแ์ห่งปรัสเซีย ทีว่าพระองค์เป็นคนรับใชค้นแรกของรัฐ 

อยา่งไรก็ตามแนวความคิดนีในช่วงแรกยงัไม่ไดรั้บการอธิบายใหเ้ป็นระบบในทางทฤษฎี6 

  การแยกรัฐกับผูป้กครองรัฐออกจากกันเริมเกิดขึนอย่างจริงจังเนืองจากหลักทีว่า 

“กษัตริย ์ไม่ทรงทําอะไรผิด” (the king can do no wrong) ซึงหมายความว่า ผูป้กครองทีเป็น

พระมหากษตัริยย์อ่มไดรั้บการคุม้กนัมิใหต้อ้งถกูฟ้องคดีจากราษฎรของพระองค์ ถึงแมว้่าพระองค์

จะกระทาํการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายก็ตาม การมีหลกัดังกล่าวนีส่งผลให้ในอีกทางหนึงระบบ

กฎหมายตอ้งสร้างบุคคลขึนมารับผิดแทนกษตัริย ์บุคคลดงักล่าวย่อมไดแ้ก่รัฐซึงเป็นผูท้รงทรัพย์

สมบติัในการชดใชค่้าทดแทนความเสียหายให้แก่ราษฎรได ้ในตอนปลายราชอาณาจกัรปรัสเซีย 

ไดต้ราประมวลกฎหมายทวัไปแห่งราชอาณาจกัรปรัสเซีย (allgemeines landrecht für die preußischen 

staaten 1794) บญัญติัใหร้าษฎรของปรัสเซียมีสิทธิไดรั้บค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในกรณี 

ทีรัฐกระทาํการอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ราษฎรผูน้นัมากกว่าราษฎรผูอื้น7 

  แนวความคิดทีให้รัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคลแยกออกต่างหากจากกษัตริยเ์ริมชัดเจน 

เมือไดมี้การจาํกดัอาํนาจของกษตัริยล์ง และเป็นทียอมรับกนัในทีสุดโดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศ

ทีไม่มีกษตัริยเ์ป็นประมุขอีกต่อไป กล่าวคือ ในประเทศทีกลายเป็นสาธารณรัฐ เช่น ประเทศฝรังเศส

ภายหลงัจากทีมีการปฏิวติัใหญ่ในปี ค.ศ. 1789 และเริมระบอบสาธารณรัฐในปลาย ค.ศ. 1792 

เพราะเมือไม่มีกษัตริย ์เสียแลว้ ก็เป็นอันไม่ต้องถกเถียงกันต่อไปถึงหน่วยแห่งความรับผิด 

ในทางกฎหมาย เนืองจากคงมีแต่รัฐเท่านนัทียงัเหลืออยูเ่ป็นหน่วยทีรับผดิได ้ในทีสุดแลว้จึงยอมรับ

กนัทวัไปในทางทฤษฎีกฎหมายใหรั้ฐเป็นนิติบุคคล8 

                                                             
6 แหล่งเดิม. (น. 55). 
7 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ : ความรับผิดของรัฐในระบบกฎหมายเยอรมนั ฝรังเศส และอังกฤษ (น. 13),

โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ข, 2555, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
8 คาํสอนว่าด้วยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน (น. 55). เล่มเดิม. 
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  ในทางทฤษฎีกฎหมายยอมรับกันว่าความเป็นนิติบุคคลอาจเกิดขึนได้หลายวิธี เช่น 

เป็นเรืองสมมติตามทีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็น เมือกฎหมายกาํหนดให้ถือว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

ทุกคนก็ตอ้งถือปฏิบัติตามนัน ความเป็นบุคคลเกิดขึนตามสภาพความเป็นจริงโดยมิได้เป็นผล 

มาจากการจดัตงัของกฎหมาย และการทีกฎหมายกล่าวถึงนิติบุคคลใดเป็นเพียงการรับรู้ความมีอยู่

ของสิงทีเป็นวตัถุแห่งกฎหมายนนัเท่านนั และความเป็นนิติบุคคลมิใช่เป็นเรืององค์กร แต่เป็นเรือง

ความสัมพนัธ์อนัซบัซอ้นของบุคคลธรรมดา (physical person) กลุ่มหนึง ทาํให้เกิดศูนยร์วมของ

สิทธิหนา้ทีทีตอ้งรักษาใหค้งอยูต่ามระบบความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นดงักล่าว9 

  ในแง่องค์ประกอบเห็นกนัว่า บุคคลธรรมดาเกิดขึนเมือกฎหมายยอมรับในเกียรติภูมิ

ของมนุษย ์(human dignity) โดยมนุษยเ์ป็นบุคคลในกฎหมายและไม่อาจปฏิบติัต่อมนุษยเ์ช่นอย่าง

ทรัพยสิ์นหรือทาสได้อีกต่อไป แต่นิติบุคคลนันก็เหมือนกับบุคคลธรรมดา คือ เป็นบุคคลใน

กฎหมายซึงจะมีการยอมรับและมีการคุม้ครองแต่มีสภาพทีแตกต่างไปโดยจะมีองคป์ระกอบ คือ10 

  ( )  มีจุดมุ่งหมายในการจดัตงัเพือใหด้าํเนินการอยา่งหนึงอยา่งใด 

  ( )  มีการจดัองคาพยพให้เกิดการดาํเนินงานเพือให้เป็นไปตามเป้าหมายในการจดัตงั

โดยมีการจดัการระบบภายใน เช่น มีทีประชุมใหญ่และมีคณะผูบ้ริหาร และการแสดงออกของ

องคก์รต่อบุคคลภายนอก 

  ( )  มีปัจจยัในการดาํเนินองคก์ร กล่าวคือ มีทรัพยสิ์นหรือบุคลากรเพือเป็นกาํลงัในการ

จดัการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

  ( )  มีสิทธิและมีหน้าทีอนัเกิดขึนจากการดาํเนินงาน และมีสภาพแยกออกมาเป็น

เอกภาพโดยเฉพาะของตนเอง (distinct entity) 

  จากทฤษฎีทีกล่าวขา้งตน้เมือประกอบเขา้กบัรัฐ จะเห็นไดว้่ารัฐเป็นองค์กรทีประชาชน

จดัตงัร่วมกนัให้ดาํเนินงานต่าง ๆ แทนประชาชนทังหมด โดยประชาชนสละทรัพยสิ์นเป็นภาษี

ใหแ้ก่รัฐและรัฐจะเป็นเจา้ของดินแดนแทนประชาชน รัฐจึงเป็นผูท้รงสิทธิหนา้ทีทงัในแง่ทรัพยสิ์น

และในแง่กฎหมายเฉพาะทีให้อาํนาจแก่รัฐ ทังในความสัมพนัธ์กับประชน หรือคนต่างชาติ 

หรือรัฐต่างชาติ ผูใ้ดทาํให้ทรัพยสิ์นหรือทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเสียหายรัฐก็ย่อมเป็นเจา้หนี 

ส่วนถา้เจา้หนา้ทีของรัฐไปก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดรัฐก็เป็นลูกหนี การชาํระหนีก็ตอ้งนาํมา

จากประชาชนทุกคนทีเป็นราษฎรของรัฐ รัฐจึงเป็นความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นทีเกิดขึนจากความเป็นจริง

จากความสมัพนัธข์องสิทธิหนา้ทีของประชาชนทุกคนทีประกอบเขา้มาเป็นรัฐ กลุ่มชนทีมีเอกราช

                                                             
9 กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (น 61). เล่มเดิม.  
10 “นิติบคุคลตามกฎหมายมหาชนฝรังเศส,” โดย โภคิน พลกุล ก, 2530, วารสารกฎหมายปกครอง, 6,  

น. 283 - 284. สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจา้ของลิขสิทธิ. 
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ในการปกครองตนเอง (self - determination or sovereignty) ก็จะเป็นรัฐเมือนัน เกิดสภาพทีจะ 

ทรงสิทธิหนา้ทีต่าง ๆ ตามทีประชาชนมอบหมายในการจดัตงัเป็นรัฐ ส่วนการจดัการรัฐยอ่มเป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญของรัฐนัน เช่น มี รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เ ป็นต้น สภาพเช่นนี 

หากเปรียบเทียบกับรัฐใหม่อย่างอิสราเอลหรือสิงคโปร์จะเห็นการก่อตวัได้ชดัเจน รัฐเกิดขึนแลว้ 

จึงตรากฎหมายต่าง ๆ จัดการปกครองขึน รัฐจึงเป็นความเป็นจริงทีเกิดขึนมาแลว้ก่อนกฎหมาย 

โดยกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรไม่ต้องสร้างความเป็นนิติบุคคลให้แก่รัฐอีก เพราะเป็นนิติบุคคล 

โดยสภาพมาพร้อมกับการจัดตังรัฐนันแลว้ และเมือใดเป็นรัฐแลว้นันก็เป็นบุคคลในกฎหมาย 

(subject of law) ทงัในระบบกฎหมายระหว่างประเทศและระบบกฎหมายภายใน และในกฎหมาย

ภายในนันก็จะเป็นนิติบุคคลทังในกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน แล้วแต่ว่ารัฐจะมี

ความสัมพนัธ์ไปเกียวกบัรัฐต่างประเทศ เอกชนต่างประเทศ หรือเอกชนภายในประเทศ ตามแต่

กรณี11 

  ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การเงินและการคลังทีแท้จริงคือรัฐ สิทธิหน้าทีของ

หน่วยงานต่าง ๆ ก็เป็นสิทธิหน้าทีทีส่งถ่ายไปผกูพนัรัฐในชนัทีสุด หากหน่วยงานใดก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่บุคคลภายนอก การชดใช้ค่าเสียหายก็ตอ้งเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลงัเท่านัน 

เพราะทุกหน่วยงานต่างดาํเนินการแทนรัฐ มิใช่ว่าเมือหน่วยงานของรัฐแห่งใดเป็นหนีก็ตอ้งชาํระ

หนีเอง รัฐจึงเป็นนิติบุคคลทีแทจ้ริงไม่ต้องมีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรรองรับ เช่นเดียวกับทีถือ

ปฏิบติัอยูใ่นระบบกฎหมายระหว่างประเทศ บรรดาหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจึงเป็นเพียงนิติบุคคล 

ทาํใหห้น่วยงานนนัสามารถมีสิทธิในทรัพยสิ์น หรือทาํนิติกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง เพือบงัคบัการ

ตามอาํนาจหนา้ทีของตนเองโดยตรง และอาจเป็นโจทกฟ้์องคดีในศาลอนัเป็นความคล่องตวัระดบั

หนึงเท่านัน นอกจากนัน การใช้สิทธิในฐานะนิติบุคคลเหล่านีก็อยู่ในบังคับกฎหมายมหาชน 

อีกหลายประการ เช่น อาํนาจทาํสญัญาก็มีระเบียบการพสัดุบงัคบัไวอี้กชนั บางกรณีตอ้งขออนุมติั

จากปลดักระทรวงหรือรัฐมนตรีด้วยจึงจะมีอาํนาจทาํสัญญาผูกพนัการเงินของหน่วยงานตนได ้

ซึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยที์ไดต้รวจชาํระใหม่ พ.ศ. 2535 ไดต้ดัการกาํหนดให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของรัฐเป็นนิติบุคคลออกไป โดยเห็นว่าเป็นเรืองของกฎหมายมหาชนมิใช่ของกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์กรณีใดจะกาํหนดใหเ้ป็นนิติบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ12 

  การบริการสาธารณะทงัปวงยอ่มมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมาย

ใหจ้ดัดาํเนินงาน เวน้แต่บริการสาธารณะทีใหเ้อกชนรับไปทาํแทนฝ่ายปกครอง กฎหมายไทยเรียก

นิติบุคคลซึงจดัทาํบริการสาธารณะทีเป็นราชการว่า ทบวงการเมือง ซึงมีอยู่หลายจาํพวก ดงัจะได้

                                                             
11 กฎหมายวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง (น 63). เล่มเดิม. 
12 แหล่งเดิม. (น 67). 

DPU



13 
 

อธิบายต่อไป แต่ก่อนทีจะพดูถึงนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน จะไดก้ล่าวถึงหลกัว่าดว้ยนิติบุคคล

โดยทวัไปเสียก่อน 

1)  ทฤษฎีว่าดว้ยสภาพนิติบุคคล  

ในเรืองสภาพของนิติบุคคลนีมีทฤษฎีอยูห่ลายทฤษฎีซึงขดัแยง้ต่อกนัและเป็นปัญหาที

นกันิติศาสตร์เคยโตเ้ถียงกนัมา โดยทีฝ่ายหนึงเห็นว่านิติบุคคลเป็นสิงทีกฎหมายสมมติขึน แต่อีก

ฝ่ายหนึงเห็นว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง มิใช่เป็นแต่เพียงสิงสมมติเท่านนั13 

(1)  ทฤษฎีทีถือว่านิติบุคคลเป็นสิงสมมติ ทฤษฎีนีถือว่า นิติบุคคลเป็นสิงทีเกิดขึนดว้ย

อาํนาจกฎหมาย หาได้มีความเป็นอยู่อย่างแท้จริงไม่ เป็นแต่เพียงบุคคลทีกฎหมายสมมติให้ 

มีขึนเพือให้มีสิทธิและหน้าทีทาํนองเดียวกบับุคคลธรรมดา และให้สามารถแสดงเจตนาไดด้ว้ย 

แต่เนืองจากนิติบุคคลไม่อาจแสดงเจตนาได้ จึงต้องแสดงออกมาโดยทางผูแ้ทนของนิติบุคคล 

ซึงเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีสิทธิเท่าทีกฎหมายกาํหนดให้เท่านัน และกฎหมายอาจจะให้

สภาพนิติบุคคลหรือถอนสภาพนิติบุคคลเมือใดก็ได ้เพราะเกิดขึนดว้ยอาํนาจกฎหมาย ทฤษฎีนีไดมี้

ผูถื้อตามมาเป็นเวลานาน แต่บัดนีได้เสือมความนิยมไปแลว้ เพราะเป็นทฤษฎีทีไม่สามารถให้

คาํอธิบายอยา่งแจ่มแจง้ไดทุ้กกรณี เช่น ไม่อาจอธิบายไดว้่าเหตุใดรัฐจึงเป็นนิติบุคคล ถา้นิติบุคคล

จะเกิดขึนได้แต่โดยอาํนาจกฎหมายเพราะเป็นสิงทีกฎหมายสร้างสรรค์ขึนแล้ว เหตุใดรัฐ 

ซึงกฎหมายมิไดส้ร้างขึนจึงมีสภาพเป็นนิติบุคคล นอกจากนี เมือนิติบุคคลเป็นสิงทีกฎหมายสมมติขึน 

ไม่มีตวัตน จะอา้งถึงเจตนาของสิงทีไม่มีตวัตนไดอ้ยา่งไร  

ตามทฤษฎีทีถือว่านิติบุคคลเป็นสิงทีกฎหมายสมมติขึน นิติบุคคลจะเกิดขึนได ้

ก็ต่อเมือมีกฎหมายสร้างขึน แต่เมือมาพิจารณาให้กวา้งออกไป จะเห็นว่ารัฐซึงก็เป็นนิติบุคคล 

ในกฎหมายมหาชนเหมือนกนั แต่รัฐเกิดขึนก่อนทีจะมีกฎหมายแลว้รัฐเกิดขึนดว้ยอะไร อะไรที

สร้างรัฐขึน ความเป็นรัฐเกิดขึนเมือเขา้ลกัษณะ 4 ประการ คือ มีประชากร ดินแดน อาํนาจอธิปไตย 

และมีระเบียบการปกครอง สงัคมมนุษยที์เขา้ลกัษณะทงั 4 อยา่งนีก็เกิดเป็นรัฐขึน และเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมหาชนภายในก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลเหมือนกนั แต่หลกั

ข้อนีกฎหมายมหาชนของไทยไม่ได้ถือตาม เพราะถือแต่เพียงว่ารัฐเป็นนิติบุคคลในกฎหมาย

ระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชนภายในไม่ไดก้ล่าวถึงรัฐ แต่จาํแนกออกไปว่า กระทรวง ทบวง 

กรม เป็นนิติบุคคล ไม่ได้กล่าวถึงรัฐ แต่หลักกฎหมายมหาชนของต่างประเทศถือว่ารัฐเป็น 

นิติบุคคล กระทรวง ทบวง กรม ไม่ไดเ้ป็นนิติบุคคล 

 

                                                             
13 คาํบรรยายกฎหมายปกครอง (น. 128), โดย ประยรู กาญจนดุล, 2538, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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(2)  ทฤษฎีทีถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง เนืองจากทฤษฎีทีถือว่า 

นิติบุคคลเป็นสิงสมมติอาจมีขอ้โตแ้ยง้ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ นักนิติศาสตร์อีกพวกหนึงจึงอธิบายให้

เหตุผลเป็นอย่างอืน โดยกล่าวว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริง มิใช่สิงสมมติขึน 

ดว้ยเหตุนีนิติบุคคลจึงสามารถมีเจตนาอนัแสดงออกโดยทางส่วนประกอบของนิติบุคคลซึงเป็น

บุคคลธรรมดาได ้เพราะนิติบุคคลเป็นทีรวมบุคคลธรรมดา นิติบุคคลมิใช่สิงทีกฎหมายสร้างขึน

ตามชอบใจ กฎหมายเป็นแต่เพียงรับรองสภาพความเป็นอยู่ของนิติบุคคลซึงมีอยู่แลว้ และควบคุม

นิติบุคคลโดยกาํหนดสิทธิและหน้าทีต่าง ๆ เท่านัน ถา้กฎหมายไม่รับรองสภาพของนิติบุคคล 

ก็เท่ากบัเป็นการฝืนธรรมชาติ ทฤษฎีนีเป็นทฤษฎีทีพิสูจน์ไดย้าก คาํว่าบุคคลธรรมดานันเป็นศพัท ์

ทีใชใ้นกฎหมายเพือใหห้มายความถึงมนุษยซึ์งอยู่ใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย แต่นิติบุคคลมิไดมี้สภาพ

เหมือนบุคคลธรรมดาอย่างแท้จริง สิทธิและหน้าทีบางอย่างก็มิได้เหมือนบุคคลธรรมดา เช่น 

ความสามารถทีจะทาํการสมรส เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีจะถือว่านิติบุคคลมีความเป็นอยู่โดยธรรมชาติ

เหมือนกบับุคคลธรรมดาจึงไม่ตรงกบัความเป็นจริง 

   (3)  สภาพอนัแทจ้ริงของนิติบุคคล ความจริงนิติบุคคลมิไดเ้ป็นบุคคลทีกฎหมายสมมติขึน

หรือเป็นบุคคลทีมีสภาพความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง นิติบุคคลเป็นทีรวมบุคคลธรรมดาหรือทรัพยสิ์น

เพือดาํเนินการตามวตัถุประสงคอ์นัใดอนัหนึง ซึงมิใช่เพือประโยชน์เฉพาะตวับุคคลธรรมดา เช่น 

บุคคลธรรมดาทีรวมกนัเป็นสมาคม เป็นบริษทัจาํกดั เป็นตน้ การใหส้ภาพนิติบุคคลเป็นวิธีการหรือ

เทคนิคอนัหนึงของกฎหมาย ซึงคิดขึนเพืออาํนวยความสะดวกในการทีจะให้บุคคลธรรมดาและ

ทรัพยสิ์นทีมารวมกนันนัสามารถดาํเนินการตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างสะดวกโดยนิติบุคคลนันเอง 

เพราะฉะนนัการทีจะเถียงกนัว่านิติบุคคลเป็นสิงทีสมมติขึนโดยกฎหมายหรือเป็นบุคคลทีมีสภาพ

ความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง จึงไม่มีประโยชน์อยา่งไร 

2)  นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน  

นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามหลกักฎหมายไทยอาจจาํแนกไดด้งันี14   

(1)  ทบวงการเมือง หมายความถึง นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนทีเป็นองค์การของ

ราชการบริหารส่วนกลาง อนัไดแ้ก่ กระทรวง ทบวง กรม รวมทงัส่วนราชการทีเรียกชืออยา่งอืนทีมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล องค์การของราชการบริหารส่วนภูมิภาค อนัได้แก่ จงัหวดัและองค์การแห่ง

ราชการบริหารส่วนท้องถิน ซึงในปัจจุบันไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา อันเป็นองค์การทีมีอาํนาจหน้าทีในทาง

ปกครอง  

                                                             
14 แหล่งเดิม. (น. 132 - 140). 
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ทบวงการเมืองเป็นคาํทีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 มาแต่เดิม 

โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 72 และมาตรา 73 แต่คาํนีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 1 ทีได้

ตรวจชาํระใหม่ พ.ศ. 2535 ไดต้ดัมาตรา 72 และมาตรา 73 ออกไปทงัหมด และไม่ไดก้ล่าวถึงทบวง

การเมืองเลย ในหมวด 2 ว่าดว้ยนิติบุคคล ทงันีเนืองจากทบวงการเมืองมิได้มีขึนดว้ยอาศยัอาํนาจ

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีขึนด้วยอาศยัอาํนาจแห่งบทกฎหมายอืนอันเป็น

กฎหมายมหาชน จึงไม่สมควรทีจะบัญญัติเรืองทบวงการเมืองไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชยอ์นัเป็นกฎหมายเอกชน แต่คาํว่า ทบวงการเมือง ยงัคงมีอยูใ่นกฎหมายมหาชนทีวางระเบียบ

เกียวกบัราชการบริหาร เช่น พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรคสอง ทีบญัญติัให้

เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติันีและกฎหมายอืน  

(ก)  กระทรวง ทบวง กรม ตามหลกักฎหมายปกครองของไทยถือว่า กระทรวง ทบวง 

และแมแ้ต่กรมอนัเป็นส่วนราชการสงักดักระทรวงหรือทบวง มีสภาพเป็นนิติบุคคลโดยเฉพาะเป็น

ส่วน ๆ ไป ซึงเท่ากบัเป็นการจาํแนกหน่วยงานของรัฐให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐดว้ย 

หลกัของกฎหมายไทยในเรืองนีจึงแตกต่างกบัหลกัของกฎหมายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง

ประเทศต่าง ๆ ในยโุรป ซึงไม่ถือว่ากระทรวง ทบวง กรม มีสภาพเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐ และ

ถือว่ารัฐเท่านนัทีเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน กระทรวง หรือกรม เป็นแต่เพียงหน่วยงานของรัฐ

ซึงทาํกิจการในนามของรัฐทงัสิน รัฐจึงเป็นนิติบุคคลใหญ่แต่เพียงนิติบุคคลเดียวผูใ้ดจะฟ้องร้องก็ตอ้ง

ฟ้องร้องรัฐ ไม่ใช่ฟ้องร้องกระทรวง ทบวง หรือกรม และในทาํนองเดียวกนั กระทรวง ทบวง หรือ

กรม จะฟ้องร้องบุคคลใด ก็ตอ้งฟ้องร้องในนามของรัฐ แต่ตามหลกักฎหมายของไทยกระทรวง ทบวง หรือ

กรม เป็นโจทก ์จาํเลย และนิติกรรมต่าง ๆ ไดใ้นนามของตนเองโดยไม่ตอ้งอา้งรัฐ  

ความจริงถา้จะพิจารณาใหลึ้กซึงลงไปแลว้ กระทรวง ทบวง หรือกรม ทีเป็นนิติบุคคล 

ก็มิไดแ้ยกออกเป็นนิติบุคคลต่างหากจากรัฐอยา่งแทจ้ริง แต่ยงัคงรวมอยูใ่นรัฐซึงเป็นนิติบุคคลใหญ่ 

เพราะว่างบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ก็รวมอยู่ในพระราชบญัญัติงบประมาณแผ่นดิน

ฉบบัเดียวกนั ถา้กระทรวง ทบวง กรม เป็นนิติบุคคลโดยอิสระ ก็ควรมีงบประมาณของตนเอง 

เป็นส่วนสดัแยกออกจากงบประมาณของรัฐ เช่น งบประมาณของเทศบาลเป็นตน้ ฉะนัน ถึงแมว้่า

กฎหมายไทยจะบญัญติัให้กระทรวง ทบวง กรมเป็นนิติบุคคลแต่ละส่วนก็ตาม กระทรวง ทบวง 

กรม ก็เป็นแต่เพียงส่วนหนึงของนิติบุคคลใหญ่คือรัฐนนัเอง  

(ข)  จังหวัด ทบวงการเมืองนอกจากกระทรวง ทบวง กรม ตามทีกล่าวมาแล้ว 

ยงัหมายความรวมถึงจงัหวดั ซึงเป็นหน่วยงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาคดว้ย เพราะมาตรา 52 

แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ไดบ้ญัญติัว่า ให้รวมทอ้งทีหลาย ๆ 

อาํเภอตงัขึนเป็นจังหวดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล การทีกฎหมายบญัญัติให้จังหวดั ในฐานะทีเป็น
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หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีฐานะเป็นนิติบุคคลนี ไดมี้มาตงัแต่ไดมี้การประกาศใช้

บงัคบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 และกฎหมายจดัระเบียบราชการ

บริหารทีประกาศใชบ้งัคบัในสมยัต่อมา คือ ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที 218 ลงวนัที 29 กนัยายน 

พ.ศ. 2515 และแมแ้ต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ทีใช้บังคับอยู ่

ในปัจจุบันก็ได้บัญญัติตามให้จังหวดัในฐานะทีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นนิติบุคคล 

ต่อมาจนกระทงัทุกวนันี 

การทีกฎหมายบัญญัติให้จังหวดัซึงเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

เป็นนิติบุคคลนี นับว่าไม่ถูกต้องตามหลกักฎหมายปกครอง เพราะราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

เป็นแต่เพียงสาขาของราชการบริหารส่วนกลางทีได้แบ่งออกไปทาํในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 

โดยราชการบริหารส่วนกลางส่งเจา้หนา้ทีของตนออกไปประจาํบริหารราชการในเขตทอ้งทีจงัหวดั

ต่าง ๆ ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของราชการบริหารส่วนกลาง แต่มิไดแ้ยกออกเป็นหน่วยงานอิสระ

จากราชการบริหารส่วนกลาง เจา้หน้าทีและงบประมาณก็ใชเ้จา้หน้าทีของกระทรวง ทบวง กรม 

และงบประมาณแผน่ดินทีตงัใหก้ระทรวง ทบวง กรม อนัเป็นองคก์ารของราชการบริหารส่วนกลาง

ทงัสิน มิไดแ้ยกออกเป็นนิติบุคคลต่างหากโดยมีเจา้หน้าทีและงบประมาณของตนเองเหมือนกับ

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินต่าง ๆ เช่น เทศบาล เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี เมือบทกฎหมายบญัญติัให้จงัหวดั

ในฐานะทีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นนิติบุคคล ก็ตอ้งถือว่าเป็นนิติบุคคล แมว้่าไม่เป็นการ

ถกูตอ้งตามหลกักฎหมายปกครองก็ตาม เพราะหลกักฎหมายไทยถือว่า นิติบุคคลย่อมมีขึนไดด้ว้ย

อาศยัอาํนาจแห่งบทกฎหมาย ตามทีบญัญติัเป็นหลกัการไวใ้นมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชยว์่า นิติบุคคลจะมีขึนไดก้็แต่ดว้ยอาศยัอาํนาจแห่งประมวลกฎหมายนีหรือกฎหมายอืน 

ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(ค)  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน ทบวงการเมืองอีกจาํพวกหนึง ก็คือ องค์การบริหาร

ส่วนทอ้งถินต่าง ๆ เพราะเป็นองค์การทีมีอาํนาจหน้าทีในการปกครองทอ้งถินทีมีการจดัระเบียบ

การปกครองเป็นราชการบริหารส่วนท้องถินโดยจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิน 

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายทีจดัระเบียบองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินนัน 

เช่น พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 7 วรรคสอง ไดบ้ญัญติัให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง 

มีอาํนาจหนา้ทีตามพระราชบญัญติันีและกฎหมายอืน  

องค์การบริหารส่วนทอ้งถินมีหลายแบบด้วยกนั ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ให้จัดระเบียบราชการบริหารส่วนทอ้งถิน ดังนี องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และราชการบริหารส่วนท้องถินอืนตามทีมีกฎหมายกําหนด 

ซึงในปัจจุบนัไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา และอาจมีกฎหมายกาํหนดองค์การบริหาร
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ส่วนทอ้งถินแบบอืน ๆ ขึนอีกได้ ซึงในเวลานีก็ได้มีการจดัตงัองค์การบริหารส่วนตาํบลเพิมขึน 

อีกแบบหนึงแลว้โดยพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  

(2)  องคก์ารของรัฐบาล นอกจากทบวงการเมืองซึงเป็นองค์การฝ่ายปกครองประเภท

สาํคญัทีมีอาํนาจหนา้ทีจดัทาํราชการแลว้ ยงัมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนตามกฎหมายปกครอง

ของไทยอีกจาํพวกหนึงซึงมีหนา้ทีจดัทาํบริการสาธารณะหรือกิจการอย่างใดอย่างหนึงอนัไม่ถือว่า

เป็นราชการ แต่ไม่รวมอยูใ่นจาํพวกทบวงการเมืองอีกดว้ย  

องคก์ารของรัฐบาลนีมีกฎหมายจดัตงัและให้สภาพนิติบุคคลเป็นราย ๆ ไป เพือจดัทาํ

บริการสาธารณะหรือบริการเอกชนของฝ่ายปกครองในรูปทีไม่เป็นราชการ และเจ้าหน้าทีของ

องคก์ารของรัฐบาลก็ไม่มีฐานะเป็นขา้ราชการ องคก์ารของรัฐบาลนนัตามกฎหมายทีมีอยู่ในเวลานี

มีหนา้ทีจดัทาํกิจการในทางศึกษา ทางเศรษฐกิจ ทางสงัคมสงเคราะห์ ทางสาธารณูปโภค หรือจดัทาํ

กิจการของรัฐบาลบางประเภททีมิไดท้าํเป็นแบบราชการ และไม่มีอาํนาจหน้าทีในทางปกครอง

เหมือนกับทบวงการเมือง การจดัตังองค์การของรัฐบาลโดยทั วไปจัดตังด้วยพระราชกฤษฎีกา 

อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการจดัตงัองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ซึงไดบ้ญัญติัเป็น

หลักการไว้ว่า  เมือรัฐบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตังองค์การเพือดําเนินกิจการอันเป็น

สาธารณประโยชน์ หรือเพือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออาํนาจ

บริการแก่ประชาชน โดยใชเ้งินทุนจากงบประมาณแผน่ดิน ก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยตราพระราชกฤษฎีกา

จดัตงัเป็นราย ๆ ไป และใหอ้งคก์ารทีจดัตงัขึนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

   นอกจากองค์การของรัฐบาลทีจัดตังด้วยพระราชกฤษฎีกาอาศัยอ ํานาจตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยจัดตังองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 แล้ว ยงัมีองค์การของรัฐบาล 

บางองค์การทีจัดตังขึนดว้ยพระราชบัญญัติ องค์การเช่นว่านีเป็นองค์การทีได้รับอาํนาจพิเศษ

บางอยา่งในทางปกครอง เช่น การเขา้ใชแ้ละครอบครองทีดินของรัฐและของเอกชน การกาํหนด

เขตทีจะวางราง ปักเสา เดินสาย วางท่อ รวมทังอาํนาจทีจะรือถอนโรงเรือนหรือทาํลายสิงอืน 

ทีสร้างขึนหรือทาํขึนอนัเป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอนัตรายต่อระบบงานขององคก์ารนัน อาํนาจ

ในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย ์การใชอ้าํนาจพิเศษในทางปกครองดงักล่าวนี เป็นการจาํกดัตดัทอน

สิทธิของบุคคล จึงตอ้งตราพระราชบญัญติัให้อาํนาจไว ้เช่น พระราชบญัญติัการไฟฟ้านครหลวง 

พ.ศ. 2501 พระราชบญัญติัการประปานครหลวง พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ดี องคก์ารทีจดัตงัดว้ยพระราชบญัญติัแมจ้ะไดรั้บ

อาํนาจพิเศษบางอย่างในทางปกครองเพือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการ ก็หามีอาํนาจหน้าที

เกียวกบัราชการบริหารเหมือนกบัทบวงการเมืองไม่ 
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  (3)  วดัในพระพุทธศาสนา นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนของไทย นอกจากทบวง

การเมืองและองคก์ารของรัฐบาลแลว้ ยงัมีวดัในพุทธศาสนาอีกประเภทหนึง ทงันีเพราะมีกฎหมาย

ว่าดว้ยคณะสงฆ ์อนัเป็นกฎหมายมหาชนวางระเบียบไวโ้ดยเฉพาะ 

วดัทีถือว่าเป็นนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนนันตามกฎหมายไทยก็มีแต่เฉพาะวดัใน

พระพุทธศาสนาทีไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในกฎกระทรวงทีออกตามความ

ในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ประกาศจดัตงัเป็นวดั และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนวดัใน

ศาสนาอืนอาจเป็นนิติบุคคลในกฎหมายเอกชน เมือมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้เป็น 

นิติบุคคล เช่น วดัในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก หรือมสัยดิในศาสนาอิสลาม เป็นตน้  

  3)  ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ15 

   (1)  ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในต่างประเทศ 

ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั งเศส ซึงเป็นประเทศทีมีการพฒันาทางกฎหมาย

มหาชนนานนบัร้อยปี ไดเ้ป็นทียอมรับทงัในความเป็นจริงและทฤษฎีว่า รัฐเป็นนิติบุคคลโดยในแง่หนึง

รัฐก็คือสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสงัคม รัฐไม่เพียงเป็นนิติบุคคลเท่านัน หากยงัสามารถ

พิจารณาความหมายของรัฐในแง่ชนชนัทางสงัคม ทางระบบเศรษฐกิจและสังคมไดด้ว้ย ส่วนในแง่

กฎหมายปกครองจะมองรัฐในแง่ของนิติบุคคลเป็นสาํคญั มิไดม้องทีองค์ประกอบในทางสังคม

วิทยาของรัฐ การทีกล่าวว่ารัฐเป็นนิติบุคคลนันก็เพราะรัฐมีองค์ประกอบนิติบุคคลครบถว้น 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นทรัพยสิ์น บุคคลหรือผูแ้ทน นอกจากนี รัฐยงัเป็นนิติบุคคลทีมีลกัษณะพิเศษกว่า 

นิติบุคคลอืน คือ ในบรรดานิติบุคคลทงัหลายมีรัฐเท่านันทีเป็นอธิปัตยท์งัในแง่กฎหมายระหว่าง

ประเทศ และกฎหมายภายใน รัฐเป็นองค์กรเดียวทีสามารถกาํหนดถึงอาํนาจและหน้าทีต่าง ๆของตน 

นิติบุคคลอืนจะมีขึนได้หรือมีอาํนาจหน้าทีได้เพียงใดและอย่างไรนันก็แลว้แต่รัฐกาํหนดทงัสิน 

รัฐจึงเป็นองค์กรทีควบคุมนิติบุคคลอืน ๆ ทังหมด รัฐมีอาํนาจอย่างกวา้งขวางและทั วไปเหนือ 

เขตดินแดน และสามารถกระทาํกิจการไดทุ้กอย่าง ซึงต่างกบัองค์การมหาชนอิสระทีเป็นองค์การ

กระจายอาํนาจทีรัฐตงัขึนเพือทาํกิจการบางอยา่งทีรัฐมอบหมายเท่านนั16 

อยา่งไรก็ตาม แมน้ักกฎหมายของฝรั งเศสจะเห็นพอ้งในประโยชน์แห่งความคิดทีให ้

รัฐนันเป็นนิติบุคคล และเห็นว่าเป็นสิงจาํเป็น แต่ก็มีความแตกต่างในเรืองการตีความว่า การที 

รัฐเป็นนิติบุคคลนันถือว่าเป็นเรืองของการสมมติขึน หมายถึงว่า นิติบุคคลเป็นผลมาจาก

ปรากฏการณ์ธรรมชาติซึงถือว่านิติบุคคลมีสภาพความเป็นอยู่อย่างแทจ้ริง กฎหมายเป็นแต่เพียง

                                                             
15 เอกสารประกอบการสอนความรู้เบืองต้นเกียวกับกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑิตย์ (น. 204 - 206), โดย คณาจารยค์ณะนิติศาสตร์, 2545, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
16 “นิติบคุคลตามกฎหมายมหาชนฝรังเศส,” (น. 292 - 294). เล่มเดิม. 

DPU



19 
 

รับรองสภาพความเป็นอยู่ของนิติบุคคลซึงมีอยู่แล้วเท่านัน และแม้จะไม่สามารถหาข้อยุติ 

ทางความเห็นไดอ้ย่างแน่นอน แต่นักกฎหมายฝรั งเศสก็มีจุดทีพอ้งต้องกันว่า รัฐเป็นนิติบุคคล 

อยา่งแน่นอน เมือรัฐเป็นนิติบุคคลแลว้ กระทรวง ทบวง กรมในประเทศฝรั งเศสจึงไม่มีฐานะเป็น

นิติบุคคล ดงันนั การกล่าวว่าจะฟ้องรัฐมนตรีกระทรวงนนักระทรวงนี หรือฟ้องผูว้่าราชการจงัหวดั

คนนนัคนนี จึงเป็นสิงทีไม่ถกูตอ้ง เพราะบุคคลเหล่านนัต่างเขา้มาในคดีในฐานะของตวัแทนของรัฐ

ทงัสิน การฟ้องคดีต่าง ๆ ก็คือการฟ้องรัฐนนัเอง 

(2)  ความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย 

   ในประเทศไทยไม่ยอมรับว่ารัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่กลบัยอมรับให้กระทรวง 

ทบวง กรม และจงัหวดั มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยจะเห็นไดว้่า ความเป็นนิติบุคคลของกระทรวง 

ทบวง กรม เริมมีขึนในสมยัทีประเทศไทยปกครองภายใตร้ะบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใ์นสมยั

รัชกาลที 6 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ส่วนจังหวดันันมีฐานะเป็นนิติบุคคล เมือปี 

พ.ศ. 2495 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2495  

การปฏิเสธความเป็นนิติบุคคลของรัฐในประเทศไทย และยอมรับกระทรวง ทบวง กรม 

และจังหวดัเป็นนิติบุคคลนัน มีสาเหตุมาจากไม่มีแนวความคิดทีจะแยกอาํนาจในการปกครอง

ประเทศของกษัตริยม์าไวที้รัฐเหมือนกับประเทศในภาคพืนยุโรป รวมทังมีสาเหตุมาจากแนว 

คาํพิพากษาศาลฎีกาที 724/249017 ทีไม่ยอมรับความเป็นนิติบุคคลของรัฐ การไม่ยอมรับใหรั้ฐ 
                                                             

17 คาํพิพากษาศาลฎีกาที 724/2490 พระยาปรีดานฤเบศร์ เป็นโจทก์ฟ้องรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว โดยอธิบดีกรมอยัการและพนักงานอยัการประจาํกรมอยัการ ผูด้าํเนินคดีแทนจาํเลย โดยฟ้องว่า 

การกระทาํของญีปุ่น เครืองบินของอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ และการประกาศของรัฐบาล

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ตงัแต่วนัที 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ถึงวนัที 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ซึงระหว่างนัน 

ลูกระเบิดไดต้กถูกเคหะสถานบ้านเรือนของโจทก์ ทงัเครืองใชเ้ครืองประกอบเสียหายเป็นราคาไม่น้อยกว่า 

500,000 บาท การกระทาํของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเหตุทีเกิดขึนโดยตรงและโดยเหตุใกลชิ้ด 

ใหอ้งักฤษและสหรัฐอเมริกา และสหประชาชาติเขา้ทาํลายทรัพยส์มบติัของประชาชนชาวไทย ซึงรวมทงัโจทก์

ไดรั้บความเสียหายโดยไม่ควรและไม่ชอบ การกระทาํของรัฐบาลเช่นนันเป็นการกระทาํละเมิด ซึงรัฐบาลจาํตอ้งใช ้

ค่าสินไหมทดแทนเพือการนนั โจทกไ์ดมี้หนงัสือแจง้ไปยงันายกรัฐมนตรีแลว้ กไ็ม่ไดรั้บตอบ จึงขอให้ศาลบงัคบั 

        ศาลแพ่งวินิจฉัยว่า คู่ความต้องเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 ทบวง

การเมืองทีเป็นนิติบุคคลนัน คือ กระทรวงและกรมในรัฐบาล ทีโจทก์ขอให้เรียกรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วัเป็นจาํเลยนนั รัฐบาลหาใช่นิติบุคคลตามกฎหมายไม่ ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องทีจะรับไว ้จึงให้

ยกเสีย โจทกอ์ุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายนื โจทกฎี์กา 

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผูที้จะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจาํเลยในศาลนนั จะตอ้งเป็นบุคคล คือ บุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล คาํว่า รัฐบาล แมใ้นความหมายของรัฐอนัเป็นหน่วยแห่งประเทศชาติ หรือหมายถึงคณะบุคคลซึงมี

หนา้ทีดาํเนินนโยบายการปกครองรัฐอยู่ในขณะใดๆ ไม่อาจเป็นนิติบุคคลตามบทบญัญติัของประมวลกฎหมาย
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มีฐานะเป็นนิติบุคคลยอ่มก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาหลายประการ คือ18 

(ก)  ปัญหาทีเกิดจากขอบอาํนาจของกระทรวง ทบวง กรม ซึงต่างก็มีฐานะเป็นนิติบุคคล

แต่ละส่วนไป 

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดมี้การบญัญติัถึงขอบเขต

อาํนาจหนา้ทีของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ซึงอาํนาจหนา้ทีจะมีมากนอ้ยเพียงใดคงตอ้งขึนอยู่กบัว่า

กฎหมายให้อาํนาจหน้าทีแค่ไหน การกาํหนดอาํนาจหน้าทีดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา 

เช่น กรณีทีไม่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทรวง ทบวง กรมใดมีอาํนาจหน้าทีอย่างใดอย่างหนึง 

ทงัทีอาํนาจหนา้ทีดงักล่าวเป็นอาํนาจหนา้ทีของรัฐ ปัญหาทีจะเกิดในกรณีทีโดยภาระหน้าทีบางอย่าง 

ซึงโดยสภาพเห็นไดช้ดัแจง้ว่าเป็นอาํนาจหนา้ทีของรัฐ แต่ไม่มีกฎหมายฉบบัใดบญัญติัใหช้ดัแจง้ว่า

เป็นอาํนาจหน้าทีของกระทรวง ทบวง กรมใดโดยเฉพาะ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อเอกชนผูไ้ดรั้บ

ความเสียหาย ทังนี เพราะเอกชนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได้ เนืองจากรัฐไม่ใช่นิติบุคคล 

จะฟ้องกระทรวง ทบวง กรมไม่ได ้เพราะการฟ้องนิติบุคคลจะตอ้งฟ้องนิติบุคคลนันตามอาํนาจ

หน้าทีทีนิติบุคคลนันมีอยู่ นอกจากนี ยงัเกิดปัญหาทีตามมาอีกประการหนึงเกียวกบัการฟ้องคดี

ผูก้ระทาํผิดโดยเฉพาะในคดีความผิดต่อสิงแวดลอ้ม เช่น กรณีอยัการสูงสุดสั งไม่ฟ้องโรงงาน

นําตาลทีทิ งนําเสียลงไปในลาํนําพอง อันเป็นเหตุให้ปลาในลาํนําพองตาย ทังนีเนืองจาก 

                                                                                                                                                                              
แพ่งและพาณิชย์ได้ สําหรับกฎหมายอืนนันไม่ปรากฏว่าได้มีบทบัญญัติให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล ทีโจทก์อา้ง

พระราชบญัญติัพนกังานอยัการ พ.ศ. 2478 มาตรา 19 ซึงบญัญติัให้พนักงานอยัการมีอาํนาจหน้าทีดาํเนินคดีแพ่ง

แทนรัฐบาลในศาลทงัปวงขึนสนบัสนุนขอ้เถียงของโจทก์ว่า รัฐบาลเป็นนิติบุคคลนัน ศาลฎีกาไดพ้ิเคราะห์แลว้ 

ขอ้ความในพระราชบญัญติัพนักงานอยัการนี เห็นไดช้ัดว่ามิใช่บทบญัญติัให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล หากแต่เป็น

เรืองให้อาํนาจพนักงานอยัการทีจะดาํเนินคดีแทนใครไดบ้า้ง และเมือหลกักฎหมายและประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งบญัญติัไวแ้ลว้ว่า คู่ความตอ้งเป็นบุคคล คาํว่า รัฐบาลในพระราชบญัญติัพนักงานอยัการนัน 

จึงเป็นทีเห็นไดว้่า หมายถึง บุคคลในรัฐบาลนนัเอง จะแปลว่าเป็นบทบญัญติัทีทาํให้รัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล

นนัหาไดไ้ม่ อนึง รัฐบาลอาจมีความหมายถึงลกัษณะการปกครองแห่งรัฐอนัเป็นนามธรรม หรือหมายถึงรัฐอนั

เป็นหน่วยแห่งประเทศชาติหรือคณะบุคคล ซึงมีหน้าทีดาํเนินนโยบายปกครองรัฐ ฉะนันเมือมีกฎหมายในส่วน

อาญาบญัญติัวางโทษผูก้ระทาํผิดต่อรัฐบาลไว ้การกระทาํของบุคคลนันๆ ก็ย่อมเป็นความผิดอาญาได ้ทีโจทก์

เสนอว่าทีเป็นความผิดเพราะรัฐบาลเป็นนิติบุคคลนัน เห็นไดว้่าไม่ถูกตอ้ง เพราะปัญหาเรืองจะเป็นนิติบุคคล

หรือไม่ อยู่ทีจะเป็นคู่ความไดห้รือไม่เท่านัน แต่สิงทีจะตอ้งถูกกระทาํร้ายในทางอาญานัน ไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

บุคคล และทงักฎหมายในส่วนอาญาก็ไม่ทาํให้เป็นบุคคลขึนได ้เช่น มีกฎหมายส่วนอาญาบญัญติัเป็นความผิด 

ในการประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือในการทาํอันตรายต่อธงของประเทศ ทรัพยห์รือธงนันกลายเป็นบุคคลหรือ 

นิติบุคคลขึนมาหาไดไ้ม่ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าฎีกาโจทกใ์นขอ้นีฟังไม่ขึน คาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแลว้. 
18 เอกสารประกอบการสอนความรู้เบืองต้นเกียวกับกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

(น. 206 - 207). เล่มเดิม. 
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ความไม่ชัดเจนของกฎหมายว่า กรมประมงหรือกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูรั้บผิดชอบหรือ

ผูเ้สียหายในเรืองนี ทาํให้สํานักงานอยัการสูงสุดไม่สามารถเริมต้นคดีได้ เนืองจากผูเ้ริมต้น 

ฟ้องคดีตอ้งเป็นผูเ้สียหายทีแทจ้ริงเท่านนั 

(ข)  ปัญหาทีเกิดจากการฟ้องร้องคดีระหว่างส่วนราชการดว้ยกนัเอง 

  เนืองจากกระทรวง ทบวง กรม ในประเทศไทยเป็นนิติบุคคล ดังนัน เมือกระทรวง 

ทบวง กรมใดไดรั้บความเสียหายก็สามารถดาํเนินการตามกฎหมายเพือให้ตนไดรั้บความคุม้ครอง

เช่นเดียวกับเอกชนทวัไปได้ แมก้ระทงัความเสียหายทีเกิดจากกระทรวง ทบวง กรมดว้ยกนัเอง 

ก็สามารถฟ้องร้องคดีต่อกันและกันได ้ซึงสิงเหล่านีไม่สมควรให้เกิดขึนเพราะเป็นการทาํลาย

เอกภาพของการบริหารราชการส่วนกลาง 

   (ค)  ปัญหาการฟ้องร้องกระทรวง ทบวง กรม เป็นจาํเลยของเอกชน 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนนั ผูที้จะเป็นคู่ความไดจ้ะตอ้งเป็นบุคคล

และเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีนนั ดงันนั การฟ้องหน่วยงานของรัฐตอ้งพิจารณาว่าหน่วยงานของรัฐ

นันมีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ซึงถา้หน่วยงานของรัฐ เช่น รัฐบาลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ประชาชนก็ไม่สามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไดต้ามคาํพิพากษาศาลฎีกาที 724/2490 

ว่ารัฐบาลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประชาชนต้องฟ้องรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลไปจนครบจาํนวน 

ของคณะรัฐมนตรี ทาํใหก่้อปัญหาในการฟ้องร้องของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐเป็นอยา่งยงิ 

(ง)  ปัญหาทีเกิดจากความยากลาํบากในการจดัตงั และยบุเลิกกระทรวง ทบวง กรม 

การจดัตงั การยบุเลิกกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั ในประเทศไทย กฎหมายกาํหนดให้

กระทาํโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึงก่อให้เกิดปัญหาในการปรับปรุงการบริหารราชการ

แผ่นดิน ซึงต้องอาศัยความรวดเร็วและเปลียนแปลงให้ทันกับสถานการณ์โลก ยุคปัจจุบัน 

ปัญหาดังกล่าว คือ การทีรัฐบาลต้องการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพือให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายของรัฐบาล แต่รัฐบาลก็จะประสบปัญหาการจดัตงั ยุบเลิก เปลียนแปลง กระทรวง ทบวง 

กรม เนืองจากหน่วยงานของตน้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงตอ้งกระทาํโดยการตราพระราชบญัญติั 

ซึงจะตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนหรือหลายปีในการดาํเนินการ 

(จ)  ปัญหาทีรัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่เป็นนิติบุคคล 

ตามกฎหมายไทย 

การไม่ยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายในนัน แต่ในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศกลับยอมรับว่ารัฐเป็นนิติบุคคล เช่น รัฐไทยสามารถทําสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา 

กับประเทศต่าง ๆ ได้ ซึงมีผลเป็นการผูกผนักับต่างประเทศ ดังนัน การยอมรับว่ารัฐไทยเป็น 

นิติบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายภายใน ถือเป็น
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สิงแปลกประหลาดในระบบกฎหมายมหาชนอย่างยิง โดยคงไม่สามารถอธิบายให้ประเทศอืน ๆ 

เขา้ใจไดว้่าเป็นเช่นนี แมใ้นทางปฏิบติัจะไม่มีปัญหามากขึน แต่ในทางวิชาการเป็นการสะทอ้นให้

เห็นความดอ้ยพฒันาของระบบกฎหมายมหาชนของไทยเป็นอยา่งยงิ 

 2.1.2  ทฤษฎีเกียวกบัภารกิจของรัฐ 

 คาํสอนหรือทฤษฎีทวัไปว่าดว้ยรัฐไม่ไดมุ่้งศึกษารัฐใดรัฐหนึงโดยเฉพาะ ในการอธิบาย

ภารกิจของรัฐต่าง ๆ ย่อมตอ้งพิจารณาด้วยว่ารัฐแต่ละรัฐอาจกาํหนดเป้าหมายเอาไวแ้ตกต่างกัน 

ภารกิจของรัฐจึงอาจแตกต่างกัน เมือพิจารณารัฐทียอมรับนับถือคุณค่าของหลกัประชาธิปไตย 

และคุณค่าของหลกันิติรัฐแลว้ ยอ่มจะเห็นไดว้่ารัฐมีภารกิจทีสาํคญั ดงัต่อไปนี19 

1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภยัของรัฐ 

ภารกิจของรัฐในเรืองนีถือว่าเป็นภารกิจดงัเดิมและภารกิจพืนฐานของรัฐ เพือใหภ้ารกิจ

ดงักล่าวบรรลุจึงจาํเป็นทีระบบกฎหมายจะตอ้งกาํหนดใหรั้ฐเป็นผูที้ผกูขาดการใชก้าํลงัทางกายภาพ 

การผูกขาดการใชก้าํลงัทางกายภาพเพือรักษาไวซึ้งความสงบเรียบร้อยภายในนัน อีกดา้นหนึง 

ก็ก่อให้เกิดหน้าทีแก่ปัจเจกบุคคลในการทีจะไม่ใชก้าํลงัทางกายภาพในการบังคบัการตามสิทธิ 

ของตนด้วยตนเอง เพราะหากให้ปัจเจกบุคคลบังคับการตามสิงทีบุคคลนันเห็นว่าถูกต้องแล้ว 

ความวุ่นวายก็จะเกิดขึนทวัไปในรัฐ นอกจากนี รัฐยงัผกูขาดการใชก้าํลงัทางทหารในการป้องกนั

บูรณภาพแห่งดินแดนอีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม การรักษาความปลอดภยัของรัฐนนั รัฐยอ่มไม่ไดก้ระทาํ

เฉพาะการมีกองทัพไว้ป้องกันประเทศเท่านัน แต่ยงักระทาํโดยการเจริญสัมพนัธไมตรีกับ

ต่างประเทศอีกดว้ย ดงันนั รัฐจึงทรงไวซึ้งอาํนาจในทางการทูต ตลอดจนความสามารถในการทาํ

สนธิสัญญากับรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ และมีความสามารถในการทํา

สนธิสัญญารวมตัวกับประเทศต่าง ๆ เป็นองค์การระหว่างประเทศหรือยิงไปกว่านันก็คือ 

เป็นองคก์ารเหนือรัฐเพือสร้างสนัติสุขในระดบัภูมิภาคอนัเป็นการรักษาไวซึ้งความปลอดภยัของรัฐ 

อีกทางหนึงดว้ย 

2)  การคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐาน 

การทีระบบกฎหมายยอมรับสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิทธิเสรีภาพขันพืนฐานนัน 

ย่อมมีผลจาํกัดขอบเขตการกระทาํของรัฐ ทังนีเนืองจากบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิพลเมืองซึงถือว่าเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีปรากฏในรัฐธรรมนูญ จะกาํหนดเขตแดนแห่งสิทธิของ

ปัจเจกบุคคลซึงรัฐไม่สามารถกา้วล่วงไดห้รือหากสามารถกา้วล่วงได ้ก็ย่อมจะตอ้งทาํตามเงือนไข 

ทีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้มีฐานะเป็นเพียงผูที้จะก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิ 

ขันพืนฐานของบุคคลเท่านัน ในอีกด้านหนึงรัฐย่อมมีหน้าทีในการคุ้มครองสิทธิขันพืนฐาน 

                                                             
19 คาํสอนว่าด้วยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน (น. 73 - 75). เล่มเดิม. 
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เหล่านันด้วย ภารกิจดังกล่าวนีทาํให้รัฐต้องจัดโครงการ ตลอดจนกระบวนการทางกฎหมาย 

ทีเอืออาํนวยต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เช่น การกาํหนดให้มีศาลปกครองตรวจสอบ 

การกระทาํของฝ่ายปกครองทีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและละเมิดสิทธิขนัพืนฐานของบุคคล ยิงไปกว่านัน

รัฐยงัมีหนา้ทีปกป้องคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐานจากการล่วงละเมิดโดยบุคคลทีสามดว้ย ตวัอย่างเช่น 

ในกรณีทีปรากฏว่ามีภยนัตรายคุกคามชีวติหรือความปลอดภยัในร่างกายของบุคคลจากบุคคลทีสาม

อนัเป็นภยนัตรายทีเกิดจากการกระทาํโดยผูก้ระทาํไม่มีอาํนาจกระทาํได ้รัฐยอ่มมีหนา้ทีเขา้ขดัขวาง 

การกระทาํนันเพือปกป้องคุม้ครองชีวิตและความปลอดภยัในร่างกายของบุคคลทีถูกล่วงละเมิด 

อาจกล่าวเป็นหลกัไดว้่า บทบญัญติัเกียวกบัสิทธิขนัพืนฐานทีไดรั้บการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

ไม่เพียงแต่จะทําให้รัฐมีหน้าทีงดเวน้การกระทาํทีจะก้าวล่วงแดนแห่งสิทธิขันพืนฐานของ 

ปัจเจกบุคคลเท่านนั แต่ยงัทาํให้รัฐมีหน้าทีกระทาํการปกป้องคุม้ครองสิทธิจากการถูกล่วงละเมิด

โดยบุคคลทีสามอีกดว้ย 

3)  การจดัการศึกษาและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ในรัฐสมยัใหม่ทีเป็นประชาธิปไตยและนิติรัฐ รัฐมีภารกิจในการทําให้ประชาชน

สามารถแสดงศกัยภาพของความเป็นมนุษยอ์อกมาโดยสมบูรณ์ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

การจัดการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพ การสอนให้รู้จักอดทนอดกลัน 

ต่อความคิดเห็นทีแตกต่างออกไป ตลอดจนการอบรมบ่มเพาะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม ย่อมจะช่วยทาํให้คนในสังคมมีความรู้ความสามารถและใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ อยา่งไรก็ตามการจดัการศึกษา ตลอดจนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมนัน ไม่ใช่

ว่ารัฐกระทาํไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั ในรัฐสมยัใหม่ทีแยกตวัออกจากเป้าหมายทางศาสนาและยอมรับ

ความเป็นพหุนิยมหรือความแตกต่างหลากหลายในความคิดความเชือนัน รัฐย่อมตอ้งเคารพสิทธิ 

ในความคิดความเชือส่วนบุคคล เคารพในสิทธิพืนฐานของพลเมือง การจดัการศึกษาของรัฐจึงไม่ใช่

การยดัเยียดความเชือทางศาสนาหรือลทัธิอนัหนึงอนัใดให้แก่พลเมืองของตน ในส่วนทีเกียวกับ

วัฒนธรรมตลอดจนการสือสารมวลชนนัน รัฐต้องระมัดระวังมิให้การสนับสนุนส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมกลายเป็นการกาํหนดเนือหาของศิลปวฒันธรรม หรือบงัคบัใหบุ้คคลตอ้งแสดงออก

ทางศิลปวฒันธรรมตามความตอ้งการของรัฐ 

4)  การจดัสวสัดิการสงัคมและการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

การทาํให้ชีวิตของพลเมืองในรัฐเป็นชีวิตทีมีคุณภาพย่อมเป็นภารกิจสําคญัประการหนึง 

ทีรัฐมิอาจปฏิเสธไม่กระทาํได ้รัฐยอ่มมีหนา้ทีในการจดัการให้พลเมืองสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในรัฐ

ไดอ้ยา่งมีความหมายในฐานะมนุษย ์ดว้ยเหตุนีรัฐจึงมีหนา้ทีในการจดัทาํบริการ ตลอดจนสวสัดิการ
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ขนัพืนฐานให้แก่พลเมือง เพือให้พลเมืองมีมาตรฐานในการดาํรงชีวิตทีดี เช่น การจดัให้มีการ

รักษาพยาบาล การจดัใหมี้บาํนาญหรือเงินสงเคราะห์คนชรา เป็นตน้ 

5)  การส่งเสริมและควบคุมกาํกบัเศรษฐกิจ 

การทีรัฐมีภารกิจหลายประการทีกล่าวมาขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิงภารกิจในด้าน

สวสัดิการสังคมนัน ทาํให้รัฐไม่อาจทีจะปฏิเสธการหารายไดเ้พือไวใ้ช้ปฏิบติัภารกิจเหล่านันได ้

แหล่งรายไดที้สาํคญัทีสุดของรัฐก็คือ ภาษีอากร จนอาจกล่าวไดว้่า รัฐสมยัใหม่เป็นรัฐภาษีอากร 

การทีรัฐจะเขา้ไปหารายไดโ้ดยดาํเนินธุรกิจแบบเดียวกับเอกชนเพือมุ่งแสวงหารายไดต้ลอดจน 

ผลกาํไรนัน มีข้อจาํกัดอยู่มากทังในทางกฎหมายและโดยระบบเศรษฐกิจแบบตลาดทีเป็นอยู่ 

ในปัจจุบนั ดงันนั รัฐจึงตอ้งพยายามส่งเสริมใหร้ะบบเศรษฐกิจเติบโตเพือประโยชน์ในทางภาษีอากร

อนัเป็นแหล่งรายไดข้องรัฐ 

ในการดําเนินการเพือควบคุมกํากับเศรษฐกิจนัน รัฐอาจกระทําได้โดยกําหนด

หลกัเกณฑอ์นัเป็นกรอบในการดาํเนินการทางเศรษฐกิจตลอดจนการทาํธุรกิจของผูป้ระกอบการ

ต่าง ๆ รวมทงักาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการควบคุมการแข่งขนัให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรม 

เช่น การตรากฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการผกูขาด นอกจากนี รัฐยงัอาจเขา้ไปดาํเนินการเชิงรุก 

เพือกระตุน้เศรษฐกิจหรือกาํกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่

ผูป้ระกอบการ เป็นตน้ 

6)  การพิทกัษรั์กษาสิงแวดลอ้ม 

ภารกิจในทางสิงแวดลอ้มถือได้ว่าเป็นภารกิจทีค่อนขา้งใหม่สําหรับรัฐในทางนิติศาสตร์

วิชาการทีศึกษาเรืองราวเกียวกบัสิงแวดลอ้ม คือ วิชากฎหมายสิงแวดลอ้มนนั ก็เป็นวิชาทีถือกาํเนิดขึน

ในราวประมาณ 40 กว่าปีมานี ในยโุรปการพิทกัษรั์กษาสิงแวดลอ้มมีเป้าหมายอยูที่การรักษาสภาวะ

ธรรมชาติ ขจัดการกระทาํทีเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สภาวะธรรมชาติ 

จนอาจเป็นอนัตรายต่อบรรดาสิงมีชีวิตทงัหลาย การพิทกัษรั์กษาสภาวะธรรมชาติมีทงักรณีทีเจาะจง

ไปทีส่วนใดส่วนหนึงของสภาวะแวดลอ้ม เช่น ดิน นาํ อากาศ ภูมิอากาศ ป่าไม ้และกรณีทีเป็น

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนัในสภาวะแวดลอ้มทงัมวล 

 

2.2  แนวคิดพืนฐานเรืองสิทธิและเสรีภาพ และหลักการทัวไปเกียวกับสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ประเทศทีมีการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใตร้ะบบนิติรัฐจะมีการรับรอง

และคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวใ้นรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นแนวความคิดทีมาจาก

ประเทศตะวนัตกทีเกิดจากกระบวนการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพจากชนชนัผูป้กครองโดยใช้
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ขอ้อา้งของความชอบธรรมของประโยชน์ว่าสิงนนัเป็นสิงจาํเป็นต่อศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์(human 

dignity) โดยมีความคิดพืนฐานมาจากแนวความคิดในเรือง สิทธิธรรมชาติ เป็นกระบวนการทีให้

ไดม้าแห่งสิทธิ เป็นผลสืบเนืองมาจากกฎหมายธรรมชาติ โดยแนวความคิดนีมีมาตงัแต่สมยักรีก

และมีวิวฒันาการมาเรือย ๆ และแนวความคิดนีไดป้รากฏในงานเขียนของจอห์น ลอ็ก ในศตวรรษที 17 

ทีมีผลต่ออิทธิพลแนวความคิดเรืองสิทธิและเสรีภาพในปัจจุบนั เพราะเป็นแรงผลกัดนัในการปฏิวติั

เพือใหไ้ดม้าซึงสิทธิและเสรีภาพของโลกตะวนัตกตลอดทงัการจดัทาํเอกสารเป็นรากฐานทีสาํคญั

ในแนวความคิดเรืองสิทธิมนุษยชน เช่น คาํประกาศอิสรภาพของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1776 หรือ 

คาํประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองใน ค.ศ. 1789 ของประเทศฝรังเศส20 

 2.2.1  ความหมายของสิทธิและเสรีภาพ 

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจเพิมมากขึนเกียวกบัเรืองของสิทธิและเสรีภาพจึงจาํเป็นทีจะตอ้ง

กล่าวถึงความหมายของคาํทงัสองคาํนีก่อน เนืองจากคาํว่า สิทธิ และ เสรีภาพ โดยทวัไปมกัจะใช้

รวม ๆ ไปดว้ยกนัว่า สิทธิและเสรีภาพ แต่ความจริงแลว้คาํสองคาํนีมีความหมายแตกต่างกนั21 คือ 

คาํว่า สิทธิ (right) โดยทวัไปแลว้หมายถึง อาํนาจทีกฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอนัที

จะกระทาํการใดทีเกียวขอ้งกบัชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของตนหรือบุคคลอืน หรือประโยชน์ที

กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้  หรือประโยชน์ในทางใดทางหนึง  ทัง ทีเ ป็น รูปธรรม 

จบัต้องได้และทีเป็นนามธรรม ถา้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิงกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญ

คุม้ครองและรับรองสิทธิใดก็จะก่อให้เกิดหน้าทีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีของรัฐ 

ทีจะต้องเคารพสิทธินัน ๆ รวมถึงก่อให้เกิดหน้าทีแก่ประชาชนทีจะต้องเคารพสิทธิซึงกัน 

และกนัดว้ย22 

ส่วนคาํว่า เสรีภาพ (liberty) นันหมายถึง สภาพการณ์ทีบุคคลมีอิสระในการทีจะกระทาํการ

อยา่งใดอย่างหนึงตามความประสงค์ของตน23 เมือรัฐธรรมนูญคุม้ครองเสรีภาพใดก็จะก่อให้เกิด

หน้าทีแก่รัฐ หน่วยงานของรัฐทีจะตอ้งไม่ละเมิดเสรีภาพนัน ความมีอิสระทีจะกระทาํการหรือ 

                                                             
20 แนวทางแก้ไขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าทีของชนชาวไทย (น. 4), โดย คณะอนุกรรมการ

ศึกษาแนวทางแกไ้ขเพิมเติมรัฐธรรมนูญ คณะที 1 ในคณะกรรมการศึกษาแนวทางแกไ้ขรัฐธรรมนูญ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2549, กรุงเทพฯ : สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 
21 สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย ,  โดย ชนินทร์ ติชาวัน, 2551, สืบค้นเมือ  30 กันยายน 2556 

จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=1236.  
22 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (น. 21), โดย วรพจน์ วศิรุตพิชญ ์ก, 2538, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 
23 แหล่งเดิม. (น. 22). 

DPU



26 
 

งดเวน้กระทาํการนีเป็นประโยชน์ชนิดหนึง ดงันัน เสรีภาพจึงเป็นสิทธิประเภทหนึง เมือกล่าวถึง 

คาํว่าสิทธิโดยไม่เจาะจง จึงหมายความรวมถึงเสรีภาพดว้ย 

ความแตกต่างระหว่างคาํว่า สิทธิและเสรีภาพ จึงอยู่ทีว่าสิทธิเป็นอาํนาจของบุคคลทีมีอยู่

เพือเรียกร้องใหผู้อื้นหรือองคก์รของรัฐกระทาํการหรือละเวน้การกระทาํอนัใดอนัหนึง โดยเฉพาะ

เจาะจงเพือใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน หรือจะกล่าวอีกนยัหนึงไดว้่า สิทธินนัก่อใหเ้กิดหนา้ทีแก่องคก์ร

ของรัฐหรือบุคคลอืนในการทีจะตอ้งกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการอยา่งใดอย่างหนึงเพือให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูท้รงสิทธินั นเอง แต่เสรีภาพนัน คือ อาํนาจของบุคคลทีมีอยู่เหนือตนในการทีจะ

กระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึงดว้ยอาํเภอใจตน ผูห้นึงผูใ้ดหาอาจเขา้มามีอิทธิพลโน้มน้าวหรือบงัคบั

บญัชาใหบุ้คคลกระทาํการเยยีงนนัไม่ และแมว้่าการมีเสรีภาพจะมีผลใหเ้กิดหนา้ทีแก่บุคคลอืนหรือ

องคก์รของรัฐก็ตาม แต่ก็เป็นหนา้ทีทีจะตอ้งละเวน้จากการกระทาํใด ๆ ทีเป็นอุปสรรคหรือขดัขวาง

การใชเ้สรีภาพของผูท้รงเสรีภาพเท่านัน หาไดมี้อาํนาจตามกฎหมายในอนัทีจะเรียกร้องให้บุคคลอืน

หรือองคก์รของรัฐกระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึงอนัมีลกัษณะเป็นการส่งเสริมการใชเ้สรีภาพของตน

หรือเอืออาํนวยใหต้นใชเ้สรีภาพไดส้ะดวกขึนไม่ 

 2.2.2  ประเภทของสิทธิและเสรีภาพ 

ในการพิจารณาถึงการแบ่งประเภทของสิทธิและเสรีภาพ อาจแบ่งแยกออกได้หลาย

ลกัษณะ ดงันี24 

1)  การแบ่งสิทธิและเสรีภาพตามแนวคลาสสิคของเยอรมนั สามารถแบ่งได้เป็น 

3 ประเภท คือ 

ประเภทแรก คือ สิทธิปฏิเสธ (status negativus) หมายถึง สิทธิทีจะป้องกนัแดนสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคลจากการใช้อาํนาจรัฐ ซึงโดยสิทธินีราษฎรย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้รัฐและ 

เจ้าพนักงานของรัฐละเว ้นทีจะไม่กลาํกรายหรือล่วงสิทธินี  สิทธิดังกล่าวนีได้แก่ สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน (human right) 

ประเภททีสอง  คือ สิทธิกระทําการ (status activus) หมายถึง สิทธิทีจะเข้ามามี 

ส่วนช่วยในการปกครองประเทศซึงเป็นสิทธิทีราษฎรจะมีต่อรัฐ สิทธิประเภทนีไดมี้การบญัญัติ

รับรองออกมาในรูปของสิทธิพลเมือง เช่น สิทธิเลือกตงัซึงเป็นสิทธิทีให้ไวแ้ก่ราษฎรในการทีจะ

ก่อตงัชีวิตในทางการเมืองของรัฐ 

ประเภททีสาม คือ สิทธิเรียกร้องให้รัฐดาํเนินการ (status positivus) หมายถึง สิทธิที 

การใชสิ้ทธิของปัจเจกบุคคลมิอาจจะบรรลุความมุ่งหมายไดห้ากปราศจากการเขา้มาดาํเนินการ

                                                             
24 หลักพืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 52), โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, 2555, 

กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 
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อย่างใดอย่างหนึงจากฝ่ายรัฐ สิทธิประเภทนีแสดงออกมาในรูปของสิทธิประเภทสิทธิเรียกร้อง 

สิทธิเรียกร้องใหก้ระทาํการ เช่น สิทธิในการดาํเนินคดี 

2)  การแบ่งโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธิ การแยกสิทธิและเสรีภาพประเภทนีพิจารณา

จากผูซึ้งไดรั้บสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือบุคคลซึงรัฐธรรมนูญมุ่งทีจะให้ความคุม้ครอง ซึงอาจแบ่ง

ไดด้งันี 

(1)  สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของทุกคน (menschenrechte หรือ jedermannrechte) 

สิทธิประเภทนีไดแ้ก่ สิทธิทีรัฐธรรมนูญมุ่งทีจะให้ความคุม้ครองแก่ทุกคนโดยมิได้

แบ่งแยกว่า บุคคลนันจะเป็นคนของชาติใด เชือชาติใด หรือศาสนาใด หากบุคคลนันเขา้มาอยู่ใน

ขอบเขตอาํนาจรัฐทีใช้รัฐธรรมนูญของประเทศนัน บุคคลนันย่อมได้รับการคุ้มคร องภายใต้

รัฐธรรมนูญนัน ๆ ดว้ย สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลกัษณะประจาํตวัของมนุษยทุ์กคน เป็นสิทธิและ

เสรีภาพตามธรรมชาติทีเป็นของมนุษยใ์นฐานะทีเกิดมาเป็นมนุษยแ์ละดว้ยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียวว่า

เพราะเขาเกิดมาเป็นมนุษย ์มนุษยทุ์กคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านีอยูแ่ลว้ตงัแต่ก่อนทีจะมีรัฐเกิดขึน 

สิทธิประเภทนีไดแ้ก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพในทางศาสนา เป็นตน้ 

(2)  สิทธิพลเมือง (buergerrechte) สิทธิประเภทนีไดแ้ก่ สิทธิทีรัฐธรรมนูญมุ่งทีจะให้

ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลทีเป็นพลเมืองของรัฐเท่านัน เช่น ตามรัฐธรรมนูญของเยอรมนัได้

กาํหนดใหสิ้ทธิและเสรีภาพทีอยูใ่นกลุ่มของ status activus เสรีภาพในการประกอบอาชีพ (freiheit 

der beruftwahl) และเสรีภาพในการชุมนุม (versammlungsfreiheit) เป็นตน้ สิทธิและเสรีภาพเหล่านี

เป็นสิทธิของชาวเยอรมนัเท่านนั 

การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากผูท้รงสิทธินี โดยแทจ้ริงแลว้เป็นการ

พิจารณาจากเนือหาของสิทธิว่า สิทธิใดควรจะให้กับบุคคลทุกคน และสิทธิใดควรจะจาํกดัให้

เฉพาะพลเมืองของชาตินันเท่านัน ซึงการแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพประเภทนีจะนาํไปสู่การแยก

สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองของชาติออกจากสิทธิมนุษยชน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึงคือ 

การกาํหนดขอบเขตในการคุม้ครองสิทธิแต่ละประเภทนนัเอง 

3)  การแบ่งแยกสิทธิและเสรีภาพโดยพิจารณาจากเงือนไขการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ 

เป็นการพิจารณาว่าสิทธิและเสรีภาพนัน ๆ เป็นสิทธิทีอยู่ภายใต้เงือนไขของกฎหมายหรือไม่ 

หรือหากอยูภ่ายใตเ้งือนไขกฎหมายในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพอยูใ่นเงือนไขประเภทใด ซึงมีการ

กาํหนดรูปแบบของเงือนไขของกฎหมายไว ้3 รูปแบบ ดงันี 

(1)  สิทธิและเสรีภาพกับเงือนไขของกฎหมายทั วไป (grundrechte mit einfachem 

gesetzesvorbehalt) ในกรณีนีรัฐธรรมนูญเพียงแต่เรียกร้องว่าการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพนันอาจจะ

กระทาํได้โดยบทบญัญติัของกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพกับเงือนไขของกฎหมายทวัไปนีไม่ได้
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เรียกร้องเงือนไขพิเศษในการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพประการอืน สิทธิและเสรีภาพกบัเงือนไขของ

กฎหมายทวัไป เช่น เสรีภาพในเคหสถาน ตามมาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 255025 

(2)  สิทธิและเสรีภาพกบัเงือนไขของกฎหมายพิเศษ (grundrechte mit qualifizertem 

gesetzesvorbehalt) ในกรณีนีรัฐธรรมนูญเรียกร้องว่าการแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพโดย

กฎหมายนนัจะตอ้งผกูพนัอยูก่บัสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงหรือตอ้งผกูพนัอยู่กบัวตัถุประสงค์ใด

วตัถุประสงคห์นึง หรือจะตอ้งดาํเนินการโดยวิธีการทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านนั เช่น เสรีภาพ

ในการเดินทางตามมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การจาํกดั

เสรีภาพดงักล่าวจะกระทาํมิไดเ้วน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือความ

มนัคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน การผงัเมือง หรือเพือสวสัดิภาพ 

ของผูเ้ยาว์ ในกรณีนีจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้กาํหนดเงือนไขในการจาํกัดเสรีภาพมากขึน 

กล่าวคืออาจจะจาํกัดเสรีภาพในการเดินทางตามมาตรา 34 จะกระทาํได้เฉพาะภายใตเ้งือนไข 

ทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญเท่านนั หากฝ่ายนิติบญัญติัไดจ้าํกดัเสรีภาพในการเดินทางนอกเหนือจาก

ทีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ การจาํกดัเสรีภาพในการเดินทางดงักล่าวยอ่มเป็นการขดักบัรัฐธรรมนูญ 

(3)   สิ ท ธิ และ เ สรี ภ า พที ป ร าศ จ าก เ งื อน ไ ข ขอ ง ก ฎห ม า ย ( grundrechte ohne 

gesetzesvorbehalt) เป็นกรณีทีรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดสิทธิและเสรีภาพนันไม่อยู่ภายใตก้ารจาํกัด

สิทธิโดยกฎหมายใด ๆ ทงัสิน เช่น เสรีภาพในการนบัถือศาสนาตามมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

การแบ่งสิทธิและเสรีภาพประเภทนี สามารถทาํให้เขา้ใจถึงประเภทและเงือนไขของ

กฎหมายในการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพ ซึงจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบอาํนาจนิติบัญญัติ 

ในการบญัญัติกฎหมายเพือจาํกัดสิทธิต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเงือนไขทีรัฐธรรมนูญได้กาํหนดไว้

หรือไม่ กล่าวคือ มีการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพทีรัฐธรรมนูญรับรองไวโ้ดยปราศจากเงือนไขของ

กฎหมายหรือไม่ หรือในกรณีของการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพกบัเงือนไขของกฎหมายพิเศษ ในกรณี

จะตอ้งตรวจสอบว่าการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทีรัฐธรรมนูญกาํหนด

หรือไม่ การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพทีไม่อยูภ่ายใตเ้งือนไขทีรัฐธรรมนูญกาํหนดยอ่มเป็นการแสดงถึง 

ความไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้

                                                             
25 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 33  บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในเคหสถาน 

บุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการทีจะอยูอ่าศยัและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข 

การเขา้ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยนิยอมของผูค้รอบครอง หรือการตรวจคน้เคหสถานหรือใน

ทีรโหฐาน จะกระทาํมิได ้เวน้แต่มีคาํสังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอยา่งอืนตามทีกฎหมายบญัญติั. 
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 2.2.3  หลกันิติรัฐทีเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

คาํว่า นิติรัฐ หรือ legal state เป็นคาํทีแปลมาจากภาษาเยอรมนัว่า rechtsstaat ซึงเป็น 

คาํทีนกัวิชาการทางตะวนัตกใชเ้รียกรัฐประเภทหนึงซึงยอมรับและรับรองให้ความคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพขนัพืนฐานของราษฎรไวใ้นรัฐธรรมนูญ ทงันี เพือทีราษฎรจะไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพ

เช่นว่านนัพฒันาบุคลิกภาพของตนไดต้ามทีราษฎรแต่ละคนจะเห็นสมควร การทีรัฐจะกระทาํการ

ใด ๆ ตอ้งมีกฎหมายให้อาํนาจไวโ้ดยชดัแจง้ หลกันิติรัฐเรียกร้องในเชิงเนือหาในการรับรองและ

คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดงันนั ในการตรากฎหมายขึนใชบ้งัคบักบัราษฎรนนั กฎหมาย

ทีไดรั้บการตราขึนจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนแก่นสาระของสิทธิเสรีภาพ กฎหมายจะตอ้งมีความ

ชดัเจนและแน่นอนเพียงพอทีราษฎรจะเขา้ใจไดแ้ละใชบ้งัคบัทวัไป ยิงไปกว่านันระบบกฎหมาย

จะตอ้งคุม้ครองความเชือถือและไวว้างใจทีบุคคลมีต่อกฎหมาย การตรากฎหมายยอ้นหลงัไปเป็น

ผลร้ายแก่บุคคลทงั ๆ ทีจะตอ้งคุม้ครองความไวเ้นือเชือใจทีบุคคลมีต่อกฎหมาย และองค์กรของรัฐ

ทังฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

ตามหลกัความเสมอภาค ซึงหลกัเหล่านีถือว่าเป็นหลกันิติรัฐในทางเนือหาทีรัฐเสรีประชาธิปไตย

จะตอ้งมีรัฐธรรมนูญบญัญติัรับรองและคุม้ครอง26 

หลกันิติรัฐมีความเกียวพนัอยา่งยงิกบัสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค 

เพราะว่าสิทธิทงัสองประการนีเป็นพืนฐานของศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ดงันนั ในรัฐเสรีประชาธิปไตย

จึงตอ้งเคารพขอบเขตและเสรีภาพของปัจเจกชน การทีรัฐจะแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพจะพึงทาํได้

เมือปรากฏว่ามีกฎหมายบญัญติัใหก้ระทาํได ้และตอ้งเป็นกฎหมายทีผา่นความเห็นชอบจากตวัแทน

ของประชาชนตามหลกัความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแลว้เท่านันโดยมีหลกัการในเรืองนี 

ทีสาํคญั คือ27 

1)  หลกัการรับรองสิทธิเสรีภาพมีผลบงัคบัเป็นการทวัไป 

หลกัการรับรองสิทธิเสรีภาพมีผลบงัคบัเป็นการทวัไป หมายความว่า การคุม้ครองสิทธิ

เสรีภาพ รวมทังสิทธิตามหลกัความเสมอภาคมีผลบังคับทัวไปแก่องค์กรรัฐทุกประเภทไม่ว่า 

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ รวมทังองค์กรอืนตามรัฐธรรมนูญ ผลบังคับที

รัฐธรรมนูญรับรองมีผลบังคับทันทีไม่จาํต้องมีกฎหมายอืนมารองรับ และประชาชนทุกคน 

มีอาํนาจอา้งสิทธิเสรีภาพกบัองคก์รรัฐได ้สิทธิเสรีภาพทีรัฐธรรมนูญรับรองไวช้ดัแจง้ และรับรอง

โดยปริยาย รัฐธรรมนูญมิได้ประกอบด้วยบรรดาบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญเท่านัน หากแต่ยงั

                                                             
26 ข้อความคิดและหลกัการพืนฐานในกฎหมายมหาชน (น. 1), โดย วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ข, 2540, กรุงเทพฯ : 

นิติธรรม. 
27 หลกัพืนฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ ศรีความเป็นมนุษย์ (น. 23). เล่มเดิม. 

DPU



30 
 

รวมถึงหลกัการและความคิดพืนฐานบางประการ ซึงผูมี้อาํนาจจดัทาํรัฐธรรมนูญไม่ไดบ้ญัญติัขึน

เป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย เนืองจากเห็นว่าหลกัการและความคิดพืนฐานเหล่านีมีความชัดแจ้ง 

ในตวัเองและเป็นมลูบทเบืองตน้ของรัฐธรรมนูญทงัฉบบั ถึงแมว้่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช 2550 จะมิได้บัญญัติรับรองไวโ้ดยชัดแจ้ง แต่ถือหลักว่าทีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้

โดยปริยายตามมาตรา 2728 มีผลบงัคบัเป็นการทวัไปดว้ย 

2)  หลกัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้บัญญัติรองรับไวเ้ป็นการ

ทวัไปในการคุม้ครองสาระสําคัญของสิทธิและเสรีภาพ29ไวว้่า กฎหมายทีจาํกัดหรือให้อาํนาจ 

ฝ่ายบริหารจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตอ้งตราขึนใชบ้งัคบัเพือการทีรัฐธรรมนูญกาํหนดไว้

เท่านัน หากตรากฎหมายขึนใชบ้งัคบัแก่ราษฎรเพือการอย่างอืนนอกเหนือจากการอนัรัฐธรรมนูญ

กาํหนดไวแ้มก้ารนนัจะเกียวกบัประโยชน์สาธารณะก็ตาม ก็เท่ากบัเป็นการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพ

อนัเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซึงกฎหมายในทีนีมิไดจ้าํกดัเฉพาะ

กฎหมายทีตราโดยฝ่ายนิติบญัญติัเท่านนั ยงัรวมถึงกฎหมายลาํดบัรองทีตราขึนโดยฝ่ายบริหารดว้ย 

3)  การรับรองสิทธิและเสรีภาพตามประเภท 

หลกันิติรัฐจะต้องให้ความสําคัญแก่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้รัฐล่วงลาํ 

โดยปราศจากอาํนาจตามกฎหมายโดยชอบและจะล่วงลาํเกินไปกว่าความจาํเป็นเพือประโยชน์ 

ส่วนร่วมเท่าทีรัฐธรรมนูญรับรองและจาํกดัวตัถุประสงค์ตามประเภทแห่งสิทธิไม่ได ้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงตอ้งรับรองสิทธิและเสรีภาพตามประเภทเนือหาแห่ง

สิทธิและเสรีภาพ ซึงสามารถแบ่งได ้8 ประเภท ดงันี 

                                                             
28 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 27  สิทธิและเสรีภาพทีรัฐธรรมนูญนี

รับรองไวโ้ดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยคาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมไดรั้บความคุม้ครองและผูกพัน

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทงัองคก์รตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้

บงัคบักฎหมาย และการตีความกฎหมายทงัปวง. 
29 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 29  การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลทีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้จะกระทาํมิไดเ้วน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย เฉพาะเพือการที

รัฐธรรมนูญนีกาํหนดไวแ้ละเท่าทีจาํเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพนนัมิได ้

กฎหมายตามวรรคหนึงต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทัวไป และไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึง 

หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึงเป็นการเจาะจง ทงัตอ้งระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญทีใหอ้าํนาจในการตรากฎหมาย

นนัดว้ย 

บทบญัญติัในวรรคหนึงและวรรคสองให้นาํมาใชบ้งัคบักบักฎทีออกโดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญัติ

แห่งกฎหมายดว้ยโดยอนุโลม. 
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(1)  สิทธิทีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มาตรา 30 - 31 

(2)  สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา 32 - 38 

(3)  สิทธิในกระบวนการยติุธรรม มาตรา 39 - 40 

(4)  สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ มาตรา 41 - 44, มาตรา 49 - 50 และ

มาตรา 51 - 55 และมาตรา 66 - 67 

(5)  สิทธิและเสรีภาพในความคิดและการแสดงความคิดเห็น มาตรา 45 - 48 

(6)  สิทธิทีจะตรวจสอบการกระทาํของหน่วยงานและเจา้หนา้ทีของรัฐ มาตรา 56 - 62  

(7)  สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม มาตรา 63 - 65 

(8)  สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง มาตรา 68 - 69 

4)  หลกัประกนัการคุม้ครองสิทธิโดยองคก์รตุลาการ 

หลกัประกันการคุ้มครองสิทธิโดยองค์กรตุลาการถือเป็นสาระสําคัญของการให ้

ความคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุม้ครองหรือหลกัประกนัทงัหลายจะ

ปราศจากความหมายหากไม่ใหสิ้ทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการโตแ้ยง้การกระทาํของรัฐ เพือใหอ้งคก์รศาล 

ซึงเป็นองค์กรทีมีความเป็นกลางเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระทาํของรัฐทีถูกโตแ้ยง้ว่าละเมิด 

ต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพถือเป็นหลกัพืนฐานทีสาํคัญของหลกันิติรัฐ ทงันี

เพราะถือว่าศกัดิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นหลกัสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนัน การกระทาํของรัฐ

ทังหลายจึงต้องดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับคุณค่าอนัสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุษยเ์ป็น

เป้าหมายการดาํเนินการของรัฐ มนุษยมิ์ใช่เป็นเพียงเครืองมือในการดาํเนินการของรัฐ การดาํรงอยู่

ของรัฐยอ่มดาํรงอยูเ่พือมนุษย ์มิใช่มนุษยด์าํรงอยูเ่พือรัฐ ดว้ยเหตุนีสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นรากฐาน

ทีสาํคญัของรัฐเสรีประชาธิปไตยทียดึถือระบบนิติรัฐ 

 2.2.4  ความหมายของหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นทีทราบกันโดยทั วไปว่า อาํนาจสูงสุดนัน 

เป็นของปวงชนหรือเป็นของประชาชน ดว้ยเหตุนีเราจึงเรียกระบบการปกครองนีว่า การปกครอง

ของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน แต่เนืองจากเป็นไปไม่ไดที้ประชาชนทุกคน 

จะเป็นผูป้กครองดว้ยตวัเอง เวน้แต่เป็นรัฐทีมีขนาดเล็กมากหรือในการปกครองทอ้งถินขนาดเล็ก 

ในทางปฏิบติัในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งใชร้ะบบผูแ้ทน คือ ให้ประชาชนเลือกผูแ้ทนไปใช้

อาํนาจอธิปไตยแทน ประชาธิปไตยแบบนีเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน สิทธิเลือกตงัจึงเป็น

สิทธิทางการเมืองทีสําคัญทีสุดของระบอบประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน รวมถึงสิทธิลงสมัคร 

รับเลือกตงัและเสรีภาพในการตงัพรรคการเมืองเพือเสนอนโยบายและดาํเนินการทางการเมือง
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เพือใหน้โยบายนนัไปสู่การปฏิบติั ซึงสิทธิต่าง ๆ เหล่านี คือ สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยแบบ

ผูแ้ทน แต่ในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิงทางทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ มีระบบให้

ประชาชนสามารถใชอ้าํนาจอธิปไตยไดโ้ดยตรง หรือร่วมใชอ้าํนาจอธิปไตยกบัผูแ้ทน ซึงมีรูปแบบ

ทีใชก้นัอยู ่3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเสนอร่างกฎหมาย การทาํประชามติ และการถอดถอนผูที้มาจาก

การเลือกตงั ประชาธิปไตยแบบนีเรียกว่า ประชาธิปไตยโดยตรง คือ ประชาชนสามารถใชอ้าํนาจ

อธิปไตยได้ด้วยตนเองโดยตรง เราจึงเรียกสิทธิประเภทนีว่า สิทธิประชาธิปไตยโดยตรง30 

แต่การทีประชาชนจะมีส่วนร่วมในการใชอ้าํนาจอธิปไตยไดน้ัน จะตอ้งมีกฎหมายบญัญติัรับรอง

สิทธิดงักล่าว ซึงกฎหมายทีมารองรับนันก็คือ รัฐธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดมี้โอกาสแสดง

ทศันะและเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ทีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทงัมีการนาํความ

คิดเห็นดงักล่าวไปประกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายและการตดัสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วม

ของประชาชนเป็นระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสือสารสองทางทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ซึงประกอบไปดว้ยการแบ่งสรรร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียและเป็นการเสริมสร้างความสามคัคี

ในสงัคม ทงันีเพราะเป็นผลสืบเนืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนนนัเอง 

คาํว่า การมีส่วนร่วม (participation) นัน ตามพจนานุกรมองักฤษฉบับอ๊อกฟอร์ด 

ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้่า เป็นการมีส่วน (ร่วมกับคนอืน) ในการกระทาํบางอย่างหรือบางเรือง คาํว่า 

การมีส่วนร่วมโดยมากมกัจะใชใ้นความหมายตรงกนัขา้มกบัคาํว่า การเมินเฉย (apathy) ฉะนัน คาํว่า 

การมีส่วนร่วมตามความหมายขา้งตน้ จึงหมายถึง การทีบุคคลร่วมกนักระทาํการในเรืองใดเรืองหนึง

หรือในประเด็นใดประเด็นหนึงทีบุคคลนนัสนใจ ไม่ว่าเขาจะไดป้ฏิบติัการเพือแสดงถึงความสนใจ

อยา่งจริงจงัหรือไม่ก็ตาม และไม่จาํเป็นทีบุคคลนันจะตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้งกบักิจกรรมนันโดยตรง 

ก็ได้ เพียงแค่มีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความห่วงใย ก็เพียงพอแลว้ทีจะเรียกว่าเป็น 

การมีส่วนร่วมได้31  

คาํจาํกดัความของการมีส่วนร่วมนันมีจาํนวนมากแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกนั ทงัในแง่

การเมืองการปกครองทีเห็นว่า การเขา้มามีส่วนร่วมของชาวชนบทเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึงกนั

และกนัของทุกฝ่าย และยงัอาจเป็นการปูพืนฐานความมนัคงสาํหรับวิวฒันาการไปสู่การปกครอง

ตนเองของทอ้งถินไดใ้นบนัปลาย และไดก้ล่าวถึงจุดเริมตน้ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า

                                                             
30 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรือง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน (น. 8), โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2544, กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา. 
31 การมีส่วนร่วมของประชาชนในอาํนาจตลุาการ (น. 6 - 7), โดย ภทัราวุธ มกรเวส, 2553, กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 
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เริมตน้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมทีแต่ละคนมีผลประโยชน์เกียวขอ้งและสนใจเป็นเรือง ๆ ไป เช่น 

การสร้างแหล่งกกัเก็บนาํฝน การศึกษา การสาธารณสุข เป็นตน้ ขอ้สาํคญักิจกรรมเหล่านีจะตอ้ง

สมัพนัธก์บัปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้น 

การมีส่วนร่วมยงัอธิบายไดใ้นหลายมิติ ทงัในแง่ของมิติความลึกทงัในเชิงกวา้ง32 

1)  การมีส่วนร่วมในความหมายทีแคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดย

สมคัรใจโดยประชาชนต่อโครงการใดโครงการหนึงของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ทีคาดว่าจะ

ส่งผลต่อการพฒันาชาติแต่ไม่ไดห้วงัว่าจะให้ประชาชนเปลียนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนือหา

ของโครงการ 

2)  การมีส่วนร่วมในความหมายทีกวา้ง หมายถึง การใหป้ระชาชนในชนบทรู้สึกตืนตวั

เพือทีจะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพฒันา ขณะเดียวกนัก็สนบัสนุน

ความคิดริเริมของคนในทอ้งถิน 

3)  ในเรืองของการพฒันาชนบท การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนเขา้มาเกียวขอ้ง

ในกระบวนการตดัสินใจ กระบวนการดาํเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพฒันา 

นอกจากนียงัเกียวขอ้งกบัความพยายามทีจะประเมินผลโครงการนนั ๆ ดว้ย 

4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานันอาจเข้าในอย่างกว้าง  ๆ ได้ว่า 

คือ การทีประชาชนไดเ้ขา้ร่วมอย่างแข็งขนัในกระบวนการตดัสินใจต่าง ๆ ในเรืองทีจะมีผลกระทบ 

ต่อเขา 

5)  การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การทีประชาชนจะมีทังสิทธิและหน้าทีทีจะ 

เขา้ร่วมในการแกปั้ญหาของเขา มีความรับผดิชอบมากขึนทีจะสาํรวจตรวจสอบความจาํเป็นในเรือง

ต่าง ๆ การระดมทรัพยากรทอ้งถิน และเสนอแนวทางแกไ้ขใหม่ ๆ เช่นเดียวกบัการก่อตงัและดาํรง

รักษาองคก์รต่าง ๆ ในทอ้งถิน 

6)  การมีส่วนร่วมนันจะตอ้งเป็นกระบวนการดาํเนินการอย่างแข็งขนั ซึงหมายถึงว่า 

บุคคลหรือกลุ่มทีมีส่วนร่วมนนัไดเ้ป็นผูมี้ความริเริมและไดมุ่้งใชค้วามพยายามตลอดจนความเป็น

ตวัของตวัเองทีจะดาํเนินการตามความริเริมนนั 

7)  การมีส่วนร่วม คือ การทีไดมี้การจดัการทีจะใชค้วามพยายามทีจะเพิมความสามารถ 

ทีจะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบนัต่าง ๆ ในสภาพสงัคมนนั ๆ ทงันีโดยกลุ่มทีดาํเนินการ

และความเคลือนไหวทีจะดาํเนินการนีไม่ถกูควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ 

                                                             
32 การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ (น. 5), โดย ถวิลวดี บุรีกุล, 2551, นนทบุรี : สถาบัน

พระปกเกลา้. 
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อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีผูใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมทีทําให้เข้าใจง่ายขึน 

คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสือสารสองทางทีมีเป้าหมายโดยรวม

เพือทีจะให้เกิดการตัดสินใจทีดีขึนและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึงเป้าหมายของ

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ขอ้มูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชน

แสดงความคิดเห็นต่อโครงการทีนําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

เพือหาทางออกทีดีทีสุดสําหรับทุกคน การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัจัดเป็นรูปแบบหนึง 

ของแนวความคิดในการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนทอ้งถินเพราะประชาชนในทอ้งถิน 

คือผูที้รู้ปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถินตนเองดีกว่าผูอื้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น

การเปิดกวา้งในความคิดเห็นโดยการสือสารสองทางในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัประชาชน ซึงในแต่ละ

ประเด็นนนัไม่สามารถใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์นึงมาตดัสินใจไดเ้หมือนกนั33 

 2.2.5  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผูต้ามเป็นทฤษฎีทีมีนักวิชาการให้ความสนใจน้อยมาก

เนืองจากนกัวิชาการคิดว่าหากองคก์ารมีภาวะผูน้าํทีดีก็จะมีภาวะผูต้ามทีดีไปดว้ย ซึงเป็นการมองที

ค่อนข้างแคบเพราะนอกจากจะเป็นการมองปรากฏการณ์เพียงด้านเดียวแลว้ การทีนักวิชาการ 

ใหค้วามสาํคญัแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผูต้ามนนั พอสรุปสาเหตุไดห้ลายประการ คือ ประการแรก

นกัวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองคก์ารมีความจาํเป็นมากนอ้ยเพียงใดทีจะตอ้งให้ผูต้ามเขา้มา

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประการทีสอง ผูค้นยงัไม่แน่ใจว่าวตัถุประสงค์ของการให้ผูต้ามเขา้มา 

มีส่วนร่วมคืออะไร ประการทีสาม หากผูน้าํยอมใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ ผูต้ามเหล่านันไดแ้ก่

ใครบ้าง จะเป็นผูต้ามทังหมดหรือเฉพาะผูต้ามทีใกลชิ้ดสนิทสนมกับผูน้ ําเท่านัน และประการ

สุดทา้ย หากผูน้าํยอมใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมแลว้ ผูต้ามควรจะเขา้ไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด

และลกัษณะของการเขา้ไปมีส่วนร่วมเช่นนนัสะทอ้นให้เห็นถึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูน้าํและผูต้ามอยา่งไรบา้ง ทฤษฎีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฎีดว้ยกนั แต่สามารถ

แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ34 

1)  ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบตวัแทน 

ทฤษฎีนีเน้นความเป็นผูแ้ทนของผูน้ ํา และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตังหรือ 

ถอดถอนผูน้ําเป็นเครืองหมายของการทีจะให้หลกัประกันกับการบริหารงานทีดี อย่างไรก็ตาม

ทฤษฎีนีเนน้เฉพาะการวางโครงสร้างของสถาบนัเพือเป็นเครืองมือในการใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วม

                                                             
33 แหล่งเดิม. (น. 6). 
34 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในจังหวัดเชียงใหม่ (น. 16), โดย พวงทอง โยธาใหญ่, 2545, เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
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เท่านนั เช่น การเลือกตงัทวัไป การเลือกตงัโดยลงคะแนนลบั จะเห็นไดว้่า การมีส่วนร่วมตามนัย

ทฤษฎีนีมิไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ต้ามไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของบรรดาผูน้าํต่าง ๆ ทีเสนอ

ตวัเขา้สมคัรรับเลือกตงั แต่บรรดาผูต้ามนนัเป็นเพียงแค่ไมป้ระดบัเท่านนั 

2)  ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

ตามแนวความคิดของทฤษฎีนี การมีส่วนร่วมไม่ไดมี้วตัถุประสงค์เฉพาะการเลือกตงั

หรือถอดถอนผูน้ําเท่านัน แต่ยงัรวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขันตอนของการวางนโยบาย 

ยิ งกว่านันทฤษฎีนีย ังมองว่าการมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษา และพัฒนาการกระทํา 

ทางการเมืองและสงัคมทีมีความรับผดิชอบ และการไม่ยอมใหผู้ต้ามเขา้ไปมีส่วนร่วมนับไดว้่าเป็น

การคุกคามเสรีภาพของผูต้ามอีกดว้ย 

จากแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม

หมายถึง การทีประชาชนเกิดความรู้สึกและความตอ้งการว่าเป็นเจา้ของร่วมกนั มีความเป็นอิสระ 

มีอาํนาจในการตดัสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน สามารถจัดการแก้ไขปัญหาและการพฒันาไดด้้วย

ตนเอง และสามารถรวมพลงักนัเพือสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนและความสามารถในการขยาย

พืนทีต่าง ๆ เป็นตน้ 

เงือนไขสําคัญของการทําให้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมีความเป็นไปได้ก็คือ 

ความเป็นพลเมืองทีมี เสรีภาพและความเท่าเทียมกัน  อันเป็นหลักการสําคัญของทฤษฎี

ประชาธิปไตยทีเนน้กนัมาโดยตลอด หากสังคมใดขาดเสรีภาพ ขาดความเท่าเทียมกนั ประชาชน 

ถกูปฏิบติัจากฝ่ายรัฐในฐานะทีเป็นราษฎรไม่ใช่พลเมืองทีมีสถานภาพเท่าเทียมกนั ประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมก็ยงัคงห่างไกลจากความเป็นจริง เพราะเวทีของการสนทนาแลกเปลียนจะกลายเป็น

เวทีของการครอบงาํทงัประเด็นการหารือและการตดัสินใจโดยผูที้มีอาํนาจหรือสถานภาพเหนือกว่า

ในสงัคม เมือเป็นเช่นนีแลว้หากพิจารณาจากเงือนไขเรืองเสรีภาพและความเท่าเทียมกนัในประเทศ

ทีกาํลงัพฒันา รวมทงัประเทศไทย โอกาสทีจะนาํประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในระยะ 

อันใกล้ก็ ไม่ใช่เ รืองทีง่ายดายนัก ทังทีในสังคมทีมีปัญหาเรืองความยุติธรรมหรือความ 

ไม่เท่าเทียมกนันี สมควรอยา่งยงิทีจะตอ้งมีกระบวนการทางการเมืองทีทาํใหน้โยบายและการตดัสินใจ

เอืออาํนวยประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ แต่กระนันก็ตามหากพิจารณาในประเด็นเรืองความตืนตัว 

ทางการเมือง เราจะพบว่าประชาชนในประเทศทีกาํลงัพฒันาเกิดความตืนตวัทางการเมือง ส่วนหนึง

สังเกตเห็นได้จากการเกิดขบวนการเคลือนไหวทางสังคม (social movement) ทีด ําเนินการ

เคลือนไหวในประเด็นต่าง ๆ เช่น สิงแวดลอ้ม สิทธิในทีดินทาํกิน เสรีภาพทางการเมือง เป็นต้น 

ในขณะทีฝ่ายรัฐไม่ยินยอมเปิดโอกาสหรือเปิดพืนทีทางการเมืองเพือให้ประชาชนได้เข้ามามี 

ส่วนร่วมตามคาํเรียกร้อง เช่น การทาํประชาพิจารณ์ในสังคมไทยในประเด็นต่าง ๆ กลายเป็นเวที
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แถลงนโยบายของฝ่ายรัฐไม่ใช่เวทีของการร่วมหารือกนัอย่างจริงจัง ดังนัน ในกรณีของการนํา

หลักการหรือกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมาใช้ โอกาสทีจะเกิดขึนได้ก็ด้วย 

การเรียกร้องจากฝ่ายประชาชนและกดดนัให้รัฐยินยอมเขา้ร่วมในกระบวนการทีประชาชนเป็น 

ฝ่ายริเริม ส่วนโอกาสทีทางฝ่ายรัฐจะเป็นผูริ้เริมก่อนคงเป็นไดย้ากอย่างยิง แมก้ระบวนการของ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแยง้และความไม่ไวว้างใจทีเกิดขึนได ้

แต่กระบวนการของประชาธิปไตยรูปแบบนีก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนตงัคาํถาม ซกัถาม 

โตแ้ยง้ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึงสิงเหล่านีอาจกลายเป็นการปฏิเสธแนวคิดของฝ่ายรัฐได้35 

 2.2.6  เงือนไขและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  การพฒันาต้องเริมจากประชาชนและประชาชนต้องช่วยตนเอง ซึงประชาชนต้องมี

โอกาสทีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชน และตอ้งมีเงือนไขสาํคญัดงันี คือ36 

1)  ประชาชนตอ้งมีอิสรภาพในการทีจะมีส่วนร่วม (freedom to participate) หมายถึง 

ประชาชนมีอิสระทีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การถูกบงัคบั

ใหร่้วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

2)  ประชาชนต้องสามารถทีจะมีส่วนร่วม ( ability to participate) ประชาชนหรือ

กลุ่มเป้าหมายจะตอ้งมีความสามารถพอทีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนนั ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรม

แม้จะกําหนดว่าผูเ้ข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมทีกําหนดไว้มีความซับซ้อน 

เกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมยอ่มเกิดขึนไม่ได ้

3)  ประชาชนตอ้งเต็มใจทีจะมีส่วนร่วม (willingness to participate) ประชาชนทีจะเขา้

ร่วมในกิจกรรมใดตอ้งเกิดจากความสนใจทีสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วมนนั 

ในส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมนนั มีดงันี37 

1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นกนัเอง ซึงเป็นไปโดยการอาสาสมคัร หรือการรวมตวักนัเอง

เพือแกปั้ญหาของตวัเอง เป็นการกระทาํทีไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากภายนอก 

2)  การมีส่วนร่วมแบบชกันาํ เป็นการเขา้ร่วมโดยตอ้งการความเห็นชอบหรือการสนบัสนุน

โดยรัฐบาล ซึงเป็นรูปแบบทีเป็นลกัษณะทวัไปของประเทศกาํลงัพฒันา 

                                                             
35 “การบริหารจัดการท้องถินด้วยแนวคิดประชาธิปไตยแบบร่วมปรึกษาหารือ,” โดย บูฆอรี ยีหมะ, 2551,

วารสารการพฒันาทอ้งถิน, 3(1), น. 18. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กระทรวงมหาดไทย เจา้ของลิขสิทธิ. 
36 แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

ปัญหา อุปสรรคและทางออก (น. 3), โดย คนึงนิจ ศรีบวัเอียม, 2545, นนทบุรี : สถาบนัพระปกเกลา้. 
37 แหล่งเดิม. (น. 5). 
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3)  การมีส่วนร่วมแบบบงัคบั เป็นการเขา้ร่วมภายใตก้ารดาํเนินการตามนโยบายของรัฐ 

ภายใตก้ารจดัการของเจา้หนา้ทีของรัฐ หรือโดยการบงัคบัโดยตรง รูปแบบนีเป็นรูปแบบทีส่งผลให้

ผูก้ระทาํไดรั้บผลทนัที แต่จะไม่ไดผ้ลในระยะยาว หรืออาจเกิดผลเสียทีไม่ไดรั้บการสนับสนุนจาก

ประชาชนในทีสุด 

 2.2.7  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดงันี38 

  1)  เพิมคุณภาพของการตดัสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณชนช่วยให้เกิดการ

กระจ่างในวตัถุประสงค ์และความตอ้งการของโครงการหรือนโยบายนัน ๆ ไดเ้สมอ สาธารณชน

สามารถทีจะผลกัดนัใหเ้กิดการทบทวนขอ้สนันิษฐานทีปิดบงัอยู่ บ่อยครังกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนก่อใหเ้กิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทนวิธีการทีไดเ้คยใชก้นัมาในอดีต 

  2)  การลดค่าใชจ่้ายและการสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมกัจะสินเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตงัแต่ตน้สามารถทีจะลดค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัความขดัแยง้ของประชาชนได ้

  3)  การสร้างฉนัทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทีจะสร้างขอ้ตกลงทีมนัคง

และยนืยาว รวมทงัเกิดการยอมรับระหว่างกลุ่มขึน 

  4)  การเพิมความง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํใหบุ้คคลรู้สึก

ถึงความเป็นเจา้ของการตัดสินใจนัน และเมือได้ร่วมตัดสินใจแลว้ย่อมตอ้งการทีจะเห็นสิงนัน 

ไดถ้กูนาํไปปฏิบติั 

  5)  การหลีกเลียงการเผชิญหน้าในกรณีทีร้ายแรงทีสุด กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนก่อให้เกิดโอกาสทีคู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขาและความห่วงกังวลที

ปราศจากความรู้สึกทีเป็นปฏิปักษ ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตงัแต่ตน้สามารถลดการเผชิญหน้า

กนัอยา่งรุนแรงทีอาจเป็นไปได ้

  6)  การดาํรงไว้ซึงความน่าเชือถือและความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงเมือการ

ตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแยง้ก็ต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึงโปร่งใสและน่าเชือถือ 

ต่อสาธารณชน และประชาชนมีส่วนร่วม 

  7)  การพฒันาความเชียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน ผูมี้ส่วนร่วม 

ไม่เพียงแต่เรียนรู้เนือหา แต่เขายงัไดเ้รียนรู้กระบวนการตดัสินใจโดยองค์กรส่วนทอ้งถินของเขา

ควรจะเป็นอยา่งไร และทาํไมจึงตอ้งตดัสินใจดงักล่าว 

 

                                                             
38 การมีส่วนร่วมของประชาชนในอาํนาจตลุาการ (น. 10 - 11). เล่มเดิม.  
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 2.2.8  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ 

  ประเทศไทยนับแต่เปลียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชน

ชาวไทยมิไดเ้ป็นเจ้าของอาํนาจอธิปไตยอย่างแทจ้ริง ประชาธิปไตยของไทยวนเวียนอยู่ในวงจร 

แห่งการปฏิวติัรัฐประหาร และยกเลิกรัฐธรรมนูญ ซึงทุกฉบบัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

เพียงแค่การเลือกผูแ้ทนเท่านนั แต่จากความตืนตวัทางการเมืองของประชาชนทีสูงมากขึนเรือย ๆ 

ทาํใหป้ระชาธิปไตยแบบผูแ้ทนทีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเลือกผูแ้ทนและมีอาํนาจ

อธิปไตยเพียงแค่ขณะทีกาบตัรเลือกตงั ตอ้งมีการเปลียนแปลงไปในทิศทางทีให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากขึน เมือเกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองทีนาํไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทงัฉบบั

ในปี พ.ศ. 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงไดร่้างรัฐธรรมนูญฉบบันีขึนมาโดยให้ประชาชนมีสิทธิ 

ทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการปกครองมากมายหลายประการอย่างทีไม่เคยปรากฏมาก่อนใน

รัฐธรรมนูญฉบบัใดก่อนหนา้นี โดยเฉพาะในเรืองทีเกียวกบัทรัพยากร สิงแวดลอ้ม ชุมชน และตนเอง39 

  ในรอบหลายปีทีผา่นมาจากการรวมศนูยอ์าํนาจในการปกครอง การพฒันาประเทศ และ

การจัดการสิงแวดลอ้มโดยมองข้ามความสําคัญของชุมชนท้องถินซึงเป็นรากฐานดังเดิมของ

สงัคมไทย ชุมชนทอ้งถินไดสู้ญเสียความเป็นตวัของตวัเอง สูญเสียจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ งสูญเสียซึงสิทธิทีเคยมีมาแต่เดิมในการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูใ่นบริเวณชุมชน จึงทาํใหชุ้มชนทอ้งถินอ่อนแอและล่มสลายซึงส่งผลต่อ

ความอ่อนแอของสงัคมไทยโดยรวมในทุกวนันี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

จึงไดพ้ยายามฟืนฟใูหชุ้มชนทอ้งถินกลบัมาเขม้แข็งอีกครัง ดว้ยการรับรองในสิงซึงปัจจุบนัยอมรับ

กนัว่าเป็นสิทธิทีมีมาแต่เดิมของชุมชนทอ้งถิน โดยบญัญติัในมาตรา 66 ให้บุคคลซึงรวมกนัเป็น

ชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนท้องถินดังเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟืนฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยืน ซึงสิทธิประการแรกนันจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน 

หรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิมสามารถรักษาวฒันธรรมประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถิน ไม่ให้หน่วยงานรัฐ

เปลียนแปลงหรือยกเลิกไดต้ามอาํเภอใจ ส่วนสิทธิประการทีสองจะให้ชุมชน ชุมชนทอ้งถิน หรือ

ชุมชนทอ้งถินดงัเดิมมีส่วนร่วมในการจดัการ และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

                                                             
39 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เรือง สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน (น. 3). เล่มเดิม. 
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สิงแวดลอ้ม ซึงเป็นสิทธิทีสาํคญักว่าสิทธิประการแรก โดยเฉพาะอย่างยิงสิทธิในการใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติเพราะเป็นเรืองปากทอ้งและการทาํมาหาเลียงชีพของชุมชน40 

  แนวความคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรูปแบบหนึงของประเทศทีมี 

การปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นสิงทีเคียงคู่และมีพฒันาการมาพร้อมกัน เป็นทียอมรับกัน 

แลว้ว่าปัญหาของสิงแวดลอ้มจะป้องกนัหรือแกไ้ขได้จะต้องอาศยัความร่วมมือของประชาชน 

เพราะประชาชนเป็นผูมี้ความใกลชิ้ดกบัสิงแวดลอ้ม และในขณะเดียวกนัประชาชนก็เป็นผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากสิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาสิงแวดลอ้มทีดีทีสุด คือ การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการดูแลสิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วม คือ การเพิมโอกาสให้แก่ประชาชนเขา้มามีบทบาทในการ

ร่วมกนัคิดตดัสินใจในเรืองทีมีความสาํคญั ในต่างประเทศ รัฐไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไป 

มีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาของสิงแวดลอ้มโดยได้เป็นทียอมรับในระดับสากลว่า 

ประชาชนคือ หัวใจสาํคญัของการแกไ้ขปัญหาของสิงแวดลอ้ม จึงทาํให้นานาประเทศยอมรับถึง

แนวความคิดนีโดยปรากฏออกมาในหลักการข้อที 10 ของ the united nations conference on 

environment and development : UNCED เมือวนัที 3 - 14 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ทีกรุงริโอ เดอ จาเนโร

ประเทศบราซิล มีหลกัการสาํคญัว่า การจดัการสิงแวดลอ้มจะทาํไดดี้ทีสุดก็ดว้ยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีเกียวข้องทุกคน ในระดับประเทศ ทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลสิงแวดล้อมทีจัดขึน 

โดยหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นวตัถุอนัตรายและกิจกรรมทีดาํเนินการในชุมนุมได้

ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

รัฐจะอาํนวยความสะดวกและแรงจูงใจใหป้ระชาชนตืนตวั และมีส่วนร่วมดว้ยการจดัทาํขอ้มูลไว้

อยา่งกวา้งขวางการเขา้ถึงขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพในกระบวนการทางศาลและฝ่ายบริหาร อนัเป็น

การแกไ้ขและเยยีวยาเป็นสิงทีรัฐตอ้งจดัให้41 

  การประชุมสุดยอดเรืองสิงแวดลอ้มโลกทีกรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลดงักล่าว 

ส่งผลให้นานาชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

สิงแวดล้อมมากขึน การประชุมเพือการนีจึงเกิดขึนในปี ค.ศ. 1998 ทีประเทศเดนมาร์ก 

เพือจุดประสงคใ์นการหามาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการสิงแวดลอ้ม 

ผลจากการประชุมครังนีไดข้อ้สรุป คือ ไดมี้การร่างอนุสญัญาฉบบัหนึงเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการสิงแวดลอ้ม (arhus convention) สําหรับเนือหาในอนุสัญญาฉบบันี 

เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับในสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และคุม้ครอง

                                                             
40 แหล่งเดิม. (น. 70). 
41 รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

(น. 40),โดย สุนีย ์มลัลิกะมาลย,์ 2545, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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สิงแวดลอ้มไม่ว่าจะเป็นสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ (nature environment) และสิงแวดลอ้มทาง

วฒันธรรม (cultural environment) ในฐานะทีสิงแวดลอ้มเป็นสมบติัร่วมกนัของทุกคน โดยทีผ่านมา

สิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมเป็นเรืองทีแยกออกจากกนัโดยสินเชิง 

ซึงจะพบว่า การอนุรักษ์และคุม้ครองสิงแวดลอ้มประเภทสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ มกัจะไดรั้บ 

การคุม้ครองมากทีสุด ในขณะเดียวกนัก็ไดล้ะเลยสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมไป ซึงความเป็นจริง

สิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมกับสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติเป็นเรืองเดียวกนัไม่สามารถแยกออก 

จากกนัได ้ซึงในระดบันานาชาติแลว้การคุม้ครองสิงแวดลอ้มจะให้ค่าความสาํคญัของทงัสองเรือง 

อยา่งเท่าเทียมกนัและถือเป็นเรืองเดียวกนัดว้ย42 

  นอกจากนีย ังปรากฏอนุสัญญาอีกฉบับหนึง คือ อนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรม 

(convention for the safeguarding intangible cultural heritage) ซึงเป็นอนุสญัญาทีมีวตัถุประสงคใ์ห้

นานาประเทศร่วมกนัตระหนักถึงมรดกทางวฒันธรรมทีมีอยู่อย่างมากมายทวัโลก ซึงมรดกทาง

วฒันธรรมเหล่านีกาํลงัถกูคุกคามจากกระแสโลกาภิวตัน์และวิถีชีวิตร่วมสมยั ซึงจาํเป็นตอ้งมีการ

แกไ้ขช่องว่างทางกฎหมาย และแสวงหามาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสมกบัวฒันธรรมและสังคม

ทีหลากหลายเหล่านี ในส่วนของการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) ของประเทศไทย

ทีผ่านมา มาตรการทางกฎหมายสําหรับการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน เ ปิดช่องให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัการจดัการกบัภาครัฐนอ้ยมาก สาเหตุสาํคญันอกจากทีรัฐไม่ตระหนัก

ถึงศกัยภาพของทอ้งถินและประชาชนแลว้ แต่ทงัทอ้งถินหรือประชาชนเองก็ไม่ไดต้ระหนกัถึงสิทธิ

ของตนเองในฐานะทีพวกเขาเป็นเจ้าของมรดกของชาติร่วมกัน ซึงในความเป็นจริงทีถูกต้อง 

ประชาชนทีมีภูมิลาํเนาในทอ้งถินทีโบราณสถานตงัอยู ่ตอ้งมีหนา้ทีโดยตรงในการร่วมกนัอนุรักษ ์

พฒันา หรือทาํลายโบราณสถานนนั ๆ ดว้ย43 

 

2.3  แนวคดิเกยีวกบัการกระจายอาํนาจสู่ท้องถิน 

แนวคิดพืนฐานทีเปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญ่ในการจัดระบบการปกครอง

ทอ้งถิน คือ แนวคิดว่าดว้ยการกระจายอาํนาจ (decentralization) ซึงหลกัการทีรัฐมอบอาํนาจปกครอง

บางส่วนให้แก่องค์การอืนทีไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางให้จดัทาํ

บริการสาธารณะบางอยา่งโดยมีอิสระตามสมควร เป็นการมอบอาํนาจให้ทงัในดา้นการเมืองและ

การบริหาร เป็นเรืองทีท้องถินมีอาํนาจทีจะกาํหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป 

                                                             
42 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการขึนทะเบียนและกาํหนดเขตทีดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (น. 29 - 30). เล่มเดิม. 
43 แหล่งเดิม. (น. 32). 
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ตามนโยบายท้องถินของตนเองได ้อย่างไรก็ดี แนวคิดและความหมายของการกระจายอาํนาจนี 

แมดู้เหมือนจะเป็นแนวคิดทีรับรู้และเข้าใจกนัอยู่ แต่หากพิจารณาถึงคาํอธิบายและการให้นิยาม

ความหมายต่อคาํดังกล่าว กลบัมิได้มีความเป็นอันหนึงอันเดียวกันหากแต่มีความแตกต่าง

หลากหลายอยูค่่อนขา้งมาก อีกทงัยงัถกูใชห้รือกล่าวถึงในหลากหลายบริบท หรือแมก้ระทงัการใช้

ภายใตบ้ริบทเดียวกนัก็ยงัคงมีความแตกต่างกนัอยูบ่า้ง44 

นกัวิชาการหลายท่านตงัขอ้สงัเกตวา่ คาํดงักล่าวถือเป็นหลกัการและคาํในภาษาฝรังเศส

เป็นการเฉพาะ โดยมีความหมายตามหลกัภาษาคือ การเอาอาํนาจออกไปจากศูนยก์ลาง ปัญหา 

ทีตามมาต่อไปก็คือ อาํนาจทีกล่าวถึงนีหมายถึงอาํนาจอะไร ในอดีตนนัการกล่าวถึงอาํนาจดงักล่าว

โดยเฉพาะอยา่งยงิเมือนาํมาปรับใชใ้นบริบททางการเมืองการปกครองของไทยยงัคงเป็นไปอย่าง

สับสน 45 และได้ตังข้อสังเกตว่า ค ําดังกล่าวซึงเป็นแนวคิดของตะวันตกทีนักวิชาการไทย 

หยิบยืมมาใชอ้ธิบายสภาวะทางการเมืองและการบริหารปกครองในประเทศไทย และแปลเป็น

ภาษาไทยว่า การกระจายอาํนาจ นนั ผูค้นส่วนใหญ่มกัตีความคาํว่า อาํนาจ ในคาํว่า กระจายอาํนาจ

ทีไดแ้ปลมาหมายถึง อาํนาจอธิปไตย ซึงมกัจะกล่าวกนัว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้ หรือถา้ตีความ 

ตามแบบนักสังคมวิทยาทีมองอาํนาจว่าเป็นสภาวะทีบุคคลหรือองค์การหนึงมีอิทธิพล (influence) 

เหนือความคิดหรือพฤติกรรมของบุคคลหรือองคก์ารอืน ๆ ซึงแบ่งปันหรือกระจายอาํนาจไปใหใ้คร

มิได้เช่นเดียวกัน จึงทําให้เกิดความสับสนในความหมายของการกระจายอาํนาจ อันทีจริง

ความหมายดังเดิมของคาํดงักล่าวนันมิไดเ้น้นเรือง อาํนาจ (power) หากแต่เป็นเรืองของสภาวะ

ศูนยก์ลาง (central) และสภาวะกระจายอาํนาจ (decentral) เป็นสําคัญ หากมีเรืองอาํนาจเข้ามา

เกียวข้องก็หมายถึงอาํนาจการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม ดังนัน ค ําว่า decentralization 

จึงควรจะหมายถึงการกระจายอาํนาจในการตัดสินใจ มิใช่การแบ่งอาํนาจอธิปไตยของชาติ 

การกระจายอาํนาจสู่ภูมิภาคและทอ้งถินมิใช่การสร้างอธิปไตย หากแต่เป็นการให้ยอมรับสิทธิใน

การปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใตอ้ธิปไตยของชาติหนึง ๆ ร่วมกนั46 

เมือพิจารณาในแง่นีจะเห็นได้ว่า การกระจายอาํนาจจึงเป็นเรืองของสภาวะบางอย่าง 

เพือใชอ้ธิบายถึงลกัษณะของการกระจายตวั จดัสรร แบ่งปันอาํนาจรัฐในทางทีหมายถึงอาํนาจใน

การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ ดังนัน การกระจายอาํนาจจึงมีลักษณะดังที 

                                                             
44 การกระจายอํานาจ,  โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์,  ม.ป.ป.,  สืบค้นเมือ 29 กันยายน 2556 จาก 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php. 
45 หลกักฎหมายมหาชน (น. ), โดย โภคิน พลกุล ข, 2538, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 
46“ยกเครือง” การบริหารการเงินสําหรับองค์การในภาครัฐ (น. 9 – 10), โดย จรัส สุวรรณมาลา, 2538,

กรุงเทพฯ : ภูมิบณัฑิตการพิมพ.์ 
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samuel humes47 เสนอว่า มนัควรจะเป็นเรืองของการจดัสรรแบ่งปันอาํนาจ (distribution of power) 

กล่าวคือ เมือเราพูดถึงการกระจายอาํนาจภายใต้บริบทของการบริหารปกครองในพืนที 

ทีเรียกว่าทอ้งถิน (local governance) มนัควรจะเป็นเรืองของจดัสรรหรือแบ่งปันอาํนาจ (distribution) 

มิใช่การแบ่งแยกอาํนาจ (division) กล่าวคือ แมค้าํว่าแบ่งแยกอาํนาจ จะมีการนําไปใช้อธิบาย

แนวคิดในเรืองการกระจายตวัของอาํนาจทางการบริหารปกครองไปสู่ทอ้งถินก็ตาม แต่โดยลกัษณะ

ทางประวติัศาสตร์แลว้คาํสงัดงักล่าวมกัจะนาํไปสู่ความสบัสนหรือปะปนกบัการใชใ้นแนวคิดเรือง 

รัฐธรรมนูญกับการแบ่งแยกอาํนาจ (constitutional division of power between nation and state) 

ขณะทีคาํว่าจดัสรรหรือแบ่งปันอาํนาจ ดูจะมีความสอดรับและอยู่ในขอบวงของแนวคิดต่าง ๆ 

ในเรืองการกระจายอาํนาจจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถินมากกว่า  

จึงอาจสรุปไดว้่า การกระจายอาํนาจในความหมายกวา้ง ๆ ก็คือการจดัสรรหรือแบ่งปัน

อาํนาจการตดัสินใจ หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกว่า การวินิจฉยัสงัการอนัเกียวขอ้งกบักิจการ

สาธารณะ (public affairs) ของรัฐไปยงัหน่วยงานหรือองค์กรอืน ๆ การกระจายอาํนาจเป็นการ

ปกครองทีรัฐและรัฐบาลได้สละอาํนาจ หรือมอบอาํนาจการตัดสินใจในทางการปกครองและ 

การบริหารของส่วนกลางใหแ้ก่องคก์รอืนอย่างเป็นทางการ ทงันี ควรทีจะมีการประกาศหลกัและ

แนวทางการมอบอาํนาจนันไวเ้ป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายทีสําคัญของประเทศ และองค์กร 

ทีสามารถรับมอบอาํนาจมาจากรัฐบาลนันได้ควรทีจะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

สามารถมีทรัพยสิ์น มีงบประมาณ มีอาํนาจหนา้ทีทีชดัเจน รวมทงัมีบุคลากร ตลอดรวมถึงผูบ้ริหาร

และสภาทีมาจากการเลือกตงัของประชาชนโดยทาํหน้าทีให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณ

หนึง ทีมีความชัดเจนแน่นอน องค์กรทีสามารถรับมอบอาํนาจทีรัฐบาลสละอาํนาจมาให้นีได้

เรียกว่า องค์กรปกครองท้องถิน48 การทีรัฐบาลสละอาํนาจหรือมอบอาํนาจในทางปกครองและ 

การบริหารให้แก่องค์กรปกครองท้องถินก็เพราะว่ารัฐบาลเล็งเห็นประโยชน์ว่า ประชาชนนัน 

เป็นกาํลงัสาํคญัของการพฒันาประเทศ ดงันัน จึงควรทีจะมีการฝึกฝนให้ประชาชนไดมี้ความคิด

และมีการเรียนรู้ทีจะปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้ประชาชนไดเ้ลือกสมาชิก

สภาทอ้งถิน และผูบ้ริหารทอ้งถินดว้ยตนเอง เป็นตน้  

 2.3.1  แนวคิดเกียวกบัการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินตามหลกัรัฐธรรมนูญ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ 

กาํหนดว่า รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดินโดยกระจายอาํนาจ

                                                             
47 The structure of local governments throughout the world (p.3), by Samuel Humes, 1961. อา้งใน 

การกระจายอาํนาจ. เรืองเดิม. 
48 แหล่งเดิม. 
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ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพึงตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถินไดเ้อง ส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนถินสามารถมีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ 

พฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถิน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทงัโครงสร้าง

พืนฐานสารสนเทศในทอ้งถินใหท้วัถึงและเท่าเทียมกนัทวัประเทศ รวมทงัพฒันาจงัหวดัทีมีความ

พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถินขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน 

ในจงัหวดันนั49 ซึงในดา้นการปกครองส่วนทอ้งถิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ไดก้าํหนดไวใ้นหมวด 14 รวม 10 มาตรา ตงัแต่มาตรา 281 - 290 สรุปว่า รัฐจะตอ้งให้ความเป็น

อิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามหลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

ในท้องถิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบริการ

สาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพืนที การกาํกับดูแลองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถินต้องทาํเท่าทีจาํเป็น และมีหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขทีชัดเจน สอดคลอ้งและ

เหมาะสมกบัรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และในการกาํกบัดูแลให้มีมาตรฐานกลาง 

เพือเป็นแนวทางใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเลือกไปปฏิบติัไดเ้อง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

และความแตกต่างในระดบัของการพฒันาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถินในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดาํเนินงานตาม 

ความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน รวมทงัจดัใหมี้กลไกลการตรวจสอบการดาํเนินงาน 

โดยประชาชนเป็นหลกั  

  ให้มีกฎหมายกาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจเพือกาํหนดการแบ่งอาํนาจ

หน้าที การจดัสรรรายไดร้ะหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกบัองค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน และระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดว้ยกนัเอง โดยคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจ

เพิมขึนตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแต่ละรูปแบบ รวมทังกาํหนด

ระบบตรวจสอบและประเมินผลและให้มีกฎหมายรายไดท้อ้งถินเพือกาํหนดอาํนาจหน้าทีในการ

จดัเก็บภาษีและรายไดอื้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีหลกัเกณฑที์เหมาะสมตามลกัษณะ

ของภาษีแต่ละชนิด และในกรณีทีมีการกาํหนดอาํนาจหน้าทีและการจดัสรรรายไดใ้ห้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแล้ว คณะกรรมการจะต้องนําเรืองดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ 

ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนดอาํนาจหน้าที และการจดัสรร

                                                             
49 แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ

กาํหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) (น. 38 - 39), โดย สํานักงาน

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน, 2551, กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี. 
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รายได้ทีได้กระทาํไปแลว้ ทังนี ต้องคาํนึงถึงการกระจายอาํนาจเพิมขึนให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถินเป็นสาํคญั เมือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาแลว้ใหมี้ผลบงัคบัได ้ 

  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตังในองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน คณะผูบ้ริหารท้องถินหรือผูบ้ริหารท้องถินนันพน้จากตาํแหน่ง 

และร้องขอต่อประธานสภาทอ้งถินเพือใหส้ภาทอ้งถินพิจารณาออกขอ้บญัญติัทอ้งถินได ้ในกรณีที

การกระทาํขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในทอ้งถินในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถินตอ้งแจง้ขอ้มูลรายละเอียดให้ประชาชน

ทราบก่อนการกระทาํ และตอ้งรายงานการดาํเนินงานต่อประชาชนในเรืองการจดัทาํงบประมาณ 

การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงานในรอบปีเพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกาํกับ 

การบริหารจดัการ ใหมี้คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถินซึงเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ส่วนทอ้งถิน มีองค์กรพิทกัษ์ระบบคุณธรรมของขา้ราชการส่วนท้องถินเพือสร้างระบบคุม้ครอง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล มีหนา้ทีบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน มีสิทธิทีจะจดัการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความ

เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถินนนั และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอบรมของรัฐ

โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และมีอาํนาจหน้าทีส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มตามทีกฎหมายบญัญติั  

  ทีผ่านมาพระราชบัญญัติก ําหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดอาํนาจและหน้าทีในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินดว้ยกนัเอง 

การจดัสรรสดัส่วนภาษีและอากรระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ทีของ

รัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินดว้ยกนัเองเป็นสาํคญั 

และตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดก้าํหนดให้คณะกรรมการการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจและหนา้ทีจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินและแผนปฏิบติัการเพือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อรัฐสภา  

  การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2544 ในขันการปฏิบัติงานยงัคงมีปัญหาอนัเนืองมาจากระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 

และโครงสร้างการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม ทีเป็นอยู่ไม่เอืออาํนวยจึงเป็นอุปสรรค 

อย่างมากต่อการปรับเปลียนระบบสู่การกระจายอาํนาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

การดาํเนินงานจึงมีความล่าชา้ ขาดการประสานสัมพนัธ์ของกลไกปฏิบติัและกฎหมายทีนาํมาใช ้
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ในระหว่างทีบังคับใช้แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน พ.ศ. 2543 และ

แผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2544 

ได้มีการปฏิรูประบบราชการภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที 5) 

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการประกาศใช ้

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  พ.ศ. 2546 มีการ

ปรับเปลียนรูปแบบและวิธีการทาํงานของภาครัฐ การจดัระบบการทาํงานของผูว้่าราชการจงัหวดั

แบบบูรณาการ และมีการกาํหนดวิธีการจัดทาํแผนพฒันาท้องถินให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์

จงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และนโยบายของรัฐบาลในเรืองต่าง ๆ ซึงส่งผลกระทบต่อขอ้กาํหนดต่าง ๆ 

ในแผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบติัการกาํหนด

ขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2544  

  พระราชบัญญัติก ําหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 33 วรรคสาม บัญญัติให้ในกรณีทีสถานการณ์เปลียนแปลงไป 

ในระหว่างทีแผนปฏิบัติการใชบ้ังคบั คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถินตอ้งพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วนัทีมีการกาํหนดอาํนาจ 

และหน้าทีหรือวนัทีมีการจดัสรรรายได ้ทงันี จะตอ้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาํหนด

อาํนาจและหน้าที และการจัดสรรรายได้เพือกระจายอาํนาจเพิ มขึนให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน ดังนัน เพือให้สามารถดําเนินการกระจายอาํนาจเพิมขึนให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถินอย่างต่อเนืองสอดคลอ้งกับสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป จึงมีการให้ความสําคัญ 

ในระดบันโยบายของชาติโดยกาํหนดให้การกระจายอาํนาจเป็นวาระแห่งชาติ มีอตัราเร่งของ 

การดาํเนินงานทีสอดคลอ้งคู่ขนานกนัของแต่ละภารกิจทีตอ้งดาํเนินไปพร้อมกนั มีเจา้ภาพทีชดัเจน

สาํหรับทุกภารกิจทีตอ้งมีการจดักลุ่มภารกิจใหม่ มีความสอดคลอ้งและมีความเป็นเอกภาพระหว่าง

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ประกอบกบัตอ้งมีฐานขอ้มลูทีเชือมต่อเป็นภาพรวมทีจะทาํให้เห็นภาพใหญ่

และสามารถเห็นภาพของการเคลือนตวัของการถ่ายโอน รวมทงัเร่งเสริมสร้างความพร้อมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เชือมโยงระบบสนบัสนุนทีใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเขม้แข็งขึน 

ลดขนัตอนการปฏิบติั ผอ่นคลายกฎระเบียบ นอกจากนี ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ควรมีแผนบริหารการถ่ายโอนเพือให้เกิดความชดัเจนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งมีแผน

รองรับการถ่ายโอน และทีสาํคญัรัฐบาลกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งเป็นพนัธมิตรร่วมกนั 

ในการกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ เพือใหเ้กิดการผลกัดนัในการบรรลุเป็นเป้าหมาย 

ของการพฒันาประเทศภายใตร้ะบบการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีตามหลกัธรรมาภิบาล เพือให้

เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
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ขอรับบริการทีตอบสนองความตอ้งการต่อไป จึงจาํเป็นตอ้งทบทวนแผนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และปรับปรุงแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยทีแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินเป็นแผนทียืดหยุ่นสามารถปรับเปลียนไดต้ามสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

ดงันัน เมือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรายงานรัฐสภาทราบรวมทงัมีผลบงัคับใช้แลว้ หากจาํเป็น 

ตอ้งมีการเปลียนแปลงในระหว่างทีแผนปฏิบติัการบงัคบัใชโ้ดยไม่เสียหลกัการเดิม ให้คณะกรรมการ

การกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินดาํเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์นนัไดแ้ละรายงานคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 

 2.3.2  แนวทางการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  แผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2543 กาํหนดกรอบ

แนวคิด เป้าหมายและแนวทางการกระจายอาํนาจ เพือให้การกระจายอาํนาจบรรลุตามเจตนารมณ์ 

ทีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกฝ่าย ไม่เป็นแผนทีเบ็ดเสร็จมีกระบวนการทียืดหยุ่นและสามารถปรับวิธีการให้สอดคลอ้งกับ

สถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ทีเพิมขึน ทงันี ไดก้าํหนดกรอบแนวคิดไว ้3 ดา้น คือ50 

  1)  ความอิสระในการกาํหนดนโยบายและการบริหารจดัการ โดยยงัคงรักษาความเป็น 

รัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และความมนัคง

ของชาติเอาไวไ้ด ้ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองทอ้งถิน

ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย  

  2)  ดา้นการบริหารราชการแผน่ดินและการบริหารราชการส่วนทอ้งถิน โดยปรับบทบาท

ของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ใหส่้วนทอ้งถินเขา้มาดาํเนินการแทน

เพือให้ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหภาคและ

ภารกิจทีเกินขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในดา้นนโยบายและดา้นกฎหมายเท่าทีจาํเป็น สนบัสนุนดา้นเทคนิควิชาการ และตรวจสอบ

ติดตามประเมินผล  

  3)  ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือให้ประชาชน

ไดรั้บบริการสาธารณะทีดีขึนหรือไม่ตาํกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารมีความโปร่งใส 

มีประสิทธิภาพและรับผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการมากขึน รวมทงัส่งเสริมใหภ้าคประชาสงัคมและชุมชน

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมดาํเนินงานและติดตามตรวจสอบ  

                                                             
50 แหล่งเดิม. (น. 33).   
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  จากกรอบแนวคิดในการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า การกระจายอาํนาจของไทยมิไดมี้วตัถุประสงค์ทีจะกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินเพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีความเป็นอิสระอย่างเด็ดขาดทีแยกออก

จากความเป็นรัฐเดียว แต่เป็นเพียงการกระจายความเป็นอิสระในการบริหารงานบางประเภท 

ทีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

รับผดิชอบในการบริหารจดัการภารกิจเหล่านัน และเป็นการกระจายความเป็นอิสระทีมีขอบเขต

ของอาํนาจ (autonomy within boundary) โดยเฉพาะอย่างยิงการกระจายอาํนาจทางการคลงั แมรั้ฐบาล 

มีแนวคิดทีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจในการจดัเก็บรายไดข้องตนเองและมีความ

เป็นอิสระทางการคลงัมากขึน แต่รัฐบาลก็ยงัคงตอ้งทาํหนา้ทีบริหารงานดา้นการเงิน การคลงั และ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมในระดบัมหภาคของประเทศ นอกจากนี รัฐบาลยงัมีความ

จําเป็นต้องรับผิดชอบในการดําเนินภารกิจทีต้องใช้งบประมาณจํานวนมากและเกินกว่า 

ขีดความสามารถทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีจะดาํเนินการดว้ยงบประมาณของ

ตนเอง รวมทงัตอ้งทาํหนา้ทีกาํกบัดูแลการบริหารงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเพือให้

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะทีมีคุณภาพและมีมาตรฐานเท่าทีจ ําเป็นต่อไปโดยคาํนึงถึง 

ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อผูใ้ช้บริการขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจทีจะใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการซึงส่งผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตประจาํวนัของประชาชนและมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารและการใช้

จ่ายเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมากยงิขึน 

 

2.4  ข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัมรดกโลก 

มรดกโลก คือ แหล่งมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติทีมีความโดดเด่นเป็นเลิศ

ในระดบัสากล เมือไดรั้บการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลกไม่ว่าจะมีทีตงัอยู่ในขอบเขตดินแดน

ของประเทศใดก็ตาม ถือไดว้่าแหล่งนันเป็นมรดกของมนุษยชาติทงัปวง แหล่งมรดกโลกสามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี51   

1)  แหล่งมรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) หมายถึง สถานทีซึงเป็นโบราณสถาน 

ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดี 

ทางธรรมชาติ เช่น ถาํ หรือกลุ่มสถานทีก่อสร้างหรือแยกเชือมต่อกนัทีมีความเป็นเอกลกัษณ์หรือ

                                                             
51 มรดกไทย - มรดกโลก  (น. 64), โดย สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที  3 

พระนครศรีอยธุยา กรมศิลปากร, 2543, กรุงเทพฯ : บริษทั กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด)์ จาํกดั.  
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แหล่งสถานทีสาํคญัทีอาจเป็นผลงานฝีมือมนุษย ์หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่างธรรมชาติและ

มนุษย ์รวมทงัพืนทีทีน่าเป็นแหล่งโบราณคดี ซึงสถานทีเหล่านีมีคุณค่าลาํเลิศในทางประวติัศาสตร์ 

ศิลปะ มานุษยวิทยา หรือวิทยาศาสตร์  

2)  แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (natural heritage) หมายถึง สภาพธรรมชาติทีมี

ลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพอันมีคุณค่าเด่นชัดในด้านความลาํเลิศ หรือวิทยาศาสตร์ 

หรือสถานทีซึงมีสภาพทางธรณีวิทยา และภูมิประเทศทีไดรั้บการวิเคราะห์แลว้ว่าเป็นถินทีอยู่อาศยั

ของพนัธุพื์ชและสตัว ์ซึงถกูคุกคามหรือเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องพืชหรือสตัวที์หายาก เป็นตน้  

3)  ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (cultural landscape) หมายถึง พืนทีประวติัศาสตร์และ

สิงแวดลอ้มเกิดจากการหล่อหลอมองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ซึงรวมถึงกิจกรรมของมนุษยที์มี

ความสาํคัญเท่ากับตวัอาคาร รวมทังองค์ประกอบทางทีว่างและสิงแวดลอ้มโดยรอบ โดยเป็น 

การออกแบบภูมิทศัน์ทีสร้างขึนโดยความตงัใจของมนุษย ์หรือเป็นผลมาจากสังคม เศรษฐกิจ และ

ความเลือมใสในศาสนา รวมถึงซากสตัวโ์บราณ และอาจเกิดจากกลุ่มวฒันธรรมหรือองค์ประกอบ 

ทางธรรมชาติทีเป็นผลจากการเจริญเติบโต มีบูรณภาพทางประวติัศาสตร์ ซึงหมายถึง ความสมบูรณ์

ทางวัตถุ และสภาพทีไม่มีข้อบกพร่องของวตัถุหรือทีตัง  ซึงเป็นผลจากการเจริญเติบโตหรือ

เปลียนแปลงตลอดเวลา  

จะเห็นได้ว่าแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมประกอบดว้ยคุณสมบัติต่าง ๆ ซึงมิใช่ 

แต่เฉพาะอนุสรณ์สถานทีสาํคญั บริเวณประวติัศาสตร์และสวนประวติัศาสตร์เท่านัน แต่ยงัรวมไปถึง

สิงแวดลอ้มทงัหมดทีมนุษยส์ร้างขึน และทรัพยากรมรดกทางวฒันธรรมซึงเกียวพนักบัคุณค่าของ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรมนัน ๆ ดังนัน จึงเกิดแนวคิดทีจะจําแนกลกัษณะของแหล่งมรดก 

ทางวฒันธรรมเพือจะไดท้ราบถึงคุณค่าความสาํคญัทีเกียวขอ้ง และยงัเป็นประโยชน์แก่การกาํหนด

ขนัตอนนโยบายเพือป้องกนัและการปฏิบติัรักษาทีชดัเจน  

 2.4.1  ความหมายของมรดกโลก 

  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกได้นิยามความหมายของแหล่งมรดกโลก 

ทางวฒันธรรมไวใ้นมาตรา 1 โดยใหมี้ความหมายครอบคลุมถึงสิงต่าง ๆ ดงันี52  

  1)  อนุสรณ์สถาน (monuments) หมายถึง ผลงานทางสถาปัตยกรรม ผลงานประติมากรรม 

หรือจิตรกรรมขนาดใหญ่ ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของหลกัฐานทางธรรมชาติ ทางโบราณคดี 

                                                             
52 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 20), สุนีย ์ทองจันทร์ และคณะ, 2556, กรุงเทพฯ : สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. 
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จารึก ถาํทีอยู่อาศยั และร่องรอยหลากหลายผสมผสานกันทีสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนในอดีต 

ซึงมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ในระดบัสากลโลก  

  2)  กลุ่มอาคาร (groups of buildings) หมายถึง กลุ่มอาคารทีมีความกลมกลืนเป็นอนัหนึง 

อนัเดียวกัน เชือมต่อกัน หรือแยกจากกันเพราะลกัษณะของสถาปัตยกรรม หรือความเข้ากัน 

สนิทเป็นเนือเดียวกันหรือการจัดวางในด้านภูมิทัศน์ซึงมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทาง

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ในระดบัสากลโลก  

  3)  แหล่ง (sites) หมายถึง ผลงานการกระทาํของมนุษย ์หรือผลผนวกระหว่างผลงานของ

ธรรมชาติและของมนุษย ์และบริเวณทีรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซึงมีคุณค่าโดดเด่นจากมุมมองทาง

ประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพนัธุว์ิทยา หรือมานุษยวิทยาในระดบัสากลโลก  

  คาํว่าอนุสรณ์สถานและแหล่งประวติัศาสตร์ในทางสากล ตรงกบัคาํว่า monuments and 

sites หมายถึง สิงทีเกียวขอ้งพฤติกรรมของคนในอดีต ซึงสภาระหว่างประเทศว่าดว้ยโบราณสถาน

และแหล่งโบราณคดี (international council on monuments and sites : ICOMOS) ไดบ้ญัญติัความหมาย

เอาไว ้ซึงสอดคลอ้งกบักฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสว่าดว้ยการสงวนรักษาและบูรณะอนุสรณ์สถาน

และแหล่งทีตังหรือเรียกสัน ๆ ว่า กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิส ทีไดใ้ห้คาํจาํกัดความเอาไวว้่า 

อนุสรณ์สถานและแหล่งประวติัศาสตร์นันมิไดห้มายถึงเฉพาะแต่งานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

อยา่งเดียว แต่ยงัครอบคลุมถึงสถานทีตงัของเมืองหรือชนบท ซึงพบหลกัฐานของอารยธรรมอย่างหนึง

อย่างใดเป็นพิเศษ ณ ทีนัน และเป็นหลกัฐานของความเจริญกา้วหน้าทีสาํคญัหรือเป็นหลกัฐาน

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ สาํหรับความหมายนีมิไดน้าํมาใชก้บังานศิลปะทียิงใหญ่เพียงเท่านัน 

แต่ยงัใชก้บัผลงานธรรมดาสามญัทีมีผูส้ร้างสรรค์ขึนในอดีตทีมีความสาํคญัทางวฒันธรรมขึนเมือ

กาลเวลาล่วงเลยไปอีกดว้ย53  

  ส่วนคาํว่า อุทยานประวติัศาสตร์นัน กฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ได้ให้คาํนิยามไวว้่า 

อุทยานประวติัศาสตร์ คือ ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภูมิทศัน์ทีเป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะในมุมมองดา้นประวติัศาสตร์หรือศิลปะ ดงันัน จึงให้ถือว่าเป็นโบราณสถานดว้ย54 

โดยอุทยานประวติัศาสตร์จะประกอบด้วยส่วนของสถาปัตยกรรมทีมีส่วนประกอบทีสําคญั คือ 

พนัธุไ์มม้าแต่ดงัเดิมและสิงทีมีชีวิตซึงสามารถทีจะเสือมสลายและฟืนฟูขึนใหม่ได ้รูปลกัษณ์ของ

อุทยานประวติัศาสตร์จึงสะท้อนถึงความสมดุลอย่างยงัยืนระหว่างวฏัจักรแห่งฤดูกาลกับการ

เจริญเติบโต และเสือมสลายของธรรมชาติ รวมทงัความปรารถนาดีของศิลปินและช่างฝีมือในอนัที

จะรักษาสภาพเดิมของอุทยานให้คงไวอ้ย่างถาวรตลอดไป อุทยานประวติัศาสตร์ยงัรวมถึง

                                                             
53 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Article 1.   
54 The Florence Charter 1982 Article 1.  
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สวนสาธารณะขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสวนทีจัดขึนเป็นระเบียบ 

แบบแผนหรือเป็นเพียงภูมิประเทศ (landscape) เท่านนั 

นอกจากนนั ยงัมีการกล่าวถึงเมืองประวติัศาสตร์เมืองเก่าเอาไวว้่าตอ้งมีช่วงอายุอยู่ช่วงใด

ช่วงหนึงหรือหลายช่วงเวลาในอดีต หรือตงัแต่ช่วงเวลาในอดีตเรือยมาจนถึงปัจจุบนัเมืองเหล่านี 

จะมีหลายลกัษณะและแตกต่างกันตามขนาดเนือหาทางวฒันธรรม การตังถินฐานและการใช้

ประโยชน์ของเมืองนนั โดยหากจะแบ่งประเภทของเมืองได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี55  

1)  เมืองร้าง (dead city) หมายถึง เมืองทีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตก่อนจะถูกทิงร้างไป

จนถึงปัจจุบนั เช่น นครวดั ปอมเปอี เป็นแหล่งศึกษาและท่องเทียวทีตวัเมืองยงัคงความสมบูรณ์ 

เช่นในอดีต  

2)  เมืองทีมีพฒันาการจากอดีตมาถึงปัจจุบนั หรือเมืองเก่าทีมีชีวิต (living city) หมายถึง 

เมืองทีมีการใช้งานอย่างสืบเนืองจากอดีตมาถึงปัจจุบันโดยไม่ขาดสาย แสดงถึงความรุ่งเรือง 

ความตกตาํ การฟืนฟู และชีวิตของเมืองทีพฒันาการมาตามเวลา เป็นเมืองทียงัคงมีกิจกรรม

โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู ่เช่น โรม ปารีส เวนิส อยธุยา โดยเมืองลกัษณะนีผจญกบัความ

เสือมโทรมหรือถกูทาํลายตวัเมืองทางประวติัศาสตร์ หรือหลายลกัษณะ เช่น  

(ก)  การขาดการนาํทางเศรษฐกิจทีเหมาะสมทาํให้ประชาชนอพยพเขา้หรือออกเมือง 

จึงทาํใหเ้มืองเสือมสภาพ  

(ข)  ระบบเศรษฐกิจทีคล่องเกินไปเป็นสาเหตุให้มีการรือถอนสิงก่อสร้างในอดีตลง 

เพือสร้างอาคารใหม่ โดยไม่คาํนึงถึงความสอดคลอ้ง และสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเมือง  

(ค)  จาํนวนประชากรทีไม่คงที และสาเหตุจากความไม่สะดวกสบายในระบบจราจร

และอืน ๆ ทาํให้ประชาชนหนีออกจากศูนยก์ลางเมือง ทิ งให้ศูนยก์ลางเมืองซึงเป็นศูนยก์ลาง 

ทางประวติัศาสตร์ของเมืองอยูใ่นลกัษณะเสือมสภาพ  

เนืองจากกฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ได้กล่าวเอาไวว้่า56 อุทยานประวติัศาสตร์เป็น

โบราณสถานทีมีชีวิต ดงันนั ในการส่งเสริมการอนุรักษ์อุทยานประวติัศาสตร์และเมืองเก่าจึงตอ้ง

คาํนึงถึงเครืองมือทางการเมืองทียงัคงมีพลวัต (dynamic political instruments) มากกว่าวิธีการ 

ทีหยุดนิ งหรือเน้นเฉพาะทางด้านเทคนิค (static or technical means) ซึงจะทําให้เมืองหยุด 

การเจริญเติบโต และใหผ้ลร้ายกบัพืนทีอนุรักษไ์ปดว้ย ดงันนั การบริหารจดัการเมืองเก่าทียงัมีชีวิต

อยู่จะตอ้งให้ความสาํคญักบัการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจมากกว่าการเน้นทางดา้นกายภาพ 

                                                             
55 ทฤษฎีและแนวปฏิบติัการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (เอกสารกองโบราณคดี หมายเลข 

1/2532) (น. 143 - 147), โดย นิคม มูสิกะคามะ ก, 2532, กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร. 
56 The Florence Charter 1982 Article 3.   
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แต่สาํหรับเมืองทีตายแลว้ วิธีการจะเนน้ทีการสร้างสรรค์ หรือจดัเตรียมทีว่าง (space) และลกัษณะ

ภูมิทัศน์ให้สอดคลอ้งกับสิงแวดลอ้มทีมีการอนุรักษ์ การควบคุม ควรจะให้ความสาํคญักบัการ

พฒันาทางดา้นกายภาพมากกว่าการพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคม57 

 2.4.2  การขึนทะเบียนมรดกโลก 

  การพิจารณาแหล่งมรดกทางวฒันธรรมซึงไดรั้บการจดัว่ามีมาตรฐานในระดบัสากล 

เพือขึนบญัชีเป็นมรดกโลกนัน แหล่งมรดกนันจะตอ้งมีคุณค่าและก่อให้เกิดความสาํคญัในระดบั

สากล และแหล่งมรดกนนัเป็นตวัอยา่งทีโดดเด่นซึงตอ้งใชก้ารบาํรุงรักษาอยู่บนมาตรฐานทีชดัเจน

และแน่นอน ดงันนั เพือเป็นการประกนัว่าจะมีการนาํมาตรการทีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการปกป้อง 

อนุรักษ ์ปฏิสงัขรณ์และจดัแสดงแหล่งมรดกทางวฒันธรรม ซึงแหล่งมรดกนันจะตอ้งอยู่ในดินแดน

ของประเทศสมาชิกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้อย่างเหมาะสมมิให้เกิดการลดถอย 

ความเป็นของดงัเดิมหรือเกิดการทาํให้เสือมคุณค่าไป จึงต้องมีการประเมินเพือให้แหล่งมรดก 

ทางวฒันธรรมนนัขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เพือเป็นรากฐานทีสาํคญัจะแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของ

แหล่งมรดกนัน และยงัสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสาํคัญของโบราณสถานของ

ประเทศชาติ และทาํใหอ้งคก์รหรือบุคคลทีเกียวขอ้งมีการดาํเนินการและความรู้ความเขา้ใจไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

1)  เกณฑก์ารพิจารณาขึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่58  

(1)  เป็นตวัแทนทีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นศิลปกรรมหรือตวัแทนของ

ความงดงามทีมีลกัษณะเฉพาะตวั และเป็นผลงานชินเอกทีไดรั้บการสร้างสรรค์อนัชาญฉลาดยิง 

จากอจัฉริยภาพดา้นศิลปะอยา่งแทจ้ริง หรือ  

(2)  เป็นสิงทีมีอิทธิพลอยา่งยงิในการผลกัดนัใหเ้กิดรูปแบบและพฒันาสืบต่อมาในดา้น

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม ศิลปะ ถาวรวตัถุ สวน การวาง 

ผงัเมือง และภูมิทศัน ์ตลอดจนการพฒันาศิลปกรรมทีเกียวขอ้ง หรือการพฒันาการตงัถินฐานของ

มนุษย ์ซึงการพฒันาเหล่านนัเกิดขึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง หรือบนพืนทีหนึงพืนทีใดทางวฒันธรรม

ของโลก หรือ  

                                                             
57 แนวทางปฏิบติัและมาตรการอนุรักษ์ พัฒนา และฟืนฟูคุณภาพสิงแวดล้อมในพืนทีเมืองเก่าและพืนที

โดยรอบ (น. 15), โดย สาํนกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 2550, กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 
58 แนวทางการจัดการโบราณสถานในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (น. 64), โดย กรมศิลปากร ก, 

2538, กรุงเทพฯ : ผูแ้ต่ง. 
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(3)  เป็นสิงทีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ทีหาได้ยากยิง หรืออย่างน้อยต้องเป็น

พยานหลกัฐานอย่างพิเศษทีแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึงยงัหลงเหลืออยู ่

หรืออาจสูญหายไปแลว้ หรือ  

(4)  เป็นตัวอย่างของลกัษณะโดดเด่นของสิงก่อสร้างอนัเป็นตัวแทนของการพฒันา

ทางดา้นวฒันธรรม สงัคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยอุีตสาหกรรม หรือภูมิทศัน์ ซึงแสดง

ภาพขนัตอนทีมีความสาํคญัในประวติัศาสตร์มนุษยช์าติ หรือ  

(5)  เป็นตัวอย่างของลักษณะอันเด่นชัดเจนของขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง

สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง การตังถินฐานของมนุษย ์หรือการใช้พืนทีซึงเป็นตัวแทนของ

วฒันธรรมทีมีความเปราะบางด้วยตัวมนัเอง หรือเสือมสลายได้ง่าย เพราะผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมทีไม่สามารถกลบัคืนดงัเดิมได้ หรือการเปลียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ หรือในสภาวะแวดลอ้มพิเศษหรือไปรวมกบัมาตรการอืน ๆ หรือ  

(6)  มีความคิดหรือความเชือทีเกียวโดยตรงกับเหตุการณ์หรือจารีตประเพณีทียงัคง

ปฏิบติักนัอยู ่หรือกบัแนวความคิดหรือความเชือกบัผลงานศิลปกรรมและวรรณกรรมหรือบุคคลทีมี

ความสาํคญัหรือความโดดเด่นยงิประวติัศาสตร์สากลโลก  

นอกจากเกณฑม์าตรฐานดงัทีกล่าวมาแลว้ แหล่งมรดกทางวฒันธรรมจะตอ้งผา่นเกณฑ์

การตรวจสอบทีสาํคญัอีก 2 ขอ้ ซึงแหล่งมรดกทีไดรั้บการเสนอชือจาํเป็นตอ้งมีดงันี59 

(1)  ไดรั้บการตรวจพิสูจน์ความเป็นของแทด้งัเดิม (test of authenticity) ในเรืองของ

การออกแบบ วสัดุก่อสร้าง และฝีมือช่าง ในกรณีของสภาพแหล่งทีตงัและภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม

จะรวมถึงลกัษณะพิเศษทีโดดเด่น และองค์ประกอบต่าง ๆ ซึงตอ้งมีการพิสูจน์ว่าแหล่งมรดกนัน

เป็นของแทด้งัเดิม มิใช่ของทีทาํขึนมาใหม่ซึงลอกเลียนแบบมาจากทีอืน  

(2)  แหล่งมรดกนันต้องได้รับความคุ้มครองพอสมควร ซึงประเทศสมาชิกทีเสนอ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรมเพือให้พิจารณานันตอ้งแสดงความตงัใจ (political will) ในการสงวน

รักษา โดยมีมาตรการทางกฎหมายทีเหมาะสมรองรับ และมีการปกป้องแหล่งนันโดยการนํา

มาตรการดงัเดิมทีมีอยู่มาใชใ้นการดาํเนินงาน เพือเป็นหลกัประกนัว่าไดมี้การดาํเนินการอนุรักษ์

มรดกทางวฒันธรรมนนัใหไ้ดรั้บการคุม้ครองอยา่งถาวร ดงันนั พระราชบญัญติัทีใชใ้นการปกป้อง

แหล่งมรดกทางวฒันธรรมทงัในระดบัชาติและระดบัทอ้งถิน รวมทงัมาตรการเพือการปกป้องดงัเดิม 

ทีมีอยู่จึงเป็นส่วนทีจาํเป็นและต้องได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดแจง้ ในขณะดาํเนินการเสนอชือ 

เพือขึนบัญชีมรดกโลก นอกจากนี ต้องมีการสงวนรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งวฒันธรรม 

โดยเฉพาะในแหล่งทีเปิดให้สาธารณชนเขา้ชมเป็นจาํนวนมากนัน ประเทศสมาชิกมีหน้าทีตอ้ง

                                                             
59 แหล่งเดิม. (น. 65). 
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เสนอหลกัฐานทีแสดงใหเ้ห็นถึงการจดัการกบัปัญหาทีเกิดขึนไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยจะตอ้งครอบคลุม

ถึงแนวทางการจดัการ การอนุรักษ ์และการเขา้ถึงแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของประชาชนดว้ย  

โดยผลทีประเทศสมาชิกจะไดรั้บหลงัจากแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตินัน

ไดรั้บการขึนทะเบียนบญัชีมรดกโลกแลว้ ดงันี60 

(1)  เกิดจิตสาํนึกในการร่วมกนัยกยอ่งและปกป้องแหล่งมรดกทีสาํคญัของโลก  

(2)  ส่งเสริมใหชุ้มชนร่วมมือกนัอนุรักษแ์ละนาํเสนอแหล่งมรดกโลกนนัต่อนานาชาติรวมทงัมี

การตงัคณะทาํงานควบคุมและกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานทีเหมาะสม  

(3)  เกิดการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทังได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ทีเหมาะสมเพือคุม้ครองแหล่งมรดกโลก  

(4)  ได้รับความรับช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรในการอนุรักษ์แหล่งมรดก 

ทางวฒันธรรม  

(5)  มีสิทธิติดตงัเครืองหมายมรดกโลก (the emblem) ณ แหล่งทีตงั 

2)  การถอดถอนจากบญัชีการเป็นมรดกโลก  

ตามมาตรา 11 ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกได้ให้ค ํานิยามของบัญชีรายชือ 

มรดกโลกทีอยู่ในภาวะอนัตรายเอาไวว้่า ให้ความหมายรวมถึงแหล่งมรดกโลกทีไดรั้บอนัตราย

อยา่งรุนแรงในองคป์ระกอบบางส่วน หรือมีความเสือมโทรมอยา่งรวดเร็วรุนแรง ซึงอาจเป็นเหตุให้

แหล่งมรดกโลกนันเสือมสลายหายไป หรือเป็นแหล่งมรดกทีมีโครงการหรือกิจกรรมพฒันา 

ขนาดใหญ่ของรัฐหรือเอกชนเพือขยายเมือง หรือส่งเสริมการท่องเทียว หรือมีการทาํลายอนัมี

สาเหตุมาจากการเปลียนแปลงการใชป้ระโยชน์ทีดิน หรือเกิดจากความผดิของเจา้ของทีดิน หรือเกิด

การเปลียนแปลงอยา่งมากอนัหาสาเหตุมิได ้หรือมีการปล่อยปละละทิงดว้ยเหตุใดเหตุหนึง หรือเกิด

การจลาจล หรือสงคราม หรือความหายนะ หรือกลียุค อนัไดแ้ก่ อคัคีภยัทีร้ายแรง แผ่นดินไหว 

แผน่ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด การเปลียนแปลงระดบันาํ นาํท่วม และกระแสคลืน โดยในกรณีฉุกเฉิน 

คณะกรรมการมรดกโลกอาจบรรจุแหล่งมรดกโลกดงักล่าวไวใ้นบญัชีมรดกโลกทีอยูภ่าวะอนัตราย 

และจะมีการเผยแพร่สาธารณะในทนัทีเมือใดก็ได ้ซึงแหล่งมรดกโลกทีมีชืออยู่ในบญัชีมรดกโลก 

ทีอยูใ่นภาวะอนัตรายนนั ถือว่าแหล่งมรดกโลกนนัมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดาํเนินการอนุรักษ์

ครังใหญ่หรือไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน61  

                                                             
60 แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) (น. 25), โดย นิคม มูสิกะคามะ ข, 2548,

กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ.์ 
61 มรดกไทย - มรดกโลก (น. 65). เล่มเดิม.   
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จะเห็นได้ว่าในกรณีทีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในบัญชีรายชือมรดกโลกได้รับ 

การคุกคามจากการดาํเนินการใด ๆ เช่น โครงการพฒันาต่าง ๆ สงคราม ฯลฯ จนมีแนวโน้มอย่าง

ชดัเจนหรืออยา่งแอบแฝงว่าแหล่งมรดกโลกนนักาํลงัเผชิญหนา้กบัภาวะอนัตราย และมีการกาํหนด

ขนัตอนหลงัจากการแจง้เรืองดงักล่าวไปยงัประเทศเจา้ของแหล่งมรดกโลกแลว้ ถา้ปรากฏว่าเจา้ของ

แหล่งมรดกโลกนนัยงัคงเพิกเฉย หรือทาํการปรับปรุงไดไ้ม่ดีเท่าทีควร อนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก

ไดก้าํหนดใหมี้การพิจารณาขึนทะเบียนให้แหล่งมรดกโลกนันอยู่ในบญัชีมรดกโลกทีอยู่ในภาวะ

อนัตรายได ้ทงันีเพือการพิจารณากาํหนดแผนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึงในการคุม้ครองและฟืนฟู

แหล่งมรดกโลกนนัอยา่งเร่งด่วนและต่อเนือง โดยตอ้งมีการประมาณการค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ

อนุรักษแ์หล่งมรดกโลกนนัไวด้ว้ย ตามปกติแลว้การพิจารณาให้แหล่งมรดกโลกแหล่งใดเป็นแหล่ง

มรดกโลกทีอยู่ในภาวะอนัตราย ควรไดรั้บความยินยอมจากประเทศสมาชิกซึงมีอาํนาจอธิปไตย

เหนือแหล่งมรดกโลกนนั ๆ โดยคณะกรรมการมรดกโลกตอ้งทาํการหารือกบัประเทศสมาชิกซึงมี

อาํนาจอธิปไตยเหนือแหล่งมรดกโลกนนั ๆ หากไม่ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการใด ๆ เพือการ

อนุรักษแ์ละฟืนฟแูหล่งมรดกโลก คณะกรรมการมรดกโลกก็อาจมีมติให้แหล่งมรดกโลกนันเป็น

แหล่งมรดกโลกในภาวะอนัตรายได้โดยไม่ตอ้งขอความยินยอมจากประเทศสมาชิกแต่อย่างใด 

โดยในขนัตอนก่อนทีจะถอดถอนแหล่งมรดกโลกใดออกจากบญัชีรายชือมรดกโลกนี ประเทศ

สมาชิกนนั ๆ สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทางคณะกรรมการมรดกโลกได ้ทงัดา้นคาํแนะนาํ

ในการจดัการ รวมไปถึงการขอเงินช่วยเหลือ ซึงในส่วนของเงินช่วยเหลือในการอนุรักษ์และฟืนฟู

แหล่งมรดกโลกนนั กองทุนมรดกโลกจะพิจารณาให้แก่เฉพาะสมาชิกทีกาํลงัประสบปัญหาวิกฤต

อยา่งหนกัเท่านนั 

ข้อก ําหนดในการคัดชือแหล่งมรดกโลกออกจากบัญชีรายชือแหล่งมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาคดัชือแหล่งมรดกโลกออกจากบญัชีแหล่งมรดกโลกไดต้าม

ระเบียบทีว่าไวใ้นกรณี62  

(1)  แหล่งมรดกโลกนนัไดรั้บความเสียหายจนสูญเสียลกัษณะทีชดัเจนของตนเอง  

(2)  แหล่งมรดกโลกนันไดรั้บการบุกรุกทาํลายโดยมนุษยร์ะหว่างการพิจารณา หรือ 

ไม่ได้รับการจดัการตามมาตรการหรือโครงร่างแผนงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาทีประเทศสมาชิก 

นนั ๆ เสนอต่อคณะกรรมการ  

ในกรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึนแก่แหล่งมรดกโลก ประเทศสมาชิกทีเป็นเจ้าของ

แหล่งมรดกโลกจะต้องแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการมรดกโลกทราบทันที เมือเลขานุการได้รับแจ้งถึง 

                                                             
62 ร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติของกรมศิลปากรในการดาํเนินการโบราณสถาน โบราณคดี และการ

พิพิธภณัฑ์ (น. 12), โดย กรมศิลปากร ข, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ : ผูแ้ต่ง. 
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ความเสียหายทีมีต่อแหล่งมรดกโลกนัน ๆ ว่าทราบจากประเทศสมาชิกหรือจากแหล่งข้อมูลใด 

ก็ตาม ก็จะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับประเทศสมาชิกแล้วจะแจ้งให้คณะทาํงาน

ตรวจสอบขอ้มลูเพิมเติม ยกเวน้แต่จะมีความเห็นจากประธานคณะกรรมการมรดกโลกว่าไม่ควร

ดาํเนินการพิจารณาต่อไป รวมทังต้องขอความเห็นจากองค์กรทีปรึกษาต่าง ๆ คือ สภาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี (the international council on monuments and 

sites หรือ ICOMOS) ศนูยร์ะหว่างชาติว่าดว้ยการศึกษา การอนุรักษ ์และปฏิสงัขรณ์สมบติัทางวฒันธรรม 

(the international centre for the study of the preservation and restoration of the cultural property 

หรือ ICCROM) และสหภาพนานาชาติเพือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (international 

union for conservation of nature and natural resources หรือ IUCN) เพือมอบให้คณะทาํงานนาํไป

ประกอบการพิจารณา ในทีสุดคณะกรรมการมรดกโลกจะตรวจสอบข้อมูลและความเห็นของ

คณะทาํงาน แลว้จึงพิจารณาออกเสียงโดยถือตามจาํนวนเสียง 2 ใน 3 ของทีประชุมพิจารณา 

เพือคดัชือแหล่งมรดกโลกออกจากบญัชีมรดกโลกดงักล่าว แต่จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิก

นนั ๆ ไดแ้สดงเหตุผลและตอบคาํถามต่าง ๆ ร่วมดว้ย และตอ้งผ่านการตรวจสอบการมีคุณลกัษณะ

ตามทีกาํหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง  

ดงันัน การยกเลิกสิทธิของการเป็นแหล่งมรดกโลกจึงไม่ใช่เรืองง่าย เพราะต้องผ่าน

ขนัตอนต่าง ๆ มากมายนับตังแต่การตกัเตือนไปยงัประเทศเจา้ของแหล่งมรดกโลก เพราะแมจ้ะ

ไดรั้บการขึนทะเบียนในบญัชีมรดกโลกในภาวะอนัตรายแลว้ แต่สิทธิในการจดัการแหล่งมรดกโลก

นนัยงัเป็นของเจา้ของประเทศนัน โดยยเูนสโกจะเขา้มาเกียวขอ้งในหน้าทีของการเป็นเลขาธิการ

คณะกรรมการพิจารณาเท่านันเพือช่วยดูแลในการตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือ

เท่าทีจาํเป็น 

 2.4.3  การจดัการและวิธีการอนุรักษโ์บราณสถานทีอยูใ่นแหล่งมรดกโลก 

  การอนุรักษโ์บราณสถานนัน กฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสไดใ้ห้คาํนิยามเอาไวใ้นขอ้ 6 

ว่าหมายความรวมถึง การสงวนรักษาบริเวณแหล่งทีตังในขอบเขตทีเหมาะสมกับขนาดของ

โบราณสถานดว้ย ทีใดก็ตาม แหล่งทีดงัเดิมยงัคงสภาพปรากฏอยูจ่ะตอ้งเก็บรักษาไวจ้ะยนิยอมให้มี

สิงปลกูสร้างใหม่ มีการรือทาํลาย หรือมีการเปลียนแปลงแกไ้ขทีอาจเปลียนความสัมพนัธ์ของมวล

และสีในแหล่งทีตงัโบราณนนัไม่ได้63  

  การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวฒันธรรมเป็นการจัดการทีซับซ้อนซึงต้องอาศยัความ

ชาํนาญในหลกัการและแนวทางสากลในการอนุรักษ ์นกัอนุรักษจึ์งตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรมอย่าง

                                                             
63 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 31). เล่มเดิม. 
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เขม้งวดในเรืองวิธีการและขนัตอนทีถกูตอ้งเหมาะสม การวางโครงการอนุรักษ์ในแต่ละโครงการ 

จึงควรไดรั้บการศึกษาและประเมินผลโดยละเอียดถึงวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษ ์คุณค่าของแหล่ง

มรดก และการประเมินผลทางกายภาพมีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบของวิธีการอนุรักษ ์วตัถุประสงค์

ทีสาํคญัทีสุดในการอนุรักษแ์หล่งมรดกโลก คือ การพยายามคงไวซึ้งสภาพดงัเดิมของโบราณสถาน

นนั ๆ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งสร้างขนัตอนซึงมีลกัษณะเฉพาะในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนันขึนมา 

โดยลาํดับแรกต้องสร้างพืนฐานการปกป้องและการรักษาคุณค่าของทรัพยากรทางวฒันธรรม 

เพือใหแ้หล่งมรดกทางวฒันธรรมนนัไดรั้บการพิจารณาขึนทะเบียนเป็นมรดกโลก วิธีการอนุรักษ์

ตอ้งประกนัไดว้่าจะป้องกนัความเป็นของแทด้งัเดิมของแหล่งมรดกได ้โดยสามารถยึดระยะเวลา

สภาพความสมบูรณ์ของโบราณสถานนันได้ รวมทังควรให้แหล่งมรดกโลกนันได้ทาํหน้าที

ประโยชน์ใชส้อยตามประเพณีทีมีมาแต่ดงัเดิม โดยตอ้งมีการควบคุมมิใหเ้กิดความเสียหายต่อความ

สมบูรณ์ของโบราณสถานนันได้ หากการใช้งานของแหล่งมรดกโลกนันไม่อาจกระทําได ้

อยา่งต่อเนือง ก็ตอ้งมีการปรับใชใ้ห้เหมาะสมโดยขึนกบัแผนงานหรือโครงการทีวางไว ้โดยตอ้ง

จัดการให้เกิดการยอมรับถึงลกัษณะเด่น ๆ ในด้านคุณค่าสากล และตระหนักถึงบทบาททาง

การศึกษาของแหล่งมรดกนนัดว้ย  

จากทีกล่าวมาข้างต้น คุณค่าของแหล่งมรดกโลกทีแตกต่างกันแสดงให้เห็นว่า 

ควรเลือกใช้วิธีการอนุรักษ์ทีต่างกันในแต่ละแหล่งมรดกโลกให้เหมาะสม ซึงคุณค่าบางอย่าง 

อาจนาํไปสู่การบูรณปฏิสงัขรณ์ทีเกินขอบเขต และการเร่งรัดการพฒันาจะส่งผลให้เกิดการทาํลาย

ความเป็นของดงัเดิมได ้ดงันัน การวิวฒันาการอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิงสาํหรับ

วิธีการอนุรักษแ์ละยทุธวิธีในการอนุรักษที์เหมาะสม 

1)  แนวคิดและหลกัการอนุรักษแ์หล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม  

การอนุรักษ์ทีดีต้องดาํเนินไปโดยเป็นอนัหนึงอนัเดียวกบัสังคม คือ มีทงัการรักษา

คุณค่าดงัเดิมของสิงนนั ๆ  ซึงในกฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสเองก็ไดก้าํหนดแนวทางในการอนุรักษ์

ไวใ้นขอ้ 2 - 5 ไวว้่า การอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานจะตอ้งนําเอาวิทยาการและเทคนิคใน 

ทุกสาขาทีอาจนาํมาใชใ้นการศึกษาและคุม้ครองมรดกทางสถาปัตยกรรมมาใชใ้นการดาํเนินการ 

โดยมีจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานอยู่ทีการคุม้ครองโบราณสถานเหล่านัน 

ในความทีเป็นงานศิลปะไม่ยงิหยอ่นไปกว่าความเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซึงพืนฐานในการ

อนุรักษน์นั โบราณสถานจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถาวร การอนุรักษ์โบราณสถานจะ

ดาํเนินการสะดวก หากโบราณสถานนันสามารถสนองวตัถุประสงค์บางประการทีเป็นประโยชน์

ต่อสังคมดว้ย จึงควรสนับสนุนการใช้สอยในลกัษณะนีแต่จะตอ้งไม่เปลียนแปลงผงับริเวณหรือ 
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การตกแต่งของอาคาร โดยทีความตอ้งการเปลียนแปลงเพือการใชส้อยเปลียนไปอาจไดรั้บอนุญาต

ใหก้ระทาํไดภ้ายในขอบเขตขา้งตน้นีเท่านนั64  

กฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ก็ได้มีการกําหนดแนวทางในการอนุ รักษ์ อุทยาน

ประวติัศาสตร์เอาไวว้่า การอนุรักษอุ์ทยานประวติัศาสตร์ขึนอยูก่บัการระบุชีชดัลกัษณะเฉพาะและ

การประเมินคุณค่าเพือขึนบัญชีโบราณสถาน และต้องมีการดาํเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

การบาํรุงรักษา การอนุรักษ ์และการบูรณะ ซึงในบางกรณีทีมีความจาํเป็นอาจแนะนาํใหมี้การสร้าง

รูปแบบขึนมาใหม่ ส่วนการคงไวซึ้งการเป็นของแท้ดงัเดิมของอุทยานประวติัศาสตร์ขึนอยู่กับ

รูปแบบทีไดรั้บการจดัสัดส่วนส่วนประกอบต่าง ๆ เช่นเดียวกนักบัการตกแต่ง และการเลือกสรร

พนัธุพื์ชหรือวสัดุอืน ส่วนการดาํเนินการเกียวกบัการรักษา การอนุรักษ์ การบูรณะ หรือการสร้าง

รูปแบบใหม่ขึนมาของอุทยานประวติัศาสตร์ หรือส่วนหนึงส่วนใดของอุทยานนันต้องคาํนึงถึง

ลกัษณะต่าง ๆ  ซึงเป็นส่วนประกอบของอุทยานทงัหมดไปพร้อมกนั การแยกดาํเนินการไปทีละขนัตอน

อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เอกภาพของโบราณสถานนนัได้65 

การอนุรักษ์จึงไม่เป็นเพียงการเก็บรักษาสิงเก่าแก่โบราณเท่านัน หากยงัต้องศึกษา

คน้ควา้และนาํคุณค่าทีได้รับมาเผยแพร่กลบัไปสู่สังคมอย่างกวา้งขวางอีกครัง เป็นการยกระดับ

สังคมให้หันมาสนใจในศิลปะและวฒันธรรมมากขึน ดังนัน การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 

จึงต้องเป็นการอนุรักษ์เพือรักษาสภาพศิลปกรรมให้พน้จากการเสือมสลายโดยธรรมชาติและ

กาลเวลา พร้อมทังพฒันามรดกทางวฒันธรรมให้กลบัมาเป็นส่วนหนึงของสังคมปัจจุบันให้ได ้

โดยการศึกษาโครงสร้าง ชนิด และส่วนประกอบของโบราณสถานและโบราณวตัถุ หาสาเหตุที

ก่อให้เกิดการชํารุด ก ําจัดสิงทีก่อให้เกิดความชาํรุดเสียหายโดยไม่ทําให้โบราณสถานและ

โบราณวตัถุนันเกิดการเปลียนแปลง คิดหาวิธีการรักษาโบราณสถานและหาโบราณวตัถุนัน ๆ  

ดว้ยวิธีทีเหมาะสม เพือทาํใหอ้ยูใ่นสภาพคงทนต่อไปได ้การเก็บรักษาและการจดัแสดงซึงเป็นส่วน

สาํคญัทีจะรองรับโบราณสถานและโบราณวตัถุทีไดรั้บการสงวนรักษาไวเ้ป็นขนัสุดทา้ย  

แนวคิดทีเกียวกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมทีสาํคญัในทางสากลนัน 

จะเน้นให้การอนุรักษ์ต้องคาํนึงถึงองค์ประกอบหลกั 3 ประการ ซึงปรากฏอยู่ในแนวทางการ

ปฏิบติัการเพือการส่งเสริมสนับสนุนอนุสัญญามรดกโลก (operational guidelines for the implementation 

of the world heritage convention) ไดแ้ก่66 

  

                                                             
64 แหล่งเดิม. (น. 32).  
65 แหล่งเดิม. (น. 33).    
66 แหล่งเดิม. (น. 34 - 37). 
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(1)  ความเป็นของแทด้งัเดิม (authenticity)  

แนวทางการปฏิบติัไดก้าํหนดใหแ้หล่งมรดกทีไดรั้บการเสนอชือจะตอ้งประกอบดว้ย

เงือนไขแห่งความเป็นของแทด้งัเดิมดว้ย โดยตอ้งมีเอกสารประกอบในการแสดงให้เห็นถึงความ

เป็ นข อง แท้ดัง เ ดิม ซึง สา มา ร ถนํา ม าใช้ใน กา รต รว จสอ บแ หล่ งม รด ก แต่ ละ แห ล่ง ไ ด ้

การทีจะมีความรู้ความเขา้ใจในคุณค่าของความเป็นมรดกโลกนัน จะขึนอยู่กบัแหล่งมรดกโลก 

ทางวฒันธรรมทีมีมาแต่ดงัเดิมและทีจะมีในภายหน้าดว้ย สิงเหล่านีนับว่าเป็นความจาํเป็นพืนฐาน

ในการเขา้ถึงลกัษณะต่าง ๆ ของความเป็นของแทด้งัเดิม  

(2)  ความเป็นเอกลกัษณ์ (identity)  

แนวทางการปฏิบัติได้ก ําหนดให้แหล่งมรดกโลกทีได้รับการเสนอชือในการขึน

ทะเบียนบญัชีมรดกโลกนัน จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความสาํคญัทางวฒันธรรมหรือทางธรรมชาติ 

ซึงมีความพิเศษและมีความสาํคญัต่อมนุษยชาติทงัปัจจุบนัและอนาคต การปกป้องแหล่งมรดกให้มี

ความมนัคงถาวรเป็นความสาํคญัสูงสุด ประเทศสมาชิกจะตอ้งนาํเสนอคุณค่าของแหล่งมรดกทงัใน

ดา้นคุณค่าทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ ซึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาในส่วนของความเป็น

เอกลกัษณ์ก่อนทีจะขึนทะเบียนมรดกโลกดว้ย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงคาํอธิบายในส่วน

ของความเป็นเอกลกัษณ์ ซึงถือเป็นกุญแจสําคัญในการอา้งอิงเพือป้องกันผลกระทบในอนาคต 

และสามารถกาํหนดวิธีการจดัการแหล่งมรดกนนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย    

(3)  ความกลมกลืนหรือบูรณภาพกบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ (integrity)  

แนวทางการปฏิบัติได้ก ําหนดให้แหล่งมรดกโลกทีได้รับการเสนอชือในการขึน

ทะเบียนบญัชีมรดกโลกนันจะตอ้งแสดงให้เห็นถึงเงือนไขแห่งความกลมกลืน ซึงความกลมกลืนนี 

จะเป็นตวัวดัถึงความสมบูรณ์และมนัคงของแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ 

การตรวจสอบเงือนไขของความกลมกลืนนนั แหล่งมรดกนนัจะตอ้ง  

(ก)  รวมถึงส่วนต่าง ๆ  ทีจาํเป็นในการแสดงถึงความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกนนั  

(ข)  เป็นขนาดทีเหมาะสมต่อการรับรองในการเป็นตวัแทนทีสมบูรณ์ของลกัษณะและ

กระบวนการซึงถ่ายทอดความหมายของแหล่งมรดกนนั  

(ค)  ทนทานต่อผลกระทบอนัเลวร้ายจากการพฒันาและการทอดทิง  

2)  แนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถานทีอยูใ่นแหล่งมรดกโลก  

ในปัจจุบนัไดมี้การนาํแนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถานทีอยู่ในแหล่งมรดกโลกมา

ใชมี้อยูห่ลายวิธีดว้ยกนั ไดแ้ก่67  

 

                                                             
67 แหล่งเดิม. (น. 37). 
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(1)  การป้องกนัทางกฎหมาย (protection)  

เป็นการกระทาํโดยมีวตัถุประสงค์เพือให้สภาพต่าง ๆ ของโบราณคดีหรือบริเวณ

ประวติัศาสตร์ซึงเป็นแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมนันคงสภาพอยู่ต่อไปอย่างยงัยืน รวมถึง 

การป้องกันทางกายภาพของแหล่งมรดกโลกเพือให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมหรือ 

การถูกทาํลาย และการถูกบุกรุกพืนทีทีกาํหนดให้เป็นแหล่งมรดกโลกซึงสามารถมองเห็นได ้

ดว้ยตาเปล่า ดังนัน ในการจดัให้มีบริเวณพืนทีกันชน (buffer zones) จึงสามารถป้องกันบริเวณ

ประวติัศาสตร์จากการถกูรุกลาํไดเ้ป็นอยา่งดี68  

จากกฎบตัรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ขอ้ 23 ไดก้าํหนดให้หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบ 

มีภาระในการนํามาตรการทางกฎหมายและระเบียบการปกครองทีเหมาะสมมาใช้ในการระบุ

รายละเอียดและขึนทะเบียนโบราณสถาน รวมทงัการปกป้องคุม้ครองอุทยานประวติัศาสตร์ภายใต้

คาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญทีทรงคุณวุฒิ การสงวนรักษาอุทยานประวติัศาสตร์นันตอ้งจดัทาํภายใน

กรอบของแผนการใชที้ดิน โดยจะตอ้งระบุไวใ้นเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนในระดบัภูมิภาค

และระดับท้องถิน นอกจากนี หน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบยงัมีภาระในการนําเอามาตรการ 

ทางการเงินมาช่วยในการบาํรุงรักษา อนุรักษ์ และบูรณะอุทยานประวติัศาสตร์หรือสร้างรูปแบบ

ขึนมาใหม่ในกรณีทีจาํเป็น69  

ตามแนวทางการปฏิบัติการเพือการส่งเสริมสนับสนุนอนุสัญญามรดกโลกได้มี 

การกาํหนดมาตรการป้องกนัทางกฎหมายเอาไว ้โดยกาํหนดใหแ้หล่งมรดกทีไดขึ้นบญัชีมรดกโลก

แลว้จะตอ้งมีการบญัญติักฎหมาย การออกขอ้กาํหนด การจดัตงัและการวางแนวทางการป้องกนั 

ทางกฎหมาย รวมถึงการกาํหนดเขตแดนทีเหมาะสม โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะแสดงถึง

มาตรการป้องกนัทีเพียงพอในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถิน ตามทีแหล่งมรดกนัน ๆ ตงัอยู ่โดยในการ

เสนอชือขอขึนทะเบียนนันตอ้งมีการเพิมเติมในส่วนของเนือหาสาระสาํคัญให้มีถอ้ยคาํทีชดัเจน 

ซึงสามารถแสดงถึงแนวทางการป้องกนัทางกฎหมายทีจะนํามาใชใ้นการปกป้องแหล่งมรดกได ้

และสามารถป้องกนัการพฒันาและการเปลียนแปลงซึงส่งผลกระทบในแง่ลบต่อคุณค่าความโดดเด่นสากล

หรือความสมบูรณ์หรือคุณค่าดังเดิมของแหล่งมรดกนันได้ นอกจากนัน ต้องมีการวางแผน 

การป้องกนัทางกฎหมายโดยการกาํหนดเขตแดนซึงโครงร่างของเขตแดนนันถือว่าเป็นสิงสาํคญั 

ในการสร้างมาตรการในการป้องกันทางกฎหมายทีมีประสิทธิภาพเพือการขอเสนอชือ 

ขอขึนทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก โดยเขตแดนจะตอ้งไดรั้บการร่างขึนมาเพือเป็นการประกนัถึง

การแสดงออกซึงความโดดเด่นเป็นสากล รวมทงัความสมบูรณ์และคุณค่าดงัเดิมของแหล่งมรดก

                                                             
68 แนวทางการจัดการโบราณสถานในบญัชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (น. 64). เล่มเดิม.   
69 The Florence Charter 1982 Article 23.   
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นนัดว้ย สาํหรับเขตแดนของแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมนนัจะตอ้งร่างขึนมาโดยแสดงทงัพืนที

และคุณลกัษณะทีตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดช้ดัแจง้ถึงความโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกนันเพือให้

พืนทีนนั ๆ เป็นแนวทางในการวิจยัทีจะช่วยเหลือและสนับสนุนความรู้ความเขา้ใจให้มากยิงขึนดว้ย

การป้องกนัทางกฎหมายจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่นันขึนอยู่กบัมาตรการทีกาํหนดไว้

ในกฎหมายและการวางแผนซึงมุ่งทีจะเป็นหลกัประกนัในการป้องกนัแหล่งมรดกโลกนันจากการ

ถูกทําลายซึงเกิดขึนจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทําของคน การเปลียนแปลง

สภาพแวดลอ้ม ภยัธรรมชาติ หรือจากการพฒันาและการขยายตวัของเมือง การป้องกนัทางกฎหมาย

จึงถือเป็นแนวทางทีสนบัสนุนใหมี้การกระทาํทีถกูตอ้งเหมาะสม และสร้างขึนควบคู่ไปกบัการให้

อาํนาจในการลงโทษผูก้ระทาํผดิ ส่วนการป้องกนัทางกายภาพจะรวมถึงการควบคุมดูแล การต่อเติม

โบราณสถาน หรือแมก้ระทงัเคลือนยา้ยวตัถุทีอาจเป็นอนัตรายไปเก็บไวใ้นทีปลอดภยั70   

(2)  การสงวนรักษา (preservation)  

การสงวนรักษานันเป็นการกระทาํหรือกระบวนการใชม้าตรการต่าง ๆ ทีเหมาะสม 

เพือจะดํารงรักษาสภาพของอาคารและองค์ประกอบส่วนอืนทีละเอียดประณีต หรือเป็น 

ศิลปสถาปัตยกรรมให้คงรูปแบบเดิมไวด้้วยวสัดุก่อสร้างแบบเดิม และวิธีการสร้างอย่างเดิม 

เช่นทีเคยทาํมาในอดีต เช่น การก่ออิฐโดยใชปู้นหนังหรือปูนนาํออ้ย การใช้รักในการประดับ 

หนา้บรรณเก่าแบบเดิม ฯลฯ โดยวิธีการปฏิบติังานแบบนีอาจมีการเสริมสร้างความมนัคงของฐาน

หรือส่วนต่าง ๆ ในเบืองตน้เท่าทีจาํเป็นเพือให้เกิดความสมบูรณ์ โดยการอนุรักษ์นีต้องมีของเดิม 

70 - 80 % และอาจเพิมเติมเพียง 20 - 30 % เท่านนั วตัถุประสงคเ์พือทีจะหาวิธีทีจาํเป็นในการรักษา

แหล่งมรดกโลกนนัใหค้งอยูใ่นสภาพเดิมทีเคยเป็นอยู ่ดงัจะเห็นไดจ้ากกฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิส 

ขอ้ 8 ทีกาํหนดใหง้านประติมากรรม งานจิตรกรรมหรือสิงตกแต่งซึงเป็นองค์ประกอบทีรวมเขา้เป็น

โบราณสถานจะถูกแยกออกจากโบราณสถานได้ ในกรณีทีเป็นวิธีเดียวเท่านันซึงจะสงวนรักษา

องคป์ระกอบนนัไวไ้ด ้ซึงมาตรการในการสงวนรักษานีรวมถึงการหมนัตรวจตราอย่างสมาํเสมอ 

และการบาํรุงรักษาแบบหมุนเวียนและแบบประจาํ นอกจากนี ยงัหมายรวมทงัการซ่อมแซมเล็ก ๆ 

นอ้ย ๆ ซึงจะตอ้งกระทาํเพือให้มนัใจถึงความสมบูรณ์ของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมนัน ในทาง

ปฏิบติัหมายถึงตอ้งเป็นการรักษาโบราณสถานใหพ้น้จากการทาํลายและการเสือมสภาพ รวมไปถึง

การถกูกระทาํโดยนาํ สารเคมีต่าง ๆ แมลง สตัว ์วชัพืช และแหล่งมรดกโลกนันตอ้งไดรั้บการดูแล

รักษาเมือตรวจพบและทาํใหคื้นสู่สภาพดีดงัเดิม ดงันัน การสงวนรักษาศิลปกรรมเพือให้คงสภาพ

                                                             
70 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 38). เล่มเดิม. 
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เดิมมากทีสุด เป็นการหยดุการเสือมสลายอนัเกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอืนโดยจะไม่มีการต่อเติม

ใหผ้ดิแผกไปจากเดิม71  

(3)  วิทยาศาสตร์เพือการอนุรักษ ์(science for conservation)  

วิทยาศาสตร์เพือการอนุรักษ์ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ทีมีวตัถุประสงค์ในการรักษา

โบราณสถาน แหล่งมรดกทางวฒันธรรมหรือเมืองประวติัศาสตร์ โดยมุ่งหมายเพือการสงวนรักษา

ความเป็นของแท้ดังเดิมและความสมบูรณ์ของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมด้วยกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ ซึงวิธีการเหล่านีรวมถึงการบาํรุงรักษา การซ่อมแซม การทาํใหม้นัคงแข็งแรง และ

การผนึกกาํลงัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัพืนทีบริเวณในเมืองหรือภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม วิทยาศาสตร์

เพือการอนุรักษ์จะเป็นส่วนหนึงของวิธีการผสมผสานซึงนาํไปสู่การดาํเนินการจดัการ ซึงตอ้ง

พิจารณาควบคุมไปกบัคุณค่าและความเป็นของแทด้งัเดิม นอกจากนนัวิทยาศาสตร์เพือการอนุรักษ์

ยงัใชส้าํหรับการอนุรักษส่์วนประกอบของโบราณสถาน โบราณวตัถุ และวสัดุต่าง ๆ วิธีการอนุรักษ์

จะหมายความถึง การป้องกนัรักษาวสัดุดงัเดิม การทาํความสะอาด และการทาํให้โบราณสถาน 

มีความมนัคงแข็งแรงเท่านนั ทงันีวิทยาศาสตร์เพือการอนุรักษ์ยงัรวมถึงการปรับแต่งให้กลมกลืน

เข้ากับของเดิมหรือของทีมีอยู่แลว้ และยงัสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัหรือวิถีชีวิต 

ของสังคมในปัจจุบันหรืออาจเป็นการสร้างสรรค์ของใหม่ให้มีความกลมกลืนและส่งเสริม 

กบัของเก่าทีมีอยู ่ซึงนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ในแง่กายภาพ เช่น โบราณสถานหรือโบราณวตัถุ

แลว้อาจเป็นการอนุรักษใ์นแง่ของคติความเชือหรือเทคโนโลยคีวามรู้ ความสามารถดงัเดิมให้ดาํรง

อยูต่่อไป แต่อาจมีการประยกุตห์รือมีการพฒันาใหร่้วมสมยัมากขึน โดยมีพืนฐานจากของทีมีอยูเ่ดิม 

อย่างไรก็ตาม ในบางครังการอนุรักษ์ก็อาจหมายถึงการทาํลายดว้ย แต่เป็นการทาํลายสิงปกคลุม

บางอยา่งเพือเปิดเผยใหคุ้ณค่าแทจ้ริงของสิงนนัปรากฏออกมา  

(4)  การเสริมความมนัคงแข็งแรงทางวิศวกรรม (consolidation)  

การกระทาํหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการใชม้าตรการทีเหมาะสมเพือทาํให้สถานที

สาํคญัในทางประวติัศาสตร์มีความสามารถทนต่อการเปลียนแปลงหรือสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือ

ทาํให้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทีไม่แข็งแกร่งหรือเสือมสภาพมีความแข็งแรง ปลอดภยัและ

มนัคงดว้ยการใชค้าํยนั ตงัให้ไดรู้ปทรงตามสภาพเดิมดงัทีเคยปรากฏมาแต่ในอดีต โดยกฎบตัร

สากลแห่งเวนิสไดก้าํหนดแนวทางในการเสริมความมนัคงแข็งแรงทางวิศวกรรมเอาไวใ้นขอ้ 10 

โดยในกรณีทีเทคนิคทีใช้มาดังเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การเสริมความมนัคงแข็งแรง 

ของโบราณสถานอาจสมัฤทธิผลไดโ้ดยการใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ในการอนุรักษแ์ละการก่อสร้าง ทงันี 

ประสิทธิภาพของเทคนิคจะตอ้งมีขอ้มูลทางวิชาการยืนยนั และมีประสบการณ์การนาํมาใชเ้ป็น

                                                             
71 มรดกไทย - มรดกโลก (น.114). เล่มเดิม. 
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เครืองพิสูจน์ จะเห็นไดว้่าการเสริมความมนัคงแข็งแรงทางวิศวกรรมนันจึงเป็นวิธีการเพิมเติม 

ทางกายภาพหรือเป็นการเพิมติดเขา้ไปใหม่ หรือคาํจุนวสัดุต่าง ๆ ตรงตวัโบราณสถานนันในแหล่ง

มรดกทางวฒันธรรมเพือให้เกิดความมนัใจว่าสภาพของโบราณสถานนันจะสามารถทนทาน 

อยูต่่อได ้หรือทาํให้เกิดความสมบูรณ์ในทางโครงสร้างของโบราณสถาน แต่วิธีเสริมความมนัคง

แข็งแรงนันก็สามารถส่งผลในทางลบได ้โดยส่งผลกระทบทางกายภาพในระยะสันและระยะยาว 

คือ เกิดความเปลียนแปลงกบัวสัดุดงัเดิม และหากจะทาํใหคื้นสู่สภาพเดิมก็จะทาํไดย้าก ถา้หากกระทาํ

ไปโดยไม่มีความเขา้ใจในวิธีดงักล่าวทีชดัเจน72 

(5)  การบูรณะ (restoration)  

การบูรณะ คือ การกระทําหรือกระบวนการทีทําให้รูปทรงของโบราณสถานหรือ

รายละเอียดส่วนปลีกยอ่ยต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรม และบริเวณพืนทีตงัซึงเคยมีอยู่ในประวติัศาสตร์

นนักลบัคืนมาสู่รูปแบบเดิมทีเคยเป็นมา การบูรณะจึงเป็นการทาํให้วตัถุทีเคยสูญเสียรูปร่างปรากฏ 

คืนสู่สภาพเดิมตามคาํนิยามทีปรากฏในขอ้ 9 แห่งกฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิส โดยอาจจะตอ้งเอา

ส่วนซึงต่อเติมในภายหลงัออกหรือเสริมส่วนอืนเพือทดแทนส่วนดงัเดิมทีหายไปตามบันทึกหรือ

จดหมายเหตุจากประวติัศาสตร์ หรือจากขอ้สันนิษฐานของร่องรอยเดิมทียงัอยู่ โดยวิธีการเช่นนี 

ของดงัเดิมอาจมีเพียงซากหรือฐานของอุโบสถหรือวิหารเพียง 20 - 30 % เท่านัน ส่วนบูรณะนัน 

อาจมากถึง 70 - 80 % วตัถุประสงคข์องการบูรณะนันไม่เพียงแต่เพือจะอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของ

แหล่งมรดกทางวฒันธรรมเท่านนั แต่ยงัจะทาํใหคุ้ณค่าทางวฒันธรรมมีความชดัเจนขึนและช่วยทาํ

ใหล้กัษณะรูปแบบดงัเดิมดีขึนดว้ย73 กฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสไดก้าํหนดขนัตอนของการบูรณะ

เอาไวใ้นขอ้ 9 ตอ้งเป็นการดาํเนินการทีตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะสาขาวิชา โดยมุ่งทีจะสงวน

รักษาและแสดงคุณค่าแห่งสุนทรียภาพและประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน รวมทงัอยู่บนพืนฐาน

ของความเคารพต่อวสัดุดงัเดิมและเอกสารทีเป็นของแท ้การบูรณะจะตอ้งหยดุทนัที ณ จุดทีเราตอ้ง

คาดคะเนสนันิษฐานในกรณีทีมีความจาํเป็นส่วนทีเพิมเติมเขา้ไปจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนสามารถแยก

ออกไดจ้ากองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมเดิมของโบราณสถาน และมีการประทบัตราระบุเวลา 

ทีดาํเนินการซึงการบูรณะในกรณีใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งมีการศึกษาทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์

เกียวกบัโบราณสถานก่อนเสมอ74 ดงันัน การบูรณะจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์ขนัทีสูงขึนไปกว่า 

การสงวนรักษาอีกขนัหนึง กล่าวคือ เป็นการเก็บรวบรวมเอาชินส่วนเสียหายแตกทาํลายมาต่อเติม

                                                             
72 แนวทางการจัดการโบราณสถานในบญัชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (น. 64). เล่มเดิม.  
73 แหล่งเดิม. (น. 65). 
74 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Article 9.  
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หรือทาํให้ดูดีขึนมาใหม่ โดยยึดหลกัทาํให้เหมือนเดิมมากทีสุด อาจมีการเสริมโครงสร้างภายใน 

ใหแ้ข็งแรงขึนตลอดจนวิธีอืน ๆ  

(6)  การสร้างรูปแบบใหม่ขึนมา (reconstruction)  

การปรับปรุงโบราณสถานขึนมาใหม่อีกครัง เป็นกระบวนการสร้างหรือทําโดย

เลียนแบบขึนมาใหม่ทงัหมด โดยมีรูปทรงและรายละเอียดต่างๆ ของสถาปัตยกรรมเหมือนของเดิม 

ทีเคยมีมาในอดีตแต่ไดสู้ญหายไปและมีเคา้ของเดิมจากรูปถ่ายในอดีต ประกอบกบัขอ้สันนิษฐาน

แสดงความเป็นไปไดข้องรูปแบบในอดีตจากประวติัศาสตร์การสร้างโบราณสถานนัน ๆ การสร้าง

ขึนใหม่จะตอ้งขึนอยูก่บัความถกูตอ้งทางขอ้มลูและหลกัฐานดา้นโบราณคดีและสถาปัตยกรรมมิใช่

การคาดคะเน แมว้่าการสร้างขึนใหม่จะเป็นวิธีการทีเหมาะสมในกรณีทีเกิดภยัพิบติัต่าง ๆ ทีส่ง 

ผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของโบราณสถาน โดยเมือนํามาใช้เป็นมาตรการในการยา้ยทีตัง 

ของโบราณสถาน หรือบางส่วนของโบราณสถานไปยงัสถานทีใหม่ก็ย่อมจะมีการสร้างขึนใหม่ 

แต่จะนาํมาใชไ้ดเ้พียงเท่าทีจาํเป็นเท่านันเพือปกป้องแหล่งมรดกทางวฒันธรรมจากความเสียหาย 

ทางธรรมชาติ ซึงได้มีการกาํหนดเอาไว้ในกฎบัตรแห่งเมืองฟลอเรนซ์ ข้อ 13 ว่าด้วยลักษณะ 

ทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรมหรือการตกแต่งทงัทีเคลือนยา้ยไดแ้ละไม่ไดซึ้งผนวกเข้าเป็น 

ส่วนหนึงของอุทยานประวติัศาสตร์จะเคลือนยา้ยหรือเปลียนทีได้เฉพาะกรณีทีมีความจาํเป็น 

ในการอนุรักษห์รือการบูรณะเท่านนั75 ในกฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสเองก็ไดมี้การกาํหนดเอาไว้

ในขอ้ 11 ว่าจะตอ้งเคารพสิงก่อสร้างในทุกยุคสมยัของโบราณสถาน เพราะเอกภาพของรูปแบบ

เพียงยคุใดยคุหนึงไม่ใช่เป้าหมายของการบูรณะโบราณสถาน เมืออาคารประกอบดว้ยการก่อสร้าง

ของยคุต่าง ๆ ซอ้นทบักนัไว ้การเปิดเผยใหเ้ห็นชนัล่างทีซ่อนอยู่กระทาํไดก้รณีพิเศษเท่านันโดยมี

ขอ้แมว้่าชนัทีรือออกไปนันมีสิงทีน่าสนใจอยู่เพียงเล็กน้อย และวสัดุส่วนล่างทีนาํเสนอจะตอ้งมี

คุณค่าอย่างสูงทางด้านประวติัศาสตร์ โบราณคดีและสุนทรียภาพ และอยู่ในสภาพทีดีพอทีจะ

ดาํเนินการไดก้ารประเมินความสาํคญัขององคป์ระกอบทีเกียวขอ้งและการตดัสินใจทีอาจเป็นการ

ทาํลายจะขึนอยูก่บัผูที้รับผดิชอบการทาํงานเพียงผูเ้ดียวมิได ้ดงันัน การดาํเนินการสร้างขึนมาใหม่

ดงักล่าวจึงมีความสาํคญัทาํใหส้ามารถรักษาแนวทางความถูกตอ้งของประวติัศาสตร์เอาไวไ้ดแ้ละ 

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมชุมชนนนัดว้ย76 

 

 

                                                             
75 มรดกไทย - มรดกโลก (น. 66). เล่มเดิม.   
76 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถ ุและสถานทีศักดิ สิทธิ  : ศึกษา

กรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 45). เล่มเดิม. 
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(7)  วิธีการซ่อมแซมแบบจดัขึนส่วนเก่าใส่ตามรูปแบบเดิม (anastylosis)  

ในการประกอบขึนใหม่ของชิ นส่วนทีมีอยู่แต่แยกออกจากกันโดยวิธีการซ่อมแซม

แบบอนสัติโลซิส มกัจะใชก้บัโครงสร้างของโบราณสถานทีสามารถบอกไดช้ดัว่ามีองค์ประกอบ

ส่วนใดบ้าง เช่น อิฐก่อ หินก่อ หรือไมข้อนสัก และมิใช่โครงสร้างประเภทเสาหินเดียว ซึงวิธี

ซ่อมแซมแบบจดัขึนส่วนเก่าใส่ตามรูปแบบเดิมถือว่าเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ชนิดหนึงทีมุ่งหวงั 

ทาํให้เห็นลกัษณะโครงสร้างของซากอาคารให้ชดัเจน โดยการนาํกลบัสู่รูปแบบเดิมโดยใชว้สัดุ

ดังเดิมทีเหลืออยู่ซึงอยู่ในสภาพเหมาะทีจะใช้การได้และมีอยู่ทีแหล่งมรดกโลกนันอยู่แลว้ใน 

กฎบตัรสากลแห่งเมืองเวนิสไดก้าํหนดแนวทางเอาไวใ้นขอ้ 15 ไวว้่า อยา่งไรก็ตาม อยา่งอืนควรงดเวน้

การปฏิสังขรณ์ นอกจากจะใชว้ิธีการซ่อมแซมแบบอนัสติโลซิส ซึงเป็นการนําชิ นส่วนทีมีอยู่

กระจดักระจายมาประกอบใหม่เท่านนั วสัดุทีนาํมาใชป้ระสานชินส่วนเขา้ดว้ยกนัจะตอ้งแตกต่าง

จากวสัดุเดิมเสมอ และจะตอ้งใชน้้อยทีสุดเท่าทีจาํเป็นต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน และการทาํให้

รูปทรงของโบราณสถานกลบัสู่สภาพเดิม77 

(8)  การซ่อมบาํรุง (maintenance)  

การกระทาํหรือกระบวนการในการใชม้าตรการทีเหมาะสมในการนําสถานทีสาํคัญ 

ทางประวัติศาสตร์กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เท่าทีจะเป็นไปได้  โดยการซ่อมแซมหรือ

เปลียนแปลงตามความเหมาะสม แต่จะต้องมีการอนุรักษ์ส่วนสําคัญทางประวัติศาสตร์

สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมของเดิม ณ สถานทีนัน เช่น ต้องมีของเดิมอย่างน้อย 50 - 60 % 

จะฟืนฟูเพียง 40 - 50 % เท่านัน เพือทีจะทาํให้โบราณสถานนัน ๆ มีชีวิตขึนมาใหม่และคงไวซึ้ง

ลกัษณะสภาพตามแบบเดิมทีเคยเป็นมาในอดีต กฎบัตรสากลแห่งเมืองเวนิสไดก้าํหนดเอาไว ้

ในข้อ 12 ว่าการซ่อมแซมแทนทีส่วนทีขาดหายไปต้องมีความกลมกลืนกับสภาพโดยรวม 

แต่ในขณะเดียวกนัจะตอ้งเห็นไดถึ้งความแตกต่างไปจากส่วนดงัเดิมเพือทีว่าการบูรณะจะไม่สร้าง

หลกัฐานด้านศิลปะหรือประวติัศาสตร์ทีเป็นเท็จ ส่วนการต่อเติมใด ๆ ไม่สามารถทาํได ้ยกเวน้ 

แต่ส่วนทีต่อเติมนนัไม่มีผลกระทบต่อส่วนทีเป็นจุดสนใจของอาคารโบราณสถาน แหล่งทีตงัเดิม

ของโบราณสถาน สมดุลขององค์ประกอบและความสาํคญัของโบราณสถานนันต่อสิงแวดลอ้ม78 

และในกฎบตัรสากลแห่งเมืองฟลอเรนซเ์องก็ไดก้าํหนดเอาไวใ้นขอ้ 16 ว่าในการซ่อมแซมจะตอ้ง

เคารพต่อการพฒันาทีต่อเนืองกนัมาของอุทยานประวติัศาสตร์นนั ซึงโดยหลกัการแลว้จะตอ้งไม่มี

การดาํเนินขนัตอนใดเป็นพิเศษก่อนขนัตอนอืน ยกเวน้ในกรณีพิเศษทีระดบัของความเสียหายหรือ

การทีบางส่วนของอุทยานถกูทาํลายไป กรณีนีจะส่งผลใหส้ามารถตดัสินใจทีจะทาํการซ่อมแซมได้

                                                             
77 มรดกไทย - มรดกโลก (น. 67). เล่มเดิม.   
78 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Article 12.  
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จากหลกัฐานทียงัหลงเหลืออยู่หรือจากเอกสารหลกัฐานทีเชือถือได้ โดยอาจดาํเนินการเฉพาะ 

ในบางส่วนของอุทยานทีอยู่ใกล้เคียงกับสิงก่อสร้างทีตังอยู่ในอุทยานเพือทีจะเผยให้เห็น

ความสาํคญัของการออกแบบทีสมัพนัธร์ะหว่างอุทยานกบัสิงก่อสร้างนนั79    

(9)  การสงวนรักษาซากโบราณสถาน (ruin treatments)  

ซากโบราณสถาน คือ สิงก่อสร้างทีไดสู้ญเสียรูปร่างดงัเดิมและองคป์ระกอบ ส่วนใหญ่

และไดสู้ญเสียความเป็นเอกภาพของรูปแบบโครงสร้างโบราณสถานนนัไปหมดแลว้ อย่างไรก็ตาม 

ซากโบราณสถานอาจจะยงัคงมีความสาํคัญและเป็นตวัแทนของคุณค่าเฉพาะทางวฒันธรรมได ้

เนืองจากโบราณสถานไดสู้ญเสียความสมบูรณ์ทางกายภาพไปแลว้ ดังนัน จึงเกิดปัญหาในเรือง 

การผพุงั จึงควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละสงวนรักษาเป็นกรณีพิเศษ80 การอนุรักษข์อบเขตและสถานที

ของซากโบราณสถานทุกแห่งจึงตอ้งได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมดัระวงั เพราะอาจมี

ผลกระทบโดยตรงต่อลกัษณะทางประวติัศาสตร์ของแหล่งมรดกโลกนนั แมจ้ะเป็นเพียงการต่อเติม

เพือเสริมความมนัคง ป้องกนัหรือเป็นการรักษาโบราณสถานนนั ๆ ก็ตาม ในกฎบตัรแห่งสากลแห่ง

เมืองเวนิสได้กาํหนดในข้อ 15 ว่าจะต้องบาํรุงรักษาซากโบราณสถานและจะต้องมีมาตรการ 

ทีจาํเป็นสาํหรับการอนุรักษอ์ยา่งถาวร มีการปกป้องคุม้ครองรูปลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวตัถุ 

ทีคน้พบ ยงิกว่านนัจะตอ้งพยายามทุกวิถีทางทีจะเอืออาํนวยต่อการทาํความเขา้ใจโบราณสถานและ

นาํเสนอโบราณสถานโดยไม่บิดเบือนความหมายใด ๆ81 ดงันัน การศึกษาและประเมินคุณค่าของ

ซากโบราณสถานนันขึนอยู่กบัคุณภาพ สถานทีตงัและบริเวณทีโบราณสถานสูญเสียความสมบูรณ์

ทางกายภาพไปโดยอาศยัขอ้มูลทีไดศึ้กษาไวก่้อนแลว้ ในส่วนของการอนุรักษ์ดว้ยวิธีการจดัการ

ชินส่วนใส่ในรูปแบบเดิมนนั ควรคาํนึงถึงวสัดุดงัเดิมทีหลงเหลืออยูที่โบราณสถานนันว่ามากพอทีจะ

ซ่อมไดห้รือไม่ และถา้การอนุรักษ์นันจะไม่ทาํให้เสียสมดุลของสภาพโบราณสถานโดยทวัไปและ

คุณค่าของแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

 2.4.4  อนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติขององค์การ

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

  อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  หรือ 

“อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก” (the world heritage convention) เป็นความตกลงระหว่างรัฐภาคี 

(states parties) ในการยอมรับและให้ความร่วมมือในการดาํเนินการต่าง ๆ เพือการคุม้ครองและ

อนุรักษแ์หล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติทงัทีมีอยู่ในประเทศตนและประเทศอืน 

                                                             
79 The Florence Charter 1982 Article 16. 
80 มรดกไทย - มรดกโลก (น. 68). เล่มเดิม. 
81 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 1964 Article 15.   
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ใหด้าํรงอยูเ่ป็นมรดกของมวลมนุษยชาติตลอดไป82 วตัถุประสงค์สําคัญของอนุสัญญาฉบับนีคือ 

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุม้ครอง และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและ 

ทางธรรมชาติใหด้าํรงคุณค่าความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติทงัในปัจจุบนัและอนาคต

ตลอดไป อนุสญัญาฉบบันีไดรั้บการรับรองจากรัฐสมาชิกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมใหญ่สมยัสามญัครังที 17 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส เมือวนัที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 โดยอนุสญัญามีผลบงัคบัใชต้งัแต่

ปี พ.ศ. 2518 เป็นตน้มา ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีในอนุสญัญานีเมือเดือนกนัยายน พ.ศ. 2530 

ประเทศทีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในอนุสญัญาคุม้ครองมรดกโลกมีหน้าทีตอ้งรับผิดชอบในการศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัย การคุ้มครองป้องกนั การสงวนรักษา และการบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งมรดกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติทีอยู่ในประเทศของตน รวมทังตอ้งยอมรับว่าจะดาํเนินการต่าง ๆ 

ดงักล่าว โดยใชท้รัพยากรในประเทศของตนหรืออาจไดรั้บความช่วยเหลือจากนานาชาติเพือให้

แหล่งมรดกโลกนันได้รับการปกป้องคุม้ครองอย่างเหมาะสมและดีทีสุด มรดกโลกแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ มรดกทางวฒันธรรม (cultural heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (natural heritage)83  

ทงันี ประเทศสมาชิกในอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลกมีพนัธกรณีทีจะตอ้งปฏิบติัตาม

ดงัทีระบุในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 6 ของอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก โดยถือเป็นภารกิจ

ของประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญา ในการจาํแนกรายละเอียดและวิเคราะห์แยกแยะความต่างของ

ทรัพยส์มบติั หรือทรัพยสิ์นในขอบเขตดินแดนแห่งรัฐของตนตามทีระบุไวใ้นมาตรา 1 และมาตรา 2 

รวมทงัพึงรับเป็นภาระหนา้ทีในการดาํเนินงานจาํแนกรายละเอียด คุม้ครอง ป้องกนั อนุรักษ์ และ

นาํเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติตามทีระบุไวใ้นมาตรา 1 และ

มาตรา 2 ทีตังอยู่ในดินแดนของตนเพือสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต ประเทศสมาชิก 

จะดาํเนินการโดยตลอดอยา่งเหมาะสมเท่าทีจะกระทาํไดด้ว้ยทรัพยากรของรัฐเอง หรืออาจรับการ

สนับสนุนจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศทังทางด้าน

การเงิน สุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคนิควิธีในบางกรณีเป็นการเฉพาะก็ได้ และประเทศ

สมาชิกแห่งอนุสัญญาจะตอ้งละเวน้การดาํเนินการใด ๆ ทงัโดยทางตรงและทางออ้มอนัอาจเป็น 

                                                             
82 เรืองน่ารู้ : มรดกโลก (น. 9), โดย สาํนกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป., 

กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 
83 แนวทางการจัดการโบราณสถานในบญัชีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก (น. 13). เล่มเดิม. 
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การทาํลายมรดกทางวฒันธรรม และมรดกทางธรรมชาติตามทีระบุไวใ้นมาตรา 1 และมาตรา 2 

อนัมีทีตงัอยูใ่นขอบเขตอาํนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกอืนดว้ย84 

จากพนัธกรณีดังกล่าวสามารถสรุปได้เป็นการดําเนินการและการตระหนักถึงใน 

4 หวัขอ้ใหญ่ ดงัต่อไปนี85  

1)  ก ําหนดนโยบายและวางแผนแม่บท เพืออนุรักษ์และจัดการแหล่งมรดกทาง

วฒันธรรมและทางธรรมชาติทีคาํนึงถึงการอนุรักษ์ทีมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกบัใชป้ระโยชน์ได้

อยา่งเหมาะสมของชุมชน  

2)  กาํหนดมาตรการทีเหมาะสมดา้นกฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพือการศึกษาวิจัย การปกป้องคุ้มครอง การอนุรักษ ์

การบริหารการศึกษา และการฟืนฟบููรณปฏิสงัขรณ์แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ  

3)  ละเวน้การดาํเนินการใด ๆ ทีอาจจะทาํลายแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและ 

ทางธรรมชาติของประเทศสมาชิกอืน ๆ ทงัโดยทางตรงและทางออ้ม แต่จะสนบัสนุนและช่วยเหลือ

ประเทศสมาชิกอืน ๆ ในการศึกษาวิจัย และปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและ 

ทางธรรมชาติในประเทศนนั ๆ  

4)  อธิปไตยสูงสุดเหนือแหล่งมรดกโลกยงัคงเป็นของประเทศสมาชิกซึงแหล่งมรดก

โลกนนัตงัอยู ่

 

2.5  แนวคดิและข้อมูลพนืฐานเกยีวกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

การอนุรักษ์โบราณสถานของไทยในยุคปัจจุบันอาจถือได้ว่ามีช่วงเริมตน้ตงัแต่การ

ประกาศใช้กฎหมายประกาศจัดการตรวจ รักษาของโบราณ ในปี พ.ศ. 2466 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 6 ต่อเนืองมาจนถึงวนัทีสมเด็จกรมพระยาดาํรง 

ราชานุภาพทรงแสดงปาฐกถาเรืองสงวนของโบราณ ในปี พ.ศ. 2473 ซึงเป็นการประกาศ

แนวความคิดและวิธีการการอนุรักษโ์บราณสถานตามแบบสากลอย่างเต็มตวั ในขณะทีสังคมไทย 

ยงัยดึถือการอนุรักษโ์บราณสถานแบบประเพณี คือ รือแกไ้ขตามใจชอบอย่างทีครูบาศรีวิชยัทาํอยู่

ในหลายจงัหวดัภาคเหนือ ส่วนหน่วยงานทีรับผดิชอบ เช่น กรมศิลปากรก็ยงัหาผูที้เขา้ใจในทฤษฎี

และการปฏิบติัในการอนุรักษแ์บบสากลไม่ได ้ความอ่อนแอในทุกส่วนของสังคมไทยในเรืองการ

อนุรักษ์โบราณสถานแบบสากลตงัแต่เริมตน้ในประมาณปี พ.ศ. 2460 - 2470 เป็นเงือนไขสาํคัญ 

                                                             
84 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 49). เล่มเดิม. 
85 มรดกไทย - มรดกโลก (น. 64). เล่มเดิม. 
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ทีส่งผลให้การอนุรักษ์โบราณสถานของไทยขาดรากฐานทีเข้มแข็ง และดูเหมือนประเทศไทย 

ยงัไม่สามารถจดัการให้คนไทยเขา้ใจในโบราณสถานและการบูรณะตามทศันะสากลซึงยงัคงอยู่

จนถึงทุกวนันี ผลทีตามมาก็คือเราจะเห็นว่า ลกัษณะการอนุรักษข์องไทยมีแนวปฏิบติัทีหลากหลาย

ไม่ตายตวั เช่น การทาํงานทีมีระบบระเบียบถีถว้นอย่างกรณีการบูรณะปราสาทหินพิมาย หรือการ

บูรณะเพือใหก้ลบัคืนสภาพความงดงามแข็งแรงดงัเดิมอย่างวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวิธีการ

กึงสร้างใหม่กึงสงวนรักษาแบบอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัและอยธุยา เป็นตน้ วิธีปฏิบติัทงัหลายนี

ชีใหเ้ห็นว่า คนไทยยงัอนุรักษโ์บราณสถานในลกัษณะพหุนิยม ดา้นหนึงน่าจะเป็นเพราะรากเหงา้

ความเชือของคนไทยทีมีต่อปูชนียสถานหักพงั คือ ตอ้งการฟืนฟูสภาพทีงดงามให้หวนคืนมาเพือ

บุญกุศลบารมีแบบจารีตประเพณี ดงัทีเห็นกนัในงานทีเกียวขอ้งกบัปูชนียสถาน ตลอดจนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์อีกดา้นหนึงก็พยายามทีจะรักษาหลกัฐานวสัดุ และรูปแบบดงัเดิมตามทฤษฎีสากล

ในงานบางประเภททีอยู่นอกวฒันธรรมไทย เช่น ปราสาทหิน และแบบสุดทา้ยเป็นแบบทีไม่ใช่ 

ทงังานอนุรักษแ์ละงานปฏิสงัขรณ์ เป็นงานอนุรักษป์นจินตนาการอยา่งเช่นทีอุทยานประวติัศาสตร์

สุโขทัย เป็นต้น ทีน่าสังเกต คือ วิธีการต่าง ๆ กันนีขึนอยู่กับวิธีปฏิบัติตอนแรกเริมเป็นสําคัญ 

กล่าวคือ เมือเริมอนุรักษก์นัมาดว้ยวิธีใดก็จะทาํวิธีนันต่อไปเรือย ๆ แมจ้นทุกวนันีทีกรมศิลปากร 

มีระเบียบการอนุรักษ์ทีค่อนขา้งเป็นไปตามแบบสากลแลว้ แต่ในขนัตอนปฏิบติัก็ยงัหาไดป้ฏิบติั

ตามระเบียบไปในทุกกรณีไม่86 

  2.5.1  ความหมายของโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

1)  ความหมายของโบราณสถาน 

โบราณสถาน เ ป็นคําที มีมานานแล้วตังแต่เมือครังที มีการจัดทํา พจนานุกรม 

ฉบบัราชบัณฑิตยสถานเล่มแรก พ.ศ. 2493 ก็ปรากฏคาํว่า โบราณสถาน ซึงให้ความหมายไวว้่า

หมายถึง สถานทีก่อสร้างซึงเป็นของโบราณ ต่อมามีการชาํระพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

ใหม่ในปี พ.ศ. 2525 คาํว่าโบราณสถาน จึงไดเ้ปลียนความหมายไปเป็น สิงทีเคลือนทีไม่ได ้เช่น 

โบสถ์ วิหาร วงั มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึนไป และเพิมความหมายทางกฎหมายไวด้้วยว่าหมายถึง 

อสงัหาริมทรัพยซึ์งโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของ

อสังหาริมทรัพยน์ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ทงันี ให้รวมถึงสถานที 

ทีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย ความหมายของคาํว่า

โบราณสถานดงักล่าวยงัคงใชอ้ยูจ่นปัจจุบนันีตามทีปรากฏในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 

                                                             
86 การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย, โดย วสุ โปษยะนันทน์, 2553, สืบคน้เมือ 12 กนัยายน 

2556 จาก http://vasuposh.blogspot.com/2010/07/blog-post_6663.html.  
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สํา ห รั บ คํา จ ํา กัด ค ว า ม เฉ พ า ะ ที ใช้ใน บ ท บัญ ญัติ ขอ ง ก ฎ ห ม า ย ที ป ร า ก ฏอ ยู่ 

ในพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2477 ไดใ้หนิ้ยามคาํว่าโบราณสถานไว ้หมายความว่า อสังหาริมทรัพยอ์ย่างหนึงอย่างใด 

หรือซากปรักหักพังแห่งอสังหาริมทรัพย ์ซึงอายุหรือลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือความจริง

เกียวกบัประวติัศาสตร์อนัมีอยู่ในสิงนัน เป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี หรือ

ศิลปกรรม แต่ในการตราพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้มีการแก้ไขนิยามคําว่าโบราณสถานเสียใหม่ โดยให้หมายความว่า 

อสงัหาริมทรัพยซึ์งโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของ

อสังหาริมทรัพย์นัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และเมือปี 

พ.ศ. 2535 มีการแกไ้ขนิยามคาํว่าโบราณสถานอีกครัง โดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535 ซึงเป็นความหมายทีใชม้าจนทุกวนันี 

ไดแ้ก่  โบราณสถาน หมายความว่า อสงัหาริมทรัพยซึ์งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือ

โดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ 

หรือโบราณคดี ทังนีให้รวมถึงสถานทีทีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยาน

ประวติัศาสตร์ดว้ย 

จากความหมายดังกล่าว การพิจารณาว่าสิงใดเป็นโบราณสถานจะตอ้งประกอบดว้ย

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี87  

(1)  ตอ้งเป็นอสงัหาริมทรัพย ์ซึงไดแ้ก่  

-  ทีดิน ทงัทีเจา้ของมีกรรมสิทธิและทีเจา้ของมีเพียงสิทธิครอบครอง 

-  ทรัพยอ์นัติดกบัทีดิน ไดแ้ก่ ทรัพยที์เกิดหรือติดกบัทีดินโดยธรรมชาติ เช่น ไมย้ืนตน้ 

ทรัพยที์ติดกบัทีดินโดยมีผูน้าํมาติด เช่น ตึก อนุสาวรีย ์เจดีย ์ทรัพยที์ประกอบเป็นอนัเดียวกบัทีดิน เช่น 

แม่นาํ ลาํคลอง 

-  สิทธิอนัเกียวกับกรรมสิทธิในทีดิน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สิทธิเกียวกับ

กรรมสิทธิในทีดินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิทธิใช้สอยและไดม้าซึงดอกผลสิทธิ

จาํหน่ายจ่ายโอน สิทธิติดตามทวงคืน เป็นต้น และสิทธิเกียวกับกรรมสิทธิในทีดินโดยออ้ม 

เป็นสิทธิเกียวกบัอสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งอืนซึงติดอยูก่บัทีดินอีกทอดหนึง เช่น สิทธิจาํนอง 

                                                             
87 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 52). เล่มเดิม. 
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(2)  โดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของ

อสังหาริมทรัพยน์ันเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี โดยมีหลกัการ

สาํคญัในการพิจารณา ไดแ้ก่ 

-  อายขุองอสงัหาริมทรัพย ์

-  ลกัษณะการก่อสร้างของอสงัหาริมทรัพย ์

-  หลกัฐานเกียวกบัประวติัของอสงัหาริมทรัพย ์

เมือพิจารณาจากหลกัการใดหลกัการหนึงในสามข้อนีจะต้องเป็นประโยชน์ในทาง

ศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ศาสตร์ใดศาสตร์หนึงจึงจะถือได้ว่าอสังหาริมทรัพยน์ัน 

เป็นโบราณสถาน 

2)  ความหมายของโบราณวตัถุ 

คาํว่าโบราณวตัถุ ถือไดว้่าเป็นคาํทีอยูค่วบคู่กบัคาํวา่โบราณสถานเสมอตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ได้ให้ความหมายของคําว่าโบราณวัตถุไว ้ว่าหมายถึง 

ของโบราณ แต่ความหมายดงักล่าวกเ็ปลียนไปตามทีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สิงของโบราณทีเคลือนทีได ้เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก 

มีอายุเก่ากว่า 100 ปี ขึนไป พร้อมทงัให้ความหมายทางกฎหมายไวด้้วยว่า สังหาริมทรัพยที์เป็น 

ของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิงประดิษฐ ์หรือเป็นสิงทีเกิดขึนตามธรรมชาติ หรือทีเป็นส่วนหนึงส่วนใด

ของโบราณสถาน ซากมนุษย ์หรือซากสัตว ์ซึงโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือ 

โดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของสงัหาริมทรัพยน์นัเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือ

โบราณคดี ซึงความหมายดงักล่าวก็ยงัใชอ้ยูใ่นพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  

เมือเปรียบเทียบความหมายของคําว่าโบราณวัตถุตามพจนานุกรมแล้วจะเห็น

วิวฒันาการของคาํนีอยา่งหนึงว่าในปี พ.ศ. 2525 ไดน้าํเรืองการเคลือนทีไดห้รือไม่ และสิงของตอ้ง

มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึนไป มาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่าสิงใดคือโบราณวตัถุ ซึงหลกัการดังกล่าว

สอดคลอ้งกบัความหมายของคาํว่าโบราณสถานทีตอ้งเป็นสิงทีเคลือนทีไม่ได ้มีอายุเก่ากว่า 100 ปี

ขึนไปเช่นเดียวกนั นอกจากนียงัมีการใหค้วามหมายในทางกฎหมายไวใ้นพจนานุกรมอีกดว้ย 

สําหรับคําจ ํากัดความเฉพาะทีใช้ในบทบัญญัติของกฎหมายปรากฏนิยามคําว่า 

โบราณวัตถุครังแรกในพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวตัถุออกนอกประเทศ 

พุทธศกัราช 2469 ซึงให้หมายความว่า สังหาริมทรัพยโ์บราณอย่างหนึงอย่างใดจะเป็นของเกิด 

ในประเทศนีเองก็ดี ฤาได้มาจากประเทศอืนก็ดี ซึงเป็นประโยชน์ให้ความรู้ฤาประโยชน์ 

แก่การศึกษาในทางพงศาวดารและโบราณคดี ก่อนหน้านีมีกฎหมายทีเกียวข้องกบัโบราณวตัถุ 

แต่ยงัมิไดใ้ชค้าํว่าโบราณวตัถุโดยตรง แต่ใชค้าํว่าของโบราณ ทงันี ตามทีปรากฏในประกาศจดัการ
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ตรวจรักษาของโบราณ พุทธศกัราช 2466 ต่อมามีการบัญญัตินิยามคาํว่าโบราณวตัถุใหม่โดย

พระราชบญัญติัว่าดว้ยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑ์แห่งชาติ พุทธศกัราช 2477 

ไดนิ้ยามคาํว่าโบราณวตัถุไว ้หมายความว่า ของโบราณอยา่งหนึงอยา่งใดจะเป็นของเกิดในประเทศ

สยามหรือต่างประเทศก็ดี ซึงให้ความรู้หรือเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดี และในปี พ.ศ. 2504 นิยามคําว่า โบราณวัตถุ ก็ มีการเปลียนแปลงอีกครังหนึง 

โดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ไดก้าํหนดใหห้มายความว่า สงัหาริมทรัพยที์เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิงประดิษฐ์หรือเป็นสิงที

เกิดขึนตามธรรมชาติ หรือทีเป็นส่วนหนึงส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยห์รือซากสัตว ์

ซึงโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่งการประดิษฐห์รือโดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของสังหาริมทรัพย์

นนัเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี ซึงเป็นความหมายทีใชม้าจนกระทงั

ปัจจุบนันี88 

ความหมายของคาํว่า โบราณวตัถุ มีส่วนคลา้ยคลึงกบัคาํว่า โบราณสถาน ตรงทีมุ่งไปที

ศาสตร์ดา้นศิลปะ ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี แต่ทีแตกต่างกนัอย่างชดัเจนก็คือ โบราณสถาน 

กฎหมายกําหนดไว้ว่า เป็นอสังหาริมทรัพย์ ส่วนโบราณวัตถุนันกฎหมายกําหนดว่าเป็น

สงัหาริมทรัพย ์ดงันนั ของบางอย่างแมเ้ดิมเคยเป็นส่วนหนึงส่วนใดของโบราณสถานแต่เมือหลุด

หรือแยกจากโบราณสถานก็อาจจะกลายเป็นโบราณวตัถุได ้

  2.5.2  แนวคิดการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ 

  แนวคิดเกียวกับการรักษาและการคุม้ครองโบราณสถานและโบราณวตัถุ ซึงจัดเป็น

สิงแวดล้อมศิลปกรรมนัน เป็นการทาํให้สิงแวดลอ้มศิลปกรรมคงอยู่รับใช้สังคมหรือทาํให้

สิงแวดลอ้มศิลปกรรมมีชีวิตอยู ่ไม่ว่าศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทีมีอยู่รอบ ๆ นัน สามารถ 

บ่งบอกพืนเพความเป็นมาของชุมชนนันไดเ้ป็นอย่างดี หลายแห่งเป็นทียึดเหนียวทางด้านจิตใจ 

เป็นสือทีทาํใหเ้กิดพลงัมวลชลในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ทงัทางดา้นพฒันา พกัผอ่นหยอ่นใจ ศาสนา 

วนัสําคัญของชาติ และวฒันธรรมประเพณีหลายกิจกรรมใช้แหล่งของสิงแวดลอ้มศิลปกรรม 

เป็นสือทงัสิน โดยตอ้งมีวตัถุประสงคที์ชดัเจน สามารถลาํดบัความสาํคญัของการอนุรักษ์ก่อนหลงั

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึงแนวคิดในการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมในปัจจุบนัจะมุ่งไปยงัพืนทีทีทาํการ

อนุรักษ ์เป็นพืนทีทีมีความสาํคญัโดยเฉพาะอย่างยิงทีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี

และการท่องเทียวโดยการเชิญผูรู้้ของทอ้งถินเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกนั ศึกษาความเป็นมา 

ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ และความสาํคญัเกียวกบัการเปลียนแปลงทางสงัคมนโยบายของชาติ 

นโยบายของจงัหวดั แนวขององคก์รภาครัฐและเอกชนทีเกียวขอ้ง รวมถึงประชากรทีอยู่ในทอ้งถิน

                                                             
88 แหล่งเดิม. (น. 54). 
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นัน ๆ หลากหลายกระบวนการเหล่านีก็จะทาํให้รู้ถึงความต้องการว่าจะอนุรักษ์สิงแวดลอ้ม

ศิลปกรรมทีแทจ้ริงตามลาํดบัความสาํคญั89   

การรักษาและคุม้ครองสิงแวดลอ้มศิลปกรรมเป็นสิงทีส่งเสริมและป้องกนัเพือไม่ให ้

มีสิงต่าง ๆ ทีมีชีวิต ไม่มีชีวิต ทังทีมนุษยส์ร้างขึนและเกิดขึนเองตามธรรมชาติทีอยู่รอบแหล่ง

ศิลปกรรมมีสภาพเสือมโทรม ถูกทอดทิง และถูกทาํลาย ปัจจุบันประชากรไทยเพิมมากขึนจึงมี

ความตอ้งการทีจะนาํทีดินมาใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ มากขึน ซึงการนาํทีดินไปใชป้ระโยชน์เพือสนอง

ความต้องการมนุษย์นันอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทังทางธรรมชาติและศิลปกรรม 

ในระยะแรกอาจเป็นการทําลายโดยไม่คํานึงถึงหรือขาดความรู้ แต่ระยะหลังมีการศึกษา

สภาพแวดลอ้มกนัมากเพือหาสาเหตุการทาํลายสิงแวดลอ้มพบว่า การทาํลายสิงแวดลอ้มน่าจะเป็น

ความตงัใจของบุคคลบางกลุ่ม และไปสร้างแรงจูงใจบุคคลกลุ่มอืนทีขาดความรู้ให้เป็นแนวร่วม 

ซึงผูล้งมือทาํลายสภาพแวดลอ้มจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในอนาคตอยา่งใหญ่หลวง ซึงปรากฏใหเ้ห็น

ไดจ้ากการทาํลายโบราณสถาน แหล่งประวติัศาสตร์ และโบราณคดีต่าง ๆ อีกประการหนึง ปัจจุบนั

ผูท้าํลายสิงแวดลอ้มไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ซึงสามารถทาํลายสิงแวดลอ้มไดร้วดเร็วและปริมาณ

มาก เช่น การขุดหาทรัพยสิ์น จึงทาํให้มีการทาํลายโบราณสถาน ถมดินทบัโบราณสถาน บุกรุก 

คูเมือง กาํแพงเมืองเก่า ขยายถนนขนาดใหญ่เกินไป ทาํลายแบบแผนเมืองเก่า ก่อสร้างอาคารใหญ่

เกินไปในเมืองเก่า จึงมีการทาํลายขนาดและพืนทีของเมือง 

การทีสิงแวดลอ้มถกูทาํลายซึงบุคคลบางคนถือว่าเป็นการพฒันา แต่การพฒันาทีถกูตอ้ง

ต้องมีความรอบคอบและมองหลายด้านเพือป้องกันผลกระทบระยะยาวเนืองจากสิงแวดลอ้ม 

บางประเภทเมือทาํลายไปแลว้ไม่สามารถแก้ไขได้หรือแมแ้ก้ไขได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก 

การปกป้องคุม้ครองสิงแวดลอ้มจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือกนัจากทุกฝ่าย แมว้่าประเทศไทย

จะไดมี้การปรับปรุงกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุให้เหมาะสม

กบัสภาพสงัคมทีเปลียนแปลงไปหลายครังแลว้ก็ตาม แต่การปล่อยปละละเลยในการทาํหน้าทีของ

เจ้าหน้าที และการนิงเฉยของประชาชนเอง เป็นเหตุผลสาํคัญประการหนึงทีทาํใหก้ารลกัลอบ

ทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุจนไดรั้บความเสียหายยงัคงมีให้พบเห็นกนัอยู่อย่างต่อเนือง 

ดังนัน การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุร่วมกับ

หน่วยงานราชการซึงมีหนา้ทีโดยตรงตามกฎหมาย ยอ่มเป็นพฒันาการใหม่ในการอนุรักษ์ทีจะช่วย

ใหม้รดกทางวฒันธรรมของชาติเหล่านีไม่ถกูทาํลาย และคงอยูสื่บทอดต่อไปยงัคนรุ่นหลงั 

                                                             
89 มรดกโลก : มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย พิมพ์เนืองในโอกาส 81 ปี แห่งการสถาปนา

กรมศิลปากร (น. 26), โดย กรมศิลปากร ค, 2535, กรุงเทพฯ : ฉลองรัตน์. 
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บทที 3 

หลักการทางกฎหมายเกียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน 

และโบราณวัตถุของต่างประเทศและประเทศไทย 

 

ในบทนีจะศึกษาถึงกฎหมายเกียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุของ

ต่างประเทศและประเทศไทย ซึงในส่วนต่างประเทศไดแ้บ่งเป็นกลุ่มประเทศทีปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ สาธารณรัฐอิตาลีซึงเป็นประเทศหนึงในยโุรปทีมีมรดกทางวฒันธรรมทีเก่าแก่

และมีระบบบริหารจดัการและรักษามรดกทางวฒันธรรมทีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทีดี อีกทงั

ประชาชนเห็นคุณค่าของมรดกโลก มีความหวงแหนและจิตสํานึกในการดูแลรักษาและ 

มีผูเ้ชียวชาญเฉพาะในการอนุรักษ์และคุม้ครอง ประเทศญีปุ่นซึงมีการรักษามรดกทางวฒันธรรม 

ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี แมจ้ะมีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีลาํหน้ากว่าประเทศอืน ๆ 

รวมทงัสหพนัธรัฐมาเลเซียก็เป็นอีกหนึงประเทศทีมีมรดกทางวฒันธรรมทีสาํคญัและมีลกัษณะ 

ภูมิประเทศทีสวยงาม และกลุ่มประเทศทีปกครองในระบอบสังคมนิยม ได้แก่ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวซึงตามประวติัศาสตร์นันมีความสัมพนัธ์กบัประเทศไทยมาช้านาน

เหมือนบา้นพีเมืองนอ้งจึงทาํใหว้ฒันธรรมหลายอยา่งคลา้ยคลึงกบัประเทศไทย เช่น วิธีการดาํเนินชีวิต 

ศาสนา และศิลปวฒันธรรม รวมทงัสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทีมีแหล่งมรดกโลกทีมีความ

งดงา มและ เก่ า แก่  โ ดยป ระชา ชนในชาติ ต่างต ระห นัก ถึง ควา มสําคัญขอ งมรด กโลก 

ซึงกฎหมายทีเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของแต่ละประเทศมีสาระสาํคญั ดงันี 

 

3.1  กฎหมายเกยีวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในกลุ่มประเทศทีปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 3.1.1  กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของสาธารณรัฐอิตาลี 

 สาธารณรัฐอิตาลีเป็นประเทศในทวีปยุโรปทีมีแหล่งมรดกโลกอยู่มากกว่าประเทศอืน 

ในโลก มีทงัมรดกโลกทางวฒันธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติ อิตาลีเป็นประเทศทีมีระบบ

บริหารจดัการและรักษามรดกทางวฒันธรรมและมรดกโลกทางธรรมชาติทีดี มีกฎหมายคุม้ครอง 

ทีเขม้แข็งและประชาชนมีความรักและหวงแหนมรดกโลกของตนเป็นอย่างยิง โดยบริเวณทีเป็น

สาธารณรัฐอิตาลีในปัจจุบันมีการตังถินฐานมาตังแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล และถูกรวมอยู่ใน
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อาณาจกัรโรมนัตะวนัตกในระหว่างศตวรรษที 1 - 5 จากนนักลายเป็นสมรภูมิหลายครังในความขดัแยง้ 

อนัยาวนานระหว่างสนัตปาปาทีกรุงโรมกบัจกัรพรรดิของอาณาจกัรโรมนัอนัศกัดิสิทธิ (the holy 

roman empire) ดินแดนภาคกลางและภาคเหนือของสาธารณรัฐอิตาลีเริมรุ่งเรืองเป็นศนูยก์ลาง

การคา้ในศตวรรษที 11 และเสือมลงหลงัศตวรรษที 16 แต่ในช่วงศตวรรษที 16 - 17 สาธารณรัฐ

อิตาลีเขา้สู่ยุคสมยัฟืนฟูศิลปวิทยา (renaissance) และไดเ้ป็นแหล่งกาํเนิดศิลปวิทยาการตลอดจน

วรรณกรรมชิ นเอกจาํนวนมากทีเป็นพืนฐานของอารยธรรมตะวนัตกยุคต่อมา อาทิผลงานของ 

machiavelli, boccaccio, petrash, tasso, raphael, botticelli, michelangelo และ  leonardo da vinci 

ช่วงกลางศตวรรษที 19 เกิดขบวนการชาตินิยมทีนาํไปสู่การรวมสาธารณรัฐอิตาลีไดท้งัหมดในปี 

ค.ศ. 1870 และจากนันมาจนปี ค.ศ. 1922 สาธารณรัฐอิตาลีอยู่ภายใตร้ะบบกษตัริยที์มีรัฐสภาและ

การเลือกตังแบบจาํกัด ในช่วงต้นของสงครามโลกครังที 1 สาธารณรัฐอิตาลีเป็นพนัธมิตรกับ

ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี แต่กลบัมาเข้าข้างฝ่ายสัมพนัธมิตรในช่วงเกือบสินสุด

สงครามในปี ค.ศ. 1915 จึงไดรั้บดินแดนบางส่วนของประเทศออสเตรียมาอยู่ใตส้าธารณรัฐอิตาลี 

ในปี ค.ศ. 1922 benito mussolini ขึนมามีอาํนาจกว่าสองทศวรรษ ต่อมาสาธารณรัฐอิตาลีตกอยู่ใต้

ระบอบ fascism ซึงเรียกกันว่า  corporate state โดยยงัมีกษัตริยเ์ป็นประมุขแห่งรัฐเพียงในนาม 

ในสงครามโลก ครังที 2 สาธารณรัฐอิตาลีเขา้ขา้งฝ่ายอกัษะ แต่หลงัจากฝ่ายสัมพนัธมิตรยึดเกาะซิซิลี

ไดใ้นปี ค.ศ. 1943 mussolini ถูกกษตัริยป์ลดจากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี นายพล pietro badaglio 

ขึนเป็นนายกรัฐมนตรีแทน และสาธารณรัฐอิตาลีหันไปประกาศสงครามกบัสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี หลงัสงครามโลกครังที 2 ระบบกษตัริยถ์ูกลม้เลิก และสาธารณรัฐอิตาลีเปลียนแปลงการ

ปกครองมาเป็นสาธารณรัฐในระบอบประชาธิปไตยตังแต่วนัที 2 มิถุนายน ค.ศ. 1946 โดยมี

ประธานาธิบดีดาํรงตาํแหน่งประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีทาํหน้าทีหัวหน้าฝ่ายบริหาร 

และมีฝ่ายตุลาการแยกเป็นอิสระ90 

1)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

กฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐอิตาลีนัน 

มีวตัถุประสงคเ์พืออนุรักษซึ์งอนุสรณ์ของชุมชนแห่งชาติและดินแดน และเพือส่งเสริมการพฒันา

วฒันธรรมของชาติ โดยการคุม้ครองประกอบดว้ย การดาํเนินการตามหนา้ที และบงัคบัใชก้ฎหมาย

ในกิจการใด ๆ ทีมุ่งถึงการระบุเอกลักษณ์ภายใต้หลกัเกณฑ์กระบวนการพิสูจน์ทีเหมาะสม 

ว่าทรัพยสิ์นจะก่อขึนเป็นมรดกทางวฒันธรรม เพือใหไ้ดรั้บการคุม้ครองและอนุรักษต์ามทีไดก้ล่าว

ไวแ้ลว้ขา้งต้นโดยมีเจ้าหน้าทีรัฐและเอกชนร่วมดาํรงและรักษาคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรม 

                                                             
90 สารานุกรมประเทศในทวีปยโุรป ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (น. 118), โดย  อนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ, 2550, 

กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน. 
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เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ

ภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐอิตาลี (code of the cultural and landscape heritage) เป็นไปตามมาตรา 9 

แห่งรัฐธรรมนูญ รัฐตอ้งคุม้ครองและยกระดบัมรดกทางวฒันธรรมตามอาํนาจทีระบุไวใ้นมาตรา 117 

แห่งรัฐธรรมนูญ และตามความในขอ้กฎหมายแห่งประมวลกฎหมายนี การคุม้ครองนันเป็นการ

ดาํเนินการตามหน้าทีและโดยบทกฎหมายเพือบงัคบัในกิจการใด ๆ ทีมุ่งถึงการระบุเอกลกัษณ์

ภายใตห้ลกัและกระบวนการพิสูจน์ทีเหมาะสม เพือใหท้รัพยสิ์นทีเกิดขึนเป็นมรดกทางวฒันธรรม

และไดรั้บการอนุรักษแ์ละคุม้ครอง ไม่ว่าเจา้ของหรือผูค้รอบครองมรดกทางวฒันธรรมจะเป็นรัฐ

หรือเอกชน มีหนา้ทีตอ้งอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนั ทงันี หน้าทีการคุม้ครองรวมถึง

การใชว้ิธีทางกฎหมายทีมุ่งให้มีการปฏิบัติตาม หรือควบคุมสิทธิ และคุณสมบัติของมรดกทาง

วฒันธรรมใหบ้รรลุผล ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 391 

การยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมเป็นการดํา เนินการตามหน้าทีและข้อบังคับ 

ในกิจการต่าง ๆ อนัมุ่งส่งเสริมดา้นความรู้เกียวกบัมรดกทางวฒันธรรม เพือคงสภาพทีดีทีสุดให้ใช้

ประโยชน์ได้มากทีสุด และเพือความเพลิดเพลินสาธารณะแห่งมรดกทางวัฒนธรรมนัน 

การยกระดบัรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมดว้ย92 การคุม้ครอง

และยกระดบัมรดกทางวฒันธรรมนนัเพือเป็นการอนุรักษซึ์งอนุสรณ์สถานของชุมชนแห่งชาติ และ

เพือส่งเสริมการพฒันาทางวฒันธรรม โดยมีรัฐ ภูมิภาค เมืองหลวง จงัหวดั เทศบาล มีหน้าทีตอ้ง

ดาํรงและรักษาไวซึ้งการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม และสนับสนุนไวเ้พือความเพลิดเพลินแห่ง

สาธารณะ ทงันีรวมถึงเจา้ของซึงเป็นเอกชน ผูค้รอบครอง หรือผูย้ึดถือทรัพยสิ์นอนัเป็นมรดกทาง

วฒันธรรม  ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลีจึงตราขึนโดยมุ่งเนน้ถึงการจดัการใหม้รดกทางวฒันธรรมของประเทศดาํรงอยู่

เพือประโยชน์ของประเทศ เพือความเพลิดเพลินของสาธารณะโดยสอดคลอ้งกับนโยบายของ

รัฐบาล และอยูภ่ายใตเ้งือนไขทีไม่ขดัแยง้กบัหลกัในการคุม้ครองรวมถึงการนาํมาตราของกฎหมาย

                                                             
91 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 3. อา้งใน ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการ

สร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ (น. 81), โดย พกัตร์สุภางค์ เหลืองธีรกุล, 2556,

กรุงเทพฯ : สาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา.  
92 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 6 Enhancement of the Cultural Heritage  

2. Enhancement consists in the exercise of the functions and in the regulation of the activities aimed at 

promoting knowledge of the cultural heritage and at ensuring the best conditions for the utilization and public 

enjoyment of the same heritage. Enhancement also includes the promotion and the support of conservation 

work on the cultural heritage.   
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ไปปรับใช้ เพือมุ่งถึงการปฏิบัติตามหรือควบคุม ก ํากับดูแลคุณสมบัติซึงมีอยู่ในมรดกทาง

วฒันธรรมใหบ้รรลุผลนนัเอง 

2)  หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลีกาํหนดหน้าทีของรัฐในการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม โดยดาํเนินการ 

ใหค้วามคุม้ครอง กาํกบั ดูแลรักษาร่วมกนัภายใตม้าตรา 118 แห่งรัฐธรรมนูญ หน้าทีเช่นว่านีเป็น

ของกระทรวงมรดกทางวฒันธรรมและกิจการอืน ๆ (ministry for cultural heritage and activities) 

ซึงในทีนีหมายถึง กระทรวงตอ้งดาํเนินการตามหนา้ทีทีกาํหนดไว ้กระทรวงตอ้งปฏิบติัหนา้ทีในการ

ให้ความคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมทีเป็นของรัฐ ทังในกรณีทีทรัพยสิ์นถูกมอบหมายให้ได ้

รับการดูแล หรืออนุญาตให้ใช้เพือกิจการทางปกครองหรือหน่วยงานอืนใดนอกจากกระทรวง 

รวมถึงดาํเนินการร่วมหารือในภูมิภาคต่าง ๆ โดยทําข้อตกลงความร่วมมือให้สอดคลอ้งกับ 

ทีกฎหมายบญัญติัไว้93  

กระทรวงทีทําหน้าทีก ํากับดูแล คุ ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมต้องประสาน 

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและองค์กรอืนของรัฐในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมนัน 

โดยหารือร่วมกนัในส่วนภูมิภาคและองคก์รอืนของดินแดนแห่งรัฐ94 ซึงหน่วยงานอืนของดินแดน

แห่งรัฐต้องร่วมมือกับกระทรวงในการดาํเนินการคุ้มครองให้เป็นไปตามพืนฐานของขอ้ตกลง

เฉพาะ หรือจดัการและปฏิบติัตามความเห็นทีไดม้าจากการประชุมเพือความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ 

ส่วนภูมิภาค และจงัหวดัปกครองตนเอง อีกทงัส่วนภูมิภาคอาจดาํเนินการคุม้ครองหนังสือสะสม

ของเอกชน รวมถึงแผนทีทางภูมิศาสตร์ บทประพนัธ ์เพลง ภาพยนตร์ หรือโสตทศันวสัดุพร้อมฟิลม์

ถ่ายรูปทีกลบัสีดาํเป็นขาวและภาพพิมพจุ์ดเมตริกซ์ทีเกียวขอ้งทีมิไดเ้ป็นของรัฐ โดยรูปแบบการ

จดัการนนัอยูบ่นหลกัการจดัสรรอาํนาจ และหลกัความเหมาะสม ทงันีอาจมีรูปแบบความร่วมมือ

อืนใดเพิมเติมขึนไดร้ะหว่างส่วนภูมิภาค ซึงทาํเพือวตัถุประสงคใ์นการคุม้ครอง จดัการและปฏิบติั

ตามความเห็นทีได้มาจากการประชุมเพือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ส่วนภูมิภาค และจังหวัด 

ทีปกครองตนเอง 

  

                                                             
93 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ (น. 82). 

เล่มเดิม. 
94 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 5.  
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ทรัพย์สินซึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีอยู่ภายใต้เงือนไข 

ทีไม่ขัดแยง้กับเหตุผล กระทรวงสามารถกํากับดูแล คุ ้มครองและควบคุมจัดการทรัพย์สิน 

ทางวฒันธรรมได ้แต่หากเป็นส่วนภูมิภาค กระทรวงมีหน้าทีประสานความร่วมมือในการกาํกบัดูแล 

ใหค้วามคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมเช่นกนั ทงันีมีอาํนาจทีจะกาํหนดระยะทาง มาตรการ และ

ข้อกาํหนดอืน ๆ เพือป้องกันให้ความสมบูรณ์ของตัวทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมจะไม่ตกอยู่ใน

อนัตราย และจะไม่ให้ทัศนียภาพหรือแสงธรรมชาติถูกทําลายลงหรือทาํให้การตกแต่งของ

สิงก่อสร้างเปลียนไปจากเดิม นอกจากนีไดก้าํหนดให้การควบคุมจดัการวตัถุทางวฒันธรรมนัน 

เป็นหนา้ทีของรัฐและกระทรวงโดยตรง95 กรณีการใชอ้าํนาจการควบคุมจดัการเหนือวตัถุทีระบุไวน้ัน

เป็นของส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานราชการของดินแดนแห่งรัฐอืนใด กระทรวงพึงตอ้งดาํเนินการ

ใหค้วามช่วยเหลือโดยจดัใหมี้ขอ้ตกลงและความร่วมมือกบัส่วนภูมิภาคนนั ๆ เป็นตน้96 

  3)  ระบบการอนุรักษ ์

ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลี (code of the cultural and landscape heritage) ได้แบ่งการอนุรักษ์ออกเป็น 

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและการยกระดบัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม โดยการอนุรักษต์ามมาตรา 3 นนั

เป็นการดาํเนินการตามหน้าที และบงัคบัใช้กฎหมายในกิจการใด ๆ ทีมุ่งถึงการระบุเอกลกัษณ์ 

ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละกระบวนการพิสูจน์ทีเหมาะสมต่อทรัพยสิ์นทีเกิดขึนเป็นมรดกทางวฒันธรรม 

และเพือใหไ้ดรั้บการคุม้ครองและอนุรักษไ์วเ้พือประโยชน์ของรัฐ เพือความเพลิดเพลินสาธารณะ 

โดยกระทรวงตอ้งปฏิบติัหน้าทีให้ความคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมทีเป็นของรัฐ ทงัในกรณีที

ทรัพยสิ์นเช่นว่านันไม่ใช่ของรัฐโดยตรงแต่ถูกมอบหมายให้ดูแล หรืออนุญาตให้ใช้เพือกิจการ 

ทางปกครอง หรือหน่วยงานอืนใดนอกจากกระทรวง กรณีทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีมีความสาํคญั

ทางศาสนานัน ส่วนภูมิภาคต้องคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในกรณีเกียวกับทรัพย์สิน 

ทางวฒันธรรมทีมีความสําคัญทางศาสนาทีเป็นของหน่วยงานและสถาบันศาสนจักรคาทอลิก 

และนิกายศาสนาอืนใดอนัเป็นทีเคารพสกัการะ และตามขอ้ตกลงทีมีอยูก่บัหน่วยงานทีมีอาํนาจ97 

                                                             
95 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 12 Verification of Cultural Interest  

1. Immovable and movable things indicated in article 10, paragraph 1, which are the work of artists 

who are no longer living and which were produced more than fifty years ago, shall be subject to the provisions 

of this Title until such time as the verification referred to in paragraph 2 has been carried out.   
96 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ (น. 83). 

เล่มเดิม. 
97 แหล่งเดิม. (น. 84).  
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สาํหรับการยกระดับทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมเป็นวิธีการดาํเนินการตามหน้าทีและ

ขอ้บงัคบัในกิจการต่าง ๆ อนัมุ่งส่งเสริมดา้นความรู้เกียวกบัมรดกทางวฒันธรรม และเพือสภาพทีดี

ทีสุดในการใชใ้ห้เป็นประโยชน์และเพือความเพลิดเพลินสาธารณะแห่งมรดกทางวฒันธรรมนัน 

การยกระดบันนัรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงานอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมดว้ย ในการนี

จะตอ้งดาํเนินการตามรูปแบบให้สอดคลอ้งกันกบัการคุ้มครอง และจะไม่ส่งผลกระทบในกรณี

เร่งด่วน โดยตอ้งอุปถมัภ์และดาํรงซึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นของส่วนบุคคล 

หรือองค์กร ซึงหน้าทีและภารกิจทีสําคัญ คือ ความร่วมมือประสานงานและรวมเข้าด้วยกนัใน

กิจการใดเพือการยกระดบัซึงสาธารณสมบติั โดยมีกระทรวงเป็นหน่วยงานหลกั รองลงมา คือ 

ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานของรัฐส่วนทอ้งถิน98  

ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา 21 กาํหนดขอบเขตในการกาํกบัดูแลมรดกทางวฒันธรรมไว ้โดยผูที้ 

จะทาํการใด ๆ ทีกาํหนดไวต้อ้งไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงก่อน มีรายละเอียด ดงันี99  

(1)  การกระทาํดงักล่าวต่อไปนีตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากกระทรวง  

   (ก)  การทาํลายวตัถุอนัประกอบดว้ยทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม แมจ้ะเป็นทรัพยสิ์นที

สร้างใหม่ในภายหลงั  

    (ข)  การเคลือนยา้ยของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม แมจ้ะเป็นการชวัคราวก็ตาม ทงันี

จะไม่กระทบถึงขอ้กฎหมายในวรรคสองและสาม  

    (ค)  การแยกส่วนของการสะสมรวบรวมและจดัเรียง  

    (ง)  การกําจัดทิ งซึงเอกสารในจดหมายเหตุสาธารณะและจดหมายเหตุส่วนบุคคล 

ทีมีการแถลงการณ์ไวต้ามมาตรา 13 

 

 

                                                             
98 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 7 Functions and tasks relating to the 

Enhancement of the Cultural Heritage  

1. This Code establishes the fundamental principles concerning the enhancement of the cultural 

heritage. The Regions shall exercise their legislative powers in compliance with these principles.  

2. The Ministry, the Regions and the other local government bodies shall pursue the co-ordination, 

harmonization, and integration of the activities for the enhancement of public property.   
99 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ (น. 85).

เล่มเดิม. 
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(2)  การเคลือนยา้ยทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมอนัเป็นเหตุมาจากการเปลียนแปลงของทีอยู่

หรือสถานทีทาํการของผูถื้อครองทรัพย ์จะถูกแจ้งไปยงัเจ้าหน้าทีระดับสูงภายในสามสิบวัน 

หลงัจากทีได้รับคาํบอกกล่าวให้ทราบ โดยเจ้าหน้าทีจะสามารถออกมาตรการทีจาํเป็นต่อการ

ป้องกนัความเสียหายต่อทรัพยสิ์นระหว่างการขนยา้ยได ้ 

(3)  การขนยา้ยจดหมายเหตุปัจจุบนัของรัฐและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 

ไม่จาํตอ้งไดรั้บอนุญาต  

(4)  ในกรณีทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นวรรคก่อนนัน การปฏิบติังานต่อทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 

ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีระดบัสูงก่อน  

(5)  การอนุญาตจะพิจารณาตามหลักของแผนร่างโครงการ หรือตามหลักของ

รายละเอียดทางวิชาการของงานโดยผูร้้องขอเสนอมาหากมีขอ้มูลทีเพียงพอ และอาจมีการกาํหนด

มาตรการใด ๆ รวมอยูด่ว้ย  

กรณีการขออนุญาตการใช้และการทาํซําซึงทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม ผูข้ออนุญาต 

ตอ้งขออนุญาตตามหลกัของแผนร่างโครงการ หรือตามหลกัของรายละเอียดทางวิชาการของงาน 

ทีถกูเสนอมาโดยผูร้้องขอเมือมีขอ้มลูทีเพียงพอ และอาจมีการกาํหนดมาตรการรวมอยู่ดว้ย ในการ

ขออนุญาตจะตอ้งทาํการขอผ่านกระทรวง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน ๆ ของดินแดนแห่งรัฐ 

โดยกระทรวงอาจอนุญาตใหท้าํซาํและใชท้รัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีอยู่ภายใตก้ารดูแลของตนนัน

เป็นการชวัคราว การทาํซาํทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมนัน ปกติเป็นการต้องห้ามเมือเป็นการทาํซาํ 

จากแม่พิมพ ์หรือตน้แบบของงานอนัเป็นตน้ฉบบัของงานประติมากรรม หรืองานรูปนูน ไม่ว่า

วตัถุดิบในการทาํงานนนัจะเป็นสิงใดก็ตาม ส่วนแม่พิมพที์มาจากการทาํซาํจากตน้ฉบบันันจะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีระดบัสูง ส่วนขนัตอนในการทาํซาํซึงงานตน้แบบนนัจะถูกควบคุมโดย 

พระราชกฤษฎีกา นอกจากนี ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม

และภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐอิตาลียงัไดใ้หค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมดว้ยการกาํหนด

มาตรการเตรียมการและป้องกนัความเสียหายของมรดกทางวฒันธรรมทีอาจเกิดขึน คือ ให้อาํนาจ

เจา้หนา้ทีระดบัสูงมีคาํสงัระงบัการกระทาํใด ๆ ชวัคราว หากขดัหรือแยง้ต่อกฎหมาย หากไม่ตรง

กบัแบบทีขออนุญาตไวไ้ม่ว่าจะได้เริมดาํเนินการไปบางส่วนหรือไม่ก็ตาม แต่หากเป็นมรดก 

ทางวฒันธรรมทีเป็นของสาธารณะและดาํเนินการในพืนทีทีมีความสาํคญัทางโบราณคดี เจา้หน้าที

ระดับสูงอาจขอให้นําตัวอย่างทางโบราณคดีของพืนทีนันมาวิเคราะห์เพือเป็นการป้องกัน 

การก่อสร้างทีจะมีผลกระทบต่อพืนทีทีมีความสาํคญัทางโบราณคดีได้100  

 

                                                             
100 แหล่งเดิม. (น. 87). 
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ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลีนันครอบคลุมเกียวกับมาตรการทีจ ําเป็นต่อการป้องกันความเสียหาย 

ต่อทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม โดยมีการประเมินทรัพยสิ์นทีเป็นของรัฐ ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอืน

ของดินแดนแห่งรัฐ ขอ้มลูทีเกียวขอ้งจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยงานทีมีอาํนาจ หากการประเมินโดย

ฝ่ายปกครองเห็นว่าไม่มีเหตุผลอืนใดยนืยนัถึงความขดัแยง้ในประเด็นเพือประโยชน์สาธารณะหรือ

เพือคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมของรัฐ  

4)  มาตรการบงัคบัและบทลงโทษ 

การปฏิบัติต่อทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้หนา้ทีระดบัสูง ซึงเจา้หนา้ทีระดบัสูงจะเริมการดาํเนินการสาํหรับการป้องกนั ตามคาํเรียกร้อง

จากภูมิภาคหรือหน่วยงานของเขตทีเกียวขอ้ง และแจง้ไปยงัเจา้ของ ผูถื้อ หรือผูค้รอบครองทีมีสิทธิ

ใด ๆ ในสิงก่อสร้างทีเกียวขอ้งกับขอ้กาํหนด อย่างไรก็ตาม หากมีจาํนวนผูรั้บการแจง้นันเป็น

จาํนวนมากและไม่สามารถแจง้เป็นรายบุคคลได้ หรือเป็นภาระมากเกินความจาํเป็น เจา้หน้าที

ระดบัสูงจะติดต่อแลว้ดาํเนินการโดยวิธีการออกประกาศตามทีเหมาะสม อนัมีเจตนารมณ์ทีจะปรับใช้

ขอ้กาํหนดสาํหรับการป้องกนัโดยจะบ่งชีถึงองคป์ระกอบสาํคญัของขอ้กาํหนดนนั  

ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์และคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและภูมิศาสตร์

ของสาธารณรัฐอิตาลี มาตรา 160 ได้ก ําหนดสภาพบังคับเพือใช้ก ํากับดูแล อนุรักษ์ มรดก 

ทางวฒันธรรมเป็นสภาพบงัคบัเพือออกคาํสั งปรับสถานทีทีเกียวกบัมรดกทางวฒันธรรมให้เป็น

ดงัเดิม กล่าวคือ101  

(1)  หากศิลปวตัถุหรือโบราณสถานถูกทําลายจากการกระทาํความผิดว่าด้วยการ

คุม้ครองอนุรักษ ์กระทรวงหรือกรมทีเกียวขอ้งยอ่มตอ้งสงัใหผู้ฝ่้าฝืนนนัดาํเนินการทีจาํเป็นในการ

ทาํใหท้รัพยสิ์นทีเรียกคืนกลบัอยูใ่นสภาพเดิม โดยผูน้นัจะตอ้งรับผดิชอบค่าเสียหายทงัหมดเอง  

(2)  เมือการทาํงานในวรรคหนึงมีผลเกียวข้องกับการวางแผนการสร้างทีสําคัญ 

ต่อผงัเมืองจะตอ้งแจง้เทศบาลใหรั้บทราบดว้ย  

(3)  หากกรณีทีบุคคลผูฝ่้าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึง กระทรวงหรือกรมทีมีอาํนาจ

จะตอ้งกลบัแก้ไขให้เป็นดงัเดิม โดยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูฝ่้าฝืนนัน กรณีทีมีค่าใช้จ่ายอืน ๆ 

ทีเกียวขอ้ง ใหใ้ชร้ะเบียบขอ้บงัคบัของการเก็บรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของรัฐ 

 

  

                                                             
101 แหล่งเดิม. (น. 88). 
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(4)  หากไม่สามารถฟืนฟใูหก้ลบัสู่สภาพเดิมได ้ผูฝ่้าฝืนจะตอ้งจ่ายมูลค่าของทรัพยสิ์น

ทีไดเ้สียไป  

(5)  หากไม่สามารถตกลงจาํนวนเงินค่าเสียหายกันได้ ให้ทางรัฐและฝ่ายทีฝ่าฝืน 

ส่งตวัแทนมาฝ่ายละหนึงคนเพือไปพบกบัประธานศาลเพือตกลงค่าเสียหาย  

นอกจากนียงัใหค้วามคุม้ครองกรณีทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมเสียหาย102 กล่าวคือ กรณีที

ศิลปวตัถุทางวฒันธรรมเสียหาย ทงัยงัไม่สามารถตรวจหาทีไปของทรัพยสิ์นไดเ้พราะไดส่้งออก

นอกประเทศแล้ว  ผู ้ฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้รัฐเท่ากับมูลค่าศิลปวัตถุทีสูญหายไป 

หากผูก้ระทาํความผดิมีมากกว่าหนึงคน อาจจ่ายค่าเสียหายร่วมกนัหรือแยกกนัได ้โดยหากฝ่ายหนึง

ฝ่ายใดไม่ยอมรับราคาค่าเสียหายทีจะจ่าย ก็ให้ทางรัฐและฝ่ายทีฝ่าฝืนส่งตวัแทนมาฝ่ายละหนึงคน

เพือไปพบกับประธานศาลเพือตกลงค่าเสียหาย ทังนีการประเมินมูลค่าของรัฐ อาจได้รับการ

ตรวจสอบหากมีการเสนอราคาอยา่งไม่เป็นธรรม 

จะเห็นไดว้่า ประมวลกฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและ

ภูมิศาสตร์ของสาธารณรัฐอิตาลีให้ความคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมอย่างจริงจงั ไม่ว่าจะเป็น 

การป้องกนัก่อนทีมรดกทางวฒันธรรมถูกทาํลายหรือทาํให้เสือมค่า และกรณีทีมีผูฝ่้าฝืนกฎหมาย 

ทาํใหม้รดกทางวฒันธรรมเกิดความเสียหายจะถกูลงโทษได ้

 

 

 

 

 

                                                             
102 Code of The Cultural and Landscape Heritage Article 163 Lost of Cultural Property 

1. If, as the result of violation of the obligations established by the provisions of Section I of Chapter IV and 

Section I of Chapter V, a cultural property is no longer traceable or proves to have been taken out of the 

national territory, the transgressor shall be obliged to pay to the State a sum equal to the value of the property.  

2. If the offence can be charged to more than one person, the persons shall be obliged to pay the sum 

jointly and severally.  

3. If the assessment of the sum made by Ministry is not accepted by the party obliged to pay, the same 

sum shall be determined by a commission composed of three members, one of which shall be appointed by the 

Ministry, one by the party obliged to pay and a third by the president of the court. The relative costs shall be 

advanced by the party obliged to pay.  

4. The assessment of the commission may be challenged in case of error or manifest inequity.  
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 3.1.2  กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศญีปุ่น 

ประเทศญีปุ่นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมี

สมเด็จพระจกัรพรรดิทรงเป็นประมุข แต่พระจกัรพรรดิไม่มีพระราชอาํนาจในการบริหารประเทศ 

ในฐานะทีทรงเป็นผูน้ ําในทางพิธีการ รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติว่าทรงเป็นสัญลกัษณ์แห่งประเทศ 

และแห่งความสามคัคีของชนในรัฐ อาํนาจการปกครองส่วนใหญ่ตกอยู่กบันายกรัฐมนตรีและสมาชิก

อืน ๆ ในสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ส่วนอาํนาจอธิปไตยนันเป็นของชาวญีปุ่น ประเทศญีปุ่นถือไดว้่า

เป็นประเทศหนึงในเอเชียทีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึงมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข

เช่นเดียวกับประเทศไทย สําหรับการปกครองประเทศของญีปุ่นในปัจจุบันนีเป็นผลมาจาก 

การปฏิรูปของคณะยึดครองจากสหรัฐอเมริกา ภายหลงัสงครามโลกครังที 2 ซึงญีปุ่นพ่ายแพ้

สงครามใหก้บัประเทศสมัพนัธมิตรทงัหลาย และสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้ครอบครองพร้อมกบัปฏิรูป

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และการบริหารของญีปุ่น โดยใหค้วามสาํคญักบัการกระจายอาํนาจ

ไปสู่ท้องถิน ให้ท้องถินมีอิสระทีจะปกครองตนเองตามหลกัการของระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองส่วนทอ้งถินทีใชม้าตงัแต่สมยัเมจิ จึงถกูยกเลิกและแทนทีดว้ยระบบใหม่ทีประกนัสิทธิ

และเสรีภาพในการปกครองตนเองของประชาชน103 

ประเทศญีปุ่นให้ความสาํคัญกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุทีมีคุณค่า 

ทางประวติัศาสตร์เป็นอยา่งมาก แมปั้จจุบนัประเทศญีปุ่นจะเป็นประเทศทีมีศกัยภาพในการพฒันา

ทงัทางดา้นเทคโนโลยแีละเศรษฐกิจสูง จนทาํใหส้ภาพแวดลอ้มโดยทวัไปของประเทศแปรเปลียน

ไปเป็นอาคารสูงเกิดขึนมากมาย แต่การรักษาวฒันธรรมและวิถีชีวิตให้ดาํรงอยู่นัน เป็นสิงสาํคญั 

ทีรัฐบาลญีปุ่นยงัทาํควบคู่กนัไป ซึงเป็นสิงทีแสดงใหท้วัโลกไดรั้บรู้ถึงความเป็นตวัตนของคนในชาติ

ทียงัยดึมนักบัขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตดงัเดิม ซึงเป็นประโยชน์อย่างมากสาํหรับอนุชนรุ่นหลงั 

ทีจะไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม อนัจะก่อให้เกิดความรักและห่วงแหนในชาติมากขึน 

อีกทงัสามารถดึงดูดนกัท่องเทียวใหม้าเยยีมชมและศึกษาสถานทีเป็นจาํนวนมากในแต่ละปี ส่งผล

ระยะยาวใหชุ้มชนในพืนถินมีรายไดอ้ยา่งต่อเนืองเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในชาติไดอี้กทาง นับว่า

เป็นวิธีการทีชาญฉลาดในการรักษาวฒันธรรมใหค้งอยู ่

1)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่น (law on 

protection of cultural properties) มีวตัถุประสงค์เพือสงวนรักษาและใช้ประโยชน์แก่ทรัพยสิ์น 

                                                             
103 การปกครองท้องถินของประเทศญีปุ่น (น. 73), โดย ปรัชญา เวสารัชช,์ 2542, กรุงเทพฯ : สาํนกังาน ก.พ. 
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ทางวฒันธรรมของประชาชนชาวญีปุ่น104 โดยประชาชนจะตอ้งร่วมมือในวิธีการของรัฐบาลและ

หน่วยงานสาธารณะท้องถิน รวมทังเจ้าของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและบุคคลอืนทีเกียวข้อง 

ต้องสงวนรักษาทรัพย์ดังกล่าวด้วยการดูแลทีดีและต้องใช้ประโยชน์เพือวัตถุประสงค์ของ

วฒันธรรมเป็นสมบติัอนัมีค่าของชาติ และเพือให้เกิดความกา้วหน้าในสังคมญีปุ่นและมีส่วนช่วย

ในวิวฒันาการของวฒันธรรมโลก รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะทอ้งถินจะใหค้วามสาํคญักบัการ

ป้องกันทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศ โดยการให้ความรู้กับประชาชนเพือให้เข้าใจ

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอยา่งถกูตอ้งและเลง็เห็นการพฒันาวฒันธรรมในอนาคต ทงันี เพือให้

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกฎหมายนี และเพือให้ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมดงักล่าวถูกปกป้อง

อยา่งถกูตอ้งสมควรโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าว 

การสงวนรักษาและใช้ประโยชน์แก่ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมตามกฎหมายฉบับนี 

เพือเป็นการสนับสนุนวิวฒันาการของวฒันธรรมโลกนัน ในการบงัคบัใชก้ฎหมายนีรัฐบาลและ

องค์กรสาธารณะท้องถินจะให้การเคารพในกรรมสิทธิและสิทธิในทรัพยสิ์นใด ๆ ของบุคคลที

เกียวข้องนัน โดยรัฐบาลให้ความสําคญัและกาํหนดขอบเขตของทรัพยสิ์น ดงันี ทรัพยสิ์นทาง

วฒันธรรมทีมีตวัตน (tangible cultural property) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีไม่มีรูปร่าง (intangible 

culture property) ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนเมือง (folk cultural property) อนุสาวรีย ์(monuments) 

และกุล่มอาคารโบราณ (groups of traditional buildings)  

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมของประเทศญีปุ่นไดใ้ห้คาํจาํกดั

ความของทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมไวด้งันี105 

(1)  สิงปลกูสร้าง รูปภาพ ประติมากรรม ศิลปะประยุกต์ งานประดิษฐ์อกัษร หนังสือ

ทางจินตกวี  เอกสาร โบราณ และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมทีมีตัวตนอืนใดซึงมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ รวมทังโบราณวตัถุ และวตัถุทางประวติัศาสตร์ซึงมีคุณค่าสูงทางวิทยาศาสตร์ 

ซึงต่อไปจะอา้งถึงภายใตก้ฎหมายนีว่า ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีมีตวัตน 

                                                             
104 Law on Protection of Cultural Properties Article 1 Law on Protection of Cultural Properties 

The purpose of this law is to preserve and utilize cultural properties, So that the culture of the Japanese people 

may be furthered and a contribution be made to the evolution of world culture.   
105 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 51), โดย ธีรนิติ วิริยะกิตติ, 2554, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั. 
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(2)  ศิลปะและความสามารถทางการละคร ดนตรีและศิลปะประยุกต์ และผลติภณัฑ์

ทางวฒันธรรมซึงไม่อาจจบัตอ้งไดอื้นใด ซึงมีคุณค่าทางประวติัและ/หรือทางศิลปะ ซึงต่อไปจะอา้ง

ถึงภายใตก้ฎหมายนีว่า ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีไม่มีตวัตน 

(3)  ขนบธรรมเนียมและประเพณีเกียวเนืองดว้ย อาหาร เครืองนุ่งห่ม และทีอยู่อาศยั

เกียวเนืองดว้ยอาชีพการงาน ความศรัทธาทางศาสนา เทศกาล เป็นตน้ เกียวดว้ยการละเล่นพืนบา้น

เครืองแต่งกายพืนบา้น เครืองมือเครืองใชพื้นบา้น ทีอยู่อาศยัพืนบา้น และวตัถุอืนใดทีมีลกัษณะ

ดงักล่าว ซึงต่อไปจะอา้งถึงภายใตก้ฎหมายนีว่า ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนบา้น  

(4)  สมรภูมิ สุสานโบราณ อาณาเขตของพระราชวงั อาณาเขตป้อมปราการหรือ 

ของปราสาท อนุสรณ์สถาน และอาณาเขตอืน ซึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ สวน สะพาน ช่องเขา 

ชายทะเล ภูเขาและภูมิประเทศอนังดงาม ซึงมีคุณค่าสูงในทางศิลปะ หรือมองเห็นคุณค่าได ้และ

สตัว ์รวมถึงถินทีอยูอ่าศยั บริเวณผสมพนัธ ์และทีพกัในฤดูร้อนและฤดูหนาว พืช รวมถึง ถินกาํเนิด 

แหล่งทีอยู่ และภูมิประเทศทางธรณีวิทยา และแหล่งแร่ธาตุ รวมถึงพืนทีซึงพบเห็นปรากฏการณ์

พิเศษทางธรรมชาติ ซึงมีคุณค่าสูงทางวิทยาศาสตร์ในและของประเทศนี ซึงต่อไปจะอา้งถึงใน

กฎหมายนีว่า อนุสรณ์สถาน 

(5)  แหล่งสิงปลูกสร้างทางประวติัศาสตร์และสิงแวดลอ้มซึงมีคุณค่าและงดงามทาง

โบราณคดี ซึงต่อไปจะอา้งถึงภายใตก้ฎหมายนีว่า แหล่งอาคารทางประวติัศาสตร์ 

2)  หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

ผูว้่าการสํานักงานกิจการวัฒนธรรม (commissions of cultural affairs) เป็นเจ้าหน้าทีทีมี

อาํนาจหน้าทีรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ภายใต้การกํากับดูแล 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจได้รับคาํแนะนําจากสภาคุม้ครองทรัพยสิ์น 

ทางวฒันธรรม (council for the protection of cultural property)106 โดยสภาประกอบดว้ยสมาชิก 5 คน 

ซึงคัดเลือกจากบุคคลผูซึ้งมีมุมมองทีกวา้งไกลและเด่น รวมทังมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรม 

ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผูค้ดัเลือกสมาชิกดงักล่าวโดยความเห็นชอบของ

                                                             
106 Law on the Protection of Cultural Properties Article 84 The Ministry of Education shall have the 

Council for the Protection of Cultural Properties  

The Council for the Protection of Cultural Properties (hereinafter referred to in this Chapter as the 

"Council") shall, when consulted by the Minister of Education or the Commissioner of the Agency for Cultural 

Affairs, investigate and deliberate on important matters concerning the preservation and utilization of cultural 

properties, as well as make proposals to the Minister of Education or the Commissioner of the Agency for 

Cultural Affairs concerning such matters.    
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คณะรัฐมนตรี107 เพือใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัทีกาํหนดขึนในหมวดนีการแบ่งแยกองค์กรภายในสภา

กิจการทีกระทาํภายใตข้องอาํนาจของสมาชิกและบุคลากรอืน ๆ จะตอ้งไดรั้บการกาํหนดโดยคาํสั ง

ของคณะรัฐมนตรี ทาํหนา้ทีออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบูรณปฏิสงัขรณ์หรือกาํหนดมาตรการป้องกนั

การถกูทาํลาย ความเสียหาย การเสือมโทรม หรือการถูกโจรกรรมซึงแหล่งประวติัศาสตร์ สถานที

สวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ โดยผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรม 

3)  ระบบการอนุรักษ ์

การปกป้องทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีเกียวขอ้งกับโบราณสถานและโบราณสถาน 

ทีเป็นมรดกโลกตามหลกักฎหมายของประเทศญีปุ่นนัน การคุม้ครองตามประเภทความสําคญัของ

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม ในส่วนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีมีตัวตนกาํหนดโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ กาํหนดให้บรรดาทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมซึงมีคุณค่าสูงทางวฒันธรรมโลก

และซึงเป็นสมบัติอันลาํค่าของชาติโดยการประกาศ การแจ้งและการออกหนังสือรับรอง 

การกาํหนด108 หากทรัพยแ์ผ่นดินหรือทรัพยสิ์นสําคัญทางวฒันธรรมได้สูญเสียคุณค่าลงหรือ 

ในกรณีทีมีเหตุผลพิเศษอืนใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจยกเลิกการกาํหนดทรัพย์

แผน่ดิน หรือทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมได ้สาํหรับการป้องกนัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีถูกฝัง 

อาจมีคาํสงัจาํเป็นตามควรเกียวกบัการขุดคน้ซึงตอ้งรายงานใหผู้ว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรม

ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร109 ทงันี ผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรมเป็นผูก้าํหนดกฎเกณฑ์ของ
                                                             

107 Law on the Protection of Cultural Properties Article 84 - 3 The Council shall be composed of five 

members who have been appointed by the Minister of Education, with the approval of the Cabinet, from among 

those who have wide and eminent views on and knowledge of culture. 

2. When it is necessary for the investigation of and deliberation on professional matters, the Council 

may have an expert member or members and a temporary expert member or members. 
108 Law on the Protection of Cultural Properties Article 27 The Minister of Education may designate 

important items of tangible cultural properties as important cultural properties. 

2. From among the important cultural properties, the Minister of Education may designate as national 

treasures those properties which are of especially high value from the viewpoint of world culture and which are 

the matchless treasures of the nation. 
109 Law on the Protection of Cultural Properties Article 57 Any person who intends to excavate the 

land for the purpose of investigation of cultural properties which are buried underground (hereinafter referred to 

as “buried cultural property”) shall report it to the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs in writing 

at least thirty (30) days prior to the day on which the said excavation is to be commenced, stating the matters 

prescribed by the Ministry of Education Ordinance; however, this shall not apply to the cases prescribed by the 

Ministry of Education Ordinance. 
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แผนการดาํเนินงานและการปฏิบัติตามแผนนัน หากสาํนักงานกิจการวฒันธรรมเห็นว่าจาํเป็น

สาํหรับการป้องกนัทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีถกูฝัง อาจมีคาํสงัจาํเป็นตามควรเกียวกบัการขุดคน้110 

เมือปรากฏว่าทรัพย์สินสําคัญทางวฒันธรรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพืนเมืองทีมี

ความสําคัญหรือแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์และ/หรืออนุสรณ์สถาน 

ทางธรรมชาติเป็นทรัพยสิ์นของรัฐ ตามทีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นของรัฐ ทรัพยสิ์น

ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม 

หากปรากฏทรัพยสิ์นนันเป็นทรัพยสิ์นทางฝ่ายบริหาร ซึงอยู่ความดูแลครอบครองของบุคคลอืน 

ซึงมิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแลว้ จะตอ้งมีการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวง หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกียวข้อง และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั เพือกาํหนดว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวจะอยูใ่นความครอบครองดูแลของหน่วยงานใด

ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกบัปลดักระทรวงหรือหวัหน้างานทีเกียวขอ้งหากมีการ

โอนอาํนาจหนา้ทีหรือการควบคุมการบริหารเกิดขึนระหว่างหน่วยงานรับผดิชอบทีมีอาํนาจในการ

ปฏิบัติงานเกียวกับทรัพยสิ์นสําคัญทางวฒันธรรม ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนเมืองทีมีตัวตน 

หรือแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ 

ทีแตกต่างกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเปลียนแปลงการควบคุมดูแลทรัพยสิ์นดงักล่าวของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามทีกาํหนดไวใ้นบทบญัญติัขา้งตน้จะตอ้งเป็นการดาํเนินงานอยา่งปราศจาก

การชดเชยโดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นของรัฐ111 

สาํหรับทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีมีตัวตนหรือทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนเมืองทีมี

ตวัตนซึงเป็นของรัฐ ไดถ้กูกาํหนดใหเ้ป็นทรัพยสิ์นแผน่ดินหรือเป็นทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรม

หรือเป็นทรัพยสิ์นทางพืนเมือง การประกาศหรือการออกหนงัสือรับรองการกาํหนดดงักล่าวให้แก่

เจา้ของผูค้รอบครอง จะตอ้งออกโดยปลดักระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานทีมีหน้าทีควบคุมดูแล

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทีมีตัวตนและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพืนเมืองทีมีตัวตน ในกรณี 

ทีปลดักระทรวงหรือหวัหนา้หน่วยงาน ไดรั้บหนังสือรับรองการกาํหนดให้เป็นทรัพยสิ์นแผ่นดิน

                                                                                                                                                                              
2. The Commissioner of the Agency for Cultural Affairs may, when he/she deems it positively 

necessary for the protection of the buried cultural property, instruct necessary matters with regard to the 

excavation reported in accordance with the preceding paragraph and demand the submission of the reports 

thereof, or may prohibit the excavation or order its suspension or discontinuance. 
110 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 52). เล่มเดิม. 
111 แหล่งเดิม. (น. 61). 

DPU



87 

ปลดักระทรวงหรือหวัหนา้หน่วยงานจะตอ้งรีบจดัส่งหนังสือรับรองการกาํหนดให้เป็นทรัพยสิ์น

สาํคัญทางวฒันธรรมซึงออกให้แก่ทรัพยสิ์นดงักล่าวก่อนทีจะถูกกาํหนดเป็นทรัพยสิ์นแผ่นดิน

กลบัไปยงัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในทนัที112 และเมือทรัพยสิ์นทีรัฐเป็นเจา้ของหรือ

ครอบครองไดถ้กูกาํหนดหรือมีบทบญัญติักาํหนดใหเ้ป็นแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทาง

ภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติทีมีความสาํคญัเป็นพิเศษ หรือเมือมีการเพิกถอน

การกาํหนดหรือการมีบทบญัญติักาํหนด การออกประกาศใหแ้ก่เจา้ของหรือผูสื้บสิทธิ/ผูค้รอบครอง 

จะตอ้งกระทาํโดยปลดักระทรวงหรือหวัหน้างานทีมีหน้าทีควบคุมดูแลทรัพยสิ์นดงักล่าว รวมทงั

ปลดักระทรวงหรือหัวหน้างานทีมีหน้าทีควบคุมดูแลทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรม ทรัพยสิ์น

สาํคญัทางวฒันธรรมพืนเมือง หรือแหล่งประวติัศาสตร์สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ

อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ จะตอ้งดาํเนินการควบคุมดูแลทรัพยสิ์นตามทีกาํหนดในกฎหมายนี

และขอ้บงัคบัของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทงัคาํแนะนาํของผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรม 

ทีเสนอตามบทบญัญติัขอ้ต่อไป113 

การดาํเนินการซ่อมแซมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ หรือกาํหนดมาตรการป้องกันการถูก

ทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย เสือมโทรม หรือการถกูโจรกรรม ทรัพยสิ์นแผน่ดิน หรือ แหล่งประวติัศาสตร์ 

สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติทีมีความสาํคญัเป็นพิเศษ 

ซึงเป็นทรัพยสิ์นของรัฐเอง ในกรณีนีหากปรากฏว่ามรดกทางวฒันธรรมทีเป็นปัญหาอยู่เป็น

ทรัพยสิ์นทีอยูภ่ายใตก้ารครอบครองดูแลของปลดักระทรวงหรือหวัหน้าหน่วยงาน หรือองค์กรอืน

ใดนอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ ผูว้่าการสํานักงานกิจการวฒันธรรมจะต้องจัดให้มีการ

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงหรือหัวหน้า

หน่วยงานทีควบคุมดูแลทรัพยสิ์นดงักล่าว เพือพิจารณาเกียวกับสาระสาํคัญของการซ่อมแซม 

การบูรณปฏิสังขรณ์หรือมาตรการ กาํหนดวนัทีจะเริมตน้ดาํเนินการ รวมทงัเรืองอืน ๆ ทีจาํเป็น 

และหากทรัพยสิ์นดงักล่าวอยู่ในความครอบครองดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรมจะตอ้งรับรองการอนุญาตของตน ยกเวน้ในกรณีทีควบคุมโดย

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีทีปลดักระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกียวข้องไม่อาจทาํตาม

                                                             
112 แหล่งเดิม. (น. 62). 
113 Law on Protection of Cultural Properties Article 89 The head of the Ministry or Agency in charge 

of the custody of an important cultural property, important tangible folk-cultural property or historic site, place 

of scenic beauty and/or natural monument shall exercise the custody of such property in accordance with this 

Law, and with the Ministry of Education Ordinance and at the advice of the Commissioner of the Agency for 

Cultural Affairs, issued or given there under. 
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คาํแนะนาํทีผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรมไดใ้หไ้วเ้กียวกบัการซ่อมแซม การบูรณปฏิสังขรณ์ 

และกรณีไม่จาํเป็นตอ้งมีการซ่อมแซม การบูรณปฏิสงัขรณ์หรือการกาํหนดมาตรการดงักล่าวโดยมี

ปลดักระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกียวขอ้งเป็นผูด้าํเนินการ เมือกรณีปรากฏว่าทรัพยสิ์น

แผน่ดิน แหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ

ทีมีความสําคญัเป็นพิเศษ จะถูกทาํให้เสียหาย เสือมโทรม หรือในกรณีทีเกรงว่าทรัพยสิ์นจะถูก

ทาํลายหรือทาํใหเ้สียหายเสือมโทรมหรือถกูโจรกรรม เมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็น

ว่าจาํเป็นเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการกาํหนดทรัพยสิ์นของรัฐให้เป็นทรัพยสิ์นแผ่นดิน 

ทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรม ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนเมืองทีมีตวัตน แหล่งประวติัศาสตร์ 

สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ หรือเพือให้เป็นไปเพือ

วตัถุประสงคใ์นการยดึถือสภาพทีชดัเจนของทรัพยสิ์นของรัฐทีถกูกาํหนดดงักล่าว รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการอาจขอรายงานทีจาํเป็นจากปลดักระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

เพือตรวจสอบ หรือยกเว ้นในกรณีของทรัพย์สินสําคัญทางวัฒนธรรมพืนเมืองทีมีตัวตน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตงับุคคลคนใดคนหนึงหรือหลายคนเป็นผูด้าํเนินการ

ตรวจสอบและใหบุ้คคลเหล่านนัยติุปัญหาเหล่านี114 

หนา้ทีขององคก์รสาธารณะทอ้งถินจะทาํการกาํหนดระเบียบเพือทาํการกาํหนดรายการ

ของทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรม ซึงตงัอยู่ภายในเขตการปกครองและทรัพยสิ์นดังกล่าวมิได ้

ถูกกาํหนดโดยรัฐให้เป็นทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรม ทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมพืนเมือง 

ทีมีตวัตน หรือแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทาง

ธรรมชาติ และจะต้องกาํหนดมาตรการทีจาํเป็นเพือการสงวนรักษาและใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น

ดงักล่าว115 โดยองค์กรสาธารณะทอ้งถินอาจจะให้เงินช่วยเหลือในค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นสาํหรับการ

                                                             
114 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 63 - 64). เล่มเดิม. 
115 Law on Protection of Cultural Properties Article 98 Local public bodies may issue subsidies in 

regard to the expenses required for the preservation and utilization of cultural properties, including their 

custody, repair, restoration and public viewing. 

2. Any local pubic body may, in accordance with its own regulations, designate important items of 

cultural properties which are located within its own administrative limits and that which not designated by the 

State as important cultural properties, the important intangible cultural properties, important tangible folk-

cultural properties, important intangible folk-cultural properties or historic sites, places of scenic beauty and/or 

natural monuments, and take necessary measures for their preservation and utilization. 
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สงวนรักษาและการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม รวมทงัการควบคุมดูแล การซ่อมแซม 

การบูรณปฏิสงัขรณ์ และการเขา้ชมของสาธารณชน ทงันี เมือองคก์รสาธารณะทอ้งถินเห็นว่าจาํเป็น

จะตอ้งทาํการตรวจสอบค้นหาทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีถูกฝัง องค์กรสาธารณะทอ้งถินอาจจะ

ดาํเนินการขุดค้นในพืนทีทีเชือว่ามีทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมถูกฝัง ในกรณีทีองค์กรสาธารณะ

ทอ้งถินประสงคจ์ะทาํการขดุคน้ตามทีกล่าวไวใ้นวรรคก่อน หากทีดินทีจะดาํเนินการเป็นกรรมสิทธิ

ของรัฐหรือครอบครองโดยหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการการศึกษาทีรับผิดชอบจะตอ้งจดัให้มี

การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกียวข้อง หรือ

หน่วยงานของรัฐอืน ๆ เพือพิจารณาวตัถุประสงค ์วิธีการกาํหนดวนัทีทีเริมทาํการขุดคน้ หรือเรือง

จาํเป็นอืน ๆ ซึงรัฐอาจจะใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงินแก่องคก์รสาธารณะทอ้งถินในส่วนของ

ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นสาํหรับการขุดคน้116 

ในกรณีแหล่งประวติัศาสตร์  สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ หรืออนุสรณ์สถานทาง

ธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทาํการกาํหนดสถานทีเหล่านันซึงมีความสําคัญ

โดยเฉพาะใหเ้ป็นแหล่งประวติัศาสตร์พิเศษสถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์พิเศษหรืออนุสรณ์สถาน

ทางธรรมชาติพิเศษ117 ในการกาํหนดแหล่งประวติัศาสตร์นนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                                                                                                                                                                              
3. In case a local public body has enacted, revised or abolished its own regulations mentioned in the 

preceding paragraph, or in case it has designated cultural properties or annulled such designation, its Board of 

Education shall report the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs in accordance with the Ministry of 

Education Ordinance. 
116 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 64 - 66). เล่มเดิม. 
117 Law on the Protection of Cultural Properties Article 69 The Minister of Education may designate 

important items of monuments as historic sites, places of scenic beauty, or natural monuments (hereinafter 

collectively referred to as “historic sites, places of scenic beauty and/or natural monument”). 

2. Of the historic sites, places of scenic beauty and/or natural monuments designated as such in 

accordance with provision of the preceding paragraph, the Minister of Education may designated those which 

are particularly important as special historic sites, special places of scenic beauty, or special natural monuments 

(hereinafter collectively referred to as “special historic sites, places of scenic beauty and/or natural monument”). 

3. The designation under the preceding two paragraphs shall be made by an announcement in the 

Official Gazette and also by the issuance of a notice thereof to the owner and the possessor/occupant by title of 

the special historic site, place of scenic beauty and/or natural monument concerned of  the historic site, place of 

scenic beauty and/or natural monument concerned. 
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อาจขอความเห็นของผูอ้าํนวยการสาํนกังานสิงแวดลอ้ม หากพืนทีทีถูกกาํหนดดงักล่าวมีคุณค่าสูง

ในการป้องกนัสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

สาํหรับการพิทกัษ์รักษาทรัพยน์ันเจา้ของทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมต้องพิทกัษ์

รักษาทรัพยด์งักล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายนี รวมทงักฎกระทรวงและคาํสั งซึงออกโดยผูว้่าการ

สาํนกังานกิจการวฒันธรรม เมือเจา้ของทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมไดแ้ต่งตงัผูพิ้ทกัษ์รักษาตาม

บทบญัญติัของวรรคก่อนแลว้ เจา้ของจะตอ้งแจง้การแต่งตงัดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุ

สาระสําคัญตามกฎกระทรวงซึงมีลายมือชือของผูพิ้ทักษ์รักษาไปยงัผูว้่าการสํานักงานกิจการ

วฒันธรรมภายในยสิีบวนั บทบญัญติันีใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีผูพิ้ทกัษรั์กษาถกูถอดถอนออกจากความ

รับผิดชอบด้วย ทังนี หากมีเหตุผลพิเศษเจ้าของทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอาจแต่งตังบุคคลที

เหมาะสมใหรั้บผดิชอบในการพิทกัษรั์กษาทรัพยสิ์นนนัแทนได้118 

การป้องกันและการซ่อมแซมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเจ้าของทรัพย์สินอาจทํา 

การซ่อมแซมทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมได ้รวมถึงองค์กรพิทกัษ์รักษาซึงไดรั้บการแต่งตัง 

ก็อาจทาํการซ่อมแซมไดเ้ช่นกนั119 หากองคก์รพิทกัษรั์กษาจะทาํการซ่อมแซมทรัพยสิ์นสาํคญัซึงอยูใ่น

การพิทักษ์รักษาของตน องค์กรพิทักษ์จะต้องสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของและของ 

ผูค้รอบครองหรือผูย้ดึครองทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมดงักล่าวถึงวิธีการและระยะเวลาในการ

ซ่อมแซมดงักล่าวก่อน120 เมือผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรมเห็นสมควรว่าทรัพยสิ์นสาํคัญ 

ทางวฒันธรรมนนัอยูใ่นอนัตรายจากการถกูทาํลาย สูญหาย ถกูทาํใหเ้สียหาย หรือการถูกโจรกรรม 

เนืองจากความไม่มีสมรรถภาพของผูซึ้งมีหน้าทีพิทกัษ์รักษา หรือมีวิธีการทีไม่เหมาะสมต่อการ

พิทกัษรั์กษา อาจมีคาํสงัหรือคาํแนะนาํแก่เจา้ของหรือผูพิ้ทกัษรั์กษา หรือองค์กรผูพิ้ทกัษ์รักษาของ

ทรัพยสิ์นนนัในเรืองของการกระทาํทีจาํเป็นในการพิทกัษ์รักษา เช่น การแต่งตงัหรือเปลียนแปลง

ของบุคคลผูท้าํหน้าทีพิทกัษ์รักษาปรับปรุงวิธี การพิทกัษ์รักษา การกาํหนดมาตรการเพือป้องกนั

อคัคีภยั และการอาํนวยความสะดวกอืน ๆ ในการสงวนรักษาทรัพยน์ัน ทงันีค่าใชจ่้ายทีจาํเป็น 

ในการดาํเนินการตามคาํสั งหรือคาํแนะนาํนีอาจเป็นภาระทงัหมดหรือบางส่วนของสํานักงาน

ทรัพยสิ์นแผ่นดิน ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงศึกษาธิการและเมือกรณีทรัพยสิ์นแผ่นดิน 

ถกูทาํลาย และผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรมเห็นควรว่ามีความจาํเป็นทีจะซ่อมแซมตามความ

เหมาะสม อาจออกคาํสั งหรือให้คาํแนะนาํในการซ่อมแซมแก่เจา้ของหรือองค์กรพิทักษ์รักษา 

                                                             
118 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 53). เล่มเดิม. 
119 Law on the Protection of Cultural Properties Article 34 - 2. 
120 Law on the Protection of Cultural Properties Article 34 - 3. 
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ทีเกียวขอ้งไดโ้ดยค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นสาํหรับการซ่อมแซมตามทีกาํหนดไวใ้นคาํสั งนี อาจเป็นภาระ

ทงัหมดหรือบางส่วนของสาํนกังานทรัพยสิ์นแผน่ดิน ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงศึกษาธิการ121 

การดาํเนินการซ่อมแซมทรัพยสิ์นแผ่นดิน หรือดาํเนินมาตรการป้องกนัการถูกทาํลาย 

ทาํให้เสียหายหรือสูญหาย ผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรมอาจเขา้ดาํเนินการซ่อมแซม ดงันี 

กรณีเมือเจา้ของผูพิ้ทกัษรั์กษาหรือองคก์รพิทกัษ์ไม่ปฏิบติัตามกฎคาํสั ง และเมือทรัพยสิ์นแผ่นดิน

ไดรั้บความเสียหาย หรือเมือตกอยูใ่นอนัตรายทีจะไดรั้บความเสียหาย สูญหายหรือการถกูโจรกรรม 

และไม่สามารถให้คาํแนะนาํในการซ่อมแซมหรือดาํเนินมาตรการป้องกันการถูกทาํลาย ทาํให้

เสียหาย สูญหายหรือถูกโจรกรรมแก่เจ้าของ ผูพิ้ทักษ์รักษา หรือองค์กรพิทกัษ์รักษา122 ในการ

ดาํเนินการซ่อมแซมนนั ผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรมอาจแต่งตงับุคคลหรือกลุ่มบุคคลจาก

เจา้หนา้ทีของสาํนกังานกิจการวฒันธรรมทีจะรับผดิชอบในการดาํเนินการซ่อมแซมหรือดาํเนินการ 

และในการพิทกัษรั์กษาทรัพยแ์ผน่ดินทีเกียวขอ้ง123 รวมทงัผูว้่าการสาํนกักิจการวฒันธรรมอาจเรียก

ค่าใชจ่้ายบางส่วนทีจาํเป็นในการดาํเนินการซ่อมแซมหรือดาํเนินมาตรการตามข้อ  วรรคหนึง 

จากเจา้ของหรือองคก์รพิทกัษรั์กษาซึงไดรั้บแต่งตงัไวต้ามทีกาํหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการได ้

ในกรณีของทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมทีจะไดรั้บการซ่อมแซม ฯลฯ เจา้ของหรือองค์กรพิทกัษ์

รักษาตอ้งรายงานไปยงัผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามทีกาํหนดใน

กฎกระทรวงศึกษาธิการอยา่งนอ้ยสามสิบวนัก่อนวนัเริมทาํการซ่อมแซม ฯลฯ รวมถึงเมือผูว้่าการ

สํานักงานกิจการวัฒนธรรมเห็นว่ามีความจําเป็นสําหรับการสงวนรักษาทรัพย์สินสําคัญ 

ทางวฒันธรรม อาจจาํกดัหรือหา้มการกระทาํบางอยา่งหรือกาํหนดเกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวก 

ทีจาํเป็นภายในบริเวณทีผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรมกาํหนดได ้ในกรณีองค์กรสาธารณะ

ทอ้งถินหรือนิติบุคคลเป็นองค์กรพิทกัษ์รักษาจะซือทรัพยสิ์นสาํคญัทางวฒันธรรมซึงอยู่ในการ

                                                             
121 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 55). เล่มเดิม. 
122 Law on the Protection of Cultural Properties Article 38 The Commissioner of the Agency for 

Cultural Affairs himself/herself may, in either of the following cases, undertake the repair of national treasures 

or take preventive measures against their destruction, damage or theft: 

(1) When the owner, the custodian or the custodial body does not comply with the order given in 

accordance with the provision of the preceding two Articles 

(2) When, in cases where the national treasure has been damaged or where it is in destruction, damage 

or theft, it is deemed unadvisable to have the repair undertaken or the preventive measures against destruction, 

damage or theft taken by the owner, the custodian or the custodial body. 
123 Law on the Protection of Cultural Properties Article 39.  
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พิทกัษ์รักษาของตน เมือเห็นว่ามีความจาํเป็นเพือวตัถุประสงค์ทีจะสงวนรักษาทีแน่นอน รัฐอาจ

อนุมติัเงินช่วยเหลือทีครอบคลุมค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นในการซือนนั124 

สําหรับการป้องกันทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีถูกฝังอาจมีคาํสั งอนัจาํเป็นตามควร

เกียวกบัการขุดคน้ตามคาํสงัของผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรม ซึงไดรั้บรายงานและอาจขอให้

จดัส่งรายงานเกียวกบัเรืองดงักล่าวหรืออาจห้ามการขุดคน้หรืออาจมีคาํสั งให้ระงบัการขุดคน้ไว้

หรือห้ามกระทาํต่อไปได้ ในกรณีหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณะทอ้งถิน หรือนิติบุคคลอืน 

ซึงจดัตงัโดยรัฐหรือองค์กรสาธารณะท้องถินและกาํหนดโดยคาํสั งคณะรัฐมนตรี ประสงค์ทีจะ 

ขุดค้นชนัดินทางประวติัศาสตร์/หรือทางโบราณคดี บทบัญญัติของข้อดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับ 

แต่หากหน่วยงานของรัฐดงักล่าวไดว้างกฎหมายสาํหรับการดาํเนินการเกียวกบัการขุดคน้ดงักล่าว

หน่วยงานของรัฐตอ้งรายงานเกียวกบัผลกระทบดงักล่าวให้ผูว้่าการสาํนักงานกิจการวฒันธรรม

ทราบล่วงหนา้125 

หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผูว้่าการสํานักงานกิจการวัฒนธรรม 

มีความคิดเห็นเกียวกับความจาํเป็นในการป้องกันและปรับปรุงสถานทีปรับปรุงสิงแวดลอ้ม 

ทางธรรมชาติทีเกียวเนืองกับสถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ 

อาจแสดงความคิดเห็นไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนักงานสิงแวดลอ้มได ้และหากแหล่งประวติัศาสตร์ 

สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ไดสู้ญเสียคุณค่าดงักล่าว หรือเมือมีเหตุพิเศษอืนใด รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการของโต โด ฟุ หรือ เคน (เขตการปกครอง) อาจยกเลิกการ

กาํหนดหรือบทบญัญติัเกียวกบัการกาํหนดดงักล่าวไดท้งันี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หรือผูว้่าการสาํนกังานกิจการวฒันธรรม หากเห็นว่ามีความจาํเป็นในการป้องกนัและปรับปรุงสถานที

ปรับปรุงสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทีเกียวเนืองกบัสถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์หรืออนุสรณ์สถาน

ทางธรรมชาติอาจแสดงความคิดเห็นไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกังานสิงแวดลอ้มได้126 

                                                             
124 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 57). เล่มเดิม. 
125 แหล่งเดิม. (น. 58). 
126 Law on Protection of Cultural Properties Article 71 When a special historic site, place of scenic 

beauty and/or natural monument, or a historic site, place of scenic beauty and/or natural monument has lost its 

value as such or when there is any other special reason, the Minister of Education or the Board of Education of 

To, Do, Fu or Ken (Prefectures) may annul the designation or the provisional designation thereof. 

2. When the designation referred to in Article 69 paragraph 1 was made of such a historic site, place 

of scenic beauty and/or natural monument as was provisionally designated under the provision of Article 70 
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การพิทักษ์รักษาและบูรณปฏิสังขรณ์อันจําเป็นสําหรับการสงวนรักษาแหล่ง

ประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติทีเกียวขอ้งนัน 

สํานักงานกิจการวฒันธรรมอาจแต่งตังองค์กรสาธารณะท้องถินหรือบุคคลอืนใดทีเหมาะสม 

การแต่งตังต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาและออกหนังสือแต่งตงัดงักล่าวไปยงัเจ้าของและ 

ผูย้ึดถือ หรือผูค้รอบครองในกรรมสิทธิของแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ 

และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาตินนัรวมไปถึงองคก์รสาธารณะทอ้งถินหรือบุคคลผูถู้กแต่งตงั 

นันด้วย127 ทังนี องค์กรสาธารณะท้องถินและนิติบุคคลอืนซึงได้รับการแต่งตังต้องจัดให้มี 

 

                                                                                                                                                                              
paragraph 1, or when no designation under the same provision was made of the same property within two years 

from the day of such provisional designation, the said provisional designation shall become null and void. 

3. The Minster of Education may annul any provisional designation made under the provision of 

Article 70 paragraph 1, if he/she deems such designation inappropriate. 

4. The provisions of Article 69 paragraphs 3 to 5 inclusive shall apply mutatis mutandis to the 

annulment of the designation or the provisional designation to be made under the provision of paragraph 1 or of 

the preceding paragraph. 
127 Law on Protection of Cultural Properties Article 71 - 2 In the cases where the owner of the historic 

site, place of scenic beauty and/or natural monument does not exist or is not traceable, or where the custody 

thereof by its owner or by the person appointed in accordance with the provision of Article 74 paragraph 2 to be 

responsible for the conduct of its custody is obviously deemed extremely difficult or inappropriate, the 

Commissioner of the Agency for Cultural Affairs may appoint a suitable local public body or any other suitable 

juridical person and charge it with the conduct of custody and restoration necessary for the preservation of the 

historic site, place of scenic beauty and/or natural monument concerned including the custody and restoration of 

such facilities, equipments and other matters under the ownership or in the custody of the owner of the historic 

site, lace of scenic beauty and/or natural monument concerned as are necessary for the preservation thereof. 

2. In order to make an appointment under the provision of the preceding paragraph, the Commissioner 

of the Agency for Cultural Affairs hall obtain in advance the consent of the local public body or any other 

juridical person to be appointed as such. 

3. The appointment under the provision of paragraph 1 shall be made by an announcement in the 

Official Gazette. And also by the issuance of a notice thereof to the owner and the possessor/occupant by title of 

the historic site, place scenic beauty and/or natural monument concerned, as well as to the local public body or 

other juridical person to be appointed. 

4. To the appointment under the provision of paragraph 1 the provisions of Article 69 paragraphs 4 

and 5 shall apply mutatis mutandis. 
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เครืองหมาย ป้ายอธิบายความ ตาํแหน่งเขตแดน รัว และอุปกรณ์จาํเป็นอืนใดสาํหรับป้องกนั สงวน

รักษาสถานทีประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ

ตามมาตรฐานทีกาํหนดในกฎกระทรวงด้วย รวมทังการกาํหนดเขตของแหล่งประวติัศาสตร์ 

สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ หากมีการเปลียนชือเมือง 

เนือที ประเภทหรือพืนที องคก์รพิทกัษรั์กษาตอ้งรายงานเรืองดงักล่าวให้ผูว้่าการสาํนักงานกิจการ

วฒันธรรมทราบใหถ้กูตอ้งตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

นอกจากนี มาตรการทางกฎหมายเกียวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน 

ของญีปุ่นยงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ร่วมกบัภาครัฐ โดยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน (public hearing) กล่าวคือ ก่อนทีจะมีการขึนทะเบียนโบราณสถาน 

การขุดค้นทางโบราณคดี บูรณปฏิสังขรณ์หรือซ่อมแซมมรดกทางวฒันธรรมหรือโบราณสถาน

ประเภทใด ๆ ก็ตาม จะตอ้งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกียวกบัการนันก่อนลงมือ

ปฏิบติัเสมอ ขนัตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะตอ้งมีการแจง้วนั เวลา และสถานที

ก่อนทีจะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นอยา่งนอ้ยสิบวนั ซึงการประกาศผลการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ภายในสิบวนั นบัจากวนัทีดาํเนินการรับฟังความคิดเห็นดงักล่าวเสร็จ

เรียบร้อยแล้วจากนัน จึง ค่อยนําผลการดํา เ นินการดังก ล่าวรายงานต่อ รัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการเพือพิจารณาต่อไป128   

หนึงในมาตรการทางกฎหมายทีคุม้ครองโบราณสถานและมรดกทางวฒันธรรมของ

ญีปุ่นทีสาํคญั คือ การทีมีองคก์รกลางทีทาํหนา้ทีเรียกร้องหรือใหค้วามร่วมมือกบัส่วนกลางในการ

อนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม โดยสถาบนัวิจยัทอ้งถิน เป็นองค์กรทีเกิดจากการจดัตงั

                                                             
128

 Law on the Protection of Culture Properties Article 85 When the Commissioner of the Agency for 

cultural Affairs intends to make dispositions or take measures mentioned in the following items, he/she shall 

hold a public hearing, regardless of the classification of the procedures for the voicing of opinions stipulated. 

Article 85 - 2 When the Commissioner of the Agency for cultural Affairs intends to hold a public 

hearing under the proceeding paragraph, he/she shall notify the parties concerned of the reasons for the 

disposition or measure to be made or taken under the relevant items of the same paragraph, the substance of 

each disposition or measure, and the date and place of the public hearing, at least ten (10) days in advance, and 

at the same time shall make a public announcement of such substance of disposition or measure and of the date 

and place of the said public hearing. 
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ของรัฐบาล ซึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและชุมชนทอ้งถินเขา้มาร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมอนุรักษ์

และคุม้ครองโบราณสถานตามทีองคก์รนีไดรั้บมอบหมาย129 

4)  มาตรการบงัคบัและบทลงโทษ 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันทรัพย์สินทางวัฒนธรรมประเทศญีปุ่นกําหนดโทษ 

ทางอาญาและโทษทางปกครองสําหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายนี 

หากบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหาย ละทิง หรือปกปิดซ่อนเร้นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม จะตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกพร้อมทงัอาจตอ้งหรืออาจไม่ตอ้งทาํงานหนักเป็นเวลาไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงิน 

ไม่เกินสามแสนเยน130 หากบุคคลใดกระทาํการแก้ไข เปลียนแปลงสภาพทีเป็นอยู่ของแหล่ง

ประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ หรือกระทาํการ

ใดๆ อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการสงวนรักษา ทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย หรือนาํมาซึงการเสือมโทรม

ในทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมจะตอ้งระวางโทษจาํคุกพร้อมทงัอาจตอ้งหรืออาจไม่ตอ้งทาํงานหนัก

เป็นเวลาไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินจาํนวนไม่เกินสามแสนเยน รวมทังบุคคลซึงไม่มีเหตุผล 

อันสมควรทีจะไม่ยินยอมปฏิบัติตามคําสั งของผู ้ว่าการสํานักงานกิจการวัฒนธรรมเกียวกับ 

การควบคุมดูแลแหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรืออนุสรณ์สถาน 

ทางธรรมชาติ หรือการบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งประวติัศาสตร์ สถานทีสวยงามทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ

อนุสรณ์สถานทางธรรมชาติทีมีความสาํคญัจะตอ้งระวางโทษปรับเป็นเงินไม่เกินสามแสนเยน131 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการขึนทะเบียนและกาํหนดเขตทีดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (น. 123). เล่มเดิม. 
130 Law on the Protection of Culture Properties Article 107 Any person who has damaged, discarded 

or secreted any important cultural property shall be liable to imprisonment, with or without hard labor, for a 

term not exceeding five ( ) years or to a fine not exceeding three hundred thousand ( , ) yen. 
131 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 66). เล่มเดิม. 
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 3.1.3  กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

 สหพนัธรัฐมาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข

ภายใตรั้ฐธรรมนูญ การปกครองเป็นแบบสหพนัธรัฐ มีรัฐบาลกลางแห่งสหพนัธรัฐ และรัฐบาลของ

แต่ละรัฐโดยรัฐบาลกลางตงัอยู่ ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐ

ตงัอยูใ่นแต่ละรัฐ รวมทงัสิน 13 รัฐ โดยมีประมุขของรัฐเป็นสุลต่านหรือผูว้่าการรัฐ ซึงจากขอ้มูล

ประวติัศาสตร์ สหพนัธรัฐมาเลเซียไดรั้บอิทธิพลจากทงัประเทศอินเดียและจีน โดยศูนยก์ลางแห่ง 

อารยธรรมเก่าแก่ทังสองตังอยู่ทางตะวันตกและตะวนัออก อิทธิพลนีรุนแรงมากในบางยุค

โดยเฉพาะอิทธิพลจากอินเดีย สหพนัธรัฐมาเลเซียไดรั้บอิทธิพลจากอินเดียมากในส่วนทีเกียวกบั

วฒันธรรมสมยัต้นและศาสนาของตน นอกจากนี ทีตังภูมิศาสตร์ก็เป็นปัจจัยหลักทีส่งผลต่อ

สหพนัธรัฐมาเลเซียในประวติัศาสตร์สมยัตน้ ไม่ใช่เหตุบงัเอิญทีสหพนัธรัฐมาเลเซียตงัอยู่ระหว่าง

อินเดียและจีนเท่านัน ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์อืน ๆ ยงัช่วยเพิมพูนความสําคัญของทีตังของ

สหพนัธรัฐมาเลเซียอีกดว้ย ต่างจากประเทศอืน ๆ อีกหลายประเทศทีอยูค่รึงทางระหว่างอินเดียและ

จีน แต่นอ้ยประเทศทีมีขอ้ไดเ้ปรียบเป็นพิเศษแบบสหพนัธรัฐมาเลเซีย ดว้ยเหตุนี สหพนัธรัฐมาเลเซีย

จึงก้าวเขา้มามีความสําคัญในประวติัศาสตร์โลกเพราะมีข้อได้เปรียบจากสภาพทางภูมิศาสตร์

เอืออาํนวย ภูมิศาสตร์ไดช้กันาํสหพนัธรัฐมาเลเซียใหเ้ขา้มาสู่เวทีประวติัศาสตร์โลก และภูมิศาสตร์

ทีไม่มีประเทศอืนขนาบ แต่เปิดโล่งใหแ้ก่โลกภายนอก ดงันัน คนชาติต่าง ๆ จึงนาํเอาวฒันธรรมและ 

อารยธรรม การคา้และการพาณิชย ์ศาสนาและระบบการเมืองต่าง ๆ มาสู่สหพนัธรัฐมาเลเซีย132 

1)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองโบราณสถานและโบราณวตัถุของสหพนัธรัฐมาเลเซีย 

(law of protection of historic artifacts act) มีความมุ่งประสงค์ทีจะปกป้องมิให้ทรัพย์สินทาง

วัฒนธรรมนันเสือมสลายหรือไม่มีการสืบทอดต่อไปยงับุคคลในยุคต่อไป และทรัพย์สิน 

ทางวฒันธรรมทีขึนทะเบียน อธิบดีอาจนําทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอืนทีไม่ใช่ทรัพย์สินทาง

วฒันธรรมทีรัฐกาํหนดไปขึนทะเบียน ซึงจะทาํให้เจ้าของหรือผูบ้ริหารทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม

ดงักล่าว ก็จะมีหนา้ทีตอ้งปกป้องรักษาเพือใหท้รัพยสิ์นนนัคงอยูใ่นสภาพเดิม 

กฎหมายฉบบันีมีวตัถุประสงคใ์นการควบคุม อนุรักษ์ และการศึกษาวิจยัโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ว ัตถุทางประวัติศาสตร์  อนุสรณ์สถานโบราณ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ 

แหล่งโบราณคดีและซากปรักหกัพงัทางโบราณคดี และเพือวางกฎระเบียบในการคา้และการส่งออก

                                                             
132 ประเทศมาเลเซีย, ม.ป.ป., สืบคน้เมือ 27 กนัยายน 2556 จาก http://www.baanjomyut.com/library_ / 

library_ /asean_community/malaysia/ .html. 
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โบราณวตัถุและวตัถุทางประวติัศาสตร์ รวมทังเรืองอืน ๆ ทีเกียวข้อง133 ซึงตามมาตรา 2 ของ

กฎหมายฉบบันีไดค้าํจาํกดัความเกียวกบัโบราณสถาน โบราณวตัถุไวด้งันี134 

อนุสรณ์สถานโบราณ หมายความถึง อนุสรณ์สถานใด ๆ ในมาเลเซียตะวนัตกซึงมีอายุ

หรือมีเหตุผลอนัสมควรเชือไดว้่ามีอายุอย่างน้อยหนึงร้อยปี หรือทีอาศยัอาํนาจประกาศว่าเป็น 

สถานโบราณ  

โบราณสถานโบราณวตัถุ หมายความถึง 

(ก)  วตัถุใดทังทีเป็นสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยห์รือส่วนหนึงส่วนใดของ

แผ่นดินหรือพืนใต้แม่นาํหรือพืนใต้ทะเลสาบหรือพืนใตท้ะเล ซึงถูกสร้างขึน ก่อให้เป็นรูปร่าง 

สลกัจารึก ก่อตังขึน ขุดเจาะ หรือผลิตขึนหรือดัดแปลงด้วยการกระทาํของมนุษย ์ทีมีอายุหรือ 

มีเหตุผลอนัสมควรเชือไดว้่ามีอายอุยา่งนอ้ยหนึงร้อยปี 

(ข)  ส่วนใดส่วนหนึงของวตัถุทีกล่าวมาขา้งตน้ซึงต่อมาไดรั้บการเสริมต่อหรือสร้างขึน

ใหม่หรือบูรณะซ่อมแซม 

(ค)  ซากของมนุษย ์หรือ สัตว์ ซึงมีอายุหรือมีเหตุผลอนัสมควรเชือถือได้ว่ามีอาย ุ

อยา่งนอ้ยหนึงร้อยปีและ  

(ง)  วตัถุใด ๆ  ไม่ว่าจะมีอายเุท่าใดทีอธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเ้ป็นโบราณวตัถุ 

วตัถุทางประวัติศาสตร์ หมายความถึง สิงประดิษฐ์อืนหรือวตัถุอืน ๆ ซึงมีคุณค่า

ทางดา้น ศาสนา ขนบประเพณี หรือ ประวติัศาสตร์ และรวมถึง 

(ก)  วตัถุทีแสดงถึงชาติพนัธุ ์อาทิ เครืองใชใ้นครัวเรือน หรืออุปกรณ์ทางเกษตรกรรม วสัดุ

สิงของสาํหรับการตบแต่ง เครืองประดบัส่วนตวั 

(ข)  งานศิลปะ เช่น งานแกะสลกั รูปปัน ภาพวาด สถาปัตยกรรม ผา้ เครืองดนตรี อาวุธ 

และงานหตัถกรรมอืน ๆ  

(ค)  ตน้ฉบบัเขียน เหรียญเงินตรา ธนบตัร เหรียญทีระลึก เข็มเครืองหมาย ตราประจาํ

ตาํแหน่ง ตราสญัลกัษณ์ ธงประจาํตระกลู อาวุธ และโล่ 

(ง)  ยานพาหนะเรือใหญ่และเรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็นชินส่วนหรือทงัลาํ ซึงไม่มีการสร้าง 

อีกแลว้  

                                                             
133 Law of Protection of Historic Artifacts Act , An Act to provide for the control preservation and research 

into ancient and historical monuments, archaeological sites and remains, antiquities and historical objects and to 

regulate dealings in and export of antiquities and historical objects and for matters connected therewith.   
134 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 67 - 68). เล่มเดิม. 
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สถานทีประวติัศาสตร์ หมายความถึง สถานทีซึงได้รับการประกาศให้เป็นสถานที

ประวติัศาสตร์ 

อนุสรณ์สถาน หมายความถึง วดั โบสถ ์อาคาร อนุสาวรีย ์เนินดิน หินทีตงัไว ้ถาํ หรือ

สิงก่อสร้างอืน ๆ ทงัทีก่อสูงขึนจากพืนหรือขุดเจาะลงไปในพืนดินและหลุมฝังศพ เนินดินบนหลุมศพ 

หรือสถานทีอืนสาํหรับฝังศพ หรืออสังหาริมทรัพยอื์น ๆ ทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัทีกล่าวมา หรือ

ส่วนใด ๆ ของซากปรักหกัพงัของสถานทีนนั ซึงการอนุรักษจ์ะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ดว้ยเหตุทีมีคุณค่าทางดา้นศาสนา ขนบประเพณี ศิลปะ หรือประวติัศาสตร์ และรวมถึงทีตงัอนุสรณ์

สถาน และเพือเป็นทางในการเขา้ไปถึงอนุสรณ์สถานนนั ๆ 

2)  หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

ภายใต้อ ํานาจของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

ของสหพันธรัฐมาเลเซียนี กฎหมายได้ให้อ ํานาจแก่อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์อาจประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษากาํหนดการของโบราณสถานและสถานทีทางประวติัศาสตร์ร่วมกนักบัขอ้จาํกดั

ดงักล่าวเกียวกบัโบราณสถานและสถานทีทางประวติัศาสตร์รับอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี ซึงมี

อาํนาจหน้าทีในการพิจารณาเรืองต่าง ๆ ทีเกียวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้

ประโยชน์จากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ว ัตถุทางประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานโบราณ

โบราณสถานทางประวติัศาสตร์ แหล่งโบราณคดี และซากปรักหกัพงัทางโบราณคดี135 

สาํหรับการตรวจสอบโบราณวตัถุหรือวตัถุทางประวติัศาสตร์ซึงอยู่ในครอบครอง 

ของบุคคลใดก็ตาม มีหรือจะมีความสาํคญัหรือคุณค่าต่อประเทศชาติและตลอดไป และให้ถือเป็น

หนา้ทีของบุคคลทีไดรั้บหนงัสือมอบอาํนาจจากอธิบดี ทีจะอนุญาตให้มีการตรวจสอบและอาํนวย

ความสะดวกทุกอย่างตามสมควรแก่อธิบดีหรือเจ้าหน้าทีในการศึกษาโบราณหรือวัตถุทาง

ประวติัศาสตร์หรือวตัถุทางประวติัศาสตร์นัน136 ในครอบครองให้นําโบราณวตัถุหรือวตัถุทาง

ประวติัศาสตร์นันมาแสดง ณ ทีทาํงานของอธิบดี และอธิบดีและเจา้หน้าทีผูไ้ด้รับหนังสือมอบ

                                                             
135 แหล่งเดิม. (น. 70). 
136 Law on Protection of Historic Artifacts Act Article 26 ( ) The Direction-General or any officer 

authorized by him in writing for that purpose at all reasonable times inspect any antiquity, or inspect any his 

torical object which he has reason to believe is or will be of lasting national importance or interest, in the 

possession of any person to permit such inspection and further to give to the Direction-General or such officer 

all reasonable facilities to study such antiquity or historical object and to make drawing, squeezes or reproductions 

thereof by making of casts or by any other. 
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อ ํานาจจากอธิบดี มีอ ํานาจทีจะดํา เนินคดีกับการกระทําผิดใดๆ ที ฝ่า ฝืนข้อกําหนดของ

พระราชบญัญติัฉบบันีหรือกฎระเบียบทีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบันี137 

3)  ระบบการอนุรักษ ์

การประกาศเกียวกับอนุสรณ์สถานใดให้เป็นอนุสรณ์สถานโบราณและสถานทีใด ๆ 

เป็นสถานทีประวติัศาสตร์ ใหรั้ฐมนตรีรับคาํสังให้ประกาศ และอาจกาํหนดขอบเขตของอนุสรณ์

สถานหรือสถานทีดงักล่าว แต่ทังนีหากอนุสรณ์สถานหรือสถานทีนันตังอยู่ในรัฐใด ต้องไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจของรัฐนนั ๆ เสียก่อน138 การหา้มมิให้บุคคลใดทีไม่ไดรั้บอนุญาตเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจากอธิบดี หลงัจากทีอธิบายไดป้รึกษากบัรัฐมนตรีแลว้ เวน้แต่จะสอดคลอ้งกบัเงือนไข 

ทีอธิบดีอาจกาํหนด139 ในการอนุญาตทาํการขุด ขุดคน้ ก่อสร้าง ปลูกตน้ไม ้ระเบิดหิน ทดนาํ หรือ

กระทาํการทีคลา้ยคลึงกนั หรือทิ งขณะในพืนทีใกลเ้คียงกับอนุสรณ์สถานโบราณหรือสถานที

ประวติัศาสตร์ หรือทาํลายอนุสรณ์สถานโบราณ หรือรบกวน กีดขวาง ดัดแปลง หรือต่อเติม 

                                                             
137 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 71). เล่มเดิม. 
138 Law on Protection of Historic Artifacts Act Article 15 

(1) The Minister may by order declare any monument to be an ancient monument and any site to be a 

historical site and may determine the limits of such monument or site: 

provided that if the monument or site is situated in any State, the concurrence of the state Authority is 

to be obtained  

( ) The Director-General may, with the approval of the Minister. Publish in the Gazette a schedule of 

ancient monuments and historical sites together with the limits thereof and may from to time, with the like 

approval. Add to or amend such schedules. 
139 Law on Protection of Historic Artifacts Act Article 16 No person shall, without the permission in writing 

of the Director-General after consultation with the minister, and except in accordance with such condition as he 

may impose in granting such permission 

(a) dig, excavate, build, plant trees, quarry, irrigate. Burn lime or do similar work or deposit earth or 

refuse on or in the immediate neighbourhood of an ancient monument or a historical site included in the 

schedule published in accordance with section 15, as added to or amended form to time, or establish or extend 

on a historical site so included; or 

(b) demolish an ancient monument or disturb, obstruct. Modify, mark, pull down or remove any such 

monument or any part thereof; or  

(c) make alteration, additions or repairs to any ancient ancient monument, or 

(d) erect building or walls abutting upon an ancient monument. 
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ซ่อมแซมอนุสรณ์สถานโบราณใดๆ รวมทงัหากอนุสรณ์สถานโบราณหรือทีประวติัศาสตร์ตงัอยูใ่น

ทีดินส่วนบุคคล อธิบดีอาจปรึกษากับรัฐบาลแห่งรัฐซึงอนุสรณ์สถานโบราณหรือสถานที

ประวติัศาสตร์นนัตงัอยู ่โดยทาํการตกลงกบัเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานทีนัน เพือจุดประสงค์

ดงักล่าว จดัให้มีเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดา้นการบูรณะหรือการอนุรักษ์ซึงอธิบดี

เห็นว่าจาํเป็น140 

สาํหรับการบงัคบัใชก้ฎหมายของสถานโบราณคดีนนั ผูมี้อาํนาจแห่งรัฐ หรือรัฐมนตรี 

ในกรณีทีเป็นเขตปกครองของสหพนัธรัฐ มีอาํนาจประกาศใหพื้นทีเฉพาะใด เป็นแหล่งโบราณคดี

ตามความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัฉบบันี โดยการเสนอแนะของอธิบดีเวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาต

ทีออกโดยอธิบดี บุกเบิกหรือถากถางทีดินเพือทาํการเพาะปลูกหรือเพาะปลูกบนส่วนใดของ 

ทีดินทีเป็นแหล่งโบราณคดี การก่อสร้างอาคารหรือโครงสร้างใด ๆ บนพืนทีเขตอนุรักษ์ทาง

โบราณคดี141 

เมือมีการใชอ้าํนาจกาํหนดใหท้รัพยสิ์นทางวฒันธรรมใดเป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมที

สาํคัญแลว้ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทีเข้มงวดตามบทบญัญัติของกฎหมายนี ซึงมีความมุ่ง

ประสงค์ทีจะปกป้องมิให้ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมนันเสือมสลายหรือไม่มีการสืบทอดต่อไปยงั

บุคคลในยคุต่อไป และทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีขึนทะเบียน อธิบดีอาจนาํทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม

อืน ๆ ทีไม่ใช่ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมทีรัฐกาํหนดไปขึนทะเบียน ซึงจะทาํให้เจา้ของหรือผูบ้ริหาร

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมดงักล่าวก็จะมีหนา้ทีตอ้งปกป้องรักษาเพือใหท้รัพยสิ์นนนัคงอยูใ่นสภาพเดิม 

4)  มาตรการบงัคบัและบทลงโทษ 

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองโบราณสถาน โบราณวตัถุของสหพนัธรัฐมาเลเซียกาํหนด

บทลงโทษตามบทบญัญติัของกฎหมายนีไว ้หากบุคคลใดคน้โบราณสถานโบราณวตัถุโดยจงใจ

หรือดว้ยความประมาทเลินเล่อ โดยมีใบอนุญาตขุดคน้ทีออกให้ หรือรือถอนหรือทาํลายอนุสรณ์

สถานโบราณไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้พืนดิน แมว้่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํบนพืนทีซึงตนเป็น

เจา้ของ ผูน้ันมีความผิดและตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าร้อยริงกิต 

หรือทงัจาํทงัปรับ142 รวมทงัหากมิไดอ้าํนวยความสะดวกตามสะดวกตามสมควรแก่อธิบดีในการ 

 

 

                                                             
140 การจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น 

มรดกโลก (น. 69). เล่มเดิม. 
141 แหล่งเดิม. (น. 70). 
142 Law on Protection of Historic Artifacts Act Article 28 (3). 
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ตรวจสอบ ศึกษา วาดภาพ ถ่ายภาพ ทาํแบบย่อ หรือทาํแบบจาํลองโบราณสถาน โบราณวตัถุหรือ

ทางประวติัศาสตร์ หรือในการเขา้ไปและดาํเนินการทีจาํเป็นเพือการบูรณะ ซ่อมแซม เปลียนแปลง 

บาํรุงรักษา หรืออนุรักษ์อนุสรณ์สถานโบราณหรือสถานทีประวติัศาสตร์ ในเมือหน้าทีในการ

อาํนวยความสะดวกไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัฉบบันีหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสงัใหส่้งมอบตามที

ระบุในมาตรา 26 (2) บุคคลนนัมีความผดิและตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยริงกิต143 

ในการกาํหนดบทลงโทษนัน ผูใ้ดถูกตดัสินว่าไดก้ระทาํผิดต่อพระราชบญัญติัฉบบันี 

เรืองเกียวกับโบราณสถาน โบราณวตัถุหรือวตัถุทางประวติัศาสตร์ โดยผลแห่งการตดัสินนัน 

ย่อมสูญเสียสิทธิเรียกร้องทงัหลาย หรือผลประโยชน์ในเรืองเดียวกนั หรือมูลค่าหรือรางวลัใด ๆ 

อนัเกียวเนืองกับการค้นพบ และในกรณีเช่นนีผูพิ้พากษาจะออกคาํสั งให้มอบโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ หรือวตัถุทางประวติัศาสตร์แก่อธิบดี และเมือผูพิ้พากษาสั งแลว้ให้ถือเป็นหน้าทีของ

บุคคลทีมีโบราณสถาน โบราณวตัถุในครอบครองตอ้งส่งมอบใหต้ามทีไดรั้บคาํสงันนั144 

   

3.2  กฎหมายเกยีวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุในกลุ่มประเทศทีปกครองระบอบ

สังคมนิยม 

 3.2.1  กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (the lao people 's democratic republic) 

เป็นเสมือนประเทศบ้านพีเมืองน้องของประเทศไทย แต่สิงทีทําใหป้ระเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวแตกต่างกันมาก คือ การปกครอง โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยม ซึงมีเพียงพรรคการเมืองเดียวทีดูแลทงัการเมืองและ

เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนัน ด้วยความเป็นประเทศขนาดเล็กทีไม่สามารถพึงตนเองได ้

 

                                                             
143 Law on Protection of Historic Artifacts Act Article 28 (8) Any person who fails to give reasonable 

facilities to the Direction-General to inspect, study, make photographs, squeezes or other reproductions of and 

antiquity or other reproductions of and antiquity or other reproductions of any antiquity or historical object or to 

enter and carry out necessary work for the restoration, repair, alteration, maintenance or conservation of any 

ancient monument or historical site, where the duty to give such facilities is imposed by this Act, or fails to 

comply with any demand to produce made under section 26 (2), commits an offence and shall be liable to a fine 

not exceeding five thousand ringgit. 
144 การจัดทาํบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมีผลกระทบต่อโบราณสถานทีเป็น

มรดกโลก (น. 69). เล่มเดิม. 
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จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นหลักในเกือบทุกด้าน มีการเปิดโอกาสให้

ต่างประเทศเขา้ไปมีอิทธิพลอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิงประเทศในกลุ่มสังคมนิยม เช่น สหพนัธรัฐ

รัสเซียและสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม แต่เนืองจากลาวเป็นประเทศทีอุดมไปดว้ยความสมบูรณ์ 

ของทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทาํให้ปัจจุบนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพฒันาการ

ท่องเทียวอย่างต่อเนืองโดยการเปิดให้ท่องเทียวยงัเมืองต่าง ๆ ซึงมีภูมิทัศน์งดงามทีธรรมชาติ 

มอบให้ รวมถึงภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองบอกเล่าเรืองราวความเป็นมาต่าง ๆ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสภาพไม่ต่างไปจากประเทศไทยเมือสมยั 30 ปีก่อน ทีมีการค้า

พาณิชยแ์ละความเจริญรุ่งเรืองอยู่เพียงประปรายเท่านัน แม่นําโขงทีเป็นพรมแดนธรรมชาติ 

แบ่งสองชนชาติผา่นฝังไทยและลาว แต่วิถีชีวิตของคนทงัสองชาติแตกต่างกนัอย่างสินเชิง ลาวจึง

เป็นหนึงในไม่กีประเทศในโลกทีจะทาํให้นักท่องเทียวพบกับบรรยากาศสถานทีท่องเทียวและ

แหล่งมรดกโลกทีมีความเก่าแก่อย่างเมืองหลวงพระบางหรือนครลา้นช้างทีเคยเป็นนครหลวง 

และเป็นทีประทบัของกษัตริยล์าวจนถึงศตวรรษที 16 ได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีจนไดรั้บ 

การขึนทะเบียนใหเ้ป็นหนึงในมรดกโลก145 

1)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีวตัถุประสงค์ใหใ้ชก้ฎหมายว่าดว้ยการอนุรักษ์

มรดกทางวฒันธรรมของชาติ (law on national heritage 2005) เพือการอนุรักษ์คุณค่าของมรดก 

ทางวฒันธรรมตามประวติัศาสตร์ และมีวตัถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ศึกษาและเกิดสํานึก 

รักในชาติบา้นเมือง ซึงคาํว่า มรดกของชาติ นนั รวมถึงสิงหรือสถานทีทีมนุษย ์หรือธรรมชาติสร้างขึน

แลว้มีคุณค่าทางวฒันธรรม ทางประวติัศาสตร์ หรือทางธรรมชาติ รวมถึงทรัพยที์จบัตอ้งได ้จบัตอ้ง

ไม่ได ้สังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยซึ์งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยทรัพยสิ์นเหล่านีจะต้องมี

ความหมายทางประวติัศาสตร์ต่อคนในชาติและอยูใ่นยคุสมยัทีแตกต่างกนั146 

 

 
                                                             

145 ประเทศลาว, ม.ป.ป., สืบคน้เมือ 27 กนัยายน 2556 จาก http://th.wikipedia.org. 
146 Law on National Heritage 2005 Article 1 Purposes  

The Law on National Heritage determines the principles, regulations and measures for the administration, 

use, protection, conservation, restoration, and rehabilitation of the national heritage, and also determines the 

rights and duties of the State, social organisations and individuals to preserve the value of the national cultural, 

historical and natural heritage, with the aims of educating citizens with a conscious love for their nation and 

fine national traditions that is deeply embedded in their hearts and of assuring the elements for prosper 

sustainability of the nation.  
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2)  หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปกครองมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม 

ดังนัน ในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุทางรัฐจะเข้ามาดูแลและสร้างเงือนไข 

ทีใชส้าํหรับดูแลมรดกทางวฒันธรรม โดยจะสร้างกฎสาํหรับบุคคล องค์กรภายในและภายนอก

ประเทศ เพือช่วยในการดูแล รักษา สงวนและสร้างใหม่ของมรดกทางวฒันธรรมของชาติ ทางรัฐ 

จะใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการทาํวิจยัเพือคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ทีนาํมาซึงความกา้วหน้าของมรดก

ทางวฒันธรรม ทางรัฐยงัดูแลและอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมทีมีการนาํมาขึนทะเบียนไวด้ว้ย147 

องค์กรทีมีหน้าทีดูแลบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภายในประเทศ ได้แก่ 

กระทรวงสารสนเทศและวฒันธรรม องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ฝ่ายวฒันธรรม องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิน ฝ่ายวฒันธรรม และการบริหารจัดการโดยหมู่บ้าน ส่วนการบริหารจัดการมรดก 

ทางวฒันธรรมระดบัโลกจะตอ้งมีการบริหารจดัการโดยหน่วยงานพิเศษ เช่น คณะกรรมการบริหาร

มรดกของชาติ คณะกรรมการมรดกทอ้งถินและหน่วยงานของมรดกของโลก  

หน่วยงานทีกาํกบัดูแลมรดกทางวฒันธรรมมีสิทธิและหนา้ที ดงันี148  

(1)  เพือตรวจสอบการดาํเนินการตามแผนงานโครงการกฎหมายและระเบียบเกียวกบั

การบริหารของมรดกทางวฒันธรรมของชาติรวมทังสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

ทีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดล้งนาม  

(2)  เพือตรวจสอบความละเอียดของขอ้เสนอโดยบุคคลหรือองคก์รทีเกียวขอ้งกบัมรดก

ทางวฒันธรรมแห่งชาติ  

(3)  เพือใชสิ้ทธิอืน ๆ และปฏิบติัหนา้ทีอืนตามทีกาํหนดไวโ้ดยกฎหมายและระเบียบ 

3)  ระบบการอนุรักษ ์

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ก ําหนดให้ประชาชนลาว ชาวต่างชาติซึงอาศัยอยู่ในพืนทีของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและนักท่องเทียวมีหน้าทีในการป้องกนั สงวนและทาํนุบาํรุงมรดก

ของชาติ ทางรัฐยงัมีหน้าทีในการส่งเสริมสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ เพือการ

แลกเปลียนความรู้ ขอ้มูลและขอ้มูลวิจยัทางวิทยาศาสตร์ รวมทงัเผยแพร่ในงานนิทรรศการและ 

 

                                                             
147 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 145). เล่มเดิม.   
148 แหล่งเดิม. (น. 148). 
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กิจกรรมต่าง ๆ เพือการสนบัสนุนทุนทีใชใ้นการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม149 ทางรัฐจะบริหาร 

จดัการ ดูแลมรดกทางวฒันธรรมของชาติ และมรดกทางประวติัศาสตร์ในประเทศ รวมถึงทรัพยสิ์น

ทีอยู่ในพืนทีความคุม้ครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในต่างประเทศ ทางรัฐ

จะต้องขึนทะเบียนมรดกทางวฒันธรรม และจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนท้องถินเป็นผูดู้แล 

ทางรัฐยงัเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นและสิทธิบตัรของมรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวทีชาติอืนเป็นเจา้ของโดยผดิกฎหมาย150 

ทรัพยสิ์นทีเป็นมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางประวติัศาสตร์ทีมีปัจเจกชนหรือ

องค์กรเป็นเจา้ของจะตอ้งไดรั้บการขึนทะเบียน ทางรัฐจะทาํการตรวจสอบและเก็บตวัอย่างของ

มรดกนนัไปเพือประเมินผล จดักลุ่มและจดทะเบียน ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมให้ผูค้รอบครองมรดก

นนัจดทะเบียนตามกฎ ดงันี151 

(1)  มรดกทางวฒันธรรมระดบัทอ้งถินจะตอ้งขึนทะเบียนกบัองค์กรบริการส่วนทอ้งถิน

ฝ่ายขอ้มลูและวฒันธรรม  

(2)  มรดกทางวฒันธรรมระดับชาติจะตอ้งขึนทะเบียนกบักระทรวงสารสนเทศและ 

วฒันธรรม  

(3)  มรดกทางวฒันธรรมระดบัโลกจะตอ้งขึนทะเบียนกบัหน่วยงานขา้มชาติโดยขึนอยู่

กบัจุดประสงคข์องรัฐบาล  

                                                             
149 Law on National Heritage 2005 Article 5 Obligations of Citizens  

Lao citizens, aliens, and apatrids residing in the territory of the Lao PDR shall have the obligation to 

participate in the protection, conservation, restoration and rehabilitation of the national heritage. Foreigners, and 

tourists entering the Lao PDR shall have the same obligation to participate in the protection and conservation of 

the national heritage.  
150 Law on National Heritage 2005 Article 27 Administrative Regulations  

The State centrally and uniformly administers the national cultural and historical heritage throughout the 

country, including those items in the representative offices of the Lao PDR abroad, by registering, and by 

dividing responsibility for their administration among sectors17 and local administrations.  

The State protects the property and copyright subsisting in items of Lao national cultural and historical 

heritage which are outside the territory of the Lao PDR, which are in the illegitimate possession of other 

countries, or in respect of which foreign countries have illegitimately asserted copyright.   
151 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 146). เล่มเดิม. 
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(4)  มรดกทางวฒันธรรมซึงอยู่ในพืนทีความคุม้ครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวในต่างประเทศจะตอ้งขึนทะเบียนกบักระทรวงสารสนเทศและวฒันธรรมโดยอิงกบั

วตัถุประสงคข์องรัฐบาล  

(5)  มรดกทางวฒันธรรมของชาติซึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจะตอ้งนาํมาขึนทะเบียนกบั

กระทรวงสารสนเทศและวฒันธรรม 

หลงัจากทีมีการขึนทะเบียนแลว้ ทางรัฐจะให้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของแก่เจ้าของ

มรดกทางวฒันธรรม ในกรณีทีมรดกทางวฒันธรรมนันไม่ไดขึ้นทะเบียน เจา้ของจะไม่มีสิทธิ 

ในการนาํมรดกทางวฒันธรรมนนั ๆ ออกทาํการใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงในงานนิทรรศการ การทาํซาํ

หรืออืน ๆ มรดกทางวฒันธรรมแห่งชาติทีมีคุณค่ามากและหายากจะตอ้งขึนทะเบียนในนามของ

ประเทศกบัองคก์ารขา้มชาติต่าง ๆ152 

4)  มาตรการบงัคบัและบทลงโทษ 

กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวมีนโยบายว่า บุคคลหรือองค์กรทีมีประสิทธิภาพโดดเด่นในการบริหารการป้องกนั

การอนุรักษ์ การบูรณะ และการพฒันามรดกของชาติจะไดรั้บรางวลัและอืน ๆ ส่วนบุคคลทีได้

คน้พบวิจยัหรือใหข้อ้มลูทีเป็นประโยชน์เกียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของชาติจะไดรั้บรางวลัและ

จะได้รับผลประโยชน์อืน ๆ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ153 นอกจากนีทางรัฐบาลมีมาตรการ

ลงโทษ คือ บุคคลหรือองคก์รทีมีการละเมิดบทบญัญติัของกฎหมายนีจะตอ้งถูกสอน ถูกปรับ หรือ

อาจถกูลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาตามทีกาํหนดไวใ้นแต่ละกรณี154 

 

 

 

 

                                                             
152 แหล่งเดิม. (น. 147).  
153 Law on National Heritage 2005 Article 70 Policies  

Individuals or organisations with outstanding performance in the administration, protection, conservation, 

restoration and development of national heritage will receive awards and other appropriate policies.  

Persons who have seen, discovered, researched or given useful information on national heritage, in 

addition to receiving awards, will receive other benefits in accordance with the laws and regulations.   
154 Law on National Heritage 2005 Article 71 Measures  

Individuals or organisations that have violated the provisions of this law shall be re-educated, fined, 

or subject to civil liability or criminal punishment, as determined on a case by case basis.   
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 3.2.2  กฎหมายเกียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 

  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามปกครองดว้ยระบบสังคมนิยม มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบ

สงัคมนิยม การผกูขาดและรวมศนูยที์รัฐบาลกลาง ปัจจุบนัเวียดนามใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี ค.ศ. 1992 

ในการปกครอง ซึงกาํหนดใหพ้รรคคอมมิวนิสตเ์ป็นสถาบนัทางการเมืองทีมีอาํนาจสูงสุดเป็นผูน้าํของ

ประชาชนทุกชนชนั และกาํหนดแนวนโยบายในการบริหารประเทศแก่รัฐบาล โดยมีประธานาธิบดี

และนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามมีการกระจายอาํนาจไปสู่การปกครองส่วนทอ้งถิน

โดยแต่ละจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชน (provincial people's committee) ทําหน้าทีบริหารงาน 

ภายในท้องถินให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีบัญญัติ 

โดยองคก์รของรัฐทีอยูใ่นระดบัสูงกว่า ระบบการบริหารราชการทอ้งถินของเวียดนามแบ่งออกเป็น 

3 ระดบั คือ ระดบัจังหวดัและเทียบเท่ามี 59 จังหวดั กบัอีก 5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง 

ดานงั และเกินเธอ ซึงจะไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง รวมทงัขา้ราชการจะไดรั้บการ

แต่งตงัโดยตรงจากส่วนกลางจึงมีอาํนาจในการตดัสินใจอยา่งเต็มทีช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการ

บริหารงาน สําหรับระดบัเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดบัตาํบลมีประมาณ 

10,000 ตาํบล155 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพนัธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน 

การปฏิวัติระบบการปกครองจึงทําให้มีความเชือศิลปะ วิ ถีการดํารงชีวิต ตลอดจนประเพณี 

และวฒันธรรมต่าง ๆ ทีใกลเ้คียงกบัจีน เพราะลทัธิความเชือต่าง ๆ ของจีนไดแ้ผ่ขยายมายงัเวียดนาม 

แมว้่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามจะทาํลายความเชือและศาสนาส่วนหนึงไปในช่วงปฏิวติั

ระบบการปกครองก็ตาม แต่ปัจจุบนัมีการผอ่นปรนมากขึนโดยอนุญาตใหมี้นกับวชในศาสนาพุทธ

และศาสนาอืน ๆ ได ้ทาํให้พลเมืองส่วนหนึงยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมไวแ้มว้่า 

จะมีการเปลียนแปลงระบบการปกครองเป็นสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กร 

ทางการเมืองสูงสุด แต่สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามนบัเป็นประเทศหนึงในคาบสมุทรอินโดจีน 

ทีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมเก่าแก่ทีสงัสมมาเป็นระยะเวลานานและยงัคงสืบทอด 

มาจวบจนปัจจุบนั 

การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ระบบการอนุรักษ์

แยกพิจารณาระหว่างมรดกทางวฒันธรรมทีจบัตอ้งได ้และมรดกทางวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได้156 

                                                             
155 มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (น. 196), โดย สถาบนัวิจัยและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2553, กรุงเทพฯ : สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 
156 Law on Cultural Heritage 2001 Article 1. 
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ซึงผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารของสถานทีทางวฒันธรรมมีหนา้ทีในการคุม้ครองสถานทีมรดกวฒันธรรม

และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม สาํหรับการบูรณะ รักษา และ

ฟืนฟอูนุสรณ์สถานเชิงวฒันธรรมนัน กระทรวงวฒันธรรมจะออกกฎการบูรณะ รักษา และฟืนฟู

อนุสรณ์สถานเชิงวฒันธรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุม้ครองและการอนุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรม (law on cultural heritage 2001) 

1)  วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกฎหมาย 

มรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสินทรัพย์ทีมีคุณค่า 

ของเวียดนามและชุมชน ซึงเป็นส่วนหนึงของมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติ แต่ก็มีบทบาท

สาํคญัในการพฒันาประเทศและการเก็บรักษามรดกทางวฒันธรรมของประเทศเพือทีจะปกป้อง

และส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมเพือให้ตรงกบัความตอ้งการทีเพิมขึนทางวฒันธรรม

ของผูค้นเพือสร้างและพฒันาความกา้วหน้าและวฒันธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์และการมีส่วนร่วม 

ในมรดกทางวฒันธรรมของโลกเพือเสริมสร้างการบริหารจดัการภาครัฐและเพือเพิมระดบัความ

เป็นอยู่ของประชาชนและความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริมค่า 

ของมรดกทางวฒันธรรมขึนอยูก่บัรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (constitution of 

the socialist republic of vietnam 1992) 

2)  หน่วยงานทีรับผดิชอบ 

ผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารของสถานทีทางวฒันธรรมมีหนา้ทีในการคุม้ครองสถานทีมรดก

วฒันธรรมภายใต้การกาํกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม157 โดยเจ้าหน้าทีรัฐ 

ทีรับผดิชอบในทอ้งถินจะรับผิดชอบในการทาํรายงานเกียวกบัอนุสรณ์สถานทางวฒันธรรมและ

ตอ้งหามาตรการป้องกนัพร้อมทงัแจง้ผูบ้งัคบับญัชา เมือกระทรวงวฒันธรรมไดรั้บรายงานเกียวกบั

ความเสียหายทีเกิดขึนกบัอนุสรณ์สถานแลว้ รัฐจะตอ้งจดัสรรหากาํลงัคนลงไปทาํการช่วยเหลือ

และหาแนวทางป้องกนัต่อไป สาํหรับการบูรณะ รักษา และฟืนฟูอนุสรณ์สถานเชิงวฒันธรรมนัน 

กระทรวงวฒันธรรมจะใชอ้าํนาจในการออกกฎทีเกียวกบัการบูรณะ รักษา และฟืนฟอูนุสรณ์สถาน

เชิงวฒันธรรม และสาํหรับการสํารวจและขุดค้นในทางโบราณคดีตอ้งได้รับการอนุมติัจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงวฒันธรรมดว้ยเช่นกนั158 

 

 

 

                                                             
157 Law on Cultural Heritage 2001 Article 33. 
158 Law on Cultural Heritage 2001 Article 38. 
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3)  ระบบการอนุรักษ ์

ระบบการอนุรักษ์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนันอาจแยกพิจารณาได้ระหว่าง 

มรดกทางวฒันธรรมทีจับต้องได้ และมรดกทางวฒันธรรมทีจับต้องไม่ได้ โดยประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑท์างปัญญาและวสัดุทีมีค่าทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และค่าทางวิทยาศาสตร์ทีจะถูก

ส่งผา่นมาจากรุ่นสู่รุ่นในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ดงันี159 

(1)  มรดกทางวฒันธรรมทีจับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ทางปัญญาทีมีค่า 

ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม หรือค่าทางวิทยาศาสตร์ทีไดรั้บการรักษา การบนัทึกผา่นทางประเพณี 

การเรียนการสอน และรูปแบบซึงจะรวมถึงภาษาทีใชเ้ขียน วรรณคดี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คติชน 

วิถีการดาํเนินชีวิต เทศกาล หัตถกรรม ความรู้ทางการแพทย ์อาหาร เครืองแต่งกายชาติพนัธุ์ และ

รูปแบบอืน ๆ ของความรู้แบบดงัเดิม  

(2)  มรดกทางวฒันธรรมทีจบัตอ้งได ้ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์วสัดุทีมีประวติัศาสตร์ 

ค่าทางวฒันธรรมหรือทางวิทยาศาสตร์ รวมทงัสถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม ภูมิทัศน์ 

ทีสวยงาม พระธาตุ โบราณวตัถุ และสมบติัของชาติ  

(3)  สถานทีทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ประกอบดว้ย อนุสาวรียแ์ละสถานทีทีมี

พระธาตุ โบราณวตัถุ หรือสมบติัของชาติทีมีประวติัศาสตร์ วฒันธรรม หรือค่าทางวิทยาศาสตร์   

(4)  ภูมิทศัน์ทีสวยงาม เป็นจุดทีมีความงามตามธรรมชาติ หรือสถานทีทีมีความงามของ

ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานทีมีประวติัศาสตร์ สุนทรียภาพ หรือค่าทางวิทยาศาสตร์  

(5)  พระธาตุเป็นวตัถุทีตกทอดจากอดีตทีผ่านมาดว้ยประวติัศาสตร์ วฒันธรรม หรือ 

ค่าทางวิทยาศาสตร์  

(6)  โบราณวตัถุเป็นวตัถุทีตกทอดจากอดีตทีผ่านมาอย่างมีนัยสาํคญัทางประวติัศาสตร์

วฒันธรรม หรือค่าทางวิทยาศาสตร์ทีมีอายหุนึงร้อยปีหรือมากกว่า  

(7)  สมบติัของชาติเป็นวตัถุทีตกทอดจากอดีตทีผ่านมาดว้ยประวติัศาสตร์ วฒันธรรม

หรือค่าทางวิทยาศาสตร์ทีมีความสาํคญัเป็นพิเศษ 

(8)  สิงเทียมของพระธาตุ โบราณวตัถุ หรือสมบติัของชาติเป็นผลิตภณัฑที์ทาํคลา้ยกบัที

เป็นตน้ฉบบัในลกัษณะทีปรากฏ ขนาด ชนิดของวสัดุ การตกแต่ง และอืน ๆ  

(9)  พระธาตุ โบราณวตัถุ หรือสมบัติของชาติ หรือมรดกทางวฒันธรรมทีจับต้องไม่ได ้

จะได้รับการเก็บรักษาและจัดระบบตามคุณลกัษณะทั วไปของเนือหาหรือวสัดุ เพือสนองตอบ 

ความตอ้งการในการเขา้ใจประวติัศาสตร์ทางธรรมชาติและสงัคม  

                                                             
159 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 130 - 133). เล่มเดิม. 
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(10)  การสาํรวจขุดคน้ทางโบราณคดีและเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพือคน้พบใน

การเก็บรวบรวมและวิจยัพระธาตุ โบราณวตัถุ หรือสมบติัของชาติ และเพือคน้พบและวิจยัแหล่ง

โบราณคดี  

(11)  การอนุรักษ์สถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม ภูมิทัศน์ทีสวยงาม พระธาตุ 

โบราณวตัถุ หรือสมบติัของชาติ เป็นการดาํเนินงานเพือป้องกนัหรือจาํกัดการคุกคามของความ

เสียหายใหก้บัสถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม ภูมิทศัน์ทีสวยงาม พระธาตุ โบราณวตัถุ และ

สมบติัของชาติโดยไม่มีการเปลียนแปลงคุณลกัษณะเดิมทีเป็น 

(12)  การบูรณะสถานทีทางประวัติศาสตร์  ว ัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์ทีสวยงาม

ประกอบดว้ยการซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือฟืนฟสูถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมหรือภูมิทศัน์

ทีสวยงาม 

(13)  การฟืนฟูบูรณะสถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมหรือภูมิทัศน์ทีสวยงาม 

การดาํเนินการฟืนฟูความเสียหายหรือการถูกทาํลายสถานทีทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม หรือ 

ภูมิทศัน์ทีสวยงาม จะขึนอยูก่บับนัทึกทางประวติัศาสตร์และขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์เกียวกบัสถานที

ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมหรือภูมิทศัน์ทีสวยงาม 

4)  มาตรการบงัคบัและบทลงโทษ160 

รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่องค์กรและบุคคลผูท้าํวิจยัเกียวกบัการซ่อมแซมมรดก 

ทางวฒันธรรม เพือเป็นการส่งเสริมคุณสมบติัของความเป็นมรดกทางวฒันธรรมในประเทศทีมี

หลากหลายเชือชาติและรัฐบาลต้องส่งเสริมการทาํงานเพือสงวนทาํให้คงเดิมและพัฒนางาน

หตัถกรรมทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถินอืน ๆ โดยแหล่งทีมาของเงินทุนสาํหรับการป้องกนัมรดก

ทางวัฒนธรรมจะรวมถึงงบประมาณของรัฐ รายได้จากการส่งเสริมการท่องเทียวมรดก 

ทางวฒันธรรม รวมถึงกองทุนและเงินบริจาคจากบุคคลหรือองคก์รภายในประเทศและต่างประเทศ  

ทังนี รัฐบาลได้ให้อาํนาจแก่ผูมี้อาํนาจแห่งรัฐจะต้องหาวิธีการเพือรักษามรดก 

ทางวฒันธรรมทีไม่สามารถจบัตอ้งได ้และปกป้องจากการใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง เพือส่งเสริมความ

ร่วมมือกับต่างประเทศนัน รัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการเพือส่งเสริมความร่วมมือ 

กบัต่างประเทศ องค์กรและบุคคลในการป้องกนัและส่งเสริมการท่องเทียวมรดกทางวฒันธรรม 

โดยความร่วมมือระหว่างประเทศนีจะต้องอยู่บนพืนฐานของการเคารพในเอกราชของชาติและ

อธิปไตย ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนัและการปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายของ 

 

                                                             
160 แหล่งเดิม. (น. 133 - 134). 
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สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และอนุสัญญาระหว่างประเทศทีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ได้ให้สัตยาบันหรือเข้าร่วม โดยนโยบายเหล่านีจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมมรดก 

ทางวฒันธรรมของโลก รวมถึงความร่วมมือและความเขา้ใจในหมู่ประชาชาติ 

ผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญติัของกฎหมายทีเกียวกบัมรดกทางวฒันธรรมจะตอ้งถูกดาํเนินคดี

ทังทางแพ่งหรือทางอาญาให้เป็นไปตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทาํละเมิด 

ความสูญเสียจะตอ้งไดรั้บการชดเชยตามบทบญัญติัของกฎหมาย161 

   

3.3  กฎหมายเกยีวกบัการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย 

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศไทยได้เกิดมีขึนมาตังแต่ 

สมยัโบราณ ดงัจะเห็นเป็นรูปธรรมทีสุดเมือสมยักรุงศรีอยธุยา โดยจากหลกัฐานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เช่น กฎหมายตราสามดวงทีถือว่าเป็นกฎหมายทีตราขึนมาในสมยักรุงศรีอยธุยาและถูกรวบรวมขึน

ในสมยัรัชกาลที 1 ไดร้ะบุถึงโทษทณัฑข์องการลกัลอบเขา้ไปทาํลายพระพุทธรูปในวดัทีผูก้ระทาํผิด

จะตอ้งไดรั้บอยา่งรุนแรง ซึงสามารถสนันิษฐานไดต่้อไปอีกว่า หลกัเกณฑ์ดงักล่าวถูกนาํมาใชเ้พือ

การอนุรักษ์โบราณสถานสมยัตน้รัตนโกสินทร์อีกดว้ย อย่างไรก็ตาม เมือไทยมีการเปิดประเทศ 

ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้เริมมีการตระหนักถึงความสําคัญ 

ของโบราณสถานมากขึน ในฐานะทีโบราณสถานเหล่านันเป็นหลกัฐานสาํคญัทีแสดงถึงรากเหงา้

ความเป็นมาของสยาม ซึงชนชันนําของประเทศไทยขณะนันนํามาเป็นข้ออ้างประการหนึง 

เพือต่อตา้นการยดึครองประเทศจากลทัธิจกัรวรรดินิยมของยุโรป ต่อมาไดมี้การก่อตงัหน่วยงาน

เพือทาํการอนุรักษ์โบราณสถานโดยตรงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว 

ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของโบราณสถานในฐานะทีเป็นเครืองหมายทีจะนํามาสนับสนุน

นโยบายชาตินิยมใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน กรมศิลปากรจึงถือกาํเนิดขึนมาพร้อมกบักฎหมายทีใช้

เพือการคุม้ครองโบราณสถานฉบับแรก แต่จากปัญหาทางเศรษฐกิจ อนัเป็นผลสืบเนืองมาจาก

สงครามโลกครังที 1 กรมศิลปากรจึงถูกยุบไปเพือเป็นการประหยดังบประมาณและลดอตัรา

บุคลากรลง ทาํใหก้ารอนุรักษแ์ละคุม้ครองโบราณสถานในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจา้อยูห่วัซบเซาลงโดยขณะนันหน้าทีในการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุกลายเป็นของ

ราชบณัฑิตยสภา ต่อมาภายหลงัเปลียนแปลงการปกครองเมือ พ.ศ. 2475 รัฐบาลในขณะนันไดมี้ 

 

 

 

                                                             
161 Law on Cultural Heritage 2001 Article 71. 
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การประกาศบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2477 ขึน เพือการอนุรักษแ์ละคุม้ครองโบราณสถานทีมีอยูท่วัราชอาณาจกัร พร้อมกบั

การเกิดขึนมาของกรมศิลปากรอีกครังหนึง162 

หลังจากทีพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2477 ไดป้ระกาศใชเ้มือวนัที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 แลว้ จึงได้

ประกาศยกเลิกกฎหมายเดิมทีมีอยูท่งัหมด และกฎหมายฉบบันีเอง ไดบ้ญัญติัให้โอนอาํนาจหน้าที

การควบคุม ดูแล รับผดิชอบโบราณสถานและโบราณวตัถุจากราชบณัฑิตยสภามาเป็นอาํนาจหนา้ที

ของกรมศิลปากร โดยพระราชบญัญติัฉบบันีใชบ้ังคบัอยู่เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี ต่อมาเมือ

พระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ใช้บงัคับ พระราชบญัญติัว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวตัถุ โบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2477 จึงถูกยกเลิกไป แต่หลกัการสาํคญัของพระราชบญัญติัฉบบัใหม่นีส่วนใหญ่

ยงัคงหลกัการเดิมไว้163 นับตังแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัตินี 

ถูกแก้ไขปรับปรุงหลายครัง ครังสุดท้ายเมือปี พ.ศ. 2535 ด้วยเหตุว่ามีบทบัญญัติบางมาตราที 

ไม่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในการดา้นการคุม้ครอง ดูแลรักษา การบูรณะ และการซ่อมแซม

โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ และอตัราโทษทีกาํหนดไวต้าํไป ทาํให้มีผูก้ระทาํความผิด

เกียวกบัการลกัลอบ บุกรุก ขุดคน้ และทาํลายโบราณสถาน ลกัลอบนาํเขา้หรือส่งโบราณวตัถุทีมี

คุณค่าทางประวติัศาสตร์และศิลปะออกนอกราชอาณาจกัรเพิมขึน ดงันัน จึงตอ้งปรับปรุงกฎหมาย

ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพยงิขึน164 

 

 

 

 

 

                                                             
162 ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการขึนทะเบียนและกาํหนดเขตทีดินโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (น. 51). เล่มเดิม. 
163 การใช้กฎหมายเป็นกลไกในการคุ้มครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึงเป็นผลกระทบจากการสร้าง

เขือน (น. 32), โดย ชยัวุฒิ วิชาพูล, 2541, กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
164 หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2535. 
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 3.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

  นบัตงัแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ใชบ้งัคบั มีการกาํหนด

หลกัในการกระจายอาํนาจไวใ้นบทต่าง ๆ ทีผลกัดันทาํให้เกิดการกระจายอาํนาจการปกครอง 

สู่ท้องถิน ซึงเมือพิจารณาจากเนือหาของรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยทีเนน้หลกัการกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถินเพือทาํให้การพฒันาประเทศเป็นไปดว้ย

ความรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถินนนั  ๆจนกระทงัรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้การกาํหนดกรอบของสิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของประชาชนและองคก์รปกครองทอ้งถินในเรืองทีเกียวกบัการบริการสาธารณะและในเรืองการ

ดูแลเกียวกบัศิลปะและวฒันธรรมไว ้ดงันี165   

1)  ความเป็นอิสระขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยรัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระ

แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน

ท้องถิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดทาํบริการ

สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาในพืนที166 

2)  การกระจายอาํนาจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอาํนาจในการดูแลและจัดทาํบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของ

ประชาชนในทอ้งถิน และมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการเพือทอ้งถินของตน 

แต่ทงันีตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย167 

3)  หนา้ทีในการดูแลรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน วฒันธรรม และการ

จดัการศึกษาอบรมฝึกอาชีพของทอ้งถิน โดยรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

มีอาํนาจในการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถินตน168 

4)  หนา้ทีในการรักษาคุณภาพสิงแวดลอ้มทอ้งถิน โดยรัฐธรรมนูญไดก้าํหนดใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจในการจดัการ บาํรุงรักษา และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิงแวดล้อมทีอยู่ในเขตพืนที และมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มนอกทอ้งทีของตนเฉพาะส่วนทีมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนในทอ้งที 

                                                             
165 กฎหมายปกครอง (น. 147 - 161), โดย นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์ 2552, กรุงเทพฯ : วิญ ูชน. 
166 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 281. 
167 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 283. 
168 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 289. 
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ทีตนรับผดิชอบ รวมทงัมีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและ

สุขภาพของประชากรในพืนทีตน169 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไม่ไดก้ล่าวถึงการอนุรักษ์และ

คุม้ครองโบราณสถานไวโ้ดยตรง แต่รัฐธรรมนูญไดรั้บรองไวใ้นสิทธิชุมชนทีมีส่วนร่วมในการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มร่วมกบัรัฐ ตามมาตรา 66 ซึงบญัญติัไวใ้นส่วนที 12 

ความว่า “บุคคลซึงรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนท้องถินดังเดิม ย่อมมีสิทธิ

อนุรักษห์รือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของชาติ 

และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื” ในฐานะที “โบราณสถาน” 

ถกูกาํหนดใหเ้ป็นสิงแวดลอ้มประเภทหนึงตามมาตรา 4170 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 จึงยอ่มไดรั้บการรับรองตามบญัญติัของรัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวดว้ย 

นอกจากนี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัมีการบัญญัติ 

ให้ขา้ราชการทหารมีส่วนร่วมในการป้องกนัและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ ช่วยเหลือราชการ 

รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถิน และ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม171 

 3.3.2  พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 เป็นเครืองมือสาํคญัทีกรมศิลปากรใชใ้นการปกป้องคุม้ครองมรดกของชาติ โดยมีสาํนัก

โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทาํหน้าทีดาํเนินการสํารวจขุดค้น ควบคุมการบูรณะ

โบราณสถาน ขึนทะเบียนโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ซึงพระราชบัญญัติดังกล่าว 

มีสาระสาํคญั ดงันี 

1)  อาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ที 

กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานทีสงักดัอยูใ่นกระทรวงวฒันธรรม มีอาํนาจหน้าทีโดยตรง

ในการกาํหนดแนวทางและดาํเนินการทํานุบํารุง สงวนรักษา ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมของชาติ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบดูแล 

                                                             
169 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 290. 
170 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา   “สิ งแวดล้อม” 

หมายความว่า สิงต่าง ๆ ทีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพทีอยู่รอบตวัมนุษยซึ์งเกิดขึนโดยธรรมชาติและสิงที

มนุษยไ์ดท้าํขึน. 
171 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 73. 
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ในการอนุรักษ์และสงวนรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุโดยตรง โดยมีการแบ่งหน้าที 

การทาํงานออกเป็นหลายหน่วยงานดว้ยกนั และโดยเฉพาะอธิบดีกรมศิลปากรซึงจะมีอาํนาจหน้าที

และบท บาททีสําคัญต ามที พร ะราช บัญญัติโ บราณสถาน  โบราณ วัต ถุ  ศิลปวัต ถุ  และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กาํหนดไว ้โดยอาํนาจของพนกังานเจา้หนา้ทีมีดงัต่อไปนี 

(1)  อธิบดีกรมศิลปากร 

ในฐานะเป็นผูบ้ังคบับัญชาสูงสุดของกรมศิลปากร อธิบดีกรมศิลปากรจึงมีอาํนาจ

หน้าทีในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ.2535) โดยกฎหมายฉบับนี 

ได้กาํหนดบทบาทอาํนาจหน้าทีให้อธิบดีกรมศิลปากรปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายไว ้

หลายประการ ดงันี 

(ก)  การขึนทะเบียนโบราณสถานและการกาํหนดเขตทีดินให้เป็นเขตของโบราณสถาน 

ทีขึนทะเบียนไวแ้ลว้นนั กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นอาํนาจของอธิบดีกรมศิลปากร 

(ข)  การขึนทะเบียนโบราณวตัถุ กฎหมายให้เป็นอาํนาจของอธิบดีกรมศิลปากร 

ทาํการขึนทะเบียนโบราณวตัถุ เฉพาะกรณีทีมีคุณค่าพิเศษทางดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี หรือ

ศิลปะทีอยู่ในความครอบครองของบุคคล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอืน ๆ ได ้

ทวัประเทศ ยกเวน้ทีเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และอยู่ในความควบคุมดูแลของ 

กรมศิลปากร 

(ค)  ออกกฎเกณฑ์ วิธีการและเงือนไข เช่น หลักเกณฑ์การจัดให้เข้าชมโบราณสถาน 

ทีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค่าชมหรือค่าบริการอืนๆ การจดัทาํ

ทะเบียนโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุทีมีอายุตังแต่สมยัอยุธยาขึนไป หรือหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ

เงือนไขเกียวกบัการผลิต การคา้หรือมีไวใ้นสถานทีทีทาํการคา้ซึงสิงเทียมโบราณวตัถุหรือสิงเทียม

ศิลปวตัถุทีควบคุมการทาํเทียม รวมทังออกระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต 

ทาํการคา้โบราณวตัถุ หรือศิลปวตัถุ เป็นตน้ 

(ง)  ออกหนงัสืออนุญาตใหท้าํการคา้ขายโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ หรือไม่อนุญาตให้ทาํ

การคา้ขาย ตลอดจนการต่อเติม ทาํลาย เคลือนยา้ยโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน 

เป็นตน้ 

(จ)  มีอาํนาจเขา้ไปตรวจสถานทีผลิต สถานทีทาํการคา้ สถานทีจดัแสดงหรือเก็บรักษา

โบราณวตัถุ พร้อมทังมีอาํนาจยึดหรืออายดัโบราณวัตถุทีต้องสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามขันตอน 
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ทีกฎหมายกาํหนด และนอกจากนีในขณะปฏิบติัหน้าทีของอธิบดี หรือผูซึ้งอธิบดีมอบหมาย หรือ

พนกังานเจา้หนา้ที ใหเ้ป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย172 

(ฉ)  มีอาํนาจสงัใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีหรือบุคคลใด ๆ ทาํการซ่อมแซมหรือกระทาํการ

ดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการบูรณะหรือรักษาไวใ้ห้คงสภาพเดิมได ้แต่ตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้

เจา้ของหรือผูค้รอบครองทราบก่อน 

(2)  พนกังานเจา้หนา้ทีอืน 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 4 ไดนิ้ยามคาํว่า “พนักงานเจา้หน้าที” ไว ้

หมายความว่า ผูซึ้งดาํรงตาํแหน่งทีรัฐมนตรีได้แต่งตงัให้ปฏิบติัการตามพระราชบัญญติันี โดยมี

อาํนาจหน้าทีเขา้ไปในโบราณสถานเพือตรวจดูว่าไดมี้การซ่อมแซม แกไ้ข เปลียนแปลง รือถอน 

ต่อเติม ทาํลายเคลือนยา้ยโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคน้สิงใด ๆ 

หรือปลกูสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่ ในการนีใหพ้นกังานเจา้หน้าทีมีอาํนาจยึด

หรืออายดัวตัถุทีมีเหตุอนัสมควรสงสยัว่าจะเป็นวตัถุ ทีไดม้าจากการขุดคน้ในบริเวณโบราณสถาน

ได้173 มีอาํนาจเข้าไปในสถานทีผลิต สถานทีทําการค้าสถานทีแสดง หรือสถานทีเก็บรักษา

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ หรือสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุ ระหว่างพระอาทิตยขึ์น 

ถึงพระอาทิตยต์ก หรือระหว่างเวลาทาํการ เพือตรวจดวู่าไดมี้การปฏิบติัถกูตอ้งตามพระราชบญัญติันี

หรือไม่ หรือเพือตรวจดูว่ามีโบราณวตัถุ หรือศิลปวตัถุ หรือสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือสิงเทียม

ศิลปวตัถุทีไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือมีสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุทีมิได้

ปฏิบติัตามประกาศทีอธิบดีกาํหนดอยู่ในสถานทีนันหรือไม่ และในกรณีทีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า

มิได้มีการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามพระราชบญัญัตินี หรือมีโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ หรือสิงเทียม

โบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุทีไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือ 

สิงเทียมศิลปวตัถุทีมิไดป้ฏิบติัตามประกาศทีอธิบดีกาํหนด ให้พนักงานเจา้หน้าทีมีอาํนาจยึด หรือ

อายดัโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ หรือสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุนัน เพือประโยชน์ 

 

                                                             
172 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 21 ตรี. 
173 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 10 ทวิ. 
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ในการดํา เนินคดีได้174 นอกจากนีหากเป็นกรณีทีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุทีซ่อนหรือฝัง 

หรือทอดทิ งไวใ้นราชอาณาจกัรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจจาํเพาะโดยพฤติการณ์ซึงไม่มีผูใ้ด

สามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าทีซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ งจะอยู่ในกรรมสิทธิหรือความ

ครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ใหต้กเป็นทรัพยสิ์นของแผน่ดิน ผูเ้ก็บไดต้อ้งส่งมอบแก่พนักงาน

เจา้หนา้ทีหรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา175  

2)  วิธีการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ 

ในปัจจุบันการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุเป็นหน้าทีของกรมศิลปากร 

โดยมีความมุ่งมนัทีจะอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ในเรืองมรดกทางวฒันธรรมแก่ประชาชน 

ใหเ้ขา้ใจและเกิดความภาคภูมิใจในอารยธรรมของตน อนัจะนาํมาซึงความรักและหวงแหนสมบติั

ของชาติ นอกจากนียงัดาํเนินการรวบรวม สงวนรักษา คุม้ครอง ดูแลรักษาความปลอดภยั จดัทาํ

ทะเบียนหลกัฐาน ซ่อมแซมโบราณวตัถุให้คงสภาพ ทาํการศึกษาคน้ควา้ จดัทาํกิจกรรม ศึกษา

เผยแพร่ความรู้เกียวกับวัตถุทีรวบรวมไว ้ให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี รวมทงัทาํหน้าทีขึนทะเบียนโบราณสถาน

และโบราณวตัถุทีมีคุณค่าสมควรเป็นสมบติัของชาติ  

กรมศิลปากรได้มีการดําเนินงานในการจัดการดูแลแหล่งโบราณสถานต่าง  ๆ 

ทวัประเทศตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) โดยแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 5 ขนัตอน คือ176 

(1)  การประกาศขึนทะเบียนโบราณสถาน (registration) เป็นกระบวนการทางกฎหมาย

ในการสํารวจจาํนวนโบราณสถานและแหล่งทีตัง การประเมินค่าและจัดอนัดับความสําคัญ 

การกาํหนดขอบเขต ซึงการประกาศขึนทะเบียนบัญชีโบราณสถานก็เพือให้การคุ้มครองและ

กาํหนดโทษผูที้ทาํใหโ้บราณสถานเสียหาย 

                                                             
174 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 21. 
175 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 24. 
176 แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แก้ไขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) (น. 96 - 97). เล่มเดิม. 
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(2)  การตรวจและการคุ้มครองโบราณสถานและสภาพแวดล้อมในโบราณสถาน

(protection) เป็นกระบวนการควบคุมดูแลโบราณสถานทีขึนทะเบียน การห้ามทาํการแก้ไขและ 

การส่งพนกังานเจา้หนา้ทีไปตรวจสภาพ 

(3)  การซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์ตามสภาพเดิม (restoration) เป็นกระบวนการ 

ทางเทคนิคซึงมีหลกัสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ การรักษาวสัดุดงัเดิม การรักษากระบวนการช่างฝีมือ 

การรักษารูปแบบของการก่อสร้าง และการควบคุมสภาพแวดลอ้มดงัเดิม 

(4)  การซ่อมบาํรุง (maintenance) เป็นการบาํรุงรักษาสภาพของโบราณสถานและ

สิงแวดลอ้มไวใ้หป้ลอดภยัจากการกระทาํของมนุษย ์ธรรมชาติ หรือผลกระทบอืน ๆ 

(5)  การบริหารทางการศึกษาและท่องเทียว (education and tourism service) เป็นการจดั

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม เป็นนโยบายรัฐบาลทีจะสร้างคุณค่า 

ทางเศรษฐกิจ เช่น การจดัแสดงพิพิธภณัฑเ์พือนาํรายไดม้าสู่ประเทศและทอ้งถิน 

จากแนวทางการอนุ รักษ์โบราณสถานของภาครัฐทีกล่าวมานี  เป็นหลักการ 

ทีครอบคลุมไปถึงการดาํเนินการด้านต่าง ๆ ในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานแต่ละโครงการ

กล่าวคือ ด้านวิชาการซึงจะประกอบด้วยการทาํความเข้าใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรมโดยวิธีการศึกษาทางวิชาการ ซึงผลของการศึกษาเพือนาํเอาความรู้ไปใชใ้นการสงวน 

รักษา และนําขอ้เท็จจริงเหล่านันเสนอแก่ฝ่ายปฏิบัติการ ในดา้นสภาพแวดลอ้มซึงจะตอ้งมีการ

เรียนรู้ขอ้ผดิพลาดจากอดีตเพือนาํมาใชใ้นการวางแผนอยา่งระมดัระวงัต่อแผนปฏิบติัการ เพือมิให้

เกิดการปฏิบติัการทีผิดพลาดซาํซากและไม่เป็นการทาํลายระบบนิเวศวิทยาและสิงมีชีวิต รวมทงั

เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสังคม เศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์โบราณสถานทีตังอยู ่

ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทวัประเทศ 

การดาํเนินการในด้านกฎหมาย จากแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของภาครัฐ

ดงักล่าวนนัไดก้าํหนดแนวทางใหน้กัอนุรักษจ์ะตอ้งทาํความกระจ่างใหช้ดัต่อขอ้ปฏิบติัทีบญัญติัไว้

ในกฎหมายว่ามีอาํนาจในการดาํเนินงานมากนอ้ยเพียงใด การปฏิบติังานแต่ละขนัตอนจะตอ้งอาศยั

อาํนาจในมาตราใดและมาตรานันกาํหนดเป็นกฎหมายและระเบียบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

นักอนุรักษ์จะต้องคาํนึงถึงอาํนาจทีมีอยู่ในกฎหมายเพือการอนุรักษ์โบราณสถานอยู่เสมอเพือที

ป้องกันมิให้การดาํเนินงานไปกระทบสิทธิของประชาชนมากเกินควร การบังคับใช้กฎหมาย 

นกัอนุรักษก์็จะตอ้งเคร่งครัดต่อแนวทางตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้เพราะหากการบงัคบัใชก้ฎหมาย

เกียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างไม่เข้มงวด ก็ย่อมจะส่งผลทําให้การอนุรักษ์

โบราณสถานไม่มีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามการใชอ้าํนาจของเจา้หน้าทีนีจะเน้นให้ความสาํคญั

แก่การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นหลกั โดยคํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนแก่ภาคเอกชน 
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เป็นลาํดบัรอง แนวทางดงักล่าวจึงอาจจะทาํให้เกิดความขดัแยง้ขึนระหว่างภาครัฐและประชาชน

และไม่ไดรั้บการสนับสนุนจากภาคประชาชนเท่าทีควร อนัทาํให้เกิดปัญหาความขดัขอ้งในการ

ดาํเนินการอนุรักษโ์บราณสถานได้177   

3)  หนา้ทีของเจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

โดยทั วไปแลว้เจ้าของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานไม่ว่าจะขึนทะเบียนหรือไม่ 

ก็ตามตอ้งปฏิบติัตามทีพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2535) ห้ามมิให้ซ่อมแซม แกไ้ข เปลียนแปลง 

รือถอน ต่อเติม ทาํลาย เคลือนยา้ยโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคน้สิงใด  ๆ

หรือปลกูสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวน้แต่จะกระทาํตามคาํสงัของอธิบดีกรมศิลปากร

หรือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมศิลปากร และถา้หนงัสืออนุญาตนนักาํหนดเงือนไขไว้

ประการใดก็ตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขนันดว้ย178 แต่ในกรณีทีโบราณสถานนันไดขึ้นทะเบียนแลว้

เจา้ของหรือผูค้รอบครองจะตอ้งมีหนา้ทีเพิมขึน โดยเจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานตอ้งแจง้

การชาํรุด หักพงั หรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดเป็นหนังสือไปยงัอธิบดีกรมศิลปากรภายใน

สามสิบวนันับแต่วนัทีโบราณสถานชํารุด หักพัง หรือเสียหาย179 หากไม่แจ้งถือว่ามีความผิด 

ซึงบทลงโทษในกรณีนีกาํหนดใหจ้าํคุกไม่เกินหนึงเดือนหรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํ

ทงัปรับ นอกจากนีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโบราณสถานตอ้งยินยอมให้พนักงานเจา้หน้าทีหรือ

บุคคลใด ๆ ซึงไดรั้บคาํสงัจากอธิบดีกรมศิลปากรเขา้ทาํการซ่อมแซม หรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ 

เพือเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิม เมือได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากอธิบดี 

กรมศิลปากรแลว้180 และในกรณีทีมีการขัดขวางการปฏิบติังานของพนักงานเจ้าหน้าทีดังกล่าว 

แมพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

จะมิไดบ้ญัญติัฐานความผิดไวก้็ตอ้งพิจารณาจากบทบญัญติัในมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมาย

                                                             
177 กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย (น. 43), โดย พณิชพงศ์ พลบัผล, 2552, กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
178 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 10. 
179 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 9. 
180 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 11. 
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อาญา181 ฐานขัดขวางเจ้าพนักงานมาบังคับใช้ รวมทังหากเจ้าของหรือผูค้รอบครองโดยชอบ 

ดว้ยกฎหมายซึงโบราณสถานทีไดขึ้นทะเบียนแลว้ จดัใหมี้การเรียกเก็บค่าเขา้ชมหรือค่าบริการอืน

เป็นปกติธุระหรือจัดเก็บผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกิดจากโบราณสถานดังกล่าว เจ้าของหรือ 

ผูค้รอบครองโบราณสถานนนัตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทงัหมด หรือบางส่วนตามที

อธิบดีกรมศิลปากรกาํหนด182 

มาตรการในการอนุรักษ์โบราณสถานต่าง ๆ นัน เจ้าของโบราณสถานทีเป็นเอกชน 

จะมิได้รับผลกระทบต่อกรรมสิทธิทีตนมีอยู่เหนือโบราณสถาน เจ้าของยงัสามารถมีอาํนาจ

กรรมสิทธิเหนือโบราณสถานนันอยู่ เพราะกฎหมายไม่ไดมุ่้งหมายทีจะยึดหรือเอาโบราณสถาน 

มาเป็นของรัฐ เพียงแต่กฎหมายไดบ้ญัญติัให้ภาครัฐสามารถทีจะเขา้ไปจดัการดูแลเพือประโยชน์ 

ในการอนุรักษโ์บราณสถานนนัได ้โดยเคารพต่อกรรมสิทธิของเอกชนรายนันอยู่ แต่กฎหมายก็ให้

อาํนาจแก่รัฐทีจะเขา้ไปควบคุมการใชป้ระโยชน์ในโบราณสถานของเจา้ของนัน รัฐสามารถทีจะ

ห้ามมิให้เจา้ของกระทาํการใด ๆ ทีอาจจะส่งผลกระทบทาํให้โบราณสถานนันเสือมโทรมลงได ้

ดงันนั รัฐจึงสามารถทีจะใชม้าตรการอนุรักษโ์บราณสถานต่าง ๆ มาจดัการดูแลโบราณสถานทีเป็น

กรรมสิทธิของเอกชนไดอ้ยา่งเต็มที เพือใหไ้ดม้าตรฐานเหมือนเช่นเดียวกบัโบราณสถานแห่งอืน ๆ 

ทงันีก็เพือจุดประสงค์หลกัทีต้องการให้โบราณสถานซึงมีคุณค่าในทางประวติัศาสตร์ของชน 

ในชาติสามารถดาํรงอยูสื่บต่อไปนนัเอง183   

4)  สภาพบงัคบัของกฎหมาย 

พระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) ไดก้าํหนดสภาพบงัคบัของกฎหมายไวเ้พือบงัคบัใช้

กบัผูฝ่้าฝืนมาตราต่าง ๆ ไวส้องประการ คือ184 

 

                                                             
181 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138  ผูใ้ดต่อสู้หรือขดัขวางเจา้พนกังานหรือผูซึ้งตอ้งช่วยเจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายในการปฏิบติัการตามหนา้ที ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือ 

ทงัจาํทงัปรับถา้การต่อสู้หรือขดัขวางนัน ไดก้ระทาํโดยใชก้าํลงัประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใชก้าํลงัประทุษร้าย 

ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสีปี หรือปรับไม่เกินแปดพนับาท หรือทงัจาํทงัปรับ. 
182 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 9 ทวิ. 
183 กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย (น. 51). เล่มเดิม. 
184 การใช้กฎหมายเป็นกลไกในการคุ้มครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึงเป็นผลกระทบจากการสร้าง

เขือน (น. 71). เล่มเดิม. 
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(1)  สภาพบังคับทางกฎหมายมหาชน เช่น การให้อาํนาจอธิบดีกรมศิลปากรสั งพกั 

การใช้ใบอนุญาตหรือการเพิกถอนใบอนุญาตไม่ให้ค้าขายโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ ในกรณี 

ทีผูไ้ด้รับอนุญาตได้กระทาํผิดเงือนไขหรือฝ่าฝืนคาํสั งของอธิบดีกรมศิลปากรตามทีบัญญติัไว ้

ในมาตรา 30 ทวิ หรืออธิบดีกรมศิลปากรมีอาํนาจสั งระงับการก่อสร้างและให้รือถอนอาคาร 

ทีปลกูสร้างภายในเขตของโบราณสถานโดยฝ่าฝืนมาตรา 7 ทวิ 

(2)  สภาพบังคับทางอาญา มีการบัญญัติไว ้ในบทกําหนดโทษ เช่น การบุกรุก

โบราณสถานทาํให้เสียหาย ทาํลาย ทาํให้เสือมค่า หรือทาํให้ไร้ประโยชน์ซึงโบราณสถานจะถูก

ลงโทษจาํคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ ในกรณีหากเป็นการ 

ทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สือมค่า หรือทาํให้ไร้ประโยชน์นันเป็นโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุทีได้

ขึนทะเบียนแลว้จะถกูลงโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึงลา้นบาท หรือทงัจาํทงัปรับ185 

อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีมาตรการทางอาญาเพือลงโทษผูที้ฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายไว ้

แต่ปัญหาการบุกรุกเข้าไปลกัลอบทาํลายโบราณสถานหรือการลกัลอบเข้าไปลกัทรัพยที์เป็น

โบราณวตัถุก็ยงัคงเกิดขึนอยา่งต่อเนืองโดยผูก้ระทาํผดิเหล่านนัหาไดมี้ความเกรงกลวัต่อบทกาํหนด

โทษดงักล่าวแต่ประการใด 

 3.3.3  คาํสงักระทรวงวฒันธรรม ที 157/2547 ลงวนัที 23 เมษายน พ.ศ. 2547 

  พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

ไดก้าํหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจในการป้องกนั คุม้ครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน

และโบราณวัตถุ ดังนัน เพือปรับปรุงการแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ให้สอดคลอ้งกบัการแบ่งส่วน

ราชการของกระทรวงวฒันธรรมและกรมศิลปากรตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม พ.ศ. 2545 

รวมทงัเพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลรักษาโบราณสถาน 

โบราณวตัถุและศิลปวตัถุของชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมจึงอาศยัอาํนาจตามมาตรา 6 

แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(แกไ้ขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2535) ประกอบกบัมาตรา 126 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ

บริหารและอาํนาจหนา้ทีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. 2545 กาํหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี และนายกองค์การ  

 

                                                             
185 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 33. 
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บริหารส่วนตาํบลเป็นพนกังานเจา้หนา้ทีทีมีอาํนาจดาํเนินการในภารกิจดา้นการป้องกนั คุม้ครอง 

ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ เฉพาะทีเกียวขอ้งและสาํคญัในระดบัชุมชนและ

ระดบัทอ้งถินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีอธิบดีกรมศิลปากรกาํหนด 

จากคาํสงัดงักล่าวมีผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนอกจากจะมีอาํนาจหนา้ทีในการ

จดัระบบการบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน อาทิ การสาธารณูปโภค และ

การก่อสร้างอืน ๆ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้ว 

ยงัมีอาํนาจเพิมเติมตามทีพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) โดยมีอาํนาจเขา้ไปในโบราณสถานเพือ

ตรวจดูว่าไดมี้การซ่อมแซม แกไ้ข เปลียนแปลง รือถอน ต่อเติม ทาํลายเคลือนยา้ยโบราณสถานหรือ

ส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดค้นสิงใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณ

โบราณสถานหรือไม่ โดยสามารถยึดหรืออายดัวตัถุทีมีเหตุอนัสมควรสงสัยว่าจะเป็นวตัถุทีไดม้า

จากการขุดคน้ในบริเวณโบราณสถานได้186 นอกจากนียงัมีอาํนาจเข้าไปในสถานทีผลิต สถานที 

ทาํการคา้ สถานทีแสดง หรือสถานทีเก็บรักษาโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ หรือสิงเทียมโบราณวตัถุ

หรือสิงเทียมศิลปวตัถุ ระหวา่งพระอาทิตยขึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือระหว่างเวลาทาํการ เพือตรวจดูว่า

ไดมี้การปฏิบติัถกูตอ้งตามพระราชบญัญติันีหรือไม่ หรือเพือตรวจดูว่ามีโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุ 

หรือสิงเทียมโบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุทีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสิงเทียม

โบราณวตัถุ หรือสิงเทียมศิลปวตัถุทีมิไดป้ฏิบติัตามประกาศทีอธิบดีกรมศิลปากรกาํหนดอยู่ใน

สถานทีนันหรือไม่ และในกรณีทีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามิได้มีการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตาม

พระราชบญัญติันี หรือมีโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุหรือสิงเทียมโบราณวตัถุหรือสิงเทียมศิลปวตัถุ 

ทีไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือสิงเทียมโบราณวตัถุหรือสิงเทียมศิลปวตัถุทีมิไดป้ฏิบติัตาม

ประกาศทีอธิบดีกาํหนด ก็มีอาํนาจยดึหรืออายดัโบราณวตัถุหรือศิลปวตัถุหรือสิงเทียมโบราณวตัถุ

หรือสิงเทียมศิลปวตัถุนนัเพือประโยชน์ในการดาํเนินคดีได้187 

 

 

 

    

                                                             
186 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 10 ทวิ.  
187 พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ข

เพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) มาตรา 21. 
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 3.3.4  พระราชบัญญัติก ําหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 

  ในปัจจุบนัประเทศไทยมีโบราณสถานเป็นจาํนวนมาก แต่ผูป้ฏิบติังานและงบประมาณ 

มีไม่เพียงพอ กรมศิลปากรซึงเป็นหน่วยงานรัฐทีมีหน้าทีและรับผิดชอบภารกิจการอนุรักษ์

โบราณสถานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ยงัตอ้งการการสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ จากองค์กรอืน ๆ ทงัในภาครัฐและเอกชนอยู ่ในการนี

กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม จึงไดถ่้ายโอนภารกิจการบาํรุงรักษาโบราณสถานขนัพืนฐาน

และการดูแลรักษาโบราณสถานในระดบัทอ้งถินใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพือให้ทอ้งถิน

ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถาน ซึงเป็นไปตามกฎหมายในเรืองการกระจายอาํนาจไป 

สู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติเกียวกับการถ่ายโอนอาํนาจการอนุรักษ์

โบราณสถานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้ในมาตรา 16 โดยการบัญญัติให้เทศบาล 

เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีอาํนาจและหนา้ทีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ

เพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของตนเอง โดยการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาทอ้งถิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน 

  ในส่วนของแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินไดก้าํหนดใหก้รมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม ถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบญัญติั

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินในการบาํรุง ดูแล และรักษาโบราณสถานขนัพืนฐาน และโบราณสถานระดบัทอ้งถิน 

ซึงมีขอบเขตการถ่ายโอน ดงันี188 

  1)  การดาํเนินการในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

  2)  การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถานขันพืนฐาน โดยรัฐเป็นผูใ้ห้การ

สนบัสนุน กาํกบัดูแลและใหค้าํแนะนาํ 

  3)  รัฐให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และ 

หอจดหมายเหตุประจาํทอ้งถิน 

  4)  การถ่ายโอนอาํนาจหนา้ทีเกียวกบัการจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุทีมีความ

เกียวขอ้งสาํคญัระดบัทอ้งถินใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยใหมี้คณะกรรมการของส่วนกลาง

ทีมีผูเ้ชียวชาญและนักวิชาการร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากําหนดว่าโบราณสถานและ

                                                             
188 ปัญหาการบงัคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการโบราณสถานโบราณวัตถุ และสถานทีศักดิ สิทธิ  : 

ศึกษากรณีเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยธุยา (น. 96 - 97). เล่มเดิม. 
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โบราณวตัถุใดมีระดบัความเกียวขอ้งสาํคญัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบัโลก 

โดยให้ถ่ายโอนเฉพาะโบราณสถานและโบราณวตัถุทีมีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์และความสาํคัญ 

ในระดบัชุมชนและทอ้งถิน 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถินทีได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาํบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา ซึงภารกิจ

ดงักล่าวจัดอยู่ในประเภทของกลุ่มงานหน้าทีทีตอ้งทาํ ทงันี องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินระดับ 

ต่าง ๆ นนั จะมีอาํนาจหน้าทีดูแลรักษาและจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุทีอยู่ในเขตพืนที

ของตน สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวดัสามารถสนับสนุนการดูแลรักษาโบราณสถานและ

โบราณวตัถุได ้โดยพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนความตอ้งการดา้นต่าง ๆ ตามทีเทศบาลหรือองค์การ

บริหารส่วนตาํบลทีมีโบราณสถานอยูใ่นพืนทีเสนอขอมา หรืออาจเป็นผูเ้ริมเสนอให้การสนับสนุน

บุคลากรหรืองบประมาณ เพือดาํเนินการกิจกรรมการดูแลรักษาและจดัการโบราณสถานและ

โบราณวตัถุทีอยูใ่นเขตพืนทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  ดงันัน เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถดาํเนินภารกิจตามอาํนาจหน้าที 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตม้าตรฐานเดียวกนั จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องมีมาตรฐานการดูแล

โบราณสถานในส่วนทีเกียวกบัการปกป้อง คุม้ครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ และการ

จดัการดูแลพิพิธภณัฑ์และจดหมายเหตุ เพือใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบติังานให้กับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 

  1)  เพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีแนวทางในการวางแผนกาํหนดหลกัเกณฑ์และ

แผนปฏิบติังาน สาํหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ การจดัการดูแลพิพิธภัณฑ์และ

จดหมายเหตุ 

  2)  เพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินสามารถจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ

สาํหรับการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ การจดัการดูแลพิพิธภณัฑ์และจดหมายเหตุ อนัจะ

ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

  3)  เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีกรอบมาตรฐาน ตัวชีว ัดขันพืนฐานและ 

ขนัพฒันาในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ การจดัการดูแลพิพิธภณัฑแ์ละจดหมายเหตุ 

  การกระจายอาํนาจเพือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม และมีหน้าที

บาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถินและวฒันธรรมอันดีของท้องถิน นับเป็น 

สิงสาํคญัอยา่งยงิในการพลิกโฉมหนา้ของการอนุรักษแ์ละพฒันามรดกทางศิลปวฒันธรรมทีแต่เดิม

เป็นหนา้ทีของราชการส่วนกลางแต่เพียงฝ่ายเดียวในการดาํเนินงาน แต่ต่อไปในอนาคตนันองค์กร 
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ปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาททีสาํคัญต่อไป ซึงจะเป็นการแบ่งเบา

ภารกิจของภาครัฐลงไป และจะเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสําคัญของมรดกทาง

ศิลปวฒันธรรมของชาติและของทอ้งถินดว้ย189 

 

                                                             
189 กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย (น. 53). เล่มเดิม. 
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บทที 4 

วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการบังคบัใช้กฎหมาย 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

นบัตงัแต่ประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององคก์ารการศึกษาวทิยาศาสตร์และ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO นัน ประเทศไทยได้ทาํข้อตกลงตลอดจนมีการ

ปรับปรุงกฎหมายให้มีแนวทางและการคุม้ครองอนุรักษ์เกียวกับโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

โดยเฉพาะการนาํหลกัการดงักล่าวเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการเกียวกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน

และโบราณวตัถุของประเทศไทยในวงกวา้ง ซึงส่วนใหญ่กฎหมายจะกาํหนดหน่วยงานทีรับผดิชอบ

และมีอาํนาจหน้าที คือ กรมศิลปากร และกฎหมายดังกล่าวยงักาํหนดขอบเขตและอาํนาจหน้าที

เกียวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยกฎหมายดังกล่าว คือ 

พระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายดังก ล่าวที เ กียวกับการบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงทาํให้

พบปัญหาทางกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

 

4.1  ปัญหาทางกฎหมายเกยีวกบัภารกจิและการบังคบัใช้กฎหมายของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 

นบัตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การนาํพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาบงัคบัใชก้บัโบราณสถานและโบราณวตัถุในประเทศไทยนัน 

เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิง การเกิดปัญหาเกียวกับการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุทีถือเป็นแหล่งเรียนรู้อนัทรงคุณค่า อีกทงัยงัเป็นสถานทีอนับ่งบอกถึง
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รากเหง้าแห่งประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยทีควรค่าในการอนุรักษ์จากประวติัศาสตร์ในอดีต 

เพราะหากมีการบังคับใช้กฎหมายแลว้ส่งผลกระทบทาํให้มรดกทางประวติัศาสตร์หรือมรดก 

ทางวฒันธรรมเหล่านีเกิดความเสียหายหรือเกิดผลกระทบ จะทาํให้โบราณสถานและโบราณวตัถุ

สาบสูญหรือสูญหายไปจากประเทศไทยตลอดกาล 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎมายทีเกิดจากการกาํหนดภารกิจและการบังคับใช้ของ

หน่วยงานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 พบว่า ในประเทศไทยเกิดปัญหาทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบักรณีดงักล่าว สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัภารกิจของหน่วยงานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2.  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  เมือพิจารณาปัญหาจากการศึกษาเปรียบเทียบทงัขอ้เท็จจริงและหลกัการทางกฎหมาย 

ตลอดจนแนวคิดและขอ้กฎหมายของต่างประเทศ จึงจะขอกล่าวถึงปัญหาทีเกิดขึนในลกัษณะต่าง  ๆ 

ดงัต่อไปนี 

 4.1.1  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัภารกิจของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  ในปัจจุบันการบริหารโบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นหน้าทีของกรมศิลปากร 

โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 อีกทงัยงัมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีอาศยัอาํนาจในการเขา้ไปทาํหน้าที

เช่นเดียวกับกรมศิลปากร โดยอาํนาจหน้าทีดังกล่าวได้อาศยัอาํนาจจากการถ่ายโอนอาํนาจ 

ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถินตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 เพือให้เจา้พนักงานทอ้งถินเป็นพนักงานเจา้หน้าที

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 2 พ.ศ. 2535) และองค์กรปกครองส่วนท้องถินไดอ้าศยัอาํนาจจากคาํสั ง

กระทรวงวัฒนธรรม ที 157/2547 ทีก ําหนดให้ผูบ้ริหารและข้าราชการขององค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถินเป็นเจา้พนกังานและมีหนา้ทีตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยมีอาํนาจหน้าทีเพือปกป้อง คุม้ครอง ควบคุมดูแล 

รักษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ ซึงถกูกาํหนดหนา้ทีตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ 

ตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
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  จากการศึกษาพบว่า ในการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานพบว่า เกิดปัญหาการ 

ทบัซอ้นกนัของอาํนาจหนา้ทีตามกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยงิเกิดปัญหาการบงัคบัใช้

กฎหมายตามอาํนาจหนา้ทีโดยอาศยัอาํนาจจากกฎทีออกโดยกระทรวงวฒันธรรมในการมาบงัคบั

ใชก้ฎหมาย เนืองจากในกรณีมีการบุกรุก หรือทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุในเขตพืนที

กาํหนดความรับผดิชอบ ทงัพนกังานเจา้หนา้ทีของกรมศิลปากร หรือพนกังานเจา้หนา้ทีขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถินจึงมีอาํนาจดาํเนินการตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และ มาตรา 21 ทวิ 

โดยเมือพิจารณาจากขอ้กฎหมายจะเห็นไดว้่า อาํนาจหน้าทีตามกฎหมายของพนักงานเจา้หน้าที 

จากหน่วยงานทังสององค์กรมีความทับซ้อนกันอย่างชัดเจน เนืองจากตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 

พ.ศ. 2535) ให้ได้อาํนาจหน้าทีกับพนักงานเจ้าหน้าทีของทังสองหน่วยงาน คือ กรมศิลปากร 

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในการมีหนา้ทีเขา้ไปดูแล ปกป้อง ป้องกนั คุม้ครอง และอนุรักษ์

โบราณสถาน อีกทงัยงัใหอ้าํนาจเพือตรวจดูว่าในบริเวณรอบโบราณสถานไดมี้การกระทาํทีขดัต่อ

พระราชบญัญติัดงักล่าวหรือไม่  

  จากการศึกษาพบว่า พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ก ําหนดอํานาจหน้าทีและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย คือ 

ได้ก ําหนดให้กรมศิลปากรเป็นผู ้มีอ ํานาจตามกฎหมายและมีภาระหน้าทีในการอนุรั กษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุของทงัประเทศ ตลอดจนยงัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีไดอ้าศยั

อาํนาจตามพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 ประกอบกบัคาํสงักระทรวงวฒันธรรม ที 157/2547 เรือง แต่งตงัพนักงาน

เจา้หนา้ทีตามความในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทีไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารและขา้ราชการสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

เข้ามามีอาํนาจเช่นเดียวกันกับพนักงานเจ้าหน้าทีของกรมศิลปากร จากกฎดังกล่าวจึงถือให้

เจา้หนา้ทีทอ้งถินมีภารกิจเช่นเดียวกนันนัเอง 

  จากทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นไดว้่า กรมศิลปากรและองค์ปกครองส่วนท้องถินต่างมี

อาํนาจในการบริหารจัดการในพืนทีโบราณสถานและโบราณวัตถุตามกฎหมายกําหนด 

เช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้เกิดข้อพิพาทจากการใช้กฎหมายทีทับซ้อนกัน โดยต่างฝ่ายต่างอา้ง

กฎหมายทีให้อาํนาจหน้าทีกับองค์กรของตนในการเขา้ไปจดัการปัญหาในพืนทีโบราณสถาน 

เพราะกฎหมายแต่ละฉบับได้ก ําหนดภารกิจของแต่ละองค์กร ตลอดจนหน้าทีในการเข้าไป

ควบคุมดูแลตามทีพระราชบัญญัติแต่ละฉบับได้กาํหนดภารกิจหรือภาระหน้าทีเช่นเดียวกัน 

กล่าวคือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
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ไดก้าํหนดภารกิจและหน้าทีตลอดจนกาํหนดโครงสร้างของผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายทีมีหน้าที 

ในการอนุรักษ์ตลอดจนการควบคุมดูแลบริเวณโบราณสถานเป็นของกรมศิลปากร ส่วนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินได้อาศยัอาํนาจจากพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขันตอนการกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ในการใช้อาํนาจหน้าทีในภารกิจ คือ 

การควบคุมดูแลบริเวณโบราณสถานเช่นเดียวกนั ทาํให้เกิดปัญหาการทบัซ้อนของภารกิจตาม

กฎหมาย ส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาจากการนาํพระราชบญัญติัแต่ละฉบบัทีใหอ้าํนาจเดียวกนัมาบงัคบัใช้

และกาํหนดภารกิจ ตลอดจนสถานะของกฎหมายทีนาํมาใชใ้นการบงัคบัยงัอยูใ่นระดบัเท่าเทียมกนั 

  จากกรณีการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรทังสองทีกฎหมายได้กาํหนดโครงสร้าง 

ทีมีลกัษณะอาํนาจหน้าทีเดียวกนั เมือพิจารณาหลกัการกบัขอ้เท็จจริงพบว่า มีปัญหาขอ้เท็จจริง 

ทีเกิดจากการนําพระราชบัญญัติมาบังคับใชแ้ละส่งผลทาํให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสององค์กร

ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กรณีบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรือง การปฏิบัติตาม

พระราชบญัญัติกาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2542 (กรณีการจดัการดูแลโบราณสถาน โบราณวตัถุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ

ในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา) ซึงมีปัญหาในการตีความและบังคบัใชก้ฎหมาย จากการใช้

อาํนาจของสององคก์รทีกล่าวมาขา้งตน้ตามพระราชบญัญติัแต่ละฉบบั ซึงทาํให้เกิดปัญหาในการ

บริหารจดัการโบราณสถานตามกฎหมาย เนืองจากตามแผนปฏิบติัการกาํหนดขนัตอนและแผนการ

กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน กาํหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจเกียวกับ 

ด้านศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน ซึงประกอบด้วย การจัดการดูแล

โบราณสถาน โบราณวตัถุ และการจัดการดูแลพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยกาํหนดให้มี 

การถ่ายโอนใหเ้สร็จสินภายในปี พ.ศ. 2546 และจะแกไ้ขกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2544 แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการดาํเนินการตามแผน

แต่อยา่งใด โดยกรมศิลปากรยงัคงเขา้ดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีทีเห็นชอบในหลกัการแผน

แม่บทนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา เมือวนัที 23 มีนาคม พ.ศ. 2536 ซึงมติคณะรัฐมนตรีนี

ได้ล่วงเลยมาเป็นเวลามากแลว้ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายจึงไม่อาจถือเป็น

แนวทางปฏิบัติยกเว ้นเจตนารมณ์ของมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 ได ้สมควรทีจะไดมี้การถ่ายโอนภารกิจดงักล่าวใหแ้ก่เทศบาล 

  นอกจากนีกรมศิลปากรไดเ้ขา้ดาํเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยไม่ไดข้ออนุญาต

ก่อสร้างต่อเทศบาลตามพระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงกรณีดังกล่าวไม่ได้รับการ
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ยกเวน้ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522190 ประกอบกบักฎกระทรวง 

ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนืองจากรัฐมนตรี

มีอาํนาจออกกฎกระทรวงยกเวน้ไดเ้ฉพาะกรณีของอาคารโบราณสถาน วดัวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ 

ทีใช้เพือการศาสนา ซึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว ้ดังนัน การก่อสร้างสาธารณูปโภคอืน 

จึงต้องขออนุญาตจากเทศบาลก่อน เมือพิจารณาในเชิงบูรณาการแล้วการถ่ายโอนภารกิจ 

ให้เทศบาลบริหารจดัการเองจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถินเนืองจากท้องถินสามารถ 

เก็บรายไดเ้พือนําไปพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันท้องถินรับภาระจากการให้บริการ

สาธารณะแต่ไม่สามารถจดัเก็บรายไดจ้ากการชมเมืองโบราณ เนืองจากกรมศิลปากรไดด้าํเนินการ

จัดเก็บเอง โดยไม่ได้จัดส่งให้เทศบาล จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทยทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชนเพือให้ประชาชนไดร่้วมบริหาร

จดัการทอ้งถินของตนเองอนัจะก่อใหเ้กิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศใหสู้งขึน สอดคลอ้ง

กบัศกัยภาพของพืนทีและความต้องการของประชาชนและเพือให้การพฒันาระบบบริหารการ

จดัการบา้นเมืองทีดีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  เทศบาลนครนครศรีอยุธยาจึงขอหารือว่าตามมาตรา  284 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขันตอนการกระจาย

อาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 การดาํเนินการดา้นศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน ซึงประกอบดว้ยการจดัการดูแลโบราณสถาน โบราณวตัถุ และการ

จดัการดูแลพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตุในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยาจะเป็นอาํนาจหน้าที

ของเทศบาลนครนครศรีอยธุยาหรือกรมศิลปากร 

  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว ประกอบกับได้รับฟังคาํชีแจง 

จากผูแ้ทนสาํนกันายกรัฐมนตรี (สาํนกังานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน) ผูแ้ทนกระทรวงวฒันธรรม (กรมศิลปากร) และผูแ้ทนเทศบาลนครนครศรีอยธุยาแลว้ 

เห็นว่า แมม้าตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และพระราชบญัญติั

กาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2542 จะบญัญติัให้

รัฐตอ้งดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจทีรัฐดาํเนินการซาํซอ้นกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินหรือทีจดั

ใหบ้ริการในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินกต็าม แต่บทบญัญติั

                                                             
190 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงยกเวน้ ผ่อนผนั

หรือกาํหนดเงือนไขในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันีไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนเกียวกบัอาคาร ดงัต่อไปนี 

(4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ทีใชเ้พือการศาสนาซึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง 

ไวแ้ลว้โดยเฉพาะ. 
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ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินดังกล่าวมิได้มีผลให้ภารกิจของรัฐเหล่านีถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถินในทนัที หากแต่ตอ้งมีการพิจารณาจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินเพือกาํหนดว่าจะถ่ายโอนภารกิจใดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และจัดทาํ

แผนปฏิบติัการเพือกาํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจตามแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินต่อไป และเมือไดก้าํหนดขนัตอนการกระจายอาํนาจแลว้ หากอาํนาจใดเป็น

อาํนาจในทางบริหารซึงสามารถถ่ายโอนไดโ้ดยคาํสั งทางฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีย่อมสามารถ 

มีมติหรือสั งการให้ดาํเนินการโอนอาํนาจนันไปได้ในทันที แต่ถา้อาํนาจใดเกิดขึนโดยผลของ

กฎหมาย การจะถ่ายโอนไดโ้ดยวิธีใดยอ่มตอ้งเป็นไปตามทีกฎหมายนนั ๆ กาํหนด และถา้กฎหมาย

ทีเกียวขอ้งกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจของหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะโดยไม่อาจถ่ายโอนใหบุ้คคลอืนใดได ้

การจะดาํเนินการถ่ายโอนอาํนาจเพือใหเ้ป็นไปตามแผนและขนัตอนดงักล่าวกจ็าํเป็นตอ้งดาํเนินการ

แก้ไขกฎหมายเสียก่อน หากยงัมิได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ก็ไม่อาจมีอาํนาจหรือหน้าทีทีจะดาํเนินการในภารกิจทีจะถ่ายโอนนันได้ แมว้่าแผนปฏิบัติการ 

จะกําหนดให้ต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสามารถปฏิบัติภารกิจ 

ทีจะรับโอนภายในปี พ.ศ. 2544 ก็ตาม แต่เมือยงัมิไดมี้การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว จึงไม่อาจถือไดว้่า

ไดมี้การถ่ายโอนภารกิจเกียวกบัดา้นศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน มาให้แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแต่อย่างใด ภารกิจในการจดัการดูแลโบราณสถาน โบราณวตัถุ และ

การจัดการดูแลพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติและหอจดหมายเหตุในเขตเทศบาลนครนครศรีอยุธยา 

จึงยงัคงอยูใ่นอาํนาจความรับผดิชอบของกรมศิลปากร 

  อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างทียงัมิไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพือให้การเป็นไปตามแผนและขนัตอนการ

กระจายอาํนาจ หากจังหวดัเห็นว่าถา้ได้มีการมอบอาํนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ใหแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดั จะทาํให้

การบริหารราชการของจังหวดับรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแบบบูรณาการ และ 

กรมศิลปากรมิไดม้อบอาํนาจให้แก่ผูว้่าราชการจงัหวดัตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย 

การมอบอาํนาจ พ.ศ. 2546 ผูว้่าราชการจังหวดัก็อาจรายงานไปยงันายกรัฐมนตรีเพือสั งการให ้

กรมศิลปากรดาํเนินการตามระเบียบดงักล่าวต่อไปได ้

  อนึง ตามทีเทศบาลนครนครศรีอยุธยาระบุมาดว้ยว่า กรมศิลปากรไดเ้ขา้ดาํเนินการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยไม่ไดข้ออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
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พ.ศ. 2522 ก่อนนัน เห็นว่า ตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กาํหนดให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงยกเวน้อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใช้ใน

ราชการหรือใชเ้พือสาธารณประโยชน์ไดด้้วย และต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวง (ฉบับที 9) 

(พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยกเวน้ไวแ้ลว้ ดังนัน 

ในกรณีนีหากสาธารณูปโภคทีกรมศิลปากรดาํเนินการก่อสร้างอยู่ในความหมายคาํว่า อาคาร 

ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเป็นอาคารตามมาตรา 7 (1) ดงักล่าว กรมศิลปากร 

ก็ไดรั้บการยกเวน้ไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลนครนครศรีอยุธยาตามพระราชบญัญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรืองเสร็จที 25/2549) 

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การทีกฎหมายระดบัพระราชบญัญติัทีทงัสององค์กร

นาํมาบงัคบัใชไ้ดก้าํหนดภารกิจเกิดความทบัซอ้นกนัในการกาํหนดโครงสร้างและอาํนาจหน้าที 

ส่งผลทาํใหก้ารนาํกฎหมายของทงัสององคก์รมาบงัคบัใช ้จึงเกิดปัญหาดา้นภาระหน้าทีในการนาํ

กฎหมายมาบังคับใช้ ซึงบางกรณียงัส่งผลจากการตีความกฎหมายขององค์กรทีมีอาํนาจตาม

กฎหมายฉบบันนั ๆ เอง อีกทงัจากปัญหาดงักล่าวยงัมีผลโดยตรงต่อการปฏิบติัตามกฎหมายของ

หน่วยงานทงัสององค์กร เพราะไม่สามารถใชอ้าํนาจหน้าทีไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายในการควบคุมดูแล ป้องกนั คุม้ครอง หรืออนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ 

  อย่างไรก็ตาม เมือนําข้อเท็จจริงมาเปรียบเทียบกับหลักการตามทฤษฎีทีเกียวกับ

ภาระหนา้ทีหรือภารกิจของรัฐทีเกียวกบัการบริหารจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุ และการ

จัดการศึกษา ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพบว่า รัฐจะต้องมีภาระหน้าทีหรือภารกิจทีเกียวกับ 

การคุม้ครองดูแลศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงรัฐจะต้องกาํหนดภาระหน้าทีขององค์กร 

ของรัฐในการทาํหน้าทีอย่างชัดเจนว่า องค์กรใดจะเป็นองค์กรในการจัดทาํบริการสาธารณะ

ประเภทต่าง ๆ และมีหน้าทีในการจัดทาํบริการสาธารณะ ตลอดจนรัฐจะมีหน้าทีควบคุมดูแล 

โดยใชก้ฎหมายเป็นตวักลางในการทาํหนา้ทีตามหลกัการนนัเอง 

  จากการศึกษาปัญหากบัหลกัการขา้งตน้พบว่า ปัญหาการทบัซอ้นของกฎหมายในระดบั

พระราชบญัญัติทีส่งผลต่อภารกิจหรือภาระหน้าทีในการนํากฎหมายมาใช้บงัคบันัน บางกรณี 

เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีไดบ้ัญญัติรองรับมาตราต่าง ๆ 

ทีเกียวกบัการเขา้มามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในพืนทีของโบราณสถาน และ 

เกิดจากการทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้าํหนดกลไกในการเขา้มา 

มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพืนทีรอบบริเวณโบราณสถานต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึงส่งผล 

ทาํให้เกิดการบัญญติักฎหมายในลาํดบัต่าง ๆ เพือทาํให้เกิดความสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ แต่การกระทาํของรัฐทีไปกาํหนดภารกิจหรือภาระหนา้ทีมากจนเกินไป จึงส่งผลทาํให้
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ภารกิจหรือภาระหน้าทีของหน่วยงานทังสององค์กรเกิดความทบัซ้อนของกฎหมายในระดับ

เดียวกันหรือเท่าเทียมกันทีมีเนือหาเป็นการกําหนดบทบาทและสถานะของหน่วยงานใน

ภาระหนา้ทีเดียวกนั อีกทงัการกาํหนดใหพ้ระราชบญัญติัทงัสองฉบบักาํหนดโครงสร้างและหน้าที

ทับซ้อน จึงส่งผลทําให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

  เมือพิจารณาจากขอ้เท็จจริงเปรียบเทียบกบัหลกัการตามทฤษฎีทีเกียวกบัภารกิจของรัฐ 

ทีกาํหนดใหรั้ฐยอ่มมีภารกิจทีสาํคญัในลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงรัฐมีหน้าทีจดัทาํภารกิจ 

คือ การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จะพบว่า ในรัฐสมยัใหม่ทีเป็นประชาธิปไตยและยดึถือหลกันิติรัฐ 

รัฐจะตอ้งมีภารกิจในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมทีมีอยูใ่นรัฐของตน ตลอดจนรัฐตอ้งระมดัระวงั

มิใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมศิลปวฒันธรรมกลายเป็นการกาํหนดเนือหาทางศิลปวฒันธรรม หรือ

บงัคบัให้บุคคลตอ้งแสดงออกทางศิลปวฒันธรรมตามทีรัฐตอ้งการนันเอง โดยเมือพิจารณาจาก

การศึกษาเปรียบเทียบปัญหากบัทฤษฎีดงักล่าวพบว่า การกระทาํของหน่วยงานทงัสององค์กรทีใช้

การตีความอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายของแต่ละองค์กรมากาํหนดภารกิจ คือ กรมศิลปากรและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในการตีความเพือใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญัติในเรืองทีเกียวกับ 

การจดัการบริหารทีเกียวกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ ทาํใหเ้กิดปัญหาทบัซอ้นของภารกิจตาม

กฎหมายทีทับซอ้นกนั เพราะในกฎหมายแต่ละฉบับมีการกาํหนดเนือหาให้หน่วยงานทงัสอง

องค์กรมีอาํนาจหน้าทีเดียวกนั ส่งผลทาํให้การกระทาํของหน่วยงานเกิดปัญหาในการบังคบัใช้

กฎหมายตามภารกิจทีกฎหมายกําหนดได้ขัดต่อหลักการตามทฤษฎีดังกล่าว เนืองจาก

พระราชบญัญติัทงัสองฉบบัก่อใหเ้กิดปัญหาทีเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและเกิดปัญหาในส่วน

ทีเกียวกบัภาระหน้าทีตามกฎหมาย เพราะเมือหน่วยงานมีการตีความว่าอาํนาจหน้าทีและภารกิจ

ตามกฎหมายของหน่วยงานทีตนบังคับใช้ให้อาํนาจและเป็นอาํนาจประเภทเดียวกนั ทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ในการนาํกฎหมายไปบงัคบัใชแ้ละเกิดความทบัซอ้นของการใชอ้าํนาจ ดงันัน จึงสรุป

ไดว้่า ปัญหาทีเกิดขึนในประเทศไทยเกิดจากการทีกฎหมายของประเทศไทยมิไดมี้การกาํหนด

อาํนาจหนา้ทีและภารกิจของหน่วยงานรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไวอ้ย่างชดัเจน ส่งผลทาํให้

การกระทาํของหน่วยงานทังสององค์กรจึงขัดกับหลกัการตามทฤษฎีทีเกียวกับภารกิจของรัฐ 

ทีเกียวขอ้งกบัภารกิจในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมนนัเอง  

  ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ จึงเกิดความเสียหายจากการทับซอ้นของภารกิจและอาํนาจของ

หน่วยงานทงัสองต่อการป้องกนั คุม้ครอง อนุรักษ ์และฟืนฟ ูตลอดจนการบริหารจดัการทีเกียวกบั

การบงัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตามกฎหมายกาํหนดในส่วนของโบราณสถานและโบราณวตัถุของประเทศไทย

ซึงกรณีดงักล่าวยงัมีผลทาํใหป้ระเทศไทยเสียประโยชน์จากการเขา้เป็นสมาชิกภาคีตามอนุสัญญา
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คุม้ครองมรดกโลก เนืองจากการกระทาํจากการใชอ้าํนาจทบัซอ้นของหน่วยงานทังสององค์กร 

จะนาํไปสู่ความเสียหายต่อโบราณสถานและโบราณวตัถุทงัโดยตรงและโดยออ้ม ซึงทาํให้ประเทศไทย 

จะสูญเสียมรดกทางวฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ทีสาํคญัในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ 

อีกทงัจะก่อใหเ้กิดการถกูเพิกถอนการจดทะเบียนโบราณสถานของประเทศไทยเป็นแหล่งมรดกโลก

จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ส่งผลเสียหายโดยตรง 

ต่อประเทศไทย ดังนัน จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาจากภารกิจหรือภาระหน้าที 

ทีทบัซอ้นกนัในการบริหารจดัการพืนทีในเขตโบราณสถานยอ่มส่งผลต่อการอนุรักษโ์บราณสถาน

และโบราณวตัถุ และเป็นการกระทาํทีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของอนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก 

ทีประเทศไทยเขา้เป็นรัฐภาคีและไดล้งนามตามขอ้ตกลงดงักล่าวนนัเอง 

 4.1.2  ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  จากการทีประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีตามอนุสัญญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลก

ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ หรืออนุสัญญาคุม้ครองมรดกโลก ทีไดร้ะบุความตกลงระหว่าง 

รัฐภาคีในการยอมรับและให้ความร่วมมือทีเกียวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 

ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ โดยขอ้ตกลงตามอนุสัญญาดังกล่าวได้กาํหนดขอ้ตกลงทีเป็น

พนัธกรณีตามสญัญาทีรัฐภาคีตอ้งปฏิบติั โดยกาํหนดแนวทาง 4 แนวทาง คือ  

  1)  รัฐภาคีจะตอ้งกาํหนดนโยบายและวางแผนแม่บท เพืออนุรักษ์และจดัการแหล่งมรดกโลก

ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติทีค ํานึงถึงการอนุรักษ์ทีมีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อชุมชน 

  2)  กาํหนดมาตรการทีเหมาะสมด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการ  และการสนับสนุนทีเ กียวกับการปกป้อง  คุ ้มครอง การอนุรักษ์ และการฟืนฟู

บูรณปฏิสงัขรณ์แหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ 

  3)  ละเว ้นการดําเนินการใด ๆ ทีจะทําลายแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและ 

ทางธรรมชาติ ทงัทางตรงและทางออ้ม 

  4)  อธิปไตยสูงสุดเหนือแหล่งมรดกโลกยงัเป็นของประเทศสมาชิกซึงแหล่งมรดกโลก

ตงัอยู ่ 

  ในปัจจุบนัรัฐทีเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาดงักล่าวจึงไดน้าํแนวทางในการอนุรักษ์

โบราณสถานมาใชใ้นการอนุรักษห์ลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิงการอนุรักษ์ดว้ยวิธีการทางกฎหมาย

เพราะเป็นการป้องกันและคุ้มครองทีดีทีสุด ซึงการป้องกันของกฎหมายนีคือเป็นการป้องกัน 

โดยการกําหนดให้มีกฎหมายเพือการปกป้อง คุ ้มครอง อนุรักษ์ และฟืนฟูโบราณสถาน 
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และโบราณวตัถุ จากการถูกทาํลายโดยการบุกรุก หรือการกระทาํอืนใดทีจะส่งผลโดยตรงและ 

โดยออ้มกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

  การป้องกนัทางกฎหมายในกรณีทีเกียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุ คือ 

การกําหนดมาตรการในกฎหมาย และวางแผนให้มีการใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้ใหก้ฎหมายเป็นหลกัประกนัในการป้องกนัหรือปกป้องโบราณสถานและ 

โบราณวตัถุ จากการถกูทาํลายทีส่งผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ  ไม่ว่าจะโดยฝีมือมนุษย ์หรือจากธรรมชาติ

โดยสภาพ การป้องกันทางกฎหมายจึงเป็นเครืองมือทีมีความสําคัญทีจะทําหน้าทีในการ

ควบคุมดูแลใหม้รดกทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมยงัคงอยูสื่บต่อไปนานเท่านาน 

  เมือพิจารณาจากหลกัการตามอนุสัญญากับประเทศไทยทีเป็นรัฐภาคีสมาชิก พบว่า 

ประเทศไทยได้ลงนามตามขอ้ตกลงดงักล่าว ส่งผลทาํให้ประเทศไทยมีการกาํหนดกฎหมายทีมี

ลกัษณะเดียวกบัหลกัการตามอนุสญัญาดงักล่าว คือ ประเทศไทยไดมี้กฎหมายทีใชก้าํหนดภารกิจ

เกียวกับการจัดการบริหารและคุ้มครองโบราณสถานและโบราณวตัถุ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 

พ.ศ. 2535) ซึงกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทีมีเนือหาสอดคลอ้งกับหลกัการในการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามทีไดท้าํขอ้ตกลงตามอนุสญัญา  

  จากการศึกษาพบว่า การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไดใ้ห้อาํนาจหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าทีเพืออนุรักษ์และ

ปกป้องโบราณสถานนัน เห็นว่า เกิดปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการกาํหนดอาํนาจหน้าทีเพือบงัคบัใช้

กฎหมาย เนืองจากทงักรมศิลปากรและหน่วยงานอืนต่างใชอ้าํนาจจากกฎหมายในการบงัคบัใช้

กฎหมาย ซึงส่งผลทาํใหใ้นบางกรณีหน่วยงานทงัสององคก์รไดก้ระทาํการตามกฎหมายทบัซอ้นกนั

ในส่วนการบงัคบัใชก้ฎหมาย กล่าวคือ ตามขอ้เท็จจริงกรมศิลปากรทีเป็นหน่วยงานจากส่วนกลาง

จะมีปัญหาขัดแยง้กบัหน่วยงานทีมาจากส่วนกลางดว้ยกนัในเรืองการเขา้ไปบริหารจดัการพืนที 

รอบโบราณสถาน โดยทงัสองหน่วยงานจะอา้งเหตุจากอาํนาจหน้าทีตามกฎหมาย ในทางกลบักนั

บางกรณีหน่วยงานทงัสองหน่วยงานกลบัมีปัญหาขดัแยง้จากการผลกัความรับผิดชอบตามอาํนาจ

หน้าทีทีกฎหมายกาํหนด โดยจะปฏิเสธว่าเรืองทีเป็นปัญหามิได้อยู่ในอาํนาจหน้าทีของตน 

หรือปัญหาบางเรืองจะตอ้งให้หน่วยงานอีกหน่วยงานกระทาํแทนเพราะหน่วยงานของตนไม่มี

งบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ การกระทาํดังกล่าวจึงส่งผลทาํให้เกิดความเสียหาย 

ต่อโบราณสถานจากการใชก้ฎหมายมาบงัคบั อีกทงัยงัส่งผลทาํให้เกิดปัญหาระยะยาว ดงักรณีทีมี

การฟ้องคดีในศาลปกครองของประเทศไทยทีหน่วยงาน คือ กรมศิลปากรไดโ้ตแ้ยง้ว่าตนเองไม่มี

อาํนาจหนา้ทีมาบงัคบัตามกฎหมาย โดยศาลปกครองสูงสุดของประเทศไทยไดมี้คาํพิพากษา เช่น 
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คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที อ. 296/2551 ในคดีทีเกียวกับการพิพาทของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าทีของรัฐละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งปฏิบติั 

เพราะในกรณีดงักล่าว กรมศิลปากรมีอาํนาจหน้าทีในการบังคบัใช้กฎหมายแต่มิไดก้ระทาํหรือ

ปฏิบติัหน้าทีในการใชก้ฎหมายมาบงัคบัแก่ผูที้กระทาํความผิด ซึงคาํพิพากษาของศาลปกครอง

ดงักล่าวเป็นขอ้เท็จจริงทีแสดงให้เห็นถึงปัญหาของหน่วยงานตามพระราชบญัญติัทีไม่สามารถ

บงัคบัใชก้ฎหมาย หรือไม่สามารถจะปฏิบติัหน้าทีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ดงัรายละเอียด

ของคาํพิพากษาดงัต่อไปนี 

  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แลว้ คดีมีประเด็นทีจะตอ้งวินิจฉัยว่า การทีผูถู้กฟ้องคดีที 2 

(อธิบดีกรมศิลปากร) ไม่ดาํเนินการขบัไล่ผูบุ้กรุกและรือถอนสิงปลูกสร้างออกจากถนนดินสูง  

ถือเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกาํหนดให้ต้องปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด แต่ก่อนทีจะ

พิจารณาในประเด็นหลกัว่าผูถู้กฟ้องคดีที 2 ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกาํหนดให้ต้องปฏิบัติ

หรือไม่ กรณีจําเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่า ถนนดินสูงเป็นโบราณสถานทีอยู่ในหน้าที 

ความรับผดิชอบทีจะตอ้งดูแลรักษาตามกฎหมายของผูถู้กฟ้องคดีที 2 หรือไม่ เห็นว่า เมือพิจารณา

มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 บญัญติัว่า โบราณสถาน หมายความว่า อสงัหาริมทรัพย ์ซึงโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่ง

การก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของอสงัหาริมทรัพยน์ันเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ 

ประวติัศาสตร์ หรือโบราณคดี ทงันี ใหร้วมถึงสถานทีทีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ 

และอุทยานประวติัศาสตร์ด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทีดินพิพาทในคดีนีตังอยู่บนถนนดินสูง 

เป็นคนัดินโบราณ มีลกัษณะทีแสดงให้เห็นว่า เป็นการกระทาํของมนุษยใ์นอดีตทีใช้ภูมิปัญญา

จดัทาํการคมนาคมและระบบส่งนาํเพือการสาธารณูปโภค มิไดเ้กิดขึนเองตามธรรมชาติ โดยคนัดิน

บงัคบันาํซึงเป็นส่วนหนึงของระบบการส่งนาํของเมืองโบราณลพบุรี มีเส้นทางของคนัดินสัมพนัธ์

กบัองค์ประกอบอืนทีเป็นโบราณสถานภายในเมืองลพบุรี เช่น คูเมือง กาํแพงเมือง แนวคลองส่งนาํ 

จึงถือได้ว่า ถนนดินสูงเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง 

โดยหลกัฐานเกียวกบัประวติัของอสังหาริมทรัพยน์ันเป็นประโยชน์ในทางประวติัศาสตร์หรือ

โบราณคดี ทีดินทีพิพาทจึงเป็นโบราณสถานตามคาํนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว 

จากบทบญัญติัดงักล่าวนีจึงถือไดว้่า ผูถ้กูฟ้องคดีที 2 เป็นผูมี้ภาระหน้าทีตามกฎหมายทีจะตอ้งดูแล

รักษามิใหผู้ใ้ดบุกรุกโบราณสถานหรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน โดยมิพกัตอ้ง

คาํนึงว่าเป็นการกระทาํต่อโบราณสถานทีไดขึ้นทะเบียนแลว้หรือไม่ หากกระทาํต่อโบราณสถานที

ได้ขึนทะเบียนแลว้ ผูก้ระทาํตอ้งรับโทษสูงขึน ดงันัน การทีผูถู้กฟ้องคดีที 2 ปล่อยให้มีราษฎร 
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เขา้ไปปลูกสร้างบ้านพกัอาศยับนทีดินพิพาทถนนดินสูงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จึงเป็นการละเลย 

ต่อหนา้ทีตามทีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัในการดูแลรักษาโบราณสถานนนั 

  การทีผูถ้กูฟ้องคดีที 2 อุทธรณ์โตแ้ยง้ว่าถนนดินสูงเป็นโบราณสถานอนัเป็นทีราชพสัดุ 

ซึงผูถู้กฟ้องคดีที 2 ไม่มีอาํนาจทีจะสั งใหผู้บุ้กรุกรือถอนบ้านออกจากถนนดินสูงดังกล่าวนัน 

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า แมจ้ะเป็นความจริงตามทีผูถ้กูฟ้องคดีที 2 อา้งว่า ทีดินพิพาทถนนดินสูง

เป็นทีราชพสัดุ ซึงตามพระราชบญัญติัทีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 ประกอบกบักฎกระทรวงเป็นอาํนาจ

หนา้ทีของกรมธนารักษใ์นการใหผู้บุ้กรุกรือถอนบา้นและสิงปลกูสร้างออกจากทีดินพิพาทถนนดินสูง

ก็ตาม แต่ทีพิพาทนีก็เป็นโบราณสถานดว้ย และพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กาํหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีที 2 เป็นผูมี้ภาระหน้าทีตาม

กฎหมายทีจะต้องดูแลรักษามิให้ผูใ้ดบุกรุกโบราณสถานหรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณ

โบราณสถานเป็นการเฉพาะแลว้ ดังนัน ผูถู้กฟ้องคดีที 2 จึงมีภาระหน้าทีดังกล่าว และโดยที

พระราชบญัญติัทีราชพสัดุ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายทวัไป ในขณะทีพระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ก ําหนดให้ผูถู้กฟ้องคดีที 2 

มีภาระหน้าทีตามกฎหมายทีจะตอ้งดูแลรักษามิให้ผูใ้ดบุกรุกโบราณสถานหรือปลูกสร้างอาคาร

ภายในบริเวณโบราณสถานเป็นการเฉพาะ การทีกฎหมายทงัสองฉบบับญัญติักาํหนดหน่วยงาน 

ทางราชการสองหน่วยงานตอ้งรับผดิชอบในเรืองเดียวกนั กรณีตอ้งบงัคบัตามกฎหมายเฉพาะ ทงันี

ตามหลกัการตีความกฎหมายอนัเป็นทียอมรับกนัทวัไปว่า เมือกฎหมายสองฉบบัซึงมีค่าบงัคบัเสมอกนั

มีขอ้ความขดัหรือแยง้กนั ใหใ้ชก้ฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเฉพาะบงัคบั การจะใชก้ฎหมายทวัไป

บงัคับได้ก็ต่อเมือกฎหมายพิเศษมิไดบ้ัญญติัไวเ้ป็นอย่างอืน สําหรับกรณีนีเมือพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึงเป็นกฎหมายเฉพาะ 

กาํหนดให้การดูแลรักษาโบราณสถานมิให้ผูใ้ดบุกรุก หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณ

โบราณสถานเป็นภาระหนา้ทีของผูถู้กฟ้องคดีที 2 ดงันัน การทีผูถู้กฟ้องคดีที 2 ปล่อยให้มีราษฎร

เข้าไปปลูกสร้างบ้านพกัอาศยัและรัวบนถนนดินสูงดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าทีตามที

กฎหมายกาํหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาถนนดินสูงซึงเป็นโบราณสถาน (คาํพิพากษา 

ศาลปกครองสูงสุดที อ. 296/2551) 

  เมือพิจารณาข้อเท็จจริงกับทฤษฎีแนวคิดพืนฐานว่าด้วยความเป็นนิติบุคคลของรัฐ 

ตามหลกัการเรืองความเป็นนิติบุคคลของรัฐ จะเห็นไดว้่า รัฐ ตามความหมายของแนวคิดถือเป็น 

นิติ บุคคลเพียงหนึงเ ดียว  องค์กรหรือหน่วยงานในรัฐไม่มีสภาพเป็นนิติ บุคคล  ดังนัน 

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดมี้การบญัญติัถึงขอบเขตอาํนาจหน้าที

ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ซึงอาํนาจหน้าทีจะมีมากน้อยเพียงใดคงตอ้งขึนอยู่กบัว่ากฎหมาย
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ใหอ้าํนาจหน้าทีแค่ไหน การกาํหนดอาํนาจหน้าทีดงักล่าวย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น กรณี 

ทีไม่มีกฎหมายบญัญติัใหก้ระทรวง ทบวง กรมใดมีอาํนาจหน้าทีอย่างใดอย่างหนึง ทงั ๆ ทีอาํนาจ

หนา้ทีดงักล่าวเป็นอาํนาจหนา้ทีของรัฐ ปัญหาทีจะเกิดในกรณีทีโดยภาระหน้าทีบางอย่าง ซึงโดย

สภาพเห็นไดช้ดัแจง้ว่าเป็นอาํนาจหน้าทีของรัฐ แต่ไม่มีกฎหมายฉบบัใดบญัญติัให้ชดัแจง้ว่าเป็น

อาํนาจหนา้ทีของกระทรวง ทบวง กรมใดโดยเฉพาะ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อเอกชนผูไ้ดรั้บความ

เสียหาย ทงันีเพราะเอกชนไม่สามารถฟ้องร้องรัฐได ้เนืองจากรัฐไม่ใช่นิติบุคคล จะฟ้องกระทรวง 

ทบวง กรมไม่ได ้เพราะการฟ้องนิติบุคคลจะตอ้งฟ้องนิติบุคคลนนัตามอาํนาจหนา้ทีทีนิติบุคคลนัน

มีอยู ่และในการปฏิบติัหนา้ทีหรือการกาํหนดภารกิจ ตามหลกัการจึงถือว่า ไม่ว่าหน่วยงานใดในรัฐ

กระทาํการหรือปฏิบติัหน้าทีก็เสมือนรัฐเป็นผูท้าํเองทงัหมด แต่ในกรณีดงักล่าวของประเทศไทย

พบว่า หน่วยงานของประเทศไทย ในกรณีดงักล่าวคือ กรมศิลปากร และหน่วยงานอืนมีสถานะเป็น

นิติบุคคลทงัสองหน่วยงาน โดยใชก้ฎหมายในการบงัคบัใชแ้ละปฏิบติั ในแต่ละหน่วยงานต่างก็มี

กฎหมายเป็นของตนเอง และกฎหมายดังกล่าวยงัก ําหนดอาํนาจหน้าทีทับซ้อนกัน ดังนัน 

เมือเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงและหลกัการจะเห็นไดว้่า ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายจึงเกิดจากการทีรัฐ

ไดก้าํหนดความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงาน ทาํให้ส่งผลต่อการกาํหนดอาํนาจหน้าทีทบัซอ้นกนั

ตามกฎหมาย อีกทงัยงัเกิดปัญหาจากการทีหน่วยงานจะอาศยัช่องว่างของกฎหมายในส่วนทีมีหลาย

หน่วยงานมีหนา้ทีเช่นเดียวกนั ส่งผลทาํให้เกิดการอา้งเหตุแห่งการใชบ้งัคบักฎหมายทีมีผลทาํให้

หน่วยงานทงัหมดทีมีอาํนาจหนา้ทีเดียวกนั ต่างปฏิเสธทีจะบงัคบัใชก้ฎหมายตามทีหน่วยงานของ

ตนมีอาํนาจหนา้ที    

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติั

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงเกิดจากการที

ประเทศไทยได้มีการกําหนดสถานะของหน่วยงานในรัฐทีขัดกับหลักการและแนวคิดเรือง 

ความเป็นนิติบุคคลของรัฐ ทาํให้สถานะทางกฎหมายของหน่วยงานหรือองค์กรเปลียนแปลงไป 

ซึงเป็นปัญหาทีสาํคญัจนทาํใหเ้กิดปัญหาจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลทาํให้

เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อการอนุรักษ์ คุม้ครองโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุ รวมทงัยงัขดัต่อหลกัการทางทฤษฎีดงักล่าว ซึงการกระทาํทงัหมดจะก่อให้เกิด

ปัญหาในระยะยาวทีทาํใหเ้จตนารมณ์ของกฎหมายและการคุม้ครองโบราณสถานและโบราณวตัถุ

ของประเทศไทยไม่สามารถบงัคบัใชเ้พือประโยชน์ของสาธารณชนชาวไทยต่อไป 
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 4.1.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัภารกิจและการบังคบัใชก้ฎหมายของ

หน่วยงานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504  

  ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพือให้สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนได้

เนืองจากปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัภารกิจและการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานทงัสองส่วน 

ตามทีพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

กาํหนด จะเห็นได้ว่า เกิดปัญหาเกียวกับภารกิจหรือภาระหน้าทีและการบังคับใช้กฎหมาย 

ตามกฎหมายดงักล่าวมาขา้งตน้ ปัญหาทีเกิดขึนยงัส่งผลทาํให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทย 

และส่งผลทาํใหรั้ฐไม่สามารถทีจะบงัคบัใชก้ฎหมายไดต้ามเจตนารมณ์ 

  จากการศึกษาพบว่า ในหลายประเทศมีแนวคิดและหลกัการของกฎหมายเพือเป็น

บรรทดัฐานในการอนุรักษ ์ป้องกนั คุม้ครอง ฟืนฟโูบราณสถานและโบราณวตัถุทีมีประสิทธิภาพ

และสามารถนาํมาบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนในบางประเทศการบงัคบัใชก้ฎหมาย

สามารถทีจะแกไ้ขปัญหาเกียวกบัการบริหารจดัการในโบราณสถานและโบราณวตัถุได้อย่าง

เหมาะสม ดงัจะกล่าวต่อไปนี 

  ในกรณีสาธารณรัฐอิตาลี มีกฎหมายว่าด้วยเรืองการคุ้มครองมรดกของวฒันธรรม 

ของประเทศ มีกระทรวงมรดกทางวฒันธรรมและกิจการอืน ๆ (ministry for cultural heritage and 

activities) เป็นผูมี้อาํนาจหน้าทีในการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยกฎหมายมีลกัษณะในการคุม้ครอง

มรดกของวฒันธรรม รวมถึงโบราณสถานและโบราณวตัถุต่าง ๆ ของประเทศ โดยเจตนารมณ์ของ

กฎหมายดังกล่าวได้กาํหนดอาํนาจหน้าทีในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐในการวางผงัเมือง 

การพฒันาและการคุม้ครองสิงแวดลอ้ม โดยกฎหมายดงักล่าวจะแบ่งภารกิจหน้าทีของหน่วยงาน

รัฐอยา่งชดัเจน โดยจะแบ่งส่วนภารกิจเป็นระดบัเทศบาล ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และจะกาํหนด

หนา้ทีภารกิจของหน่วยงานอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ในระดบัเทศบาลจะมีภารกิจในการดูแลการวาง

ผงัเมือง การควบคุมการก่อสร้าง และการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยงิการจดัทาํบริการ

สาธารณะทงัหมดทีจาํเป็นในพืนทีบริเวณโบราณสถาน ในระดบัจงัหวดัจะเป็นผูด้าํเนินการและ

ประสานงานต่าง ๆ ตลอดจนปรับใชก้ฎหมายให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาของเมือง และมีหน้าที

ควบคุมดูแลและพฒันาโครงสร้างของพืนทีในเขตโบราณสถานและเขตใกลเ้คียงให้มีความ

สอดคลอ้งต่อการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน ส่วนระดับภาคจะทาํหน้าทีกาํกบัดูแลและ

กระตุน้การปฏิบติังานตามภารกิจทีกฎหมายกาํหนดของทุกหน่วยงานใหมี้ความสอดคลอ้งกนั เช่น 

การให้ภาครัฐกาํกบัการวางผงัเมืองเป็นการทวัไป เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าในสาธารณรัฐอิตาลีไดมี้ 
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การใช้แนวคิดการแบ่งภารกิจหรือภาระหน้าทีแก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะอยา่งยงิตามกฎหมายว่าดว้ยเรืองการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐอิตาลี

ไดแ้บ่งการใชอ้าํนาจหน้าทีและภารกิจเป็นการเฉพาะ โดยแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองทอ้งถิน 

มีอาํนาจในการบริหารจดัการอย่างชดัเจน แยกจากส่วนภูมิภาค และส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม 

อีกทังกฎหมายดงักล่าวยงับญัญติัให้รัฐและหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าทีในการคุ้มครองมรดกทาง

วฒันธรรม ไดแ้ก่ รัฐ ภูมิภาค เมืองหลวง จงัหวดั เทศบาล ทีจะตอ้งดาํรงและรักษาไวซึ้งมรดกทาง

วฒันธรรมทุกประเภท ดงันนั ในสาธารณรัฐอิตาลีจึงมีหลกักฎหมายทีสามารถป้องกนัการทบัซอ้น

ของภารกิจหรือภาระหน้าที ตลอดจนมีหลกัเกณฑ์ในการบังคับใช้กฎหมายทีมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนาํไปใชใ้นการอนุรักษโ์บราณสถาน และการบริหารจดัการพืนทีบริเวณโบราณสถาน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมนนัเอง 

  ในกรณีประเทศญีปุ่นมีกฎหมายว่ าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

โดยกฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายทีกาํหนดขอบเขตของการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมพืนที

มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ตลอดจนวฒันธรรมพืนเมือง อนุสาวรีย ์และกลุ่มอาคารโบราณ อีกทัง 

ตามกฎหมายดงักล่าวยงัมีการจดัตงัสภาคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม ตลอดจนมีการกาํหนดให้

ผูอ้าํนวยการสํานักงานกิจการวฒันธรรม เป็นเจ้าหน้าทีในการรับผิดชอบ การบริหารจัดการ

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมภายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

  ในกรณีสหพนัธรัฐมาเลเซียมีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองโบราณสถาน โบราณวตัถุของ

ประเทศ โดยมีเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายเพือการคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวตัถุของ

สหพนัธรัฐมาเลเซียโดยตรง ซึงอาํนาจหน้าทีในการดูแลและบังคบัใช้กฎหมายจะอยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของอธิบดีกรมพิพิธภณัฑ ์โดยกฎหมายไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีในการพิจารณาเรืองต่าง ๆ 

ทีเกียวกบัการอนุรักษ ์การบริหารจดัการ และการใชป้ระโยชน์จากโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

เมือพิจารณากฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นกฎหมายทีจะให้อาํนาจแก่เพียงหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึงเป็นผู ้มีอาํนาจหน้าทีรับผิดชอบในการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ 

  ในกรณีสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุม้ครองและการ

อนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม (law on cultural heritage 2001) โดยอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ซึงกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุม้ครองและการอนุรักษ์มรดก

ทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามกาํหนดให้มีผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารของสถานที

ทางวฒันธรรมซึงมีหน้าทีในการคุ้มครองสถานทีมรดกวฒันธรรมภายใต้การกํากับดูแลของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ซึงโครงสร้างของอาํนาจหน้าทีของผูมี้หน้าทีรับผิดชอบใน
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การคุ้มครองและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจะคล้ายพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535)

คือ ผูจ้ ัดการหรือผูบ้ริหารของสถานทีทางวฒันธรรมซึงมีหน้าทีในการคุ้มครองสถานทีมรดก

วฒันธรรมภายใตก้ารกาํกบัดูแล คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม เหมือนกบัประเทศไทย    

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า ในหลายประเทศมีการตรากฎหมายเพือการคุม้ครอง

และอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมทงัโบราณสถานและโบราณวตัถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

ในกฎหมายของต่างประเทศจะเป็นการกาํหนดภารกิจและอาํนาจหน้าทีอย่างชดัเจนเพือป้องกนั 

การเกิดปัญหาของกฎหมายในดา้นภารกิจและการบังคับใช้กฎหมาย เพือให้สามารถบังคับใช้

กฎหมายไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ใน

การอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรม 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัต่างประเทศแลว้ พบปัญหาของประเทศไทย 

ในเรืองภารกิจหรือภาระหนา้ทีของหน่วยงานตามกฎหมาย จึงควรนาํแนวคิด หลกัการและทฤษฎี

ทางกฎหมายของสาธารณรัฐอิตาลีมาปรับใช้และแก้ไขปัญหา โดยการนําหลกัการทีเกียวกับ

กฎหมายในการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมมาเป็นตน้แบบของการปรับปรุงกฎหมายในประเทศ

ไทย เพราะเป็นกฎหมายทีแบ่งภารกิจและอาํนาจหน้าที ตลอดจนยงักาํหนดการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงกฎหมายดังกล่าวของสาธารณรัฐอิตาลีไดเ้น้นการ

กระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเป็นหลกัในการอนุรักษ์คุม้ครองโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุอย่างชดัเจน โดยราชการบริหารส่วนกลางและภูมิภาคมีหน้าทีในการกาํกบัดูแล

ควบคุมการทาํงานเท่านนั ส่งผลทาํใหไ้ม่เกิดปัญหาทบัซอ้นของภารกิจและอาํนาจหน้าที ตลอดจน

ยงักาํหนดหลกัการให้การบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ หากประเทศไทยนาํแนวคิด

หรือหลกัการของสาธารณรัฐอิตาลีมาบงัคบัใชใ้นประเทศไทยจะทาํใหปั้ญหาทีเกิดขึนในประเทศไทย

สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดงันัน ประเทศไทยจึงควรมีการแกไ้ข

พระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

โดยการกาํหนดใหมี้การแบ่งแยกภาระหนา้ทีระหว่างหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางกบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินในกรณีดงักล่าวใหมี้ความชดัเจน เหมือนเช่นเดียวกนักบัในสาธารณรัฐอิตาลี 

นนัเอง  

  ในกรณีปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานในระดบักรมทีอาศยัอาํนาจ

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

(แกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2535) นนั จะเห็นไดว้่า เกิดปัญหาเกียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทีเป็นการกระทาํซึงขัดต่อหลกัทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐ เนืองจาก 
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ในประเทศไทยถือให้กระทรวง ทบวง กรม มีสถานะเป็นนิติบุคคล เมือกระทรวง ทบวง กรม 

มีสถานะเป็นนิติบุคคลส่งผลทาํใหเ้กิดปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

  ผูเ้ขียนจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยการนาํหลกัการตามทฤษฎีความเป็นนิติ

บุคคลของรัฐมาปรับใช้ในการกาํหนดความเป็นนิติบุคคลและอาํนาจหน้าทีของหน่วยงาน 

ในประเทศไทย เนืองจากตามทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐไดก้าํหนดให้รัฐถือเป็นนิติบุคคล

เพียงหนึงเดียวเท่านัน องค์กรหรือหน่วยงานส่วนกลางอืน ๆ ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดังนัน 

หากประเทศไทยไดน้าํหลกัการตามทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใชก้บัประเทศไทย จะทาํใหป้ระเทศไทย

สามารถแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทีรัฐเป็นนิติบุคคล

เพียงหนึงเดียวนันจะทําให้ปัญหาทีเกิดจากขอบอาํนาจของกระทรวง ทบวง กรม ซึงแต่ละ

หน่วยงานต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ละส่วนสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม เนืองจากหากรัฐ

เป็นเพียงนิติบุคคลหนึงเดียว ตามหลกัการถือว่าไม่ว่าหน่วยงานใดในรัฐกระทาํการหรือปฏิบัติ

หนา้ทีก็เสมือนรัฐเป็นผูก้ระทาํเองทงัหมด หน่วยงานไม่สามารถปฏิเสธความรับผดิชอบของอาํนาจ

หนา้ทีของตนเองได ้

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ ประเทศไทยจึงควรนาํหลกัการตามทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐ

มาใชแ้กปั้ญหาทีเกิดจากการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงาน เพือเป็นการแกไ้ขปัญหาจากการที

หน่วยงานปฏิเสธความรับผิดชอบและปฏิเสธอาํนาจหน้าทีของตน อีกทงัยงัเป็นการปิดช่องว่าง 

ทางกฎหมายทีหน่วยงานต่าง ๆ จะใช้อา้งเป็นเหตุแห่งการบังคับใช้กฎหมาย ทีส่งผลทาํให้

หน่วยงานทังหมดทีมีอาํนาจหน้าทีเดียวกนัแต่ต่างปฏิเสธทีจะบงัคับใชก้ฎหมายตามทีกฎหมาย

กาํหนดอาํนาจหนา้ทีอีกดว้ย ดงันัน ประเทศไทยจึงควรมีการแกไ้ขพระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยการกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ทุกหน่วยงานมีหน้าทีในการช่วยกันดูแลทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยไม่ถือว่าหน่วยงานใด 

มีหน้าทีหรือไม่มีหน้าที แต่ให้ถือหลกัไม่ว่าหน่วยงานใดในรัฐกระทาํการหรือปฏิบัติหน้าที 

ก็เสมือนรัฐเป็นผูก้ระทาํเองทงัหมด หน่วยงานไม่สามารถปฏิเสธความรับผดิชอบของอาํนาจหน้าที

ของตนเองได ้ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นให้ประเทศไทยตอ้งนาํแบบอย่างของสาธารณรัฐอิตาลีและ

ทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐมาปรับใชก้บัการแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายของประเทศไทยให้เกิด

ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุทีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแสดงให้ประชาชนในประเทศไทย

ตระหนกัถึงรากเหงา้ของชาวไทยไดอ้ยา่งยงัยนืสืบต่อไป 
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4.2  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพือการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 4.2.1  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการใชสิ้ทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพือการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

  นับตังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สิทธิของชุมชนทีจะเขา้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพือการอนุรักษแ์ละปกป้อง คุม้ครองโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุ ตลอดจนการสร้างจิตสาํนึกในความเป็นเจ้าของมรดกทางวฒันธรรมจึงเกิดขึน 

แต่ในทางกลบักนั กฎหมายทีใหอ้าํนาจในการปกป้อง คุม้ครอง อนุรักษ์ และฟืนฟูโบราณสถานและ

โบราณวตัถุกลบัมิไดก้าํหนดใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพืออนุรักษ์แหล่งมรดก

ของท้องถินในพืนทีทีประชาชนต้องการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 

  เมือพิจารณาพบว่า กฎหมายทีกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ทีไดมี้บทบญัญติัรับรองสิทธิตามมาตรา 66 โดยไดก้าํหนด 

ในเรืองของสิทธิของชุมชนทอ้งถินทีจะเข้ามีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพืออนุรักษ์แหล่งมรดก 

ทางวฒันธรรมในทอ้งถินของตน โดยรัฐธรรมนูญดงักล่าวไดว้างหลกัการไว ้คือ บุคคลซึงรวมกัน 

เป็นชุมชน ชุมชนท้องถิน หรือชุมชนท้องถินดังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟืนฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิน ศิลปวัฒนธรรมอนัดีของท้องถินและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 

การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอยา่งสมดุลและยงัยนื จากบทบญัญติัดงักล่าวไดคุ้ม้ครองสิทธิใหก้บัประชาชนในการเขา้มา

มีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรต่าง ๆ รวมทงัการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม ดงันนั รัฐธรรมนูญ

ซึงเป็นกฎหมายสูงสุดจึงไดใ้ห้สิทธิแก่ประชาชนทีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

และโบราณวตัถุ ทีถือเป็นแหล่งความรู้ทางวฒันธรรมประเภทหนึงนนัเอง 

  จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบนัหลงัจากทีไดมี้การบงัคบัใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 นนั ประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาในการกาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ คุ ้มครอง และฟืนฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุ เนืองจากตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มิไดมี้การกาํหนดให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 กล่าวคือ กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายทีมี 

ความลา้สมยั ประกอบกบัมีเนือหาทีเป็นการใหอ้าํนาจหนา้ทีแก่หน่วยงานและเจา้หนา้ทีให้ดาํเนินงาน
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ตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายเท่านัน โดยในเนือหาของกฎหมายฉบับดังกล่าวมิได้มีเนือหา 

ทีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัทีรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผล 

ทาํใหเ้กิดปัญหาในเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งชดัเจน ดงัเช่นกรณีตวัอยา่งทีเกิดจากการใช้

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทีมิได้

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนทีกาํหนดไวต้ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 โดยศาลปกครองสูงสุดของประเทศไทยไดมี้คาํวินิจฉยัตามคาํสงัศาลปกครองสูงสุด

ที 247/2552 ซึงข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวย่อมแสดงถึงกฎหมายทีมิได้กาํหนดให้ประชาชนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษต์ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดงักล่าวมาขา้งตน้ โดยการฟ้องคดี 

ทีเกียวกบัการใชสิ้ทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นทีมาของการเรียกร้องให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ ์โดยจะเห็นไดจ้ากคาํวินิจฉยัของศาลปกครองดงันี 

  คดีนีผู ้ฟ้องคดีฟ้องว่า  ผู ้ฟ้องคดีเป็นประธานกลุ่มภาคประชาชนโดยใช้ชือว่ า 

ก ลุ่มศรีทวารวดี  ซึง มีว ัต ถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าอนุ รักษ์ปกป้องพืนทีทีสําคัญ 

ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีในจงัหวดันครปฐม และสร้างจิตสาํนึกความเป็นเจา้ของมรดก

ทางวฒันธรรมแก่ชุมชน เพือการพฒันาและเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกลุ่มของผูฟ้้องคดีไดรั้บความ

เดือดร้อนหรือเสียหายจากการทีผูถ้กูฟ้องคดีที 1 (กรมศิลปากร) มีคาํสั งอนุญาตให้ผูถู้กฟ้องคดีที 2 

(เทศบาลนครนครปฐม) ก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลนครนครปฐมหลังใหม่บนพืนที

พระราชวงัปฐมนครเดิม ซึงเป็นพืนทีทีเคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสํานักงานหลงัเดิม

มาแลว้ และอยูใ่กลบ้ริเวณองคพ์ระปฐมเจดียซึ์งเป็นโบราณสถานทีสาํคญั โดยอาคารหลงัใหม่ทีจะ

ดาํเนินการก่อสร้างนนัมีความสูง 5 ชนั พร้อมทีจอดรถใตดิ้น ผูฟ้้องคดีเห็นว่า หากมีการก่อสร้าง

อาคารดังกล่าวจะเกิดผลกระทบต่อองค์พระปฐมเจดีย์ คือ ทาํให้ทัศนวิสัยเสียหาย มุมมองสู่ 

องคพ์ระปฐมเจดียถ์กูบดบงั และการทีมีชนัใตดิ้นซึงจะตอ้งทาํการขุดดินลงไปดา้นล่างอาจจะเป็น

การทาํลายโบราณสถาน เนืองจากพืนทีดังกล่าวแต่เดิมเป็นทีตังพระราชวงัปฐมนคร เมือครัง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงบูรณะองค์พระปฐมเจดียแ์ละใชเ้ป็นทีประทบัในคราว

เสด็จมานมสัการพระปฐมเจดียถื์อเป็นพืนทีประวติัศาสตร์สาํคญัทางศาสนาของชาติและคนจงัหวดั

นครปฐม ผูถ้กูฟ้องคดีที 1 เป็นผูที้มีหน้าทีดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณคดีและประวติัศาสตร์

ของชาติ แต่ใชอ้าํนาจหน้าทีโดยมิชอบส่อไปในทางไม่สุจริตมีคาํสั งอนุญาตให้ผูถู้กฟ้องคดีที 2 

ปลกูสร้างอาคารบนพืนทีพระราชวงัปฐมนคร จึงเป็นการออกคาํสั งโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และ

เป็นการกระทาํทีขดัต่อมติคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมในการ

ประชุมครังที 7/2548 ว ันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ทีว่า ทีประชุมได้มีข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะดงันี 1) เห็นสมควรใหส้งวนรักษาพืนทีบริเวณทีตงัสาํนักงานเทศบาลนครนครปฐมไว้
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ตามขอ้เสนอแนะผงัการใชป้ระโยชน์ทีดินในผงัพืนทีเฉพาะในเขตพืนทีรอบองค์พระปฐมเจดีย ์

จงัหวดันครปฐม ซึงกรมโยธาธิการและผงัเมืองดาํเนินการไวแ้ลว้ โดยกาํหนดให้พืนทีบริเวณ

ดังกล่าวทีเคยเป็นทีตังพระราชวังปฐมนคร ในสมัยรัชกาลที 4 เป็นพืนทีส่งเสริมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมไทย เนน้การรักษาสภาพแวดลอ้มของพืนทีโดยรอบองคพ์ระปฐมเจดียใ์หเ้ป็นพืนที 

สีเขียว เพือใหส้มคุณค่าความสาํคญัและความสง่าขององคพ์ระปฐมเจดีย ์2) ขอให้ผูถู้กฟ้องคดีที 2 

นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาทางเลือกที

เหมาะสมในการก่อสร้างสํานักงานเทศบาลนครนครปฐม และแจ้งผลกา รพิจารณาให ้

ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบต่อไป นอกจากนี การกระทาํดงักล่าวยงัขดัต่อมติของคณะกรรมาธิการ

ศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรม สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทีมีขอ้สรุปว่า 1) เห็นควรให้ชะลอ

โครงการการก่อสร้างดงักล่าวไวก่้อน เพือให้ผูถู้กฟ้องคดีที 1 สามารถทาํการพิสูจน์รากฐานทีขุด

คน้พบในครังนี 2) สมควรใหผู้ถ้กูฟ้องคดีที 1 ไดด้าํเนินการขุดคน้ต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์เพือพิสูจน์

ทราบใหแ้น่ชดั และรอผลการวินิจฉยัของผูถ้กูฟ้องคดีที 1 เป็นสาํคญั 3) เมือผูถ้กูฟ้องคดีที 1 พิสูจน์

ทราบแล้ว หากปรากฏว่าสถานทีดังกล่าว คือ พระราชวงัปฐมนคร ควรให้ยา้ยทีทาํการของ 

ผูถ้กูฟ้องคดีที 2 ออกจากบริเวณดงักล่าว 4) หากปรากฏว่าสถานทีดงักล่าว คือ พระราชวงัปฐมนคร 

ในการย ้ายสถานทีตังทีทําการของผูถู้กฟ้องคดีที 2 ไปย ังสถานทีแห่งใหม่ ควรพิจารณา

ขอ้เสนอแนะของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงันี เนืองจากในพืนทีจงัหวดันครปฐม โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลนัน มีองค์พระปฐมเจดีย์เป็นโบราณสถานทีสําคัญ และย ังมีสถานทีสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์อยูโ่ดยรอบในบริเวณดงักล่าว ซึงควรค่าแก่การอนุรักษไ์วเ้ป็นมรดกของประเทศชาติ

สืบไป ผูฟ้้องคดีมีความมุ่งหมายเพือรักษาพืนทีประวติัศาสตร์ของชาติไว ้มิไดมี้เจตนาเป็นอย่างอืน 

และเคารพต่อดุลพินิจของศาลปกครองชนัตน้ แต่ดว้ยเหตุทีศาลปกครองชนัตน้มีคาํสงัไม่รับคาํฟ้อง

ไวพิ้จารณาและสงัจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผูฟ้้องคดียงัมีความเห็นไม่ตรงกบัศาลปกครอง

ชนัตน้ขอใหศ้าลปกครองสูงสุดพิจารณาคาํฟ้องในเรืองความเป็นผูเ้สียหายของผูฟ้้องคดีอีกครัง 

  ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แลว้เห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 มาตรา 64 วรรคหนึง บญัญติัว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม 

สหภาพ สหพนัธ ์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพฒันาเอกชน หรือหมู่คณะอืน 

มาตรา 66 บญัญติัว่า บุคคลซึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถิน หรือชุมชนทอ้งถินดงัเดิม ย่อมมี

สิทธิอนุรักษห์รือฟืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถินและของ

ชาติ และมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิงแวดลอ้ม รวมทงัความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยงัยืน เมือขอ้เท็จจริงปรากฏว่า 
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การรวมกลุ่มของผูฟ้้องคดีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์และโบราณคดี รวมทงั

อนุรักษ์ปกป้องพืนทีสาํคญัทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีในจงัหวดันครปฐม สร้างจิตสาํนึก

ความเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรมแก่ชุมชนเพือการพฒันาและเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึงไดก่้อตงั 

มาตงัแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยสมาชิกรวม 7 คน แสดงให้เห็นไดว้่าการรวมกลุ่มกนัเพือรักษา อนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมอนัดีของท้องถิน เมือการรวมกลุ่มของผูฟ้้องคดีเป็นไปเพือประโยชน์โดยรวม 

ของชุมชนและของประเทศชาติ ตามหลกัสิทธิชุมชนซึงเป็นชุมชนดังเดิมทีมีลกัษณะทางสังคม 

และวฒันธรรมมายาวนานและมีการรวมกลุ่มกนัของบุคคลหลาย ๆ คน ย่อมไดรั้บความคุม้ครอง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงถือได้ว่าผูฟ้้องคดีเป็นผูที้ได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลียงไดอ้นัเนืองมาจาก 

การกระทําของผู ้ถูกฟ้องคดีทังสองตามมาตรา 42 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทีศาลปกครองชนัต้นมีคาํสั งไม่รับคาํฟ้อง 

ไวพิ้จารณาและให้จาํหน่ายคดีออกจากสารบบความนัน ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพอ้งด้วย 

(คาํสงัศาลปกครองสูงสุดที 247/2552) 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบจากขอ้เท็จจริงและกฎหมายทีเกียวขอ้ง กบัทฤษฎีการมีส่วนร่วม

พบว่า การกระทาํดงักล่าวของหน่วยงานทีใชอ้าํนาจตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงเป็นการกระทาํทีขดักบัหลกัการตามทฤษฎี 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เนืองจากหากกฎหมายดงักล่าวมีการกาํหนดเนือหาทีเกียวกบัการให้

ประชาชนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ ้มครอง และฟืนฟูมรดก 

ทางวฒันธรรม เช่น โบราณสถานและโบราณวตัถุ จะทาํให้ปัญหาการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมหมดไป อีกทงัเมือพิจารณาเนือหาของขอ้กฎหมายตามพระราชบญัญติั

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พบว่า เนือหา 

ของกฎหมายดังกล่าวยงัไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 เนืองจากตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดงักล่าวไดก้าํหนดสิทธิเกียวกบัการให้

ชุมชนหรือประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมกบัหน่วยงานของรัฐในการบริหารจดัการพืนทีบริเวณ

รอบโบราณสถาน ในทางกลบักนักฎหมายในลาํดบัแม่บททีสาํคญั คือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทีระบุเนือหาในการอนุรักษ์ คุม้ครอง 

และฟืนฟูโบราณสถานโบราณวตัถุ กลบัมิได้มีบทบัญญัติในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุแต่อยา่งใด ส่งผลทาํให้พระราชบญัญติัดงักล่าวมีเนือหา 

ทีไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เพราะการที

กฎหมายลาํดบัแม่บทไม่ไดก้าํหนดสิทธิทีรองรับตามรัฐธรรมนูญ ส่งผลทาํให้เกิดการฟ้องร้องคดี 
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ในศาลปกครองดงัทีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันัน การทีประเทศไทยไดน้าํพระราชบญัญติัทีมีความลา้สมยั 

และมีเนือหาไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทีเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงทาํให้

เกิดปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทังยงัขัดต่อทฤษฎีการมีส่วนร่วมอย่างร้ายแรง 

การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวจึงส่งผลเสียหายกบัประชาชนทีจะใชสิ้ทธิของตนหรือของชุมชนในการ

เขา้มีส่วนร่วมเพือการอนุรักษ ์คุม้ครองและพฒันา ตลอดจนฟืนฟมูรดกทางวฒันธรรมใหค้งอยูสื่บไป 

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้ การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายทีขัดต่อหลักทฤษฎี 

การมีส่วนร่วม และเป็นกฎหมายทีไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช 2550   

 4.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการใชสิ้ทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพือการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 

  ผูเ้ขียนมีความเห็นควรใหมี้การแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนืองจากปัญหาดงักล่าวเกิดจากการบงัคบัใช้

กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 เพราะกฎหมายดังกล่าวมิได้มีวตัถุประสงค์ทีจะกาํหนดการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ทีมิได้กาํหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เขา้มาใชสิ้ทธิดังกล่าวร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ 

ในการบริหารจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ประเทศไทยจึงควรนําหลักการทางทฤษฎีและแนวคิด 

ทางกฎหมายในต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทยเพือให้สามารถแก้ปัญหา 

ทีเกียวกบัการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

  จากปัญหาทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยในกรณี 

การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ ผูเ้ขียนมีความเห็นควรให้มีการปรับปรุงแกไ้ขปรับปรุง

กฎหมายโดยจะเห็นได้ว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทีมิไดก้าํหนดการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ให้เข้ามาใช้สิทธิดงักล่าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการบริหารจดัการ

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ประเทศไทยจึงควรนําหลักการทางทฤษฎีและแนวคิดทางกฎหมายในต่างประเทศมาปรับใช้ 
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กบักฎหมายในประเทศไทยเพือให้สามารถแกปั้ญหาทีเกียวกบัการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 

ในกรณีการอนุรักษโ์บราณสถานและโบราณวตัถุไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

  จากการศึกษาพบว่า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการบัญญัติกฎหมาย 

ทีเกียวกบัการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมโดยมีการกาํหนดให้ประชาชนชาวลาวทุกคนมีหน้าที 

ในการป้องกัน สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงกฎหมายดงักล่าวยงัระบุให้

ชาวต่างชาติซึงอาศยัอยูใ่นพืนทีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนักท่องเทียวตอ้งมี

หน้าทีในการป้องกัน สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เช่นเดียวกับประชาชนลาว โดยรัฐเป็นเพียงผูส้นับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม ซึงรัฐ 

มีหน้าทีบริหารจดัการดูแลมรดกทางวฒันธรรมของชาติและมรดกทางประวติัศาสตร์ในประเทศ

ร่วมกบัประชาชนลาว โดยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัมีการจดัตงัองค์กรเพือทาํ

หนา้ทีในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมภายในประเทศ ซึงองคก์รดงักล่าวจะประกอบดว้ย 

กระทรวงสารสนเทศและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน และ

คณะกรรมการบริหารจัดการของประชาชนในหมู่บ้านหรือประชาชนในบริเวณพืนทีของ

โบราณสถานนนั 

  ในกรณีประเทศญีปุ่นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

ได้ก ําหนดให้รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะท้องถินทีเกียวข้องกับการปกป้องทรัพย์สิน 

ทางวฒันธรรมของประเทศ มีหน้าทีในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพือให้ประชาชน 

เกิดความรักและหวงแหนทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม และช่วยปกป้องทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม 

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม นอกจากนี กฎหมายฉบบัดงักล่าวยงัไดก้าํหนดหน้าทีของประชาชน 

ทีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกนัดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรม กล่าวคือ 

ประชาชนโดยทวัไปตอ้งร่วมมือดว้ยความจริงใจในวิธีการของรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะ

ท้องถินเพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี โดยกฎหมายกําหนดให้เจ้าของ

ทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมและบุคคลทีเกียวขอ้งมีหนา้ทีตอ้งสงวนรักษาทรัพยด์งักล่าวดว้ยการดูแลทีดี

และตอ้งใชป้ระโยชน์เพือวตัถุประสงคท์างวฒันธรรม โดยกาํหนดใหมี้การเปิดเผยสู่สาธารณะหรือ

วิธีอืนโดยชัดแจ้งว่าทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมนันเป็นสมบัติมีค่าของชาติ และในการบังคับใช้

กฎหมายฉบับนี รัฐบาลและองค์กรสาธารณะท้องถินต้องเคารพในกรรมสิทธิ และสิทธิ 

ในทรัพยสิ์นใด ๆ ของบุคคลทีเกียวขอ้งนนัดว้ย 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบประเทศไทยกับหลักกฎหมายของต่างประเทศพบว่า 

ทงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศญีปุ่นต่างก็มีหลกัการทางกฎหมายทีเนน้ให้

ประชาชนทุกคนของประเทศมีหน้าทีในการมีส่วนร่วมเพืออนุรักษ์และปกป้องคุม้ครองมรดก 
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ทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัมีแนวคิดตาม

กฎหมายในการสร้างจิตสาํนึกแก่นักท่องเทียวทงัในประเทศและต่างประเทศให้เขา้มามีส่วนร่วม

และตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยกําหนดหน้าทีให้ประชาชนและนักท่องเทียวต้องมีหน้าทีทีจะเข้าร่วมปกป้องมรดกทาง

วฒันธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นใหป้ระเทศไทยนาํหลกัการแนวคิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวหรือประเทศญีปุ่นมาปรับใชก้บักฎหมายของประเทศไทย เนืองจากมีการกาํหนดให้

ประชาชนทุกคนและนกัท่องเทียวมีหนา้ทีหรือมีส่วนร่วมในการปกป้อง สงวนและทาํนุบาํรุงมรดก

ทางวฒันธรรม ดงันัน ประเทศไทยจึงควรมีการกาํหนดเนือหาในกฎหมายคือ พระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้มีบทบัญญัติ 

ทีเกียวกบัการกาํหนดใหป้ระชาชนชาวไทยทุกคน ตลอดจนนกัท่องเทียวชาวต่างชาติ ใหมี้หนา้ทีใน

การปกป้อง สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมแบบในต่างประเทศ เพราะจะทาํให้ประเทศไทย

สามารถทีจะแก้ไขปัญหาทีเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรม เช่น โบราณสถานหรือโบราณวตัถุได้อย่างแท้จริง อีกทังยงัเป็นการสร้างจิตสาํนึก 

และทาํให้ประชาชนหรือนักท่องเทียวตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทีทรงคุณค่า 

ทางประวติัศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมโดยใชก้ฎหมายเป็น

เครืองมือหรือเรียกตามหลกัทฤษฎีว่า การป้องกนัทางกฎหมาย ดงันนั หากประเทศไทยนาํแนวทาง

ดังกล่าวมาปรับปรุงกฎหมายเพือให้สามารถแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในกรณีการอนุรักษ ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุ การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะทาํให้เกิดการอนุรักษ์ คุ ้มครอง 

ปกป้องและฟืนฟูมรดกทางวฒันธรรมได้อย่างแท้จริง ส่งผลทาํให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ

ประชาชนและประเทศไทยอยา่งยงัยนืสืบไป 
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บทที 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรุป 

ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุโดยมี 

การตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 โดยกาํหนดใหก้รมศิลปากรเป็นหน่วยงานหลกัทีมีหน้าทีรับผิดชอบภารกิจการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามทีกฎหมายกาํหนด ซึงโบราณสถานและโบราณวตัถุจดัเป็นมรดก

ทางวฒันธรรมและทรัพยากรทางวฒันธรรมทีสะท้อนถึงภูมิปัญญาของท้องถินได้เป็นอย่างดี 

ทงัในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทังยงัเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศทีแสดงออกถึง

รากเหงา้ของชนชาติในประเทศนนั ๆ ซึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

ได้มีการกาํหนดให้มีการรวมตัวของชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิน ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนกาํหนดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 

ใหเ้กิดการปกป้อง คุม้ครอง ดูแลรักษาใหค้งอยูสื่บต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า นับแต่มีการบงัคับใช้พระราชบัญญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เกิดปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดจากการใช้อาํนาจ 

ตามพระราชบญัญติัดงักล่าวทีเป็นประเด็นปัญหาดงัต่อไปนี 

 5.1.1  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกับภารกิจและการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน 

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

  นบัตงัแต่มีการกาํหนดภารกิจให้กรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ทีเกียวกับการอนุรักษ์ คุม้ครอง ปกป้อง หรือฟืนฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุ กรมศิลปากร 

จึงเป็นเพียงหน่วยงานเดียวทีมีหน้าทีดังกล่าว แต่ในปัจจุบันได้มีการกาํหนดให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีอาํนาจหน้าทีและสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายโดยถือให้

เป็นพนักงานเจ้าหน้า ทีตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัต ถุ ศิลปวัต ถุ  และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยอาํนาจหนา้ทีดงักล่าวมาจากการใชอ้าํนาจโดยอาศยัอาํนาจ
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ตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

พ.ศ. 2542 และคาํสงักระทรวงวฒันธรรม ที 157/2547 

  จากการศึกษาพบว่า ในการบงัคบัใชก้ฎหมายของพนกังานเจา้หน้าทีเกิดปัญหาเกียวกบั

การทบัซอ้นของอาํนาจหนา้ทีและภารกิจตามกฎหมายระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน เนืองจากในกรณีทีมีการบุกรุกหรือทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ในเขตพืนทีความรับผิดชอบของหน่วยงานทังสอง พนักงานเจ้าหน้าทีของกรมศิลปากร 

หรือพนักงานเจา้หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะมีอาํนาจตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 

และมาตรา 21 ทวิ แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยเมือพิจารณาจากข้อกฎหมายจะเห็นได้ว่า  อาํนาจหน้าทีและภารกิจ 

ของพนกังานเจา้หน้าทีของกรมศิลปากรและพนักงานเจา้หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

มีความทับซ้อนกันอย่างชัดเจน เนืองจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ให้อาํนาจหน้าทีและภารกิจแก่พนักงานเจ้าหน้าที 

ของทงัสององคก์รในการเขา้ไปอนุรักษ ์คุม้ครอง ปกป้อง หรือฟืนฟโูบราณสถานและโบราณวตัถุ 

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า กรมศิลปากรและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินต่างมี

อาํนาจหน้าทีและภารกิจในการจัดการพืนทีบริเวณโบราณสถานและโบราณวตัถุตามกฎหมาย

เช่นเดียวกัน ส่งผลทาํให้เกิดข้อพิพาทจากการใช้กฎหมายทีทับซ้อนกัน โดยต่างฝ่ายต่างอา้ง

กฎหมายทีให้อ ํานาจหน้าทีแก่องค์กรของตนในการเข้าไปจัดการปัญหาในพืนทีบริเวณ

โบราณสถานและโบราณวตัถุ เพราะกฎหมายแต่ละฉบับได้ก ําหนดภารกิจของแต่ละองค์กร 

ตลอดจนอาํนาจหนา้ทีในการเขา้ไปควบคุมดูแลเช่นเดียวกนั กล่าวคือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กาํหนดภารกิจและหน้าที 

ของผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายทีมีหน้าทีในการอนุรักษ์ ตลอดจนการควบคุมดูแลพืนทีบริเวณ

โบราณสถานเป็นของกรมศิลปากร ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถินได้อาศัยอาํนาจจาก

พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2542 ในการใชอ้าํนาจตามภารกิจในการควบคุมดูแลพืนทีบริเวณโบราณสถานเช่นเดียวกนั 

การกระทาํดังกล่าวส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการทับซอ้นของภารกิจตามกฎหมายและการบงัคบัใช้

กฎหมายทีมาจากการอาศยัอาํนาจตามกฎหมายทีอยูใ่นสถานะระดบัเดียวกนั 

  เมือพิจารณาหลกัทฤษฎีเกียวกับภารกิจของรัฐกับข้อเท็จจริงพบว่า การกระทาํของ

หน่วยงานทงัสององค์กรทีใชก้ารตีความอาํนาจหน้าทีตามกฎหมายของแต่ละองค์กรมากาํหนด

ภารกิจ เป็นการขัดต่อหลักการตามทฤษฎีภารกิจของรัฐ และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 นอกจากนี การทับซ้อนของภารกิจ 

DPU



151 

 

และอาํนาจหนา้ทีดงักล่าวยงัอาจส่งผลกระทบต่อการปกป้อง ป้องกนั คุม้ครอง อนุรักษ์ หรือฟืนฟู

โบราณสถานและโบราณวตัถุซึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทางประวติัศาสตร์ 

ของประเทศ ทาํให้สูญเสียแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ทีสาํคญัของประชาชนชาวไทย ตลอดจน 

อาจเป็นสาเหตุทาํให้ประเทศไทยเสียประโยชน์ในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าดว้ย 

การคุม้ครองมรดกโลกอีกดว้ย  

  ในบางกรณีเกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีตามพระราชบัญญัติ 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนืองจากการบงัคบั

ใชก้ฎหมายนนั ในอดีตมีเพียงกรมศิลปากรเพียงหน่วยงานเดียวทีมีกฎหมายให้อาํนาจในการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย แต่ในปัจจุบนักรมศิลปากรมิใช่เป็นหน่วยงานเดียวทีใชอ้าํนาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เนืองจากยงัมีหน่วยงานอืน ๆ ทีมีสถานะเดียวกบักรมศิลปากรมาบังคบัใช้อาํนาจตามกฎหมาย 

ในการบริหารจัดการพืนทีรอบโบราณสถาน ส่งผลทาํให้เมือมีการบุกรุกหรือการกระทาํอืนใด 

ทีเป็นการทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุในเขตพืนทีรับผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  พนกังาน

เจา้หนา้ทีของทงักรมศิลปากรและหน่วยงานอืนจึงใชอ้าํนาจหนา้ทีเดียวกนัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ตลอดจนในบางกรณียงัเกิดการปฏิเสธการปฏิบติัหน้าทีของกรมศิลปากร โดยกรมศิลปากรอา้งว่า

ไม่ใช่อาํนาจหนา้ทีของตนในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพราะหน่วยงานอืนก็สามารถบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไดเ้ช่นเดียวกนั จากการใชอ้าํนาจตามกฎหมายดงักล่าวของหน่วยงานรัฐ ส่งผลทาํให้เกิดปัญหา 

ในการบงัคบัใช้กฎหมายทีทาํให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในการบงัคบัเพือให้การบงัคบัดงักล่าว

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

  จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายดงักล่าวของหน่วยงานรัฐ

จึงขดักบัทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐ ซึงการกระทาํดงักล่าวส่งผลเสียหายต่อโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุโดยตรง เพราะจะทาํใหก้ารปฏิบติัหนา้ทีและการบงัคบัใชก้ฎหมายขาดประสิทธิภาพ

ก่อให้เกิดการบุกรุก ทาํลายโบราณสถานและโบราณวตัถุซึงถือเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรม 

ทีสําคัญทางประวติัศาสตร์ จนอาจส่งผลให้มีการถอนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยออกจาก

ทะเบียนแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

เพราะไม่สามารถบริหารจดัการ คุม้ครอง ปกป้อง อนุรักษ ์หรือฟืนฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุ

ของประเทศไดต้ามทีลงนามในอนุสญัญาว่าดว้ยการคุม้ครองมรดกโลก 

  ดังนัน จากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทีเกิดจากการกาํหนดสถานะทางกฎหมาย 

ของหน่วยงานรัฐทีขดักบัทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐ ทาํใหส้ถานะทางกฎหมายของหน่วยงาน

หรือองค์กรเปลียนแปลงไป เป็นปัญหาสําคัญทีจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน 

ในดา้นการปกป้อง คุม้ครอง อนุรักษ์ ฟืนฟูหรือบริหารจดัการพืนทีโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
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ซึงการกระทาํดงัทีกล่าวมาขา้งตน้จะก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวทีทาํให้เจตนารมณ์ของกฎหมาย

ในการปกป้อง คุ ้มครอง อนุรักษ์ หรือฟืนฟูโบราณสถานและโบราณวตัถุไม่สามารถบงัคับใช ้

เพือการรักษาผลประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนชาวไทยไดน้นัเอง 

 5.1.2  ปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการใชสิ้ทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนเพือการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

  นับตังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สิทธิของชุมชนทีจะเขา้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพือการอนุรักษ ์ปกป้อง คุม้ครองโบราณสถาน

และโบราณวตัถุ ตลอดจนการสร้างจิตสาํนึกในความเป็นเจา้ของมรดกทางวฒันธรรมจึงเกิดขึน 

แต่ในทางกลบักนักฎหมายทีให้อาํนาจในการปกป้อง คุม้ครอง อนุรักษ์ และฟืนฟูโบราณสถาน 

และโบราณวตัถุกลบัมิได้กาํหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาํเนินการเพืออนุรักษ์ 

แหล่งมรดกของทอ้งถินในพืนทีทีประชาชนตอ้งการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 

  จากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยงัประสบปัญหาในการกําหนดให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุม้ครอง ป้องกนั หรือฟืนฟูโบราณสถานและ

โบราณวตัถุ เนืองจากตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่มีการกําหนดให้สิทธิแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเนือหาของกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงการกําหนดหรือ 

มีวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดอาํนาจหนา้ทีของเจา้พนกังานในการปฏิบติัหนา้ทีเท่านนั ประกอบกบั

กฎหมายดงักล่าวยงัเป็นกฎหมายทีลา้สมยัมิไดมี้การปรับปรุงเนือหาให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการขาดการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งชดัเจน 

  จากทีกล่าวมาข้างตน้ การนาํกฎหมาย คือ พระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาใชบ้งัคบั จึงเป็นการบงัคบัใชก้ฎหมายทีขดัต่อ

หลกัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นกฎหมายทีไม่สอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550    
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาเกียวกับการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 

ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบรานวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการทางกฎหมายในต่างประเทศพบว่า ตอ้งมีการนาํหลกัการ

และแนวคิดของประเทศต่าง ๆ มาปรับใชใ้นการแกไ้ขปัญหาของประเทศไทย ผูเ้ขียนจึงขอเสนอ

การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 

 5.2.1  แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัภารกิจและการบงัคับใชก้ฎหมายของ

หน่วยงานตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504  

  ผูเ้ขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพือให้สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนได ้

เนืองจากปัญหาทางกฎหมายทีเกียวกบัภารกิจและการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานทงัสองส่วน

ตามทีพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ก ําหนดจะเห็นได้ว่า เกิดปัญหาเกียวกับภารกิจหรือภาระหน้าทีและการบังคับใช้กฎหมาย 

ตามกฎหมายดังกล่าวมาขา้งตน้ ปัญหาทีเกิดขึนยงัส่งผลทาํให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทย 

และส่งผลทาํใหรั้ฐไม่สามารถทีจะบงัคบัใชก้ฎหมายไดต้ามเจตนารมณ์ 

  จากปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัภารกิจและการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงาน จะเห็นไดว้่า 

เกิดปัญหาในเรืองภารกิจและการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยปัญหาดงักล่าวส่งผลทาํใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อประเทศไทยและส่งผลทาํให้รัฐไม่สามารถบังคบัใชก้ฎหมายไดต้ามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

ผูเ้ขียนจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยนาํแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของกฎหมาย

ในต่างประเทศมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัประเทศไทย 

  จากการศึกษาพบว่า ในสาธารณรัฐอิตาลีมีกฎหมายว่าด้วยเรืองการคุ้มครองมรดก 

ทางวฒันธรรมของประเทศ มีกระทรวงมรดกทางวฒันธรรมและกิจการอืน ๆ เป็นผูมี้อาํนาจหน้าที

ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเนือหาของกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะในคุ้มครองมรดกทาง

วฒันธรรม รวมถึงโบราณสถานและโบราณวตัถุต่าง ๆ ของประเทศ โดยกฎหมายจะแบ่งภารกิจ 

และภาระหน้าทีของหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถินและระดับส่วนกลางอย่างชัดเจน 

ในสาธารณรัฐอิตาลีจึงมีหลกัเกณฑ์และหลกักฎหมายทีสามารถป้องกันการทบัซ้อนของภารกิจ 

ในการบังคบัใช้กฎหมายทีมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้การอนุรักษ์โบราณสถานและ 
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การบริหารจดัการพืนทีบริเวณโบราณสถานไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันัน ประเทศไทยจึงควรมีการ

แกไ้ขพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

โดยการกาํหนดใหมี้การแบ่งแยกภาระหนา้ทีระหว่างหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางกบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินในกรณีดงักล่าวใหมี้ความชดัเจนเหมือนเช่นเดียวกนักบัในสาธารณรัฐอิตาลี  

  ในกรณีการบงัคบัใชก้ฎหมายของหน่วยงานทีเกิดปัญหาเกียวกบัสถานะทางนิติบุคคล 

ทีส่งผลทาํให้เกิดปัญหาการบงัคับใชก้ฎหมายและการใชอ้าํนาจทีซบัซอ้นกัน ผูเ้ขียนจึงเห็นควร 

ให้มีการแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยการนาํหลกัการตามทฤษฎีความเป็นนิติบุคคลของรัฐมาปรับใช้ในการ

กาํหนดความเป็นนิติบุคคลและอาํนาจหน้าทีของหน่วยงานในประเทศไทย เนืองจากตามทฤษฎี

ความเป็นนิติบุคคลของรัฐได้กาํหนดให้รัฐถือเป็นนิติบุคคลเพียงหนึงเดียวเท่านัน องค์กรหรือ

หน่วยงานส่วนกลางอืน ๆ ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดงันัน หากประเทศไทยได้นาํหลกัการตาม

ทฤษฎีดงักล่าวมาปรับใชก้บัประเทศไทย จะทาํให้ประเทศไทยสามารถแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใช้

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทีรัฐเป็นนิติบุคคลเพียงหนึงเดียวนันจะทาํให้ปัญหา 

ทีเกิดจากขอบอาํนาจของกระทรวง ทบวง กรม ซึงแต่ละหน่วยงานต่างมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ละส่วน

สามารถแก้ปัญหาได้ เนืองจากหากรัฐเป็นเพียงนิติบุคคลหนึงเดียว ตามหลกัการถือว่าไม่ว่า

หน่วยงานใดในรัฐกระทาํการหรือปฏิบติัหน้าทีก็เสมือนรัฐเป็นผูก้ระทาํเองทงัหมด หน่วยงาน 

ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบของอาํนาจหน้าทีของตนเองได ้อีกทงัยงัเป็นการปิดช่องว่าง 

ทางกฎหมายในการปฏิเสธความรับผดิชอบของหน่วยงานในการบงัคบัใชก้ฎหมายได ้ดงันัน ผูเ้ขียน 

จึงมีความเห็นใหป้ระเทศไทยตอ้งนาํแบบอยา่งของสาธารณรัฐอิตาลีและทฤษฎีความเป็นนิติบุคคล 

ของรัฐมาปรับใช้กับการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายของประเทศไทยให้เกิดความเหมาะสมและ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุทีเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวติัศาสตร์ และเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีแสดงให้ประชาชนในประเทศไทยตระหนักถึง

รากเหงา้ของชาวไทยไดอ้ยา่งยงัยนืสืบต่อไป 

 5.2.2  แนวทางการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเกียวกบัการใชสิ้ทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพือการอนุรักษ์โบราณและโบราณวตัถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช 2550 

  ผูเ้ขียนมีความเห็นควรใหมี้การแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนืองจากปัญหาดงักล่าวเกิดจากการบงัคบัใช้

กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 เพราะกฎหมายดังกล่าวมิได้มีวตัถุประสงค์ทีจะกาํหนดการเข้ามามีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ทีมิได้กาํหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามาใช้สิทธิดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 

ในการบริหารจัดการโบราณสถานและโบราณวัตถุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนู ญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประเทศไทยจึงควรนําหลกัการทางทฤษฎีและแนวคิด 

ทางกฎหมายในต่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายในประเทศไทยเพือให้สามารถแก้ปัญหา 

ทีเกียวกบัการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

  จากการศึกษาพบว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกฎหมายเกียวกับ 

การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม โดยกาํหนดให้ประชาชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทุกคนมีหนา้ทีในการป้องกนั สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมของชาติ อีกทงัยงักาํหนดให้

ชาวต่างชาติซึงอาศยัอยู่ในพืนทีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนักท่องเทียว 

ตอ้งมีหนา้ทีในการป้องกนั สงวนและทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเช่นเดียวกนั โดยรัฐเป็นเพียงผูส้นับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมเท่านัน 

อีกทงัในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัมีการกาํหนดองค์กรเพือทาํหน้าทีในการบริหาร

จดัการมรดกทางวฒันธรรมภายในประเทศ โดยคณะกรรมการจะกาํหนดให้ประชาชนชาวลาว 

ในบริเวณพืนทีรอบโบราณสถานมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริเวณรอบพืนทีอีกดว้ย 

  ในประเทศญีปุ่นมีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางวฒันธรรม โดยไดก้าํหนด

อาํนาจหนา้ทีของหน่วยงานรัฐและกาํหนดหน้าทีของประชาชนทีจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาและอนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรมอยา่งชดัเจน 

  ผูเ้ขียนจึงมีความเห็นใหป้ระเทศไทยนาํหลกัการแนวคิดของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวหรือประเทศญีปุ่นมาปรับใชก้บักฎหมายของประเทศไทย เนืองจากมีการกาํหนดให้

ประชาชนทุกคนและนกัท่องเทียวมีหนา้ทีหรือมีส่วนร่วมในการปกป้อง สงวน และทาํนุบาํรุงมรดก

ทางวฒันธรรม ดังนัน ประเทศไทยจึงควรมีการกาํหนดเนือหาในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้มีบทบัญญัติ

เกียวกบัการกาํหนดใหป้ระชาชนชาวไทยทุกคน ตลอดจนนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ให้มีหน้าทีใน

การปกป้อง สงวน และทาํนุบาํรุงมรดกทางวฒันธรรมแบบในต่างประเทศ  เพราะจะทาํใหป้ระเทศไทย

สามารถทีจะแก้ไขปัญหาทีเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์มรดกทาง

วฒันธรรม เช่น โบราณสถานหรือโบราณวตัถุไดอ้ย่างแทจ้ริง อีกทงัยงัเป็นการสร้างจิตสาํนึกและ

ทาํให้ประชาชนหรือนักท่องเทียวตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรทีทรงคุณค่า 

ทางประวติัศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมโดยใชก้ฎหมายเป็น
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เครืองมือหรือเรียกตามหลกัทฤษฎีว่า การป้องกนัทางกฎหมาย ดงันนั หากประเทศไทยนาํแนวทาง

ดังกล่าวมาปรับปรุงกฎหมายเพือให้สามารถแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในกรณีการอนุรักษ์

โบราณสถานและโบราณวตัถุ การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะทาํให้เกิดการอนุรักษ์ คุ ้มครอง 

ปกป้องและฟืนฟูมรดกทางวฒันธรรมได้อย่างแท้จริง ส่งผลทาํให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ

ประชาชนและประเทศไทยอยา่งยงัยนืสืบไป 
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