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กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรม 
Archeological Site Conservation Strategies of the Administrative Priests 

According to Buddhism 
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บทคัดย%อ 

กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานของพระสังฆาธิการตามหลักพุทธธรรมพบว�า กลยุทธ�ด านการ
ให ความรู พระสังฆาธิการจะต องส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให มีความรู ความเข าใจภายใต กรอบของการ
อนุรักษ� และต องมีแผนการจัดการสิ่งแวดล อมควบคู�กันไป โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�างใน 
ระดับปานกลาง กลยุทธ�ด านวิธีการอนุรักษ� พระสังฆาธิการต องดูแลรักษาเอกลักษณ�และ คุณค�าดั้งเดิม
ของโบราณสถาน โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง ในระดับปานกลาง กลยุทธ�ด านการดูแลรักษา
และป0องกัน พระสังฆาธิการต องกํากับดูแลโบราณสถานให อยู�ในสภาพท่ีดี โดยมีระดับความคิดเห็นของ
กลุ�มตัวอย�าง ในระดับปานกลางกลยุทธ�ด านการติดต�อประสานงานพระสังฆาธิการจัดตั้งเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�าง หน�วยงานท่ีเก่ียวข อง เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข องกับการ
อนุรักษ�โบราณสถานโดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง ในระดับปานกลาง และกลยุทธ�ด านการ
สร างองค�ความรู พระสังฆาธิการควรดําเนินงานให สอดคล องกับกฎระเบียบ ข อบังคับ ของมหาเถรสมาคม
และกรมศิลปากร ควรเป5ดโอกาสให ชุมชนและภูมิป7ญญาท องถ่ินเข ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ�
โบราณสถานและนําเทคโนโลยีมาใช เพ่ือสื่อสารและเผยแผ�เรื่องโบราณสถาน 
คําสําคัญ:กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถาน,หลักพุทธธรรม 

 
Abstract 

From the study of the archeological sites conservation strategies of 

the Administrative Priests according to Buddhism, it is found from the 

knowledge strategies that the Administrative Priests need to support and 

develop related personnel to gain additional information and understanding in 

the aspects of conservation. Moreover, some planning in environment 

management needs to be done mutually. The attitudes gained from the samples 

are in moderate levels. In the aspect of conservative strategies, the 

Administrative Priests need to conserve the unique and ancient value of the 

archeological sites with the attitudes gained from the sample are in moderate 

level. In the aspect of prevention strategies, the Administrative Priests have 

their roles in preserve the archeological sites in good conditions and the 

attitudes gained from the samples are in moderate levels. Concerning the 

coordination with other related agencies, some related networks and 

multilaterals are built up to give support and promote to the activities 

concerning the archeological sites with the moderate attitudes are gained from 

the sample. About the Knowledge Management, the Administrative Priests 

should proceed and implement their knowledge in accordance with the rules, 
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principles and legislation issued by the Sangha Association and the Art 

Department. Moreover, more opportunities should be opened to welcome 

community and some local pandits to take part in the archeological sites 

conservation and to apply new technologies for communication and publicity.  

Keywords:  Archeological Site Conservation Strategies of the Administrative 

Priests According to Buddhism 

 
บทนํา 

พระสังฆาธิการต องดูแลรักษาเอกลักษณ�และ คุณค�าดั้งเดิมของโบราณสถาน โดยมีระดับ
ความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง ในระดับปานกลาง กลยุทธ�ด านการดูแลรักษาและป0องกัน พระสังฆาธิการ
ต องกํากับดูแลโบราณสถานให อยู�ในสภาพท่ีดี โดยมีระดับความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง ในระดับปาน
กลางกลยุทธ�ด านการติดต�อประสานงานพระสังฆาธิการจัดตั้งเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง หน�วยงานท่ี
เก่ียวข อง เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข องกับการอนุรักษ�โบราณสถานโดยมีระดับ
ความคิดเห็นของกลุ�มตัวอย�าง ในระดับปานกลาง และกลยุทธ�ด านการสร างองค�ความรู พระสังฆาธิการควร
ดําเนินงานให สอดคล องกับกฎระเบียบ ข อบังคับ ของมหาเถรสมาคมและกรมศิลปากร ควรเป5ดโอกาสให 
ชุมชนและภูมิป7ญญาท องถ่ินเข ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ�โบราณสถานและนําเทคโนโลยีมาใช เพ่ือสือ่สาร
และเผยแผ�เรื่องโบราณสถานโดยให ความหมายไว ดังน้ี 

๑. ความหมายและความเป0นมาของคําว%า “โบราณสถาน” 
“โบราณสถาน” เป=นคําท่ีมีมานานแล วตั้งแต�เมื่อครั้งท่ีมีการจัดทําพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานเล�มแรก พ.ศ. ๒๔๙๓ ก็ปรากฏคําว�า โบราณสถาน๑ ซ่ึงให ความหมายไว ว�าหมายถึง 
“สถานท่ีก�อสร างซ่ึงเป=นของโบราณ” ต�อมามีการชําระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเสียใหม�ในปI 
พ.ศ. ๒๕๒๕ คําว�าโบราณสถาน๒ จึงได เปลี่ยนความหมายไปเป=น “สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไม�ได  เช�น โบสถ� วิหาร วัง 
มีอายุเก�ากว�า ๑๐๐ ปIข้ึนไป” และเพ่ิมความหมายทางกฎหมายไว ด วยว�าหมายถึง “อสังหาริมทรัพย�ซึ่งโดย
อายุหรือโดยลักษณะแห�งการก�อสร าง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย�น้ัน เป=น
ประโยชน�ในทางศิลป ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี ท้ังน้ี ให รวมถึงสถานท่ีท่ีเป=นแหล�งโบราณคดี แหล�ง
ประวัติศาสตร� และอุทยานประวัติศาสตร�ด วย” ความหมายของคําว�าโบราณสถานดังกล�าวยังคงใช อยู�จน
ป7จจุบันน้ีตามท่ีปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒๓ 

สําหรับคําจํากัดความเฉพาะท่ีใช ในบทบัญญัติของกฎหมายท่ีปรากฏอยู�ในพระราชบัญญัติว�า
ด วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ�แห�งชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗๔ ได ให นิยามคํา
ว�าโบราณสถานไว  หมายความว�า “อสังหาริมทรัพย�อย�างหน่ึงอย�างใด หรือซากปรักหักพังแห�ง
อสังหาริมทรัพย� ซ่ึงอายุหรือลักษณะแห�งการก�อสร างหรือความจริงเก่ียวกับประวัติศาสตร�อันมีอยู�ในสิ่งน้ัน 
เป=นประโยชน�ในทางประวัติศาสตร� โบราณคดี หรือศิลปกรรม” แต�ในการตราพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔๕ ได มีการแก ไขนิยามคําว�า
                                                           

๑พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓  ,ราชบัณฑิตยสถาน ,พิมพ�คร้ังท่ี ๓ ๒๕๐๒ หน า ๕๕๑.  
๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕  ,ราชบัณฑิตยสถาน ,พิมพ�คร้ังท่ี ๕ ๒๕๓๘ หน า ๔๙๑.  
๓พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ,ราชบัณฑิตยสถาน  ,พิมพ�คร้ังท่ี ๑ ๒๕๔๖ หน า ๖๔๒.  
๔ราชกิจจานุเบกษา ปI ๒๔๗๘ เล�ม ๕๒ หน า ๓๙๔ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๘. 
๕ราชกิจจานุเบกษา ปI ๒๕๐๔ เล�ม ๗๘ ตอนท่ี ๖๖ หน า ๙๘๐ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔. 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๔๖ 

โบราณสถานเสียใหม� โดยให หมายความว�า “อสังหาริมทรัพย�ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห�งการก�อสร าง 
หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย�น้ัน เป=นประโยชน�ในทางศิลป ประวัติศาสตร� หรือ
โบราณคดี” และเมื่อปI พ.ศ. ๒๕๓๕๖ มีการแก ไขนิยามคําว�าโบราณสถานอีกครั้งโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงเป=น
ความหมายท่ีใช มาจนทุกวันน้ี ได แก� 

“โบราณสถาน” หมายความว�า อสังหาริมทรัพย�ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห�งการก�อสร าง 
หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย�น้ัน เป=นประโยชน�ในทางศิลป ประวัติศาสตร� หรือ
โบราณคดี ท้ังน้ีให รวมถึงสถานท่ีท่ีเป=นแหล�งโบราณคดี แหล�งประวัติศาสตร� และอุทยานประวัติศาสตร�
ด วย 

จากความหมายดังกล�าว การพิจารณาว�าสิ่งใดเป=นโบราณสถานจะต องประกอบด วยหลักเกณฑ� 
ดังต�อไปน้ี  

 ๑. ต องเป=นอสังหาริมทรัพย� ซ่ึงได แก�  
๑.๑ ท่ีดิน ท้ังท่ีเจ าของมีกรรมสิทธ์ิและท่ีเจ าของมีเพียงสิทธิครอบครอง 
๑.๒ ทรัพย�อันติดกับท่ีดิน ได แก� ทรัพย�ท่ีเกิดหรือติดกับท่ีดินโดยธรรมชาติ เช�น ไม ยืนต น 

ทรัพย�ท่ีติดกับท่ีดินโดยมีผู นํามาติด เช�น ตึก อนุสาวรีย� เจดีย� ทรัพย�ท่ีประกอบเป=นอันเดียวกับท่ีดิน เช�น 
แม�นํ้า ลําคลอง 

๑.๓ สิทธิอันเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน แบ�งออกได เป=น ๒ ประเภท คือ 
 - สิทธิเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยตรง เช�น กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิใช สอย

และได มาซ่ึงดอกผล สิทธิจําหน�ายจ�ายโอน สิทธิติดตามทวงคืน เป=นต น 
 - สิทธิเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยอ อม เป=นสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย�อย�างอ่ืนซ่ึง

ติดอยู�กับท่ีดินอีกทอดหน่ึง เช�น สิทธิจํานอง 
 ๒. โดยอายุหรือโดยลักษณะแห�งการก�อสร างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของ

อสังหาริมทรัพย�น้ันเป=นประโยชน�ในทางศิลป ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี โดยมีหลักการสําคัญในการ
พิจารณา ได แก� 

๒.๑ อายุของอสังหาริมทรัพย� 
๒.๒ ลักษณะการก�อสร างของอสังหาริมทรัพย� 
๒.๓ หลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย� 
 เมื่อพิจารณาจากหลักการใดหลักการหน่ึงในสามข อน้ีจะต องเป=นประโยชน�ในทางศิลป 

ประวัติศาสตร� หรือโบราณคดี ศาสตร�ใดศาสตร�หน่ึงจึงจะถือได ว�าอสังหาริมทรัพย�น้ันเป=นโบราณสถาน 
 
๒. ประเภทของโบราณสถาน 
 การแบ�งแยกประเภทของโบราณสถานอาจกระทําได  ๒ วิธี โดยแบ�งแยกจากหลักการ

ท่ีใช ในการพิจารณาซ่ึงได แก� หลักกรรมสิทธ์ิ และหลักการข้ึนทะเบียน 
 หากใช หลักกรรมสิทธ์ิในการพิจารณาก็จะแบ�งประเภทของโบราณสถานได เป=น 
 ๑. โบราณสถานท่ีมีเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบด วยกฎหมาย 
 ๒. โบราณสถานท่ีไม�มีเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบด วยกฎหมาย 

                                                           
๖ราชกิจจานุเบกษา ปI ๒๕๓๕ เล�ม ๑๐๙ ตอนท่ี ๓๘ หน า ๑๒ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๓๕. 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๔๗ 

 แต�ถ าใช หลักการข้ึนทะเบียนในการพิจารณา โบราณสถานก็จะถูกแบ�งออกเป=นสอง
ประเภทเช�นเดียวกัน คือ 

 ๑. โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน 
 ๒. โบราณสถานท่ีมิได ข้ึนทะเบียน 
 
๓. การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 
 การ ข้ึนทะเบียนโบราณสถานเป=นหลักการ ท่ีปรากฏมานานตั้ งแต�สมัย ท่ีใช 

พระราชบัญญัติว�าด วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ�แห�งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๗ ก็มี
หลักการข้ึนทะเบียนโบราณสถานน้ีอยู�แล วแต�กฎหมายมิได ใช คําว�า “การข้ึนทะเบียน” เช�นในป7จจุบันแต�
ใช คําว�า “จัดทําบัญชี”ดังจะเห็นได จากมาตรา ๖ ซ่ึงบัญญัติว�า 

 “มาตรา ๖ ให อธิบดีจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานท้ังหลายท่ีมีอยู�ในประเทศสยาม
ข้ึนไว  ไม�ว�าจะเป=นโบราณสถานท่ีมีเจ าของเป=นของเอกชนคนใดหรือไม�มีเจ าของ หรือเป=นทรัพย�สินของ
แผ�นดิน รวมท้ังโบสถ� วัดวาอาราม และสิ่งปลูกสร างอย�างอ่ืนอันเก่ียวแก�ศาสนา 

 บัญชีน้ันบุคคลใดๆ ย�อมตรวจดูและขอคัดสําเนาได  หรือขอรับสําเนาบัญชีหรือย�อ
รายการอันรับรองว�าถูกต องได  โดยเสียค�าธรรมเนียมตามท่ีอธิบดีจะกําหนดไว  แต�ไม�เกินห าบาท” 

 ในกฎหมายฉบับป7จจุบัน คําว�า “จัดทําบัญชี” ก็ยังคงหลงเหลือให เห็นกันอยู�บ าง ดังเช�น
ท่ีบัญญัติไว ในมาตรา ๘ แห�งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ว�า 

 “มาตรา ๘ บรรดาโบราณสถานซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรได จัดทําบัญชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายว�าด วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ�แห�งชาติ
แล วก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช บังคับ ให ถือว�าเป=นโบราณสถานท่ีได ข้ึนทะเบียนแล วตามพระราชบัญญัติ
น้ีด วย” 

 ๓.๑ หลักเกณฑ�การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
การข้ึนทะเบียนโบราณสถานเป=นหลักการสําคัญประการหน่ึงของกฎหมายในอันท่ีจะคุ มครอง

ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงได แก ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได กําหนดเรื่องการข้ึนทะเบียน
โบราณสถานไว ในมาตรา ๗ ว�า 

“เพ่ือประโยชน�ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให เป=นไปตามพระราชบัญญัติ 
ให อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได  
และให มีอํานาจกําหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป=นเขตของโบราณสถานโดยให ถือว�าเป=นโบราณสถาน
ด วยก็ได  ประกาศดังกล�าวน้ีอธิบดีจะเพิกถอนหรือแก ไขเพ่ิมเติมก็ให กระทําได โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก�อน ถ าโบราณสถานน้ันมีเจ าของหรือผู 
ครอบครองโดยชอบด วยกฎหมาย ให อธิบดีแจ งเป=นหนังสือให เจ าของหรือผู ครอบครองทราบ ถ าเจ าของ
หรือผู ครอบครองไม�พอใจก็ให มีสิทธิร องต�อศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแต�วันท่ีอธิบดีแจ งให ทราบ 
ขอให ศาลมีคําสั่งให อธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนและหรือการกําหนดเขตท่ีดินให เป=นโบราณสถานแล วแต�



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๔๘ 

กรณีได  ถ าเจ าของหรือผู ครอบครองมิได ร องขอต�อศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงท่ีสุดให ยกคําร องขอของ
เจ าของหรือผู ครอบครอง ให อธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได ” 

จากบทบัญญัติมาตรา ๗ ดังกล�าวสามารถนํามาสรุปเป=นหลักเกณฑ�การข้ึนทะเบียนได  ดังน้ี 
๑. อสังหาริมทรัพย� ท่ีจะข้ึนทะเบียนต องเป=นโบราณสถานตามบทนิยามของคําว�า 

“โบราณสถาน” ตามกฎหมาย 
๒. การข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีไม�มีเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบด วยกฎหมาย ให 

อธิบดีกรมศิลปากรเป=นผู มีอํานาจประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานและมีอํานาจกําหนดเขตท่ีดินตามท่ี
เห็นสมควรเป=นเขตของโบราณสถาน ซ่ึงเขตของโบราณสถานน้ีให ถือเป=นโบราณสถานด วย 

๓. การข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีมีเจ าของหรือผู ครอบครองโดยชอบด วยกฎหมาย 
อธิบดีกรมศิลปากรต องแจ งเป=นหนังสือให เจ าของหรือผู ครอบครองทราบ หากเจ าของหรือผู ครอบครองไม�
พอใจก็ให ใช สิทธิร องต�อศาลภายในสามสิบวัน นับแต�วันท่ีอธิบดีกรมศิลปากรแจ งให ทราบ หากศาลมีคําสั่ง
ให อธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนหรือกําหนดเขตท่ีดินให เป=นโบราณสถานก็ให อธิบดีระงับการข้ึนทะเบียน
หรือกําหนดเขตท่ีดินน้ัน ในกรณีท่ีเจ าของหรือผู ครอบครองไม�ได ร องขอต�อศาลภายในสามสิบวันก็ต องถือ
ว�าสละสิทธ์ิ และกรณีท่ีศาลมีคําสั่งคดีถึงท่ีสุดให ยกคําร องของเจ าของหรือผู ครอบครอง อธิบดีกรมศิลปากร
ย�อมมีอํานาจข้ึนทะเบียนได  

๔. อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนโบราณสถานหรือแก ไขเพ่ิมเติมการ
ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 

๕. การประกาศข้ึนทะเบียนหรือประกาศเพิกถอนหรือประกาศแก ไขเพ่ิมเติมการข้ึน
ทะเบียนโบราณสถานต องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๖. โบราณสถานท่ีอธิบดีกรมศิลปากรได จัดทําบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามกฎหมายว�าด วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ�แห�งชาติแล วก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช บังคับ ให ถือว�าเป=นโบราณสถานท่ีได ข้ึนทะเบียนแล วตามพระราชบัญญัติน้ี 

โบราณสถานท่ีได ข้ึนทะเบียนแล วของประเทศไทยมีจํานวนมาก แต�สถานท่ีสําคัญและเป=นท่ี
สนใจของนักท�องเท่ียว เช�น อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพ็ชญ� และวัด
ใหญ�ชัยมงคลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปราสาทหินพนมรุ งในจังหวัดบุรีรัมย� วัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน
จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวรารามใน
กรุงเทพมหานคร พระธาตุขาว พระธาตุดํา และพระเจดีย�ศรีสองนางในจังหวัดหนองคาย พระปรางค�สาม
ยอด และศาลพระกาฬในจังหวัดลพบุรี เป=นต น 

โบราณสถานใดท่ีได ข้ึนทะเบียนไว แล วแต�ต�อมาปรากฏว�าโบราณสถานน้ันไม�มีประโยชน�ใน
การดูแลรักษา และการควบคุมอีกต�อไป กฎหมายให อํานาจอธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจเพิกถอนการ
ประกาศข้ึนทะเบียนได  หรือหากต องการเปลี่ยนแปลงขยายหรือลดเขตโบราณสถานจากท่ีได ประกาศไว ก็
สามารถแก ไขเพ่ิมเติมประกาศได  ท้ังน้ี จะให การเพิกถอนการประกาศข้ึนทะเบียนหรือการแก ไขเพ่ิมเติม
ประกาศมีผลตามกฎหมายจะต องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด วย 

 ๓.๒ ผลของการข้ึนทะเบียนโบราณสถาน 
โบราณสถานใดท่ีกรมศิลปากรได ประกาศข้ึนทะเบียนแล วจะมีผล ดังน้ี 
๓.๒.๑ ต องมีการควบคุมการปลูกสร างอาคารในเขตโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล ว เน่ืองจาก

การปลูกสร างอาคารมีผลกระทบโดยตรงต�อโบราณสถาน หากไม�มีการควบคุมปล�อยให ปลูกสร างกันได 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๔๙ 

อย�างเสรีย�อมทําให สภาพภูมิทัศน�ของโบราณสถานเสียไป เกิด “ทัศนอุจาด” ในแง�ของกฎหมาย
สิ่งแวดล อมฯ 

 มาตรการท่ีรัฐใช ในการควบคุมการปลูกสร างอาคารในเขตโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียน
แล ว ได แก� มาตรา ๗ ทวิ แห�งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงมีหลักเกณฑ�โดยสรุป ดังน้ี 

 (ก) ห ามมิให ผู ใดปลูกสร างอาคารตามกฎหมายว�าด วยการควบคุมอาคารภายในเขต
ของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีได ประกาศข้ึนทะเบียน เว นแต�จะได รับอนุญาตเป=นหนังสือจากอธิบดี 

 (ข) กรณีท่ีมีการปลูกสร างอาคารโดยไม�ได รับอนุญาต ให อธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการ
ก�อสร าง และให รื้อถอนอาคารหรือส�วนแห�งอาคารน้ันภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได รับคําสั่ง 

 (ค) ผู ท่ีขัดขืนไม�ระงับการก�อสร างหรือรื้อถอนอาคารตามคําสั่งอธิบดีมีความผิดฐาน
ขัดคําสั่งเจ าพนักงาน ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบวัน หรือปรับไม�เกินห าร อยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 (ง) กรณีท่ีขัดขืนไม�ระงับการก�อสร างหรือรื้อถอนอาคาร ให อธิบดีดําเนินการรื้อ
ถอนอาคารน้ันได โดยเจ าของ ผู ครอบครอง หรือผู ปลูกสร างไม�มีสิทธิเรียกร องค�าเสียหาย หรือดําเนินคดีแก�
ผู รื้อถอน 

 (จ) สัมภาระท่ีรื้อถอนแล ว ถ าเจ าของไม�ขนย ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายใน
สิบห าวันนับแต�วันท่ีรื้อถอนเสร็จ ให อธิบดีขายทอดตลาดสัมภาระน้ัน เงินท่ีได จากการขาย หักค�าใช จ�ายใน
การรื้อถอนและการขายแล วเหลือเท�าใดให คืนเจ าของสัมภาระ 

๓.๒.๒ เจ าของหรือผู ครอบครองโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล วต องแจ งการชํารุด หักพัง หรือ
เสียหาย ไม�ว�าด วยประการใดเป=นหนังสือไปยังอธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันท่ีโบราณสถาน
น้ันชํารุด หักพังหรือเสียหาย 

๓.๒.๓ เจ าของหรือผู ครอบครองโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล วต องยินยอมให พนักงาน
เจ าหน าท่ีหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได รับคําสั่งจากอธิบดีกรมศิลปากรเข าทําการซ�อมแซม หรือกระทําด วย
ประการใดๆ เพ่ือเป=นการบูรณะหรือรักษาไว ให โบราณสถานคงสภาพเดิม ในกรณีท่ีมีการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ าหน าท่ีดังกล�าว ผู ขัดขวางจะมีโทษฐานขัดขวางเจ าพนักงานตามมาตรา ๑๓๘ 
แห�งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.๒.๔ หากมีการโอนโบราณสถานให บุคคลอ่ืน เจ าของหรือผู ครอบครองซ่ึงเป=นผู โอนมีหน าท่ี
ต องแจ งการโอนเป=นหนังสือต�ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันโอน โดยหนังสือต องระบุช่ือ ท่ี
อยู�ของผู รับโอน และวันเดือนปIท่ีโอนด วย 

๓.๒.๕ เจ าของโบราณสถานท่ีได กรรมสิทธ์ิมาโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม มีหน าท่ีต อง
แจ งการได รับกรรมสิทธ์ิต�ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน ๖๐ วัน นับแต�วันท่ีได รับกรรมสิทธ์ิ หากมีผู ได รับ
กรรมสิทธ์ิโบราณสถานเดียวกันหลายคน ให มอบหมายให ผู มีกรรมสิทธ์ิรวมคนใดคนหน่ึงเป=นผู แจ งการรับ
กรรมสิทธ์ิแทนผู มีกรรมสิทธ์ิรวมทุกคนได  

๓.๒.๖ หากเจ าของหรือผู ครอบครองโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล ว จัดให มีการเรียกเก็บค�า
เข าชมหรือค�าบริการอ่ืนเป=นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน�ใดๆ ท่ีเกิดจากโบราณสถานดังกล�าว 
เจ าของหรือผู ครอบครองโบราณสถานน้ันต องเป=นผู เสียค�าใช จ�ายในการซ�อมแซมท้ังหมดหรือบางส�วน
ตามท่ีอธิบดีกรมศิลปากรกําหนด 



 

พุทธบูรณาการกบัการวจิยัเพ ื�อพฒันาสงัคมให้ย ั�งยนื 
(Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society) 

๖๕๐ 

๓.๒.๗ อัตราโทษของการบุกรุก ทําให เสียหาย ทําลาย ทําให เสื่อมค�า หรือทําให เสียประโยชน� 
ซ่ึงโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนแล ว มีอัตราโทษท่ีหนักกว�าการบุกรุก ทําให เสียหาย ทําลาย ทําให เสื่อมค�า 
หรือทําให เสียประโยชน� ซ่ึงโบราณสถานท่ีไม�ข้ึนทะเบียน 

๓.๒.๘ ในการเป5ดให ผู อ่ืนเข าชมโบราณสถานท่ีได ข้ึนทะเบียนแล วเพ่ือประโยชน�ในการรักษา
สภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป=นระเบียบเรียบร อยของโบราณสถาน ผู เข าชม
โบราณสถานต องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังต�อไปน้ี 

 (ก) ไม�เคลื่อนย ายสิ่งต�างๆ ภายในโบราณสถาน 
 (ข) ไม�ขีด เขียน หรือทําให ปรากฏด วยประการใดๆ ซ่ึงข อความ ภาพ หรือรูปรอย

ใดๆ ลงบนโบราณสถาน 
 (ค) ไม�นําอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเช้ือเพลิง หรือสารเคมี อันจะก�อให เกิดอันตรายเข า

ไปในโบราณสถาน 
 (ง) ไม�ปIนปXายโบราณสถาน หรือไม�กระทําการใดๆ อันเป=นเหตุให เกิดความชํารุด

เสียหาย หรือก�อให เกิดความสกปรก และไม�เป=นระเบียบเรียบร อยแก�โบราณสถาน 
 (จ) ไม�เทหรือถ�ายท้ิงขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลลง ณ ท่ีใดๆ ภายในโบราณสถาน 

นอกจากท่ีซึ่งจัดไว  
 (ฉ) ไม�กระทําการใดๆ ภายในโบราณสถาน อันเป=นท่ีน�ารังเกียจ หรือเป=นท่ีเสื่อม

เสียต�อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู�ดูหมิ่นศาสนาและวัฒนธรรม หรือก�อความรําคาญแก�ผู เข าชมอ่ืนๆ 
 โดยสรุปแล วป7จจุบันน้ีประเทศไทยมีโบราณสถานท่ีได รับการประกาศให เป=นมรดกโลก

อันนํามาซ่ึงช่ือเสียง เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศชาติเป=นอย�างยิ่ง ๓ แห�ง ได แก� 
๑. อุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย – กําแพงเพชร 
 อุทยานประวัติศาสตร�ท้ัง ๓ แห�ง อยู�ในบริเวณใกล เคียงกันและมีอายุไล�เลี่ยกัน อุทยาน

ประวัติศาสตร�สุโขทัยตั้งอยู�ท่ีตําบลเมืองเก�า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในอดีตเคยเป=นนครหลวงแห�งแรก
ของไทย อุทยานประวัติศาสตร�ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู�ในอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในอดีตศรีสัชนาลัย 
มีฐานะเป=นเมืองลูกหลวงเอกของสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร�กําแพงเพชร ตั้งอยู�ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ไม�ไกลจากเมืองเก�าสุโขทัยเท�าใดนัก ในอดีตเมืองกําแพงเพชรถือเป=นเมืองหน าด�านท่ี
สําคัญของอาณาจักรสุโขทัย 

๒. อุทยานประวัติศาสตร�พระนครศรีอยุธยา 
 ตั้งอยู�ท่ีอําเภอพระนครศรีอยุธยา ภายในอุทยานประวัติศาสตร�พระนครศรีอยุธยา

ประกอบด วยโบราณสถานต�างๆ ไม�ว�าจะเป=นวัดมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ� วัด
พระราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และ เพนียดคล องช าง ล วนเป=นหลักฐานทางอารยธรรมซ่ึงแสดงถึง
ระยะเวลาอันสงบสุขและเป=นป[กแผ�นท่ียาวนานท่ีสุดช�วงหน่ึงในประวัติศาสตร�เอเชียอาคเนย� 

๓. แหล�งโบราณคดีบ านเชียง 
 ตั้งอยู�ท่ีตําบลบ านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีมีช่ือเสียงเป=นท่ีรู จักอย�าง

กว างขวาง ในฐานะท่ีเป=นแหล�งโบราณคดีสมัยก�อนประวัติศาสตร� ท่ีสําคัญท่ีสุดแห�งหน่ึงของโลก ได ค นพบ
หลักฐานจํานวนมาก ท่ีสําคัญได แก� โครงกระดูกในหลุมฝ7งศพ ภาชนะดินเผาลายเขียนสี เครื่องมือเครื่องใช  
และเครื่องประดับท่ีทําด วยสําริดและเหล็ก 



 

การประชุมวชิาการระดบัชาต ิคร ั�งท ี� ๓ และนานาชาต ิคร ั�งท ี� ๑ 

T 

๖๕๑ 

๔. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส%งเสริมกลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานของพระ
สังฆาธิการ 

สําหรับการบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับการนํากลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานไปใช คือ 
พระสังฆาธิการควรจะมีความรู ความเข าใจประเด็นสําคัญ ซ่ึงใช เป=นหลักกลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถาน
เป=นข อปฏิบัติท่ีพระสังฆาธิการควรจะประยุกต�กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานเพ่ือให เกิดประโยชน� พระ
สังฆาธิการจะต องมีวิจารณญาณและใช สติป7ญญาหาเหตุผลกลั่นกรองท่ีจะนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช ในการ
อนุรักษ�โบราณสถานเพ่ือเป=นดรรชนีบ�งช้ีถึงความสําเร็จในกลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานตามเป0าหมาย
เพ่ือให เกิดผลเป=นเครื่องจูงใจและเป=นป7จจัยท่ีจะผลักดันให  พระสังฆาธิการ ประยุกต�ใช อิทธิบาท ๔ ในการ
อนุรักษ�โบราณสถานอย�างถูกต อง  

 ๑. ด=านฉันทะ พระสังฆาธิการต องมีความใฝXใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู�เสมอและปรารถนาจะทําให 
ได ผลดียิ่งข้ึนไปเป=นอาการท่ีจิตใฝXปรารถนาอยากทําสิ่งน้ันด วยความสุจริตอยากทําสิ่งดีงามเพ่ือให  ความ
ถูกต องเกิดมีข้ึนอยากให สิ่งน้ันเข าถึงหรือดํารงอยู�ในภาวะท่ีประณีตงดงามเมื่อมีความใฝXใจใคร� จะทําเช�นน้ี
คนเราก็จะมีความเพียรสร างสรรค�ทําสิ่งน้ันให สําเร็จลงได ความอยากทําท่ีจัดเป=นฉันทะน้ี จะต�างจากความ
อยากท่ีจัดเป=นตัณหาท่ีเป=นความอยากในทางสนองความต องการทางกามารมรณ�อยากเป=นโน�นเป=นน่ี
ในทางทุจริตเป=นต นฉันทะน้ีเป=นคุณธรรมสําคัญในเบ้ืองต นท่ีผู ปรารถนาความ เจริญพึงทําให เกิดมีในตน
เพ่ือขจัดความเกียจคร านให หมดไปแล วใฝXหาความเจริญก าวหน าหันมาเอา ใจใส�ต�อกิจการท่ีทําสามารถทํา
ให สมปรารถนาได ถ าคนเราขาดฉันทะน้ีแล วก็เท�ากับว�าประสบความ ล มเหลวตั้งแต�ต นเพราะไม�ปรารถนา
แม แต�จะลองทําคนท่ีขาดฉันทะก็จะมีแต�ความหมดกําลังใจ 

 ๒. ด=านวิริยะ พระสังฆาธิการต องมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งน้ันด วยความพยายาม
เข มแข็งอดทนเอาธุระไม�ท อถอยความเพียรความเพียรประกอบความดีความบากบ่ันในการศึกษา 
ศิลปวิทยาความเพียรในการระวังและละอกุศลหรือความเพียรในการทําและรักษากุศลเป=นต นด วย ความ
กล าหาญไม�กลัวต�อความยากลําบากโดยตระหนักตามพุทธภาษิตท่ีว�า “วิริเยนทุกฺขมจฺเจติคนจะล�วงทุกข�ได 
เพราะความเพียร” คนท่ีมีความเพียรเท�ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน�วแน�
มั่นคงพุ�งตรองต�อจุดหมาย 

 ๓. ด=านจิตตะ พระสังฆาธิการต องมีความตั้งจิตรับรู ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งน้ันด วยความคิดเอา
จิตฝ7กใฝXไม�ปล�อยจิตให ฟุ0งซ�านเลื่อนลอยหมั่นใส�ใจสนใจฝ7กใฝXในความดีด วยความมั่นใจผู ท่ีมี อิทธิบาทข อน้ี
จะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด วยความมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร นสดช่ืนอยู�ใน ขณะท่ีทํางานเสมอ
หรือเรียกว�า “มีกะจิตกะใจทํางาน” การท่ีคนเรามีความคิดผูกพันจดจ�อสนใจใน เรื่องใดเรื่องหน่ึงคนผู น้ัน
จะไม�สนใจรับรู เรื่องอ่ืนย�อมเป=นเหตุให เกิดสมาธิพร อมกับความคิดจดจ�อ สนใจน้ันอย�างไรก็ตามการทํางาน
ทุกอย�างย�อมมีความผิดพลาดเพราะคนท่ีไม�มีความผิดพลาดคือคน ท่ีไม�ได ทําอะไรเลยแต�งานของผู มีอิทธิ
บาทคือจิตตะน้ีจะมีความผิดพลาดน อยมากและผลงานท่ีทําสําเร็จลงก็มีผลเป=นท่ีน�าสนใจอย�างยิ่ง 

๔. ด=านวิมังสา พระสังฆาธิการต องใช ป7ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจตราหา เหตุผลและ
ตรวจสอบข อยิ่งหรือหย�อนในสิ่งท่ีทําน้ันโดยมีการวางแผนคิดค นหาวิธีแก ไขปรับปรุงอยู� เสมอการท่ีคนเรา
ใช ป7ญญาพิจารณาหมั่นใคร�ครวญตรวจตราเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยคิดหาเหตุผลและสอบสวนเช�นน้ี
ย�อมช�วยรวมจิตใจให คอยกําหนดและติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย�างใกล ชิด ตลอดเวลาท้ังยังเป=นเหตุให จิต
แน�วแน�แล�นไปดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณาน้ันโดยไม�ฟุ0งซ�านไม�วอกแวก 
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๖๕๒ 

๕. บทสรุป 
การนําหลักอิทธิบาท ๔ เข ามาบูรณาการใช ในกลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถาน มีการประยุกต�

หลักอิทธิบาท ๔ กับหน าท่ีการจัดการเชิงกลยุทธ�ซ่ึงประกอบไปด วย ข้ันตอนการวางแผน การจัดองค�การ 
การบริหารบุคคล การอํานวยการและการควบคุม ท่ีจะผสานและเช่ือมต�อในการบูรณาการเข ากับการ
อนุรักษ�โบราณสถาน การให ความรู แด�พระสังฆาธิการ ด านวิธีการดูแล รักษาโบราณสถาน การติดต�อ
ประสานงานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง ตามหลักธรรมภิบาลคือ หลักอิทธิบาท ๔ สําหรับการบูรณาการกับ
กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถานคือ พระสังฆาธิการควรจะมีความรู ความเข าใจอิทธิบาท ๔ ท่ีเป=นประเด็น
สําคัญซ่ึงสามารถปรับใช กับ กลยุทธ�การอนุรักษ�โบราณสถาน คือพระสังฆาธิการควรมีฉันทะความใฝXใจรัก
จะทําสิ่งน้ันอยู�เสมอและปรารถนาจะทําให ได ผลดียิ่งข้ึนไป ควรมีวิริยะความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งน้ัน
ด วยความพยายามอดทน ควรมีจิตตะความตั้งจิตรับรู ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งน้ันด วยความคิดมีความ
กระตือรือร นสดช่ืนอยู�ในขณะท่ีทํางานเสมอ และควรมีวิมังสาใช ป7ญญาพิจารณาใคร�ครวญตรวจตรา
เหตุผลและตรวจสอบ การวางแผนคิดค นหาวิธีแก ไขปรับปรุงอยู�เสมอ 
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