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 This research aims at assessment of physical condition, analyze the problem and 
propose guideline for management of ancient monuments in Uttaradit province.  
 The assessment of physical condition of the ancient monuments in the study area found 
that there are 5 management problems as follows. 1) Lacking of educational and academic activities 
to support the monuments. 2) Lacking of developed communication routes to support accessing to 
the monuments. 3) Lacking of basic public utilities and infrastructures. 4) Risk to the deterioration 
from nature. 5) Risk to the deterioration from human activities. 
 This study therefore proposes 5 management guidelines for the government and the 
public sectors. These are as follows. 1) Guideline for development of education and academic 
programs which comprises activities that can strengthen knowledge about history of ancient 
monuments, obtain more appropriate academic data, disseminate academic information, develop 
information centre for supporting local schools and researchers. 2)  Guideline for the development of 
communication routes to support accessing to the monuments. 3) Guideline for the development 
and maintenance of basic public utilities and infrastructures.  4) Guideline for reduce the risk of 

deterioration from nature which consists the activities for the conservation and maintenance of 
ancient monuments. 5) Guideline for reduce the risk of deterioration from human activities which 
consists the activities to safeguard the ancient monuments, to disseminate the ancient monument 
protection law, to enforcing the law, and to promote public conscious on value and significance of 
ancient monuments. 
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 วทิยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จากความช่วยเหลือ ของ คณาจารยแ์ละผูมี้
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ประโยชน์ต่อการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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ความช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า  ตลอดจนช้ีแจงและอธิบายทุกขอ้สงสัยในกระบวนการวจิยั  จนส าเร็จ
ไดไ้ปดว้ยดี รวมถึงขอกราบขอบพระคุณรศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช รศ .ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ศ .สายนัต ์
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ต่อการวจิยั และขอบคุณ น .ส.พรศิริ เลิศเสถียรชยั  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการขอขอ้มูลจาก
ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร  
 ขอขอบพระคุณ พระภิกษุสงฆแ์ละประชาชน ในจงัหวดัอุตรดิตถทุ์กท่าน ท่ีไดต้อบ
ค าถามและใหค้วามรู้เพิ่มเติม อนัเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการวจิยั 
 ขอ ขอบพระคุณ  คุณพอ่  คุณแม่ และ พี่สาว  ท่ีคอยถาม ความคืบหนา้ในการท า
วทิยานิพนธ์อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งยงัเป็นก าลงัใจ ก าลงัแรง และก าลงัทรัพยท่ี์ดีท่ีสุด 
 ขอขอบคุณนายเมธี แกว้ประสิทธ์ิ น .ส.พรเพญ็ บุญญาทิพย์  และพี่ ๆ เพื่อน ๆ นกัศึกษา
สาขาการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม รุ่น 2 และรุ่น 1 ทุกคน ท่ีคอยถามความคืบหนา้ ในการท า
วทิยานิพนธ์ คอยใหก้ าลงัใจ ใหค้  าแนะน า และใหค้วามช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี  
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ เอกโบราณ คดี คณะโบราณคดี มหาวยิาลยั ศิลปากร รุ่น 51 และ
เพื่อน ๆ มธัยมโรงเรียนอุตรดิตถด์รุณีทุกคน  ท่ีคอยเป็นก าลงัใจในการศึกษาต่อ ระดบัปริญญาโท
และเป็นก าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์ตลอดมา  
 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่สามารถเอ่ยนามไดท้ั้งหมดไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทาง

วฒันธรรมกระจายตวัอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็น

ทรัพยากรท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นผลสะทอ้นมาจากปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย์ ในอดีต 

ท่ีเกิดการกลัน่กรองและสรรคส์ร้าง จนกลายเป็นวถีิการด ารงชีวติ วธีิคิด ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม

ประเพณี รวมถึงส่ิงก่อสร้างและศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่มชน  

อีกทั้งยงัมีการสั่งสม ถ่ายทอดจากกลุ่มคนรุ่นหน่ึงไปสู่กลุ่มคนอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึ งอาจเกิดการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติปัจจุบนั ดงันั้นทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่าง ๆ จึงสามารถแสดง

ใหเ้ห็นถึงพฒันาการ และรูปแบบ อนัหลากหลายทางวฒันธรรมของมนุษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  

“โบราณสถาน ” จึงถือเป็นทรัพยากรวฒันธรรมประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญั และมีบทบ าทต่อ

ประเทศในแง่ของวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในดา้นวชิาการ การท่องเท่ียว และการใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั ซ่ึงโบราณสถานทั้งหลายในประเท ศไทยนั้น สามารถสร้างประโยชน์

ต่อการศึกษาวจิยั ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 

เพราะฉะนั้นจึงควรสนบัสนุนใหมี้การขยายองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์โบราณคดี มนุษยศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ ท่ีมีอยูใ่หเ้พิ่มข้ึน และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินกระบวนการ

จดัการ สงวนรักษา อนุรักษแ์ละพฒันาอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหโ้บราณสถานเหล่านั้น เป็น

มรดกสืบทอดต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลงั ตลอดจนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งกบัชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติต่อไป 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  การด าเนินงานเก่ียวกบัโบราณสถานยงัคงมีปัญหา เน่ืองจาก 

การใหค้วามสนใจหรือการใหค้วามส าคญักบัทรัพยากรวฒันธรรมไดจ้  ากดัอยูใ่นวงแคบ ไม่มีการ

ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ชุมชนอยา่งเพียงพอ ท าใ หชุ้มชนขาดความรู้ความเขา้ใจในกา รดูแลรักษา
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และขาดการตระหนกัถึงความส าคญั รว มถึงไม่กลา้เขา้ไปท าการจดัการดว้ ยตนเอง ส่งผลใหก้าร

จดัการทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบราณสถานส่วนใหญ่ถูกจ ากดัอยูใ่นการดูแลของ ทางภาครัฐ 

ในส่วนของทางภาครั ฐเอง ก็ไม่สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและทัว่ถึง เน่ืองดว้ยปัจจยัทั้ง

ทางดา้นระยะเวลา และบุคคลากรท่ีมีอยา่งจ ากดั และไม่เพียงพอต่อจ านวนโบราณสถานทั้งหมดทัว่

ประเทศซ่ึงมีจ านวนกวา่ 8,732 แห่ง (กรมศิลปากร , ส านกัโบราณคดี , 2555) ส่งผลใหโ้ครงการการ

จดัการโบราณสถานส่ วนใหญ่จ ากดัอยูเ่ฉพาะโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

ทางวฒันธรรมและสังคมในระดบัประเทศเท่านั้น แต่ขณะเดียวกนัก็ไดล้ะเลยการดูแลรักษา

โบราณสถานในระดบัทอ้งถ่ิน โบราณสถานขนาดเล็กในต่างจงัหวดัหรือในบริเวณพื้นท่ีห่างไกลจึง

ถูกละเลยและเร่ิมเส่ือมสภาพลงไปตามกาลเวลา 

 จงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบราณสถานท่ีสามารถ

เช่ือมโยงเร่ืองราวใหเ้กิดองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ บอกเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาทอ้งถ่ิน 

และความหลากหลายทางวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถมี์ทั้งห มด 47 

แห่ง แบ่งออกเป็นโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาแลว้ จ านวน 15 แห่ง และ

โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 32 แห่ง (กรมศิลปากร , ส านกั

โบราณคดี , 2552) ซ่ึงจากการส ารวจโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถเ์บ้ืองตน้ พบวา่โบราณสถาน

ส่วนใหญ่ยงัขาดการจดัการอยา่งเหมาะสม ทั้งในดา้นขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ รวมถึงการดูแลรักษา 

การอนุรักษ ์และการพฒันาดา้นกายภาพของโบราณสถานใหมี้สภาพเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ และ

โบราณสถานเหล่านั้นยงัไม่สามารถก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองของ “แนวทางการจดัการโบราณสถาน

ในจงัหวดัอุตรดิตถ”์ โดยกระบวนการส าคญัในงานวจิยัช้ินน้ี คือการประเมินสภาพทางกายภาพของ

โบราณสถานในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ยการประเมินสภาพทางกายภาพดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบการ

สัญจรการเขา้ถึ ง ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง  ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  การ

ดูแลรักษาและพฒันา  และการประเมินความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานทั้ง จาก

ธรรมชาติ และจากการกระท าของมนุษย์  โดยมีประเด็นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์สภาพปัญหาทาง

กายภาพท่ีพบในโบราณสถานแต่ละแห่งใน จงัหวดัอุตรดิตถ ์และเพื่อก าหนดแนวทางการจดัการ

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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ค าถามในการวจัิย 

 สภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถเ์ป็นอยา่งไร โบราณสถานใน

จงัหวดัอุตรดิตถมี์ปัญหาการจดัการดา้นใดบ้ าง แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานใน

จงัหวดัอุตรดิตถค์วรเป็นอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 2. วเิคราะห์สภาพปัญหาของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 3. เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 1. ศึกษา รวบรวมขอ้มูลโบราณสถาน ทั้ง 47 แห่งในจงัหวดัอุตรดิตถ์  ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั (พ.ศ.2554) 

 2. ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ยการ

ประเมินสภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระบบการสัญจร การเขา้ถึง ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถาน

ใกลเ้คียง  ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  การดูแลรักษาและพฒันา  และการประเมินความเส่ียง

ต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย ์

 3. เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถาน 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

 โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งหมด จ านวน 47 แห่ง แบ่งเป็นโบราณสถานท่ีข้ึน

ทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาแลว้ จ านวน 15 แห่ง และโบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนใน

พระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 32 แห่ง (กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, 2552) 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นกา รวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภท

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ  านวน 47 แห่ง และกลุ่มผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ ไดแ้ก่ 
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กรมศิลปากร  ส านกัศิลปากร 6 สุโขทยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษา  ประชาชน

และพระภิกษุสงฆ ์

 

วธีิการวจัิย  

 ผูว้จิยั ใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจและ ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน เพื่อ

ก าหนดแนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยมีขั้นตอนวธีิการศึกษาวจิยั

ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                     การศึกษาเอกสาร / การทบทวนวรรณกรรม (Documentary Study) เป็นการศึกษา

คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร รายงานการวจิยั วทิยานิพนธ์ หนงัสือ จุลสาร บทความและ

เอกสารเผยแพร่ แผนท่ี รวมทั้งส่ือทางอินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถท์างดา้น

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมในจงัหวดัอุตรดิต ถ ์รวมถึงศึกษา

เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  การอนุรักษ์

โบราณสถาน และการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) 

         การวจิยัน้ีมีการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยการลงพื้นท่ีส ารวจ เพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลให้

มากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 

 2.1 การส ารวจ (Survey) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลทางดา้นกายภาพของโบราณสถาน 

ส าหรับใชใ้นการประเมิน สภาพทางกายภาพของ โบราณสถาน รวมถึงใชใ้นการวเิคราะห์สภาพ

ปัญหาทางดา้นกายภาพของแหล่ง ซ่ึงมีผลต่อการก าหนดแนวทางการจดัการโบราณสถานต่อไป 

 2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลเฉพาะบุคคลเก่ียวกบั

โบราณสถาน ทั้งในเร่ืองประวติัของโบราณสถาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถาน  การดูแลรักษา

หรือการจดัการโบราณสถานในปัจจุบนั เพื่อน ามาใชป้ระกอบในการวเิคราะห์ ก าหนดแนวทางการ

จดัการโบราณสถาน 

 3. การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน ประกอบดว้ย 
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3.1 สภาพทางกายภาพของโบราณสถาน  คือ ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มหรือลกัษณะ

พื้นท่ีท่ีอยูร่อบบริเวณโบราณสถาน ตวัอยา่งเช่น ระบบการสัญจรหรือการเขา้ถึงโบราณสถาน 

ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นตน้ 

3.2 ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ  คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ท่ี

ไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการเส่ือมสภาพต่อโบราณสถานได้  ความเส่ืองต่อการ

เส่ือมสภาพนั้นอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย ์หรือจากทั้งสองอยา่งก็

ได ้

 4. การก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

        น าขอ้มูลจากการประเมิน สภาพทางกายภาพ ของโบราณสถาน  มาท าการวเิคราะห์

สภาพปัญหา เพื่อใชก้ าหนดแนวทางการจดัการดา้นต่าง ๆ ใหก้บัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์          

 5. สรุปแนวทางการจดัการโบราณสถานประเภทต่าง ๆ ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. ทราบถึงสภาพทางกายภาพ และสภาพปัญหาของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ใน

ปัจจุบนั เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการวจิยัต่อไป 

 2. ไดแ้นวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  ซ่ึงผลจากการ

วจิยัน้ีสามารถน าไปปฏิบติัจริงไดใ้นอนาคต 
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บทที ่2 

ปริทรรศน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการวจัิย  

 

 การวจิยัเร่ือง “แนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ” นั้น ส่ิงแรกท่ีผูว้จิยั

ใหค้วามส าคญั  คือการท าความเข้ าใจในหลกัการหรือแนวคิดทฤษฎีท่ี ใชใ้นการวจิยั รวมถึงขอ้มูล

ดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นและพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา เพื่อใหเ้กิดความกร ะจ่างในแนวความคิด

ทั้งของตวัผู ้ วจิยั เอง และผูท่ี้จะน างานวจิยัช้ินน้ีไปใชป้ระโยชน์ ซ่ึงในบทน้ีผู ้ วจิยั ไดท้บทวน

วรรณกรรมจากเอกสาร อนัไดแ้ก่ เอกสารทางวชิาการ วทิยานิพนธ์ งานวจิยั รายงานการส ารวจและ

ขดุคน้ทางโบราณคดี วารสารบทความ ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 2.  แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษโ์บราณสถาน 

 3.  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินทรัพยากรวฒันธรรม 

 4.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบราณสถานจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

1.  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม  

 แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นการวจิยัเร่ือง “แนว

ทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ” ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งทบทวนและท า ความเขา้ใจใน

เร่ืองของแนวความคิด และกระบวนการใ นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม โดยเฉพาะทรัพยากร

วฒันธรรมประเภทโบราณสถาน เพื่อท่ีจะสามารถน าแนวความคิดดงักล่าวมาปรับใชใ้น

กระบวนการวเิคราะห์และเสนอแนวทางในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถอ์ยา่ง

เหมาะสมต่อไป 

 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เกิดข้ึนเพื่อ การน าไปใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหา และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัทรัพยากรวฒันธรรม ทั้งจากธรรมชาติ กาลเวลา หรือการ
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กระท าของมนุษย ์ซ่ึงแนวคิดน้ีไดอ้อกมาในรูปของกฎบตัรสากล (Charters) และอนุสัญญาระหวา่ง

ประเทศ (Conventions) โดยกฎบตัรสากลและอนุสัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดส่้งผ ลต่อแนวคิด 

กระบวนการ และแบบแผนการปฏิบติัในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของอีกหลายประเทศ 

รวมถึงในประเทศไทยเองดว้ย เป้าหมายส าคญัในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมในปัจจุบนั คือ 

การรักษาคุณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านั้นใหด้ ารงอยูต่่อไป ทั้งน้ี เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางวฒันธรรมเหล่านั้น ส าหรับการวางแผนและการป้องกนัในขั้นตอนการ

ด าเนินงานขั้นต่อไป  เพื่อปกป้องทรัพยากรทางวฒันธรรม และท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่ง

เหมาะสม โดยท่ีการอนุรักษแ์ละสงวนรักษานั้น เป็นเป้าหมายรองลงมา และเพื่อใหป้ระชาชน 

สาธารณชน นักวจิยั นกัเรียน นกัศึกษา ฯลฯ สามารถเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรทางวฒันธรรมไดอ้ยา่ง

เท่าเทียม ซ่ึงการด าเนินการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายในขา้งตน้

นั้น ควรมีการวางแผนอยา่งเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน  เน่ืองจากทรัพยากรวฒันธรรมนั้นมี

อยูอ่ยา่งหลากหลาย ท าใหก้ระบวนการจดัการนั้นแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัประเภทของทรัพยากร

วฒันธรรม ลกัษณะพื้นท่ี ลกัษณะสังคมหรือชุมชน 

 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึงกระบวนการหรือชุดของการกระท า ใดท่ี

เก่ียวขอ้งเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรมในอดีตของชุมชนซ่ึงรวมเรียกวา่ มรดก หรื อ Heritages ท่ี

เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ เมืองและชุมชนโบราณ แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยชามสมยั

โบราณ วดัวาอาราม โบราณสถาน โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุ รวมทั้งภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วถีิปฏิบติั ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรทางโบราณคดีต่ าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนหรือท่ีชุมชนมีส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกระบวนการในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประกอบไป

ดว้ยกิจกรรม 8 ลกัษณะดว้ยกนั (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2548: 24-25, 2550: 216-221) คือ  

 1.  การศึกษาวจิยัหรือการสร้างความรู้ (resource research : RR) เพื่อใหเ้กิดความรู้ท่ี

แทจ้ริงเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมท่ีตอ้งการศึกษาในทอ้งถ่ิน ทั้งในเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิง

คุณภาพ ประวติัศาสตร์ ประโยชน์ใชส้อยในอดีต คุณลกัษณะทางนามธรรม และศกัยภาพ คุณค่า 

ขอ้จ ากดัของทรัพยากรนั้น ๆ ต่อชุมชนปัจจุบนัในระดบัต่าง ๆ 

 2.  การประเมินคุณค่ าและศกัยภาพของทรัพยากร  (resource valuing and appraisal 

:RVA) เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ทรัพยากรนั้น  ๆ มีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง และมี
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คุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุน ลงแรงด าเนินการใด ๆ ต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณา

แลว้พบวา่มีคุณค่านอ้ย หรือไม่มีคุณ สมบติัท่ีเหมาะสมต่อการอนุรักษห์รือพฒันา ก็อาจจะตดัสินใจ

ไม่ด าเนินการใด  ๆ ต่อไปก็ได ้หรือพิจารณาแลว้วา่ทรัพยากรนั้น  ๆ มีคุณค่าและมีคุณสมบติั

เหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการด าเนินการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง

ท่องเท่ียวก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผนวา่จะท าอยา่งไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อ

ชุมชนทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศโดยรวม นอกจากน้ีการประเมินคุณค่าและศกัยภาพของ

ทรัพยากรวฒันธรรมจะช่วยใหมี้ฐานขอ้มูลของทรัพยากรเพื่อใชใ้นการประกอบการตดัสินใจใน

กิจกรรมหรือโครงการพฒันาอ่ืน ๆ ได ้

 3.  การบริรักษ ์(resource conservation within use : RCU) หมายถึงการคงไวซ่ึ้งสภาพ

ทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การทศันศึกษาหรือการ

ท่องเท่ียวโดยใชเ้ทคนิควธีิการต่าง  ๆ ตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอ้มของทรัพยากร

วฒันธรรมแต่ละประเภทแต่ละแห่ง รวมไปถึงการสร้างและการบงัคบัใชก้ฎเกณฑข์อ้ปฏิบติัและขอ้

หา้มต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความประสงคท่ี์จะท าใหท้รัพยากรวฒันธรรมคงอยู ่และชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์อยา่งเหมาะสมใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

 4.  การจดัการความรู้เร่ืองทรัพยากร  (resource-base knowledge management :RKM) 

โดยการสร้าง จดัระบบ จดัแสดง เผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล ประสบการณ์ใหแ้ก่คนในชุมชน นอก

ชุมชน และสาธารณชน กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นปฏิบติัการส าคญัในกระบวนการเรียนรู้และ

การจดัการศึกษา ซ่ึงนอกจากการจดัแสดงแลว้ก็สามารถจดัใหมี้ส่ิงพิมพ ์หนงัสือ เอกสารหรือส่ือ

ต่าง ๆ ออกเผยแพร่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสามารถของกลุ่มคนและองคก์รท่ีจดัการในการจ าหน่ายส่ือ

ส่ิงพิมพ ์หรือขอ้มูลต่าง ๆ จะเช่ือมโยงกบัการจดัการเชิงธุรกิจชุมชน 

 5. การฟ้ืนฟู ผลิตซ ้ า และสร้างใหม่ (resource rehabilitation/revitalization : 

RRehab/RRevit) เป็นการสร้างควา มหมาย คุณค่า และก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีใหม่ใหก้บั

ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีอยู่  แต่อาจจะไม่ไดท้  าหนา้ท่ีดั้งเดิมอยา่งท่ีเคยเป็นในอดีต  และมีการน าเอา

ทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ มาปรับปรุงและพฒันาเพื่อใชป้ระโยชน์ในบทบาทใหม่ (re-functioning) 

เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นสังคมวั ฒนธรรม ศาสนา  ประเพณี เศรษฐกิจ และปัญหาความยากจน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9 

ของชุมชนทอ้งถ่ิน หรือสร้างประโยชน์ใหม่ทางดา้นการเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจดัการศึกษา

ในทุกรูปแบบ เป็นตน้ 

 6. การใชก้ฎเกณฑ ์ขอ้ปฏิบติั ขอ้บญัญติัในการควบคุมและป้องกนั  (resource regulation 

control : RRegC) ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้ตกลงของชุมชน กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ องคก์รประชาชน 

หรือขอ้กฎหมายท่ีก าหนดโดยรัฐก็ได ้แต่การบงัคบัใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน เอ้ืออ านวยต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื และเป็นคุณต่อทั้งชุมชนทอ้งถ่ิน

และต่อตวัทรัพยากรวฒันธรรมนั้น ๆ ดว้ย 

 7.  การด าเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทรัพยากรวฒันธรรม  (resource-based 

community business : RCB) ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นกิจกรรมท่ีปฏิเสธไม่ไดว้า่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้มา

เก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ เน่ืองจากเราอยูใ่นกระแสการพฒันาแบบทุนนิยม เสรี ท่ีมีการคิด

เร่ืองลงทุน-ขาดทุน-ก าไรอยูต่ลอดเวลา กิจกรรมเชิงธุรกิจจึงมีความส าคญัในการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม ซ่ึงสามารถสร้างรายไดโ้ดยการจดัพิมพห์นงัสือ เอกสาร ภาพโปสการ์ด จดัท าของท่ี

ระลึก ผลิตสินคา้เอกลกัษณ์ท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนออกจ าหน่าย การจั ดเก็บ

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการน าชม การใหบ้ริการท่องเท่ียว การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก็บ

ค่าธรรมเนียมจากผูเ้ขา้ร่วม และการขอรับการสนบัสนุนจากองคก์รการกุศล ภาคธุรกิจเอกชน และ

องคก์รระหวา่งประเทศดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ 

 8.  การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือและสร้า งกลัยาณมิตร  (networking & friend-

making : RNet) ดว้ยเหตุท่ีทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสมบติัของส่วนรวมและมีอยูอ่ยา่งมากมาย มี

ผูค้นเก่ียวขอ้งเป็นเจา้ของร่วมกนัหลายกลุ่มหลายฝ่าย ทั้งคนในชุมชนทอ้งถ่ิน คนในภาครัฐ และ

ภาคส่วนอ่ืน  ๆ ดงันั้นในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมจึง จ าเป็นจะตอ้งแสวงหาความร่วมมือจาก

สถาบนั กลุ่ม ชุมชนองคก์รอ่ืน  ๆ ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการสร้าง

เครือข่ายการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและกนั เป็น

กระบวนการเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัการเกิดประ โยชน์อยา่งกวา้งขวางและ

ย ัง่ยนื 

 ในส่วนของ ธนิก เลิศชาญฤทธ์  (2552: 24-26) ไดเ้สนอ กระบวนการในการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
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 1.  การประเมินความส าคญั (Assessing significance) 

 2.  การวางแผนการจดัการ (Planning for management) 

 3.  การก าหนดรายการการจดัการ (Management program) 

 การประเมินความส าคญั (Assessing significance) ในท่ีน้ีหมายถึงการแปลความหมาย

ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม โดยการแปลความหมายนั้นควรตั้งอยูบ่นพื้นฐานจากการ

วเิคราะห์หลกัฐานเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมและคุณค่าต่าง ๆ ของทรัพยากรวฒั นธรรม ในการ

ประเมินความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมนั้น นกัจดัการตอ้งท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัชุมชนและ

บุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะเขา้ใจทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งถ่องแทภ้ายใตบ้ริบทต่าง ๆ และ

เพื่อใหก้ารจดัการไดผ้ลอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ภายหลงัจากการประเมินความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม การจดัท าโครงร่างคุณค่า

ของทรัพยากรวฒันธรรม รวมถึงการพรรณนาความส าคญัและประวติัท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ 

กระบวนการต่อไปคือ การวางแผนการจดัการ (Planning for management) และการก าหนดแผนการ

ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงการก าหนดรายการจดัการ (Management program)อาจท าไดห้ลาย

วธีิ แต่หลกัการเบ้ืองตน้ก็คือการจดัการตามขอ้เสนอแนะและล าดบัความส าคญัของทรัพยากร

วฒันธรรมท่ีประเมินไวใ้นขั้นตอนแรก ซ่ึงรูปแบบของการจดัการมีอยูห่ลายวธีิข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ี

แตกต่างกนั เช่น สภาพทางกายภาพของทรัพยากรวฒันธรรม ท าเลท่ีตั้ ง สภาพสังคมชุมชน ความ

เช่ือ ความส าคญัของแหล่ง เป็นตน้ อาจมีกระบวนการบูรณะ สงวนรักษาท่ีแตกต่างกนัออกไป ท่ี

ส าคญัท่ีสุดคือการจดัการนั้นตอ้งค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มธรรมชาติและวฒันธรรมใน

พื้นท่ี และการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้และทกัษ ะของผูเ้ช่ียวชาญ

สาขาต่าง ๆ ดว้ย 

 นอกจากน้ี ไลป์ (Lipe, 2000 , อา้งถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , 2552: 27-32) ไดเ้สนอ

กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การจดัท าบญัชีรายช่ือแหล่งทรัพยากร  

      การจดัท าบญัชีรายช่ือแหล่งทรัพยากรเป็นขั้นตอนเร่ิมตน้ ซ่ึ งเป็นส่วนหน่ึงของการ

ระบุชนิด หรือประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัในแง่ท่ีเป็นฐานขอ้มูลใน

การประเมินและการจดัล าดบัคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม ถา้มีการท าบญัชี
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รายช่ือทรัพยากรวฒันธรรมไดค้รบถว้นสมบูรณ์ จะท าใหเ้รารู้วา่ทรัพยากรวฒันธรรมใ นพื้นท่ีหรือ

แหล่งนั้นประกอบดว้ยทรัพยากรประเภทใดบา้ง สภาพปัจจุบนัเป็นอยา่งไร มีจ านวนทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด และทรัพยากรนั้น ๆ ในปัจจุบนัอยูใ่นสถานะใด เช่น ใครเป็น

ผูดู้แล และอยูใ่นสภาพอยา่งไร เป็นตน้ 

  ในแง่วธีิวทิยาของการจดัท าบญัชีรายช่ือมี หลายวธีิและสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนได้

เหมือนการท าวจิยัทัว่ไป ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูล การขดุคน้ทางโบราณคดี การบนัทึกขอ้มูล การ

วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงาน (Lipe, 2000, อา้งถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 28) 

 2.  การประเมินทรัพยากร  

 การประเมินทรัพยากร มีเป้า หมายเพื่อระบุหรือตดัสินความส าคญัและจดัล าดบั

ความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม และเพื่อใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอรอบดา้นมากท่ีสุดก่อนท่ีจะมี

การด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงโดยหลกัการแลว้ตอ้งปราศจากอคติ และมีเกณฑก์ารประเมินท่ี

ชดัเจน เปิดเผย โปร่งใส ซ่ึงในแต่ละประเทศก็อา จมีเกณฑใ์นการประเมินท่ีแตกต่างกนั หรือแมแ้ต่

ทรัพยากรแต่ละประเภทท่ีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินก็ตอ้งสร้างเกณฑใ์นการประเมินทรัพยากรวฒันธรรม

ของตนเองข้ึนมาเช่นเดียวกนั แต่ส่วนมากก็จะตอ้งมีเกณฑใ์นการประเมินมากกวา่หน่ึงเกณฑเ์พื่อให้

การประเมินรัดกุม รอบคอบ และครอบคลุม แล ะช่วยใหม้องเห็นคุณค่าและความส าคญัของ

ทรัพยากรวฒันธรรมไดช้ดัเจนข้ึน 

 วธีิวทิยาในการประเมินนั้นคลา้ยกบัการจดัท าบญัชีรายช่ือ กล่าวคือ เป็นการ

ออกแบบการวจิยั ซ่ึงอาจจะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงค ์เทคนิคและวธีิการ และผล

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 รายงานผลการปร ะเมินควรมีขอ้เสนอแนะและทางเลือกในการจดัการดว้ย เช่น ถา้

ทรัพยากรวฒันธรรมนั้นมีความส าคญัมาก แต่ก าลงัตกอยูใ่นภาวะอนัตรายจากกิจกรรมบางอยา่ง

ควรจะด าเนินการอยา่งไร มีทางเลือกใดบา้งในการจดัการหรือสงวนรักษาเพื่อหลีกเล่ียงการสูญเสีย

ทรัพยากรวฒันธรรมนั้น เป็นตน้ (Lipe, 2000, อา้งถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 28-29) 

 3.  การระบุผลกระทบและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

    ผลจากการประเมินจะท าใหเ้รารู้วา่ทรัพยากรวฒันธรรมมีคุณค่าอยา่งไร และ

สถานภาพปัจจุบนัของทรัพยากรวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้นเป็นอยา่งไร ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่ วยใหเ้ราเห็น
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ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจดัการ และการมองคุณค่าท่ีแตกต่างกนัของกลุ่ม

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นในการจดัการจะตอ้งมีการระบุผลกระทบ เพื่อจะเป็นแนวทางในการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมในขั้นต่อไป ซ่ึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัทรัพยากรวฒั นธรรมมี 2 ลกัษณะ 

(Lipe, 2000, อา้งถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 28-29) ไดแ้ก่ 

 3.1 ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมอ่ืน  เช่น ทรัพยากร

วฒันธรรมท่ีอยูใ่นท่ีท่ีอาจเกิดอนัตรายจากการบุกรุกหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืน ผลกระทบจาก

การเพิ่มข้ึนของประชากร แหล่งโบราณคดีถูกลกัลอบขดุและท าลาย ผูสู้งอายแุละปราชญพ์ื้นบา้นมี

นอ้ยและก าลงัลม้หายตายจากไป เอกสารต าราแพทยพ์ื้นบา้นก าลงัเส่ือมสภาพ ความรู้เก่ียวกบัการ

ท านาก าลงัสูญหาย เป็นตน้  

 3.2 ผลกระทบของการพฒันาและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมต่อสังคม  ชุมชน 

และกลุ่มชน เช่น หากมีการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมใครไดป้ระโยชน์ ใครเสียประโยชน์ มีความ

ขดัแยง้ดา้นอ่ืนๆหรือไม่อยา่งไร สาธารณชนมีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรอยา่งเท่าเทียมหรือไม่ 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นสมบติัสาธารณะจะถูกคุกคามหรือไม่ เป็นตน้  

  ขั้นตอนการระบุผลกระทบและขอ้ขดัแยง้ในการจดัการทรั พยากรวฒันธรรม

เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัและจ าเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพราะ

ถา้หากไม่ศึกษาและวจิยัใหร้อบคอบแลว้ก็จะท าใหก้ารจดัการนั้นลม้เหลวและทรัพยากรวฒันธรรม

นั้น ๆ ก็มีโอกาสเสียหายและสูญหายไปดว้ย  

 4.  การท างานและปรึกษาหารือร่วมกบัชุมชนและคนอ่ืน  

   ในปัจจุบนัทรัพยากรวฒันธรรมเป็นศาสตร์ท่ีมีการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา

ทัว่โลก ไม่เพียงเป็นท่ีสนใจเในแวดวงนกัวชิาการทางดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ มานุษยวทิยา 

ศิลปะ และสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่นกัวชิาการในสาขาสังคมศาสตร์และนกัวชิาการในสาย

วทิยาศาสตร์ไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทและใหค้วามสนใจในทรัพยากรวฒันธรรมกนัอยา่งกวา้งขวาง 

  นอกจากน้ีกลุ่มชนพื้นเมือง กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชนกลุ่มนอ้ย ชาวบา้น รวมทั้งนกับวช

และพระสงฆไ์ดแ้สดงความสนใจและเสนอแนวทางในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมกนัมากข้ึน 

รวมถึงยงัมีส่วนร่วมในการจั ดการทรัพยากรวฒันธรรมโดยตรง ไดแ้ก่การก าหนดนโยบาย วาง

แผนการจดัการ และด าเนินการภายในกลุ่มของตนเอง  
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     ในส่วนของเทคนิควธีิการจดัการ นกัวชิาการทุกฝ่ายและกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ควรท างานร่วมกนั และควรมี

การปรึกษาหารืออภิปรายใหเ้ขา้ใจกนัทุกฝ่าย หรือเป็นการท างานในลกัษณะหลายฝ่ายร่วมกนั 

(Lipe, 2000, อา้งถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 30-31) 

 5.  การพฒันาโปรแกรม รายการส าหรับปกป้อง การเขา้ถึง และการใหค้วามรู้แก่

สาธารณะ  

      การพฒันาโปรแกรม รายการส าหรับปกป้อง กา รเขา้ถึง และการใหค้วามรู้แก่

สาธารณะ เป็นขั้นตอนทา้ยของกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม และเป็นขั้นตอนส าคญัท่ี

ส่งผลยอ้นกลบัไปในขั้นตอนแรกไดใ้นลกัษณะเป็นวงจร 

      การพฒันาโปรแกรมในการป้องกนัทรัพยากร การเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรอยา่งเท่า

เทียม และการใหก้ารศึกษาแก่ส าธารณะนั้นเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้ทคนิควธีิท่ีหลากหลายตามแต่ละ

พื้นท่ี เพราะเป้าหมายและกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบนั้นแตกต่างกนั ดงันั้นการจดัการจะตอ้งสอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นตน้ ในขณะท่ีการพฒันาการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรอยา่งเท่าเทียม

ตอ้งค านึงถึงกลุ่ม ผูใ้ชท้รัพยากรแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเด็ก ผูใ้หญ่ คนชรา คนพิการ กลุ่มคนต่าง

ศาสนาและวฒันธรรม และพื้นท่ีท่ีอาจตอ้งเสียไปในการจดัสร้างและติดตั้งส่ิงอ านวยความสะดวก 

เช่น ถนน ทางเดิน ลิฟต ์อกัษรเบรลล ์และลานจอดรถ เป็นตน้ (Lipe, 2000, อา้งถึงใน ธนิก เลิศ

ชาญฤทธ์, 2552: 31-32) 

      ส่วนการใหก้ารศึกษาแก่สาธารณะนั้น ตอ้งก าหนดโปรแกรมใหเ้หมาะสม เช่น กลุ่ม

เด็กนกัเรียน กลุ่มสาธารณชน กลุ่มนกัวชิาการ เป็นตน้ อาจใชเ้ทคนิค แนวทาง และวธีิการน าเสนอ

แตกต่างกนัออกไป ทั้งภาษท่ีใช ้ป้ายขอ้มูล นิทรรศการ ส่ือมลัติมีเดีย วดีีโอ โทรทศั น์ หนงัสือ แผน่

พบั และมคัคุเทศก ์ 

      จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวถึงในขา้งตน้จะเห็นไดว้า่การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมมี

กระบวนการ หรือล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติังานหลายขั้นตอนดว้ยกนั ซ่ึงสามารถน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการศึกษาวจิยัในเร่ืองของ “แนวทางการจดัการโบราณสถานใน จงัหวดั

อุตรดิตถ”์ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 1.1  การจัดการโบราณสถาน 

     การจดัการโบราณสถานเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ซ่ึงมี

เป้าหมายในการน าเอาทรัพยากรทางวฒันธรรมประเภทโบราณสถานมาอนุรักษแ์ละพฒันาใหด้ ารง

ซ่ึงคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เฉพาะเพื่อการ ศึกษาและขอ้มูลทางวชิาการเท่านั้น หากแต่

รวมถึงประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน จนกระทัง่ถึงในระดบัชาติ ซ่ึง

ตามมาตราท่ี 4 ในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พ .ศ.2504 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัโบ ราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 ไดใ้หค้วามหมายของ “โบราณสถาน ” ไวว้า่ 

“อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งโดยอายหุรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลกัฐานเก่ียวกบัประวติั

ของอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวติัศาสตร์  หรือโบราณคดี ทั้งน้ีใหร้วมถึง

สถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวติัศาสตร์ และอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ย”  

      รวมความแลว้ หมายถึง ทรัพยท่ี์อยูติ่ดกบัดิน เคล่ือนท่ีไม่ได ้รวมตั้งแต่ส่ิงก่อสร้าง

โดด ๆ ตลอดจนกลุ่มอาคารและพื้นท่ีโดยรอบ ท่ีมีหลกัการยา่ง ใดอยา่ งหน่ึงใน 3 ประการ (กรม

ศิลปากร, 2544) คือ 

      1. อายขุองอสังหาริมทรัพยน์ั้น 

      2. ลกัษณะของการก่อสร้าง หรือลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

      3. ประวติัความเป็นมา 

            ทั้งน้ี จะตอ้งเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์ดา้นใดดา้นหน่ึงใน 3 แขนงน้ี คือ 

      1. ศิลปะ 

      2. ประวติัศาสตร์ 

      3. โบราณคดี 

      หากเขา้ประเด็นดงักล่าวแลว้ จดัเป็นโบราณสถานทั้งส้ิน 

      ความหมายของ “โบราณสถาน ” ตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ .ศ.2504 แกไ้ขเพิ่มเติม พ .ศ.2535 ท่ีกล่าวถึงในขา้งตน้ มี

ความหมายหรือค าจ ากดัความสอดคลอ้งกบัค าในภาษาองักฤษ เช่น ค าวา่ “Cultural heritage” ของ
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องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ซ่ึงไดก้ าหนดความหมายสถานท่ีต่าง ๆ ไวด้งัต่อไปน้ี (นิจ หิญ

ชีระนนัท,์ 2528: 5) 

     1. อนุสรณ์สถาน (Monuments) เป็นงานทางสถาปัตยกรรม หรือผลงาน

ประติมากรรมและจิตรกรรมขนาดใหญ่ ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของธรรมชาติทางโบราณคดี 

จารึก ถ ้าท่ีอยูอ่าศยัและร่องรอยหลากหลายผสมรวมกนั ซ่ึงมีคุณค่าอนัเป็นสากลโลก โดดเด่นจาก

มุมมองทางประวติัศาสตร์ศิลปะและวทิยาศาสตร์ 

      2. กลุ่มอาคาร (Group of buildings) กลุ่มของอาคารท่ีเช่ือ มต่อกนั หรือแยกจากกนั

เพราะลกัษณะสถาปัตยกรรมและความเขา้กนัสนิทเป็นเร่ืองเดียว หรือจดัวางในภูมิทศัน์มีคุณค่าอนั

เป็นสากลโลกโดดเด่นจากมุมมองทางประวติัศาสตร์ศิลปะและวทิยาศาสตร์  

      3. แหล่ง (Sites) เป็นผลงานการกระท าของมนุษย ์หรือผลผนวกระหวา่งผลงาน

ของธรรมชาติ และของมนุษยแ์ละบริเวณท่ีรวมถึงแหล่งโบราณคดี ซ่ึงมีคุณค่าอนัเป็นสากลโลก 

โดดเด่นจากมุมมองดา้นประวติัศาสตร์ ความงาม ชาติพนัธ์ุวทิยา หรือมานุษยวทิยา  

      นอกจากน้ี ICOMOS หรือสภาระหวา่งชาติวา่ดว้ยอนุสรณ์สถานและแหล่ง

โบราณคดีไดบ้ญัญติัความหมายของค าวา่ Monument, Group of building, Site ไวว้า่ (กรมศิลปากร , 

2533 : 199-200) 

      1. Monument หรือ โบราณสถาน ครอบคลุมถึงส่วนโครงสร้าง (รวมถึงส่ิงก่อสร้าง

ประกอบถาวรอ่ืน ๆ ท่ีติดอยู่ ) ซ่ึงมีคุณค่าในทศันะทางประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

วทิยาศาสตร์ หรือชาติพนัธ์ุวทิยา  ค านิยามน้ีรวมไปถึงประติมากรรมและจิตรกรรม ช้ินส่วนหรือ

ส่ิงก่อสร้างทางโบราณคดี จารึก ท่ีอยูอ่าศยั และส่ิงต่าง ๆ ท่ีประกอบกนัอยูใ่นขอบข่ายของส่ิงต่าง ๆ 

ท่ีกล่าวมา 

      2. Group of building หรือ กลุ่มอาคารโบราณสถาน ครอบคลุมถึงกลุ่มอาคารหรือ

ส่วนท่ีแยกออกไปหรื อส่วนท่ีต่อเน่ืองกนัของอาคาร และสภาพแวดลอ้มของอาคารไม่วา่จะอยูใ่น

เขตเมืองหรือชนบท ซ่ึงตวัสถาปัตยกรรมเองหรือส่วนประกอบท่ีเก่ียวเน่ืองหรือภูมิทศัน์มีคุณค่าใน

ทศันะทางประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคม หรือชาติพนัธ์ุวทิยา 

     3. Site หรือ แหล่งโบราณคดี ครอบคลุมถึ งพื้นท่ีภูมิประเทศและภูมิทศัน์ทั้งหมด 

ผลงานของมนุษย ์หรือผลงานของธรรมชาติและมนุษย ์และรวมถึงสวนและอุทยานทาง
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ประวติัศาสตร์ซ่ึงมีคุณค่าในทศันะทางโบราณคดี ประวติัศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ชาติพนัธ์ุวทิยาหรือ

มานุษยวทิยา 

   การด าเนินการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบ ราณสถานใหค้งอยูน่ั้น เป็น

ขั้นตอนท่ีประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ทั้งการด าเนินงานทางวชิาการ ตลอดจนวธีิการ

ปฏิบติังานท่ีตอ้งใชเ้ทคนิควชิาการเฉพาะแขนง ดงัน้ี (กรมศิลปากร, 2533: 49-51) 

   1. ขั้นการส ารวจ ศึกษา และวจิยั :  การส ารวจโบราณสถาน ทั้งจ  านวน 

องคป์ระกอบ สภาพของโบราณสถาน และจ าเป็นตอ้งศึกษาคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา

ของโบราณสถาน ลกัษณะและคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ และโบราณคดี

ของโบราณสถานนั้น ๆ  

   2.  ขั้นการพิทกัษรั์กษา: เป็นขั้นตอนการควบคุมและดูแลรักษาโบราณสถานใหค้ง

สภาพเดิม โดยมีมาตรการขั้นพื้นฐานในการพิทกัษรั์กษาโบราณสถาน คือ 

     2.1 มาตรการการป้องกนั เป็นการก าหนดแนวทางและวธีิปฏิบติัมิให้

โบราณสถานถูกท าลาย 

     2.2 มาตรการในการปราบปราม เป็นการลงโทษผูก้ระท าผดิในเร่ืองการท าลาย

โบราณสถาน อาจออกมาในรูปแบบของการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

    2.3 มาตรการในการอนุรักษ ์เป็นกระบวนการใหญ่ท่ีใชใ้นการจดัการ

โบราณสถานใหค้งอยู ่และเป็นการใชก้ลไกทางการบริหารจดัการเขา้คุม้ครองเพื่อมิใหเ้กิดการ

แกไ้ขหรือการท าลายหลกัฐานนั้น ๆ 

   3.  ขั้นตอนการใชป้ระโยชน์ : เป็นกระบวนการในการบริหารจดัการโบราณสถาน

ใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

    3.1 ประโยชน์ทางการศึกษา 

   3.2 ประโยชน์ทางสังคม 

    3.3 ประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

    3.4 ประโยชน์ทางการเมือง เป็นตน้ 

  พระราชบญัญติั ฯ เก่ียวกบัโบราณสถานไดแ้บ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 

ขั้นตอน คือ  
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    1. การศึกษาและการประเมินค่าโบราณสถาน 

    2. การประกาศข้ึนทะเบียนบญัชีโบราณสถานส าคญั 

    3. การตรวจรักษาโบราณสถานตามทะเบียนบญัชี 

    4. การซ่อมแซมรักษาโบราณสถาน 

    5. การบริหารและจดัการ  

 1.2   กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการโบราณสถาน 

     กฎหมายในราชอาณาจกัรไทยท่ีตราข้ึนเพื่ อดูแลรักษาโบราณสถานนั้น ปรากฏอยู่

ในพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ .ศ.2504 ซ่ึง

แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 หมวดท่ี 1 ซ่ึงประกอบดว้ย (กรมศิลปากร, 2544: 33-36) 

      มาตรา 7  เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหอ้ธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ 

ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได ้และใหมี้อ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของ

โบราณสถาน โดยใหถื้อวา่เป็นโบราณสถานดว้ยก็ได ้ประกาศดงักล่าวน้ีอธิบดีจะเพิกถอนหรือ

แกไ้ขเพิ่มเติมก็ใหก้ระท าไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตาม

ความในวรรคก่อน ถา้โบราณสถานนั้นมีเจา้ของหรือมีผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ใหอ้ธิบดี

แจง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองทราบ ถา้เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่พอใจ ก็ใหมี้สิทธิ

ร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีอธิบดีแจง้ใหท้ราบ ขอใหศ้าลมีค าสั่งใหอ้ธิบดี

ระงบัการข้ึนทะเบียนและหรือการก าหนดเขตท่ีดินใหเ้ป็นโบราณสถานแลว้แต่กรณีได ้ถา้เจา้ของ

หรือผูค้รอบคร องมิไดร้้องขอต่อศาล หรือศาลมีค าสั่งคดีถึงท่ีสุดใหย้กค าร้องขอของเจา้ของหรือผู ้

ครอบครอง ใหอ้ธิบดีด าเนินการข้ึนทะเบียนได ้ 

                 มาตรา 7 ทวิ* หา้มมิใหผู้ใ้ดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการ

ก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีไดป้ร ะกาศข้ึนทะเบียน เวน้แต่จะไดรั้บ

อนุญาตเป็นหนงัสือจากอธิบดีในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างอาคารโดยมิไดรั้บอนุญาต ใหอ้ธิบดีมี

อ านาจสั่งระงบัการก่อสร้างและใหร้ื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในก าหนดหกสิบวนั

นบัแต่วนัไดรั้บค าสั่งผูใ้ดขดัขืนไม่ระงบัการก่อสร้างหรือร้ือถ อนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตาม
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ค าสั่งอธิบดี  มีความผดิฐานขดัค าสั่งเจา้พนกังาน และใหอ้ธิบดีด าเนินการร้ือถอนอาคารหรือส่วน

แห่งอาคารนั้นได ้โดยเจา้ของผูค้รอบครองหรือผูป้ลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือ

ด าเนินคดีแก่ผูร้ื้อถอนไม่วา่ดว้ยประการใดทั้งส้ินสัมภาร ะท่ีร้ือถอนถา้เจา้ของไม่ขนยา้ยออกไปจาก

เขตโบราณสถานภายในก าหนดสิบหา้วนันบัแต่วนัร้ือถอนเสร็จ ใหอ้ธิบดีจดัการขายทอดตลาด

สัมภาระนั้นเงินท่ีไดจ้ากการขายเม่ือหกัค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนและการขายแลว้เหลือเท่าใดใหคื้น

ใหเ้จา้ของสัมภาระนั้น  

                 มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรไดจ้ดัท าบญัชีและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน ศิลปวตัถุโบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑ์

แห่งชาติแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหถื้อวา่เป็นโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้

ตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ย  

                 มาตรา 9 โบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ และเป็นโบราณสถานท่ีมีเจา้ของหรือ

ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายช ารุด หกัพงัหรือเสียหายไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ ใหเ้จา้ของหรือ

ผูค้รอบครองโบราณสถานนั้น แจง้การช ารุดหกัพงัหรือเสียหายเป็นหนงัสือไปยงัอธิบดีภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเกิดช ารุดหกัพงัหรือเสียหายนั้น  

                 มาตรา 9 ทวิ* โบราณสถานตามมาตรา 9 ท่ีไดจ้ดัใหมี้การเรียกเก็บค่าเขา้ชมหรือ

ค่าบริการอ่ืนเป็นปกติธุระ หรือจดัเก็บผลประโยชน์ใด ๆ อนัเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเ้จา้ของ

หรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายเป็นผู ้ เสียค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วน

ตามท่ีอธิบดีก าหนด 

                การก าหนดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมโบราณสถานตามวรรคหน่ึงใหอ้ธิบดีแต่งตั้ง

กรรมการข้ึนคณะหน่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน โดยใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองร่วมเป็น

กรรมการดว้ย  

                 มาตรา 10 หา้มมิใหผู้ใ้ดซ่อมแซม แกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือถอน ต่อเติม ท าลาย 

เคล่ือนยา้ยโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขดุคน้ส่ิงใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคาร

ภายในบริเวณโบราณสถาน เวน้แต่จะกระท าตามค าสั่งของอธิบดีหรือไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

อธิบดี และถา้หนงัสืออนุญาตนั้นก าหนดเง่ือนไขไวป้ระการใด ก็ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขนั้นดว้ย  
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                 มาตรา 10 ทว*ิ พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวา่ได้

มีการซ่อมแซม แกไ้ข เปล่ียนแปลง ร้ือถอน ต่อเติม ท าลายเคล่ือนยา้ยโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ 

ของโบรา ณสถาน หรือมีการขดุคน้ส่ิงใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน

หรือไม่ ในการน้ีใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจยดึหรืออายดัวตัถุท่ีมีเหตุอนัสมควรสงสัยวา่จะเป็น

วตัถุท่ีไดม้าจากการขดุคน้ในบริเวณโบราณสถานได ้

       การตรวจ ยดึหรืออายดัตามความในวรรคหน่ึง ใหก้ ระท าไดร้ะหวา่งพระอาทิตย์

ข้ึนถึงพระอาทิตยต์ก และเม่ือด าเนินการตรวจ ยดึหรืออายดัแลว้ ในเขตกรุงเทพมหานครใหร้ายงาน

ต่ออธิบดี ในเขตจงัหวดัอ่ืนใหร้ายงานต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัและอธิบดีเพื่อทราบ  

       มาตรา 11 โบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้นั้น แมว้า่จะเป็นโบราณส ถานท่ีมี

เจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย ก็ใหอ้ธิบดีมีอ านาจสั่งใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีหรือ

บุคคลใด ๆ ท าการซ่อมแซมหรือกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการบูรณะหรือรักษาไวใ้หค้ง

สภาพเดิมได ้แต่ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองทราบก่อน  

                 มาตรา 12  ในกรณีท่ีมีการโอนโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ ผูโ้อนจะตอ้ง

แจง้การโอนเป็นหนงัสือโดยระบุช่ือและท่ีอยูข่องผูรั้บโอน และวนัเดือนปีท่ีโอนไปยงัอธิบดีภายใน

สามสิบวนันบัแต่วนัโอน ผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้โดยทางมรดกหรือ

โดยพินยักรรมตอ้งแจง้การไดรั้บกรรมสิทธ์ิไปยงัอธิบดีภายในหกสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บกรรมสิทธ์ิ  

ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บกรรมสิทธ์ิโบราณสถานเดียวกนัหลายคน เม่ือไดมี้การมอบหมายใหผู้มี้

กรรมสิทธ์ิรวมคนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้จง้การรับกรรมสิทธ์ิและผูไ้ดรั้บมอบหมายไดป้ฏิบติัการแจง้นั้น

ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้ใหถื้อวา่ผูมี้กรรมสิทธ์ิรวมทุกคนไดป้ฏิบติัการแจง้นั้นแลว้ดว้ย  

                 มาตรา 13 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภยัความสะอาด และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานท่ีไดข้ึ้นทะเบียนแลว้ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง

ก าหนดใหผู้เ้ขา้ชมปฏิบติัในระหวา่งเขา้ชมได ้และจะก าหนดใหผู้เ้ขา้ชมเสียค่าเขา้ชมหรือค่าบริการ

อ่ืนดว้ยก็ได ้การจดัใหเ้ขา้ชมโบราณสถานท่ีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดย

เรียกเก็บค่าเขา้ชมหรือค่าบริการอ่ืน ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหอ้ธิบดีทราบก่อนและตอ้งปฏิบั ติตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
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       มาตรา 13 ทว*ิ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 

อธิบดีมีอ านาจอนุญาตเป็นหนงัสือใหบุ้คคลใดเขา้ไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ใน

บริเวณโบราณสถานท่ีไดข้ึ้ นทะเบียนแลว้และมิใช่เป็นโบราณสถานท่ีมีเจา้ของหรือผูค้รอบครอง

โดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหผู้รั้บอนุญาตออกค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจการทั้งส้ิน และผูรั้บ

อนุญาตตอ้งจ่ายเงินค่าสิทธิค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอ่ืนใหแ้ก่กรมศิลปากรเพื่อสมทบกองทุน

โบราณคดี ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

       ในส่วนของบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน ปรากฏอยูใ่น

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ .ศ.2504 ซ่ึง

แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภั ณฑสถาน

แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 หมวดท่ี 5 ซ่ึงประกอบดว้ย (กรมศิลปากร, 2544: 44-45) 

                 มาตรา 32 ผูใ้ดบุกรุกโบราณสถาน หรือท าใหเ้สียหาย ท าลายท าใหเ้ส่ือมค่าหรือท า

ใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงโบราณสถาน ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจด็ปี หรือปรับไม่เกินเจด็แ สนบาท 

หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

                 ถา้การกระท าความผดิตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าต่อโบราณสถานท่ีไดข้ึ้น

ทะเบียนแลว้ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ  าทั้ง

ปรับ  

                 มาตรา 34 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13วรรคสอง มาตรา 14 ทว ิ

มาตรา 16 มาตรา 17 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 

27 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  

                 มาตรา 35 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 10 หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดไวใ้น

หนงัสืออนุญาตตามมาตรา 10 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท 

หรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
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2.   แนวคิดเกีย่วกบัการอนุรักษ์โบราณสถาน 

 ตามระเบียบกรมศิลปากรวา่ดว้ยการอนุรักษโ์บราณสถาน พ .ศ.2528 ไดใ้หค้  านิยามของ

การอนุรักษไ์วว้า่ การดูแลรักษาเพื่อใหค้งคุณค่าไว ้และใหห้มายรวมถึงการป้องกนั การรักษา การ

สงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ 

 1.  การสงวนรักษา หมายความวา่ การดูแลรักษาไวต้ามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยู ่และ

ป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป 

 2.  การปฏิสังขรณ์ หมายความถึง การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพอยา่งท่ีเคยเป็นมา 

 3.  การบูรณะ หมายความถึง การซ่อมแซม และปรับปรุงใหมี้ลกัษณะกลมกลืนเหมือน

ของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงของท่ีมีอยูเ่ดิมและส่ิงท่ีท าข้ึน

ใหม่ 

 สิทธิพร ภิรมยร่ื์น  (2457: 42) เสนอวา่ ว ั ตถุประสงคห์รือแรงจูงใจหลายประการท่ี

ผลกัดนัและน าไปสู่การด าเนินการในการอนุรักษ ์ไดแ้ก่  

 1. เพื่อพิทกัษม์รดกของสังคม : การอนุรักษเ์ป็นการพิทกัษม์รดกท่ีไดรั้บมาจากอดีตไว้

ใหผู้ค้นในปัจจุบนัและอนาคตไดช่ื้นชมกบัมรดกท่ีบรรพบุรุษของเราไดส้ร้างไว ้

 2. เพื่อสร้างความ หลากหลายมีชีวติชีวาใหเ้กิดข้ึนในเมือง : ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ี

หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ท่ีผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสมยอ่มมีชีวติชีวาน่าอยูอ่าศยัมากกวา่ชุมชนท่ี

สร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด 

 3. เพื่อผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ : การอนุรักษม์กัจะใหผ้ลตอบแทนทางดา้น

เศรษฐกิจในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผลตอบแทนเหล่านั้นมกัจะมาจากกิจกรรมพาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการอนุรักษ ์

 4. เพื่อเป็นสัญลกัษณ์: การอนุรักษเ์ป็นการรักษาส่ิงท่ีเคยมีในอดีตไวเ้ป็นสัญลกัษณ์หรือ

ตวัแทน เพื่อใหช้นรุ่นหลงัไดรู้้จกั รับทราบ และเกิดความภาคภูมิใจ 

 แนวคิดการอนุรักษโ์บราณสถานเร่ิมตน้ตั้งแต่ ค .ศ. 1931 ปรากฏในนามของกฎบตัร

เอเธนส์ (Athens Charter) ความรู้สึกในการอนุรักษเ์ป็นผลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากการท าลายลา้งของ

สงครามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ไดท้  าลายอาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีคุณค่าไปมากมาย ซ่ึงถือวา่เป็น
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ตน้แบบ แรกท่ีกรมศิลปากรไดน้ ามาใชใ้นเป็นแม่แบบการอนุรักษป์ฏิสังขรณ์โบราณสถานใน

ประเทศไทย (วรีะพนัธ์ุ ชินวตัร, 2547: 13-14) 

 ในส่วนของกฎบตัรเวนิช (Venice Charter) เป็นการประชุมนานาชาติส าหรับสถาปนิก

และนกัเทคนิคเพื่อการอนุรักษโ์บราณสถานท่ีเมืองเวนิช ประเทศอิตาลีในปีค .ศ.1964 ซ่ึงไดก้ล่าวถึง 

การรักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์ในทางโบราณคดี โดยหลกัในการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมไดถู้กตราข้ึนจากหลกัการพื้นฐานตามกฎบตัรเอเธนส์ (สุนนท ์ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา , 

2541: 35-36) 

 การสร้างหลกัการการอนุรักษส์ากล นอกเหนือไปจากกฎบตัรเวนิช ท่ีเปรียบเสมือน

หวัใจหลกัของการอนุรักษแ์บบสากลแลว้ ยงัมีสถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุนใหก้ารอนุรักษใ์นระดบั

สากลสามารถเดินหนา้ต่อไปได ้คือ 

 ICCROM เป็นองคก์รภาครัฐ ท่ีก่อตั้งข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่งองคก์ารศึกษา

วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และรัฐบาลอิตาลี ท่ีกรุงโรม ในปีค .ศ.

1949 เพื่อใหเ้ป็นศูนยร์วมของผูเ่ช่ียวชาญการอนุรักษโ์บราณสถานและศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ จาก

ทัว่โลก ซ่ึงมีกิจกรรมหลกั คือ ใหค้วามช่วยเหลือแก่รัฐสมาชิกในเร่ืองวทิยาศาสตร์การอนุรักษแ์ละ

ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่โครงการอนุรักษร์ะดบันา นาชาติ หรือระดบัชาติของประเทศต่าง 

ๆ (สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ 2548: 79) 

 ICOMOS เป็นผลพวงจากการประชุมนานาชาติท่ีเวนิชในปี ค .ศ.1864 ในการประชุม

คร้ังนั้นนอกจากจะก่อใหเ้กิดหลกัการในกฎบตัรเวนิช ท่ีประชุมยงัมีความเห็นวา่จะตอ้งสร้างองคก์ร

ข้ึนมารองรับเพื่อใหก้ฎบตัรเวนิชปรากฏเป็นจริงในระดบัโลกใหไ้ด ้ลกัษณะเด่นของ ICOMOS คือ 

เป็นองคก์รของภาคเอกชนท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสร้างความร่วมมือระหวา่งทุกชาติในโลกในการ

อนุรักษโ์บราณสถานโดยการสร้างเครือข่ายการอนุรักษใ์หค้รอบคลุมทั้งโลกผา่น ICOMOS 

ระดบัประเทศ โดยยดึกฎบตัรเวนิชเป็นหลกัการในการอนุรักษ ์นอกจากน้ี ICOMOS ยงัมีหนา้ท่ีเป็น

ท่ีปรึกษาใหญ่ของ UNESCO ในการพิจารณามรดกโลก  การเกิด ICOMOS สากล ท าใหกิ้จกรรม

การอนุรักษโ์บราณสถานเผยแพร่ไปกวา้งขวางทัว่โลก ผา่นองคก์ร ICOMOS ระดบัประเทศ ซ่ึงต่าง

ก็ร่างหลกัการอนุรักษข์องแต่ละประเทศต่างก็ยึ ดถือกฎบตัรเวนิชเป็นเกณฑ ์แต่ ICOMOS บาง

ประเทศก็สะทอ้นแนวคิดท่ีแตกออกไปจากกฎบตัรเวนิช (สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ 2548: 79)  
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 อิโคโมสไทยเป็นตวัแทนประเทศไทยในสภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ ได้

จดัท ากฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธร รมท่ี

เก่ียวขอ้งข้ึน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน ประชาชน ไดใ้ชเ้ป็น

กรอบแนวทางมาตรฐานในการอนุรักษม์รดกศิลปวฒันธรรมของชาติ ซ่ึงเน้ือหาส าคญัของกฏบตัร

ดงักล่าวท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวคิดในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่  

 กฏบตัรในหมวดท่ี 2 เป็นส่วนท่ีก ล่าวถึงค าจ ากดัความของค าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

อนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ย

การอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) เช่น  

 1. การอนุรักษ ์ (Conservation) หมายถึง ทุกวธีิการขอ งการดูแลรักษาโบราณสถานและ

มรดกวฒันธรรม ดว้ยเป้าหมายท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความส าคญัทางวฒันธรรม สามารถรวมความถึงการ

สืบทอด หรือประยกุตป์รับเปล่ียนการใชส้อย การรักษาไวซ่ึ้งความทรงจ า และความหมาย การ

บ ารุงรักษา การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ และการประยกุตก์ารใชส้อ ย อาจจะเป็นการ

ใชว้ธีิการหน่ึงวธีิการใด หรือใชห้ลายวธีิร่วมกนั 

 2. การบริหารจดัการทางวฒันธรรม (Cultural Management) หมายถึง กระบวนการ

คุม้ครองและการจดัการองคป์ระกอบท่ีหลากหลายของมรดกวฒันธรรม ใหด้ ารงคุณค่าไวเ้พื่อสร้าง

ความเขา้ใจและท าใหเ้กิดความตระหนกัในความส า คญัทางวฒันธรรม โดยมีการค านึงถึงความ

สอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนัท่ีมีการขยายตวัของจ านวนประชากรและความจ าเป็นท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพื่อใหมี้ความสมดุลกบัสภาพท่ีเป็นอยู ่

 ในส่วนของหมวดท่ี 3 เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงเน้ือหาเก่ียวกบัคุณค่าและการประเมินคุณค่า

ของโบราณสถาน (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย  

 1. โบราณสถานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ดงันั้นการประเมินคุณค่าโบราณสถานจึงเป็นขั้นตอน

ส าคญัในกระบวนการอนุรักษโ์บราณสถาน เพื่อน ามาจดัล าดบัความส าคญั และน ามาใชพ้ิจาร ณา

เลือกใชว้ธีิการในการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 

 2. ในการอนุรักษโ์บราณสถานตอ้งพิจารณาวา่โบราณสถานนั้นมีคุณค่าโดดเด่นในดา้น

ใดบา้ง เช่น ดา้นสุนทรียภาพ ดา้นโบราณคดี ดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นศิลปกรรม ดา้นสังคม เป็นตน้ 
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เพื่อวางแผนรักษาคุณค่าความส าคญัท่ีเด่นท่ีสุดเอาไว ้แต่ตอ้งค านึงถึงคุณค่าความส าคญัท่ีเด่นท่ีสุด

เอาไว ้แต่ตอ้งค านึงถึงคุณค่าความส าคญัในดา้นท่ีรองลงมาดว้ยตามความเหมาะสม 

 ในส่วนของหมวดท่ี 4 เป็นส่วนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการปกป้องคุม้ครองโบราณสถานใน

ประเทศไทย (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย  

 1. โบราณสถานท่ีไดรั้บการปกป้องคุม้ครองโดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

ผูใ้ดจะบุกรุก ท าลาย หรือท าใหเ้ส่ือมค่าแห่งโบราณสถานนั้นมิได ้โบราณสถานหากประเมินคุณค่า

แลว้มีความส าคญัระดบัชาติควรจะใหก้รมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 

 2. โบราณสถานเป็นหลกัฐานท่ีแสดงประวติัความเป็นมา ละความเจริญรุ่งเรืองของ

พื้นท่ี จึงเ ป็นหนา้ท่ีของทุกภาคส่วนในการท่ีจะปกป้องคุม้ครองใหค้งอยูสื่บไป จึงเสนอให้

หน่วยงานระดบักระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดต้ราหรือปรับปรุง

กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษโ์บราณสถานดว้ย เช่น กฎหมายเก่ียวกบั

การผงัเมือง กฎหม ายเก่ียวกบัการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกบัการ

ควบคุมอาคาร เป็นตน้ 

 3. โบราณสถานและมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสมบติัของประชาชนทุกคนในชาติ 

ชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในการปกป้องคุม้ครองใหค้งอยู ่โดย

หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนมีหนา้ท่ีสร้างความรู้ความเขา้ใจ สร้างจิตส านึกรับผดิชอบ ตบอดจน

สร้างทศันคติท่ีดีต่อการอนุรักษแ์หล่งโบราณสถานและมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ควร

สนบัสนุนใหมี้เครือข่ายเพื่อการอนุรักษแ์หล่งโบราณสถานและมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ี

เก่ียวขอ้งในทุกพื้ นท่ี เพื่อเฝ้าระวงัติดตาม ตรวจสอบมิใหมี้การบุกรุก ท าลาย หรือท าใหเ้ส่ือมค่าต่อ

มรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ 

 ในส่วนของหมวดท่ี 5 เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงการบริหารจดัการโบราณสถานและ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถาน

และวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย  
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 1. การกระท าใด ๆ ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพต่อโบราณสถาน และมรดก

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งท าหลกัฐานแสดงไวใ้หป้รากฏ เช่น บนัทึกเป็นเอกสาร รูปถ่าย เขียนแบบ 

หุ่นจ าลอง ฯลฯ 

 2. โบราณสถาน โบราณวตัถุ จิตรกรรม ประติมา กรรม ท่ีมีคุณค่าความส าคญัยอดเยีย่ม 

และหาไดย้ากตอ้งด าเนินการอนุรักษโ์ดยไม่มีการแกไ้ข เพื่อรักษาคุณค่าและความเป็นของแทไ้ว ้

ไดแ้ก่ รูปแบบ วสัดุ ฝีมือช่าง และสภาพโดยรอบ ดงันั้นควรจะเลือกอนุรักษด์ว้ยวธีิป้องกนัการ

เส่ือมสภาพ วธีิการสงวนรักษา วธีิการเสริมความมัน่คงแขง็แรงเท่านั้น 

 3. โบราณสถานท่ีเป็นปูชนียสถานอนัเป็นท่ีเคารพบูชา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัคุน้เคยกนัดีของ

ประชาชนโดยทัว่ไป จะตอ้งบูรณะไวโ้ดยไม่มีการแกไ้ข เปล่ียนแปลงลกัษณะ สี และทรวดทรง ซ่ึง

จะท าใหโ้บราณสถานนั้นหมดคุณค่า หรือเส่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิไป 

 4. จุดมุ่งหม ายของการอนุรักษโ์บราณสถานคือการใชป้ระโยชน์ และการรักษา

โบราณสถานไว ้ณ บริเวณท่ีคน้พบ อยา่งย ัง่ยนืและเหมาะสม การเคล่ือนยา้ยโบราณสถาน หรือ

ช้ินส่วนของโบราณสถานไปยงัท่ีตั้งใหม่ ถือเป็นการฝ่าฝืนหลกัการอนุรักษโ์บราณสถาน ยกเวน้

พิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่เป็นวธีิ การสุดทา้ยในการในการป้องกนัการช ารุดเสียหาย หรือ

การถูกโจรกรรม แต่จะตอ้งน าโบราณสถานหรือช้ินส่วนโบราณสถานนั้นมารักษาไวใ้นสถานท่ี

ปลอดภยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งจ าลองแบบช้ินส่วนโบราณสถานท่ีถอดยา้ยมาไป

ประกอบไวท่ี้โบราณสถานนั้นแทน  

 5. การบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอและการใชส้อยอยา่งต่อเน่ืองคือการอนุรักษข์ั้นพื้นฐาน

ของมรดกวฒันธรรมท่ีดีท่ีสุด 

 6. โบราณสถานท่ีมีการอนุรักษโ์ดยมีการแกไ้ขมาก่อนแลว้ จะตอ้งพิจารณาศึกษาให้

ละเอียดวา่ไดบู้รณะแกไ้ขมาแลว้ก่ีคร้ัง ผดิถูกอยา่งไร ระยะเวลานานเท่าไร การอนุรักษใ์หม่ท่ีจะท า

น้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชแ้บบใดแบบหน่ึงเสมอไป แต่ใหพ้ิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นหลกั

ในการอนุรักษ ์เพื่อใหโ้บราณสถานนั้นมีคุณค่าและความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งน้ีจะตอ้งท าเป็น

หลกัฐานแสดงใหป้รากฏถึงการเปล่ียนแปลงแกไ้ขจะดว้ยวธีิการบนัทึกเป็นเอกสาร เขียนแบบไว ้

ท าหุ่นจ าลอง หรือโดยวธีิการอนุรักษก์็ได ้
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 7. ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการอนุรักษแ์หล่งโบราณสถานท่ียงัไม่มีการคุกคาม จะตอ้ง

ไม่ท าลายหลกัฐานมากไปกวา่ความจ าเป็นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางวชิาการควรเหลือส่วนท่ีไม่มี

การรบกวนไวเ้พื่อการวจิยัต่อไปในอนาคต การขดุคน้อยา่งเตม็พื้นท่ีควรด า เนินการตามแผนงานท่ี

ผา่นการไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น ภายหลงัการประเมินความส าคญัของแหล่งเป็นอยา่งดีแลว้ 

 8. โบราณสถานท่ียงัมีประโยชน์ใชส้อยอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง อาจจะท าการอนุรักษโ์ดยการ

เสริมสร้าง หรือต่อเติมส่ิงท่ีจ  าเป็นข้ึนใหม่ก็ไดเ้พื่อความเหมาะสมในการใชง้าน ทั้ง น้ีไม่จ  าเป็นตอ้ง

สร้างใหเ้หมือนของเดิมทีเดียว แต่ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนใหม่นั้นจะตอ้งกลมกลืน และไม่ท าลายโบราณสถาน

นั้นใหด้อ้ยค่าลงไป 

 9. การอนุรักษโ์บราณสถานโดยวธีิการปฏิสังขรณ์เพื่อประโยชน์ในการอธิบายส่ือ

ความหมายนั้น ควรเป็นไปตามขอ้มูลหลกัฐานท่ีผา่นศึกษาวเิคราะห์ตีความอยา่งมีเหตุผล และเป็นท่ี

ยอมรับ โดยใหค้  านึงถึงการท่ีจะสามารถปรับเปล่ียน แกไ้ขไดใ้นอนาคต ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการ

รบกวนหลกัฐานดั้งเดิมท่ียงัหลงเหลืออยู ่ไม่ควรก่อสร้างทบัลงบนซากโบราณเลยทนัที และควรให้

สังเกตไดถึ้งความแตกต่างจากซากเดิม 

 10. มรดกวฒันธรรม ท่ีเป็นนามธรรมถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีสร้างคุณค่าและความหมาย

ใหก้บัลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของโบราณสถาน จึงจะตอ้งพิจารณาร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียวและคิดถึง

มาตรการในการอนุรักษไ์วด้ว้ย  

 การบริหารจดัการ เก่ียวกบัการศึกษาวจิยั  (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษ์

และบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย 

 1. การศึกษาวจิยัเป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งด าเนินการในทุกขั้นตอนของการอนุรักษ์

โบราณสถานและมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท าความเขา้ใจโบราณสถานใหถ่้องแท ้และ

กวา้งขวาง ดงันั้นงานอนุรักษโ์บราณสถานเป็นงา นในลกัษณะสหวชิาการ ท่ีจะตอ้งบูรณาการ

มาตรฐานทางวชิาการของทุกวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอนุรักษใ์หเ้หมาะสมกบัโบราณสถาน

นั้น 

 การบริหารจดัการ เก่ียวกบัการจดัท าแผนแม่บท (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการ

อนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย 
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 1. การอนุรักษโ์บราณสถานและมรดกทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ ควรจะด าเนิน

การศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยรอบดา้น เพื่อจดัท าแผนแม่บทไวเ้ป็นกรอบและแนวทางในการ

ด าเนินการอนุรักษ ์โดยแผนแม่บทควรจะมีสาระประกอบดว้ยวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แนวทางและ

วธีิการอนุรักษ ์ตลอดจนก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน มีแผนงานเก่ียวกบังานโบราณคดี

ประวติัศาสตร์ งานบูรณะ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การส่ือความหมาย การใหก้ารศึกษา 

การงบประมาณ การบริหารจดัการ ฯลฯ ทั้งน้ีแผนแม่บทท่ีดีควรจะมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เมือง หรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นขอ้ก าหนดใชท้างกระบวนการทางกฎหมายแลว้ และใหมี้การทบทวน

แผนแม่บทการอนุรักษเ์ป็นคร้ังคราวเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 

 2. แผนปฏิบติัการตอ้งมีความชดัเจน และเป็นไปได ้ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับปรุงให้

สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัก่อนลงมือปฏิบติัจริง 

 การบริหารจดัการ เก่ียวกบัยา่น ชุมชน และเมืองประวติัศาสตร์ (ร่างกฏบตัรอิโคโมส

ไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง , 2550) 

ประกอบดว้ย 

 การอนุรักษโ์บราณสถานประเภทยา่น ชุนชนและเมืองประวติัศาสตร์ มีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งพฒันาและปรับปรุงใ หส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติความเป็นอยูร่่วมสมยั โดยยดึหลกัใหมี้ความ

กลมกลืนเขา้กนัไดแ้ละตอ้งผสานเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และการ

วางผงัเมืองในทุกระดบั 

 การอนุรักษโ์บราณสถานประเภทยา่น ชุนชนและเมืองประวติัศาสตร์ จะตอ้งค านึงถึง

ความดั้งเดิมของคุณ ลกัษณะต่าง ๆ ประกอบดว้ย รูปแบบแผนผงัของเมือง การแบ่งพื้นท่ีดิน และ

โครงข่ายการคมนาคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงก่อสร้าง พื้นท่ีโล่ง และพื้นท่ีสีเขียวทั้งท่ีเป็น

ธรรมชาติและมนุษยส์ร้างข้ึน รูปลกัษณ์ของส่ิงก่อสร้าง และการใชส้อยเดิมท่ีมีความหลากหลาย 

โดยไม่ละเลยการ ตรวจสอบดา้นโบราณคดีเพื่อเป็นความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของยา่น ชุมชน 

และเมืองประวติัศาสตร์ 

 การบริหารจดัการ เก่ียวกบัแหล่งโบราณคดี และแหล่งประวติัศาสตร์ (ร่างกฏบตัรอิ

โคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง , 2550) 

ประกอบดว้ย 
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 1. การอนุรักษซ์ากโบราณสถาน ซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ และโบราณคดีนั้น 

ท าไดโ้ดยรักษาไวต้ามสภาพเดิมหลงัการขดุแต่ง แต่ตอ้งป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไปดว้ยวธีิท่ีไม่ท า

ใหโ้บราณสถานเสียคุณค่า 

 2. ในโครงการพฒันาใด ๆ ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูล้งทุนท่ีจะตอ้งจดัใหมี้การศึกษาถึง

ผลกระทบท่ีจะมีต่อโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี โดยแผนพฒันาจะตอ้งเป็นไปในแนวทางท่ี

จะลดผลกระทบต่อโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีใหมี้นอ้ยท่ีสุด ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งร้ือถอน รบกวน หรือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงกบัโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี 

จะตอ้งมีการส ารวจขดุคน้ เก็บขอ้มูลทางโบราณคดีอยา่งเตม็รูปแบบและจดัท าเป็นรายงานไวอ้ยา่ง

เรียบร้อยก่อนด าเนินการพฒันา 

 การบริหารจดัการเก่ียวกบัภูมิประวติัศาสตร์ สภาพโดยรอบและภูมิทศัน์วฒันธรรม (ร่าง

กฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ี ยวขอ้ง, 

2550) ประกอบดว้ย 

 1. เน่ืองจากภูมิทศัน์ประวติัศาสตร์เป็นโบราณสถานท่ีประกอบดว้ยพืชพนัธ์ุท่ีมีชีวติ 

การบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ืองมีความส าคญัอยา่งยิง่ ควรสงวนรักษาสภาพไวไ้ม่ใหเ้ปล่ียนแปลงดว้ย

การปลูกทดแทนโดยทนัทีเม่ือจ าเป็น และวางแผนการดูแลในระยะยาวไว ้ ในการฟ้ืนฟูปฏิสังขรณ์

จะตอ้งมีการศึกษาวจิยัเบ้ืองตน้จากหลกัฐานท่ียงัหลงเหลืออยู ่จากการตรวจสอบทางโบราณคดี 

หรือจากเอกสารหลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้โดยผา่นการตรวจสอบรับรองผลจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ และ

เคารพต่อการพฒันาการในล าดบัต่าง ๆ ท่ีต่อเน่ืองมาของแหล่งนั้น ๆ การปฏิ สังขรณ์อาจด าเนินการ

เฉพาะในบางส่วนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัอาคารโบราณสถานในพื้นท่ีเพื่อเผยใหเ้ห็นความตั้งใจของการ

ออกแบบท่ีสัมพนัธ์กนัของภูมิทศัน์และส่ิงก่อสร้างนั้น 

 2. การอนุรักษส์ถานท่ีใด ๆ ก็ตามจะตอ้งค านึงถึงสภาพโดยรอบ และภูมิทศัน์

วฒันธรรม ในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการด ารงอยู ่และการเปล่ียนแปลงในคุณค่า 

และลกัษณะเฉพาะของโบราณสถาน 

 3. การอนุรักษส์ภาพโดยรอบ และภูมิทศัน์วฒันธรรม ควรด าเนินการตั้งแต่การจดัให้

มีระเบียบ กฎหมายเฉพาะ มีแผนการอนุรักษ ์แผนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ การก าหนด

เขตกนัชนรอบบริเว ณมรดกวฒันธรรม หรือมาตรการอ่ืน ๆ เพื่อรักษาคุณค่าทางวฒันธรรม และ
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ลกัษณะเฉพาะของมรดกวฒันธรรมนั้น ตลอดจนการควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันา

พื้นท่ี 

 ในส่วนของหมวดท่ี 6 เป็นส่วนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัองคค์วามรู้ การส่ือความหมาย และ

การน าเสนอขอ้มูลของโบราณสถาน (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการ

โบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย 

 1. การรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อส่ือความหมาย ควรไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึง

แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองคค์วามรู้ และแหล่งขอ้มูลดงักล่าว ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ  มีความถูกตอ้ง 

ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองในแง่วชิาการจากผูรู้้แลว้ 

 2. สนบัสนุนใหมี้การรวบรวม เรียบเรียงองคค์วามรู้เดิมอยา่งมีระบบ ในลกัษณะการ

จดัท าฐานขอ้มูลการศึกษา การวจิยั โดยใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ และมีการปรับปรุง

ขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 3. มีมาตรการการรักษา คุม้ครอง องคค์วามรู้ และกลไกท่ีท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ 

พร้อมมีมาตรการในการใหร้างวลั ยกยอ่งเชิดชู 

 4. ส่งเสริมใหมี้การศึกษาวจิยั ฝึกอบรม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดยเปิด

โอกาสใหมี้เวทีสาธารณะในการสัมมนา อภิปราย เพื่อส่ือความหมายและน าเสนอ 

 5. ผลกัดนัใหโ้บราณสถานทุกแหล่งมีการส่ือความหมายและน าเสนอ โดยใหถื้อเป็น

กระบวนการหน่ึงในการอนุรักษโ์บราณสถานและมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 

 6. ใหมี้การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลเฉพาะของการอนุรักษโ์บราณสถานและมรดก

วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 

 ในส่วนของหมวดท่ี 7 เป็นส่วนท่ี กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในการ

อนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและมรดกทางศิลปวฒันธรรม (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่

ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) ประกอบดว้ย 

 1. ชุมชนและประชาชนในทอ้งถ่ิน มีความเก่ียวขอ้งสัมพนั ธ์กบัโบราณสถานและ

มรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีเป็นผูส้ร้าง ผูใ้ชป้ระโยชน์ ผูบ้  ารุงรักษา ผูสื้บทอด เป็นผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบ หรือมีส่วนได ้ส่วนเสียโดยตรง จึงมีสิทธิและหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมอนุรักษแ์ละ

บริหารจดัการโบราณสถานและมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการ 
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 2. โบราณสถานและมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างสรรคข้ึ์นดว้ยความ

เช่ือ ศรัทธาของชุมชนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ การอนุรักษแ์ละพฒันาตอ้งเคารพในภูมิ

ปัญญาและความหลากหลายทางวฒันธรรมเหล่านั้น บนหลกัการมีส่วนร่วม 

 3. ความส าเร็จของก ารอนุรักษโ์บราณสถานและมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งข้ึนอยู่

กบัการเขา้มามีส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนของผูท่ี้อาศยัในพื้นท่ี และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งความพร้อมท่ีจะรับดูแลบ ารุงรักษาอยา่งต่อเน่ืองสืบไป จึงควรจดัใหมี้แผนงาน

เผยแพร่ขอ้มูลแก่ประชาชนในพื้นท่ีและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินในการอนุรักษแ์ละพฒันา 

 4. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีรับผดิชอบตอ้งส านึกในสิทธิของชุมชนในอนัท่ีจะด ารงไว้

ซ่ึงประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาของตน และปกป้องประเพณีเหล่าน้ี โดยผา่นทางกฎหมายท่ีมีอยู ่โดย

วธีิการบริหารจดัการ การเงิน และส่งมอบใหก้บัคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

 2.1  กระบวนการอนุรักษ์โบราณสถาน 

    การอนุรักษโ์บราณสถานเป็นกระบวนการใหญ่ในการจดัการโบราณสถานเพื่อให้

คงอยูแ่ละ สามารถก่อใหเ้กิด ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมต่อไป ซ่ึงวธีิการ

ด าเนินการอนุรักษโ์บราณสถานอยา่งครบกระบวนการและถูกวธีินั้น มีขั้นตอน ดงัน้ี  

  1. ขั้นการป้องกนัการเส่ือมสภาพ (Protection of deterioration) 

  2. ขั้นการรักษาสภาพ (Preservation) 

  3. ขั้นการเสริมความแขง็แรง (Consolidation) 

  4. ขั้นการบูรณะ (Restoration) 

  5. ขั้นการจ าลองแบบ (Reproduction) 

  6. ขั้นการสร้างข้ึนใหม่ (Reconstruction) 

  7. ขั้นการประยกุตก์ารใชส้อย (กรมศิลปากร, 2533: 97-98) 

  เกณฑม์าตรฐานทัว่ไปในการอนุรักษส์ากล ท่ีกรมศิลปากร (2535: 110-131) ได้

น ามาปรับใชเ้ป็นแนวทางในการอนุรักษโ์บราณสถาน ประกอบดว้ย  

  “1. เกณฑม์าตรฐานทัว่ไปในการอนุรักษโ์บราณสถาน ประกอบดว้ย 

     1.1 การปรับปรุงอาคารเพื่อประโยชน์ใชส้อย (Adaptive use) 

   1.2 การสงวนรักษาทางสถาปัตยกรรม (Architectural conservation) 
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  1.3 การบูรณะ (Restoration) 

  1.4 การปฏิสังขรณ์ (Renovation) 

  2. เกณฑม์าตรฐานทัว่ไปส าหรับโครงการอนุรักษส์ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาส ตร์

ต่าง ๆ (General standards for historic conservation projects) โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไดรั้บการข้ึน

ทะเบียนเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์แห่งชาติ เช่น 

  2.1 ใหมี้ความพยายามอยา่งมีเหตุผลท่ีจะน าสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์

มาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใหมี้การเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสุด 

  2.2 การไม่ใหมี้การท าลายเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของสถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์นั้น ๆ 

  2.3 ตอ้งไม่ใหมี้การบิดเบือนหลกัฐานต่าง ๆ เป็นสมยัท่ีเก่ากวา่ท่ีเป็นจริง 

  2.4 ตอ้งใชว้ธีิประณีตท่ีสุดในการท าความสะอาดผวิหนา้ของอาคารและ

ส่ิงก่อสร้างเพื่อไม่ท าลายวสัดุทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

  3.  มาตรฐานเฉพาะส าหรับการสงวนรักษาสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ต่าง ๆ 

(Specific standards for historic preservation projects) เป็นมาตรฐานท่ีหลายประเทศนิยมใชเ้ป็น

แนวทางปฏิบติั และกรมศิลปากรไดน้ ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อสนองตามระเบียบกรมศิลปากรวา่ดว้ยการ

อนุรักษโ์บราณสถาน พ .ศ.2528 และพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีมาตรฐานการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี  

  มาตรฐาน 1 การเขา้ถือกรรมสิทธ์ิ (Acquisition) ผูรั้บผดิชอบตอ้งด าเนินการ

ในเร่ืองการเขา้ถือกรรมสิทธ์ิ หรือใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเฉพาะก่อนจึงสามารถเขา้ปฏิบติัการอนุรักษไ์ด ้

  มาตรฐาน 2 การป้องกนั (Protection) คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

เพื่อใหเ้กิดผลในการปกป้องหรือคุม้ครองสภาพทางกายภาพของสถานท่ีใหพ้น้จากการเส่ือมสภาพ

ผพุงั การสูญหาย หรือการถูกท าอนัตราย เช่น จากภาวะอากาศหรือภยัธรรมชาติ สัตว ์หรือมนุษย ์

  มาตรฐาน 3 การเสริมสร้างความมัน่คง หรือการอนุรักษท์างวทิยาศาสตร์ 

(Stabilization) คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มี

ความสามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไดสื้บต่อไป หรือเป็นการท าใหโ้ครงสร้าง
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ทางสถาปัตยกรรมท่ีไม่แขง็แรงปลอดภยั หรือท่ีมีการเส่ือมสภาพใหมี้ความมัน่คงข้ึน โดยไม่

เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือเพิ่มเติม 

  มาตรฐาน 4 การสงวนรักษา (Preservation) คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ี

เหมาะสมเพื่อท่ีจะด ารงไวซ่ึ้ งรูปทรงของอาคาร บูรณภาพ (Integrity) และวสัดุก่อสร้าง รวมถึง

ลกัษณะและชนิดของพนัธ์ุไมต้กแต่งเดิมบนท่ีตั้งใหค้งอยูต่ามท่ีปรากฏในปัจจุบนัสืบไป 

  มาตรฐาน 5 การฟ้ืนฟูสภาพ (Re-habitation) คือ การน าสถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์กลบัมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ร่วมสมยัเท่าท่ี จะเป็นไปได ้หรือวธีิการซ่อมแซมหรือ

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีส่วนส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวฒันธรรม

ของสถานท่ีนั้นตอ้งถูกอนุรักษไ์วใ้หจ้งได ้เช่น อาคารส าคญั ถนน สระน ้า เป็นตน้ 

  มาตรฐาน 6 การบูรณะ (Restoration) คือ การท าใหรู้ปทรงหรือรายละเอี ยด

ต่าง ๆ ของสถานท่ีนั้นปรากฏใหเ้ห็นเช่นท่ีเคยเป็นในอดีต อาจเป็นการเอาส่วนต่อเติมท่ีสร้างข้ึน

ภายหลงัออก หรือเป็นการเสริมทดแทนส่วนดั้งเดิมท่ีขาดหายไป 

  มาตรฐาน 7 การสร้างข้ึนใหม่ (Reconstruction/Anastylosis) คือ การสร้าง

เลียนแบบข้ึนมาใหม่ (กรณีอาคารเดิมสูญหายไป) โดยใหมี้รูปทรงและรายละเอียดต่าง ๆ เหมือนกบั

ส่ิงก่อสร้าง หรือวตัถุท่ีเคยมีอยูใ่นอดีต การสร้างใหม่น้ีกระท าไดใ้นกรณีท่ีมีความจ าเป็น และวธีิการ

ปฏิบติัน้ียงัหมายรวมถึงการสร้างเลียนแบบแมเ้พียงบางส่วนของส่ิงเหล่านั้นดว้ย นอกจากน้ี

กรรมวธีิอะนสัติโลซิส (Anastylosis) หรือกรรมวธีิร้ือแลว้เสริมโครงสร้างโดยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

แลว้น าช้ินส่วนกลบัเขา้ท่ีเดิมซ่ึงโบราณสถานประเภทหินและศิลาแลงท่ีส าคญัในประเทศไทยนิยม

ปฏิบติันั้นมีขั้นตอนการด าเนินการอยูใ่นมาตรฐานน้ี 

  มาตรฐาน 8 การอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงั คือ การสงวนรักษาจิตรกร รม

ของเดิมไวใ้หมี้สภาพดี รวมทั้งการป้องกนัและบ ารุงรักษาทั้งโดยทางกฎหมาย การปฏิบติัการทาง

เทคนิค การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และการส่งเสริมใหมี้การพฒันาประเทศโดยการใชป้ระโยชน์

จากคุณค่าดา้นต่าง ๆ ของจิตรกรรมฝาผนงัใหก้วา้งขวางและไดป้ระโยชน์สูงสุด 

  มาตรฐาน 9 การอนุ รักษป์ระติมากรรมติดท่ี ประติมากรรมติดท่ีหมายถึง 

ลวดลายเคร่ืองประดบัปูนฉาบหรือปูนป้ันตกแต่งอาคารต่าง ๆ รวมทั้งวสัดุท่ีไดจ้ากการขดุคน้ใน

สนามทั้งลกัษณะลอยตวั นูนต ่า นูนสูง โดยการป้ัน หล่อ หรือสลกัดว้ยวสัดุต่าง ๆ เช่น หิน ดินเผา 
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หรือปูนป้ัน เป็นตน้ การอนุรักษป์ระติมากรรมติดท่ีเป็นการปฏิบติัการทางเทคนิคและวทิยาการดา้น

วทิยาศาสตร์ซ่ึงประยกุตเ์ขา้กบัเทคนิคประติมากรรม ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งท าการศึกษา วเิคราะห์ให้

เขา้ใจปัญหาของความช ารุด วธีิแกไ้ขและป้องกนัท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหป้ระติมากรรมแห่งนั้นมีสภาพ

สะอาด สวยงามและมัน่คง 

  มาตรฐาน 10 วา่ดว้ยการอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์และยา่นประวติัศาสตร์ใน

เมือง (International Charter for the Convention of Historic Towns and Urban Areas) มีเกณฑ์

มาตรฐานวธีิการและมาตรการในการอนุรักษ ์เช่น 

  1. การวางแผนการอนุรักษเ์มืองและยา่นประวติัศาสตร์ ควรด าเนินการภายใต้

การศึกษาในหลายแง่มุม 

  2. การใชป้ระโยชน์และประกอบกิจกรรมใหม่ ๆ ตอ้งเขา้กบัลกัษณะของเมือง

หรือยา่นประวติัศาสตร์นั้น ๆ 

  3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประวติัศาสตร์และตวัเมืองตอ้งกลมกลืนกนั 

  4. การอนุรักษค์วรไดรั้บความสนบัสนุนจากประชาชนในพื้นท่ี 

  5. การดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ เป็นตน้ 

  มาตรฐาน 11 การอนุรักษแ์หล่งโบราณคดี- ประวติัศาสตร์ หมายถึง พื้นท่ีอนั

เป็นชุมชนหวัเล้ียวหวัต่อระหวา่งก่อนประวติัศาสตร์กบัประวติัศาสตร์ ซ่ึงสภาพโดยทัว่ไปไม่มี

อาคารสถาปัตยกรรมท่ีเห็นรูปร่างเด่นชดั  หลกัฐานต่าง ๆ นั้นจมอยูใ่ตดิ้น การอนุรักษต์อ้งพิจารณา

รักษาสภาพทางนิเวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้มดว้ย เพราะการอยูอ่าศยัของคนในอดีตนั้นตอ้งมีพื้นฐาน 

3 ประการ คือท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีน ้าเป็นปัจจยัพื้นฐานเพียงพอ และมีป่าซ่ึงสามารถน าอาหารมา

บ ารุงชีวติได ้เกณฑม์าตรฐานเพื่อการอนุรักษ ์เช่น 

  1. ใชม้าตรการทางกฎหมายในการสงวนรักษาพื้นท่ีไว ้

  2. เม่ือท าการขดุคน้ในพื้นท่ีแลว้เสร็จใหป้ระกาศขอบเขตการข้ึนทะเบียน 

  3. วตัถุท่ีไดจ้ากการขดุคน้รัฐตอ้งจดัท าทะเบียนควบคุมไวเ้ป็นทรัพยสิ์นของ

ชาติ  

  มาตรฐาน 12 แนวทางการพฒันาดา้นภูมิสถ าปัตยกรรม (Landscape 

Development Concept) คือ การพฒันาสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นการด าเนินการเพื่อ
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จดัระบบ ระเบียบ สร้างความงาม และส่งเสริมความส าคญัของโบราณสถานหรือพื้นท่ี

ประวติัศาสตร์ อนัเป็นเน้ือหาหลกัของพื้นท่ีนั้น ๆ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เ ช่น เพื่อการ

สันทนาการ เพื่อการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

  มาตรฐาน 13 การสงวนรักษาสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ทุกประเภท

จ าเป็นตอ้งใชผู้ช้  านาญการหลายคน การด าเนินงานของกรมศิลปากรในปัจจุบนั ไดก้  าหนดการ

สงวนรักษาสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ทุกประเภทวา่จ าเป็นตอ้งใชผู้ช้  า นาญการหลายคน การ

บูรณะโบราณแต่ละแห่งตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพของโครงการ ผูอ้  านวยการจะก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี

จ  าเป็นนบัตั้งแต่แบบ การประมูลท าสัญญา การบูรณะไปจนถึงงานต่าง ๆ ของกลุ่มผูช้  านาญการ 

  มาตรฐาน 14 มาตรฐานอนุสรณ์แห่งชาติ (โบราณสถาน ) ท่ีกรมศิลปากร

ประกาศข้ึนทะเบียนควรด าเนินการใหไ้ดม้าตรฐาน ดงัน้ี 

  1. อาคารสถาปัตยกรรม หรือซากโบราณสถานทั้งหมดควรไดรั้บการขดุแต่ง

และบูรณะ (ตามแต่กรณี) ใหม้ัน่คงถาวร 

  2. มีร้ัวแสดงอาณาเขตเพื่อป้องกนัการบุกรุก กบัตราเคร่ืองหมายการข้ึน

ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ 

  3. สภาพแวดลอ้มบริเวณ ควรไดรั้บการปรับปรุง เช่น มีพื้นสนามหญา้และ

ทางเทา้ มีทางระบายน ้าป้องกนัน ้าท่วม มีไมร่้มเงาท่ีไม่บดบงัโบราณสถาน มีมา้นัง่พกัผอ่น เป็นตน้ 

  4. มีไฟฟ้าส่องสวา่งในเวลากลางคืน 

  5. ควรมีการจา้งเหมา หรือคนงานรักษาความสะอาดเป็นประจ า 

  6. มีแผนผงัแสดงบริเวณรอบ ทั้ งป้ายอธิบายประวติัอาคารแต่ละหลงัและ

เร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  7. มีคู่มือสั้น ๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวซ้ือเป็นเอกสารท่ีระลึก รวมถึงโปสการ์ด 

เป็นตน้ ” 

  อยา่งไรก็ตาม วธีิการอนุรักษโ์บราณสถานในปัจจุบนัไม่สามารถก าหนดเป็น

กฎเกณฑต์ายตวัได ้เพราะการอนุรักษเ์ป็ นทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกนั อีกทั้งประเภทโบราณสถาน

ยงัมีความแตกต่างกนั วธีิการอนุรักษแ์ละเกณฑม์าตรฐานทัว่ไปในการอนุรักษโ์บราณสถานจึง
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สามารถปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสม แต่ตอ้งยดึถือในวตัถุประสงคข์องการอนุรักษ ์นัน่คือ เพื่อคงคุณค่า

และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อไปในอนาคต 

 

3.  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินทรัพยากรวฒันธรรม 

 ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ผูท่ี้จดัการทรัพยากรวฒันธรรมจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

พิจารณาและค านึงถึงคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านั้น ดว้ยเหตุน้ีเอง

กระบวนการประเมินทรัพยากรวฒันธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีนกัจั ดการทรัพยากรวฒันธรรมจ าเป็นตอ้ง

ด าเนินการเป็นอนัดบัแรก ๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการวางแผน หรือวางแนวทางใน การจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ โดยเกณฑก์ารประเมินนั้น จะมีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บั

ประเภทและลกัษณะของทรัพยากรวฒันธรรมในแต่ละพื้นท่ี 

 สายนัต ์ไพรชาญจิต ร์ (2550: 217-218) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุท่ีจะตอ้งมีการประเมินคุณค่า

และศกัยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีไวด้งัน้ี “การประเมินคุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากร

ทางโบราณคดี เป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยใหส้ามารถทราบวา่ทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดต่าง ๆ ท่ีมีอยู่

นั้นมีคุณค่าทางดา้นใดบา้ง และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทุนลงแรงด าเนินการใดๆ

ต่อไปหรือไม่ เพราะหากพิจารณาแลว้พบวา่มีคุณค่านอ้ย หรือไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมต่อการ

อนุรักษห์รือพฒันา ก็อาจจะตดัสินใจไม่ด าเนินการใดๆต่อไปก็ได ้หรือพิจารณาแลว้เห็นวา่

ทรัพยากรทางโบราณคดีนั้น ๆ มีคุณค่า และมีคุณสมบติัเหมาะสมอยา่งยิง่ต่อการด าเนินการอนุรักษ์

และใชป้ระโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งท่องเท่ียว ก็จะสามารถตดัสินใจและวางแผน

วา่จะท าอยา่งไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืต่อชุมชนทอ้งถ่ิน สังคม และประเทศโดยรวม 

นอกจากน้ีการประเมินคุณค่าและศกั ยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูใ่นชุมชนต่าง ๆ จะ

ช่วยใหมี้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีส าคญั ซ่ึงเม่ือจะมีการวางแผนการด าเนินการ

โครงการหรือกิจกรรมการพฒันาทางกายภาพอ่ืน ๆ เช่น การก่อสร้างเข่ือน อ่างเก็บน ้า ขดุสระ สร้าง

อาคารสถานท่ี ถนนหนทาง การขย ายพื้นท่ีเพาะปลูก การขออนุญาตใชท่ี้เพื่อท าเหมืองแร่ ฯลฯ ก็

สามารถทราบไดว้า่จะวางแผนงานอยา่งไร จึงจะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากรทาง

โบราณคดีนั้น”  
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 ขั้นตอนการประเมินทรัพยากรวฒันธรรมน้ีมีเป้าหมายเพื่อระบุหรือตดัสินความส าคญั

และจดัล าดบัความส าคญัของทรัพยากร วฒันธรรม เพื่อใหข้อ้มูลอยา่งพอเพียงรอบดา้นมากท่ีสุด

ก่อนจะมีการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซ่ึงก็คือการวางแนวทางกระบวนการจดัการทรัพยากรทาง

วฒันธรรมและการแปลความหมาย ซ่ึงโดยหลกัการแลว้การประเมินนั้นตอ้งปราศจากอคติ และมี

เกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน แต่อาจแตกต่างกนัไปต ามประเภทของทรัพยากรวฒันธรรม โดย

ส่วนมากมีเกณฑก์ารประเมินมากกวา่หน่ึงเกณฑเ์พื่อใหก้ารประเมินมีความครอบคลุมและช่วยให้

มองเห็นคุณค่าและความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรม ไดช้ดัเจนข้ึน (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , 2552: 

28-29) ซ่ึงการประเมินความส าคญัถือเป็นขั้นตอนหน่ึงในการตรวจส อบวา่ทรัพยากรนั้นมีอยูจ่ริง 

ซ่ึงสามารถน าเอาขอ้มูลส่วนน้ีมาใชใ้นการก าหนดแนวทางการจดัการต่อไปได ้

 การจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน (Ranking) เป็นอีกมาตรการในการประเมิน

คุณค่าและศกัยภาพในการอนุรักษข์องโบราณสถานโดยจ าแนกเป็นระดบัและประเภทต่าง ๆ ตาม

คุณค่าลกัษณะเด่นในดา้นต่าง ๆ ปัจจยั และความตอ้งการในการดูแลรักษาท่ีโบราณสถานแต่ละแห่ง

มีแตกต่างกนั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการข้ึนทะเบียนหรือบญัชีโบราณสถาน การก าหนดนโยบาย 

วางแผนด าเนินการ และการปฏิบติัการอนุรักษโ์บราณสถาน (ร่างกฏบตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการ

อนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง, 2550) 

 เกณฑก์ารประเมินทรัพยากรวฒันธรรมในปัจจุบนั ปรากฏอยูใ่นกระบวนการของ

องคก์รระดบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรม ไดแ้ก่ เกณฑก์ารคดัเลือกแหล่งมรดกโลก 

(World Heritage) และ เกณฑก์ารข้ึนทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร กา รคดัเลือกแหล่ง

มรดกโลกนั้น คณะกรรมการมรดกโลกจะเป็นผูต้ดัสินการข้ึนทะเบียนของแหล่งท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือโดยรัฐบาลของประเทศท่ีแหล่งนั้นตั้งอยู ่ซ่ึงเกณฑก์ารคดัเลือกแหล่งมรดกโลก แบ่งออกเป็น 2 

ลกัษณะคือ เกณฑว์ดัคุณค่าทางวฒันธรรม และเกณฑว์ดัคุณค่าทางธรรมชาติ 

 เกณฑ์วดัคุณค่าทางวฒันธรรมของการคดัเลือกแหล่งมรดกโลกนั้นมี 6 ขอ้ จากเกณฑ์

ทั้งหมด 10 ขอ้ มีดงัต่อไปน้ี  

 1.  เป็นตวัแทนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นศิลปกรรม หรือตวัแทนของ

ความงดงาม และเป็นผลงานช้ินเอกท่ีจดัท าข้ึนดว้ยการสร้างสรรคอ์นัชาญฉลาดยิง่ 
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 2.  เป็นเคร่ืองยนืยนัถึงอิทธิพลส าคญัในดา้นพฒันาของสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลย ี

ศิลปะของโบราณสถาน ตลอดจนการวางผงัเมือง หรือการออกแบบภูมิทศัน์ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเวลา

ใดเวลาหน่ึง หรือบนพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงของโลก 

 3.  เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีหาไดย้ากยิง่ หรื อเป็นพยานหลกัฐานของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออารยธรรม ท่ียงัคงเหลืออยู ่หรืออาจสูญหายไปแลว้ 

 4.  เป็นตวัอยา่งเด่นชดัของรูปแบบส่ิงก่อสร้าง หรือแบบทางสถาปัตยกรรม หรือ

เทคโนโลย ีหรือภูมิทศัน์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงยคุสมยัหน่ึง หรือหลายยคุสมยั อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึง

ประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ 

 5.  เป็นตวัอยา่งของลกัษณะอนัเด่นชดัของขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย ์การใช้

ประโยชน์พื้นท่ีทั้งทางบก หรือทางทะเล ซ่ึงแสดงออกถึงวฒันธรรมหน่ึง หรือหลายวฒันธรรม 

หรือการมีปฏิกิริยาซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเม่ือส่ิ งเหล่านั้นมีความ

เปราะบางภายใตผ้ลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถยอ้นกลบัคืนดงัเดิมได ้

 6.  มีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือโดยนามธรรมกบัเหตุการณ์หรือประเพณีท่ียงัคงอยู ่ในเร่ือง

ความคิด หรือความเช่ือ จากผลงานทางศิลปะหรือภาษาท่ีแสดงถึงความส าคญัโดดเด่นเป็นสากล 

 ในส่วนของประเทศไทย การประเมินทรัพยากรวฒันธรรมปรากฏอยูใ่นกระบวนการ

ข้ึนทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร ซ่ึงเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร 

มีขั้นตอนการประเมินคุณค่าความส าคญัของโบราณสถานโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละแบบประเมินจาก 

“คู่มือการจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน” ของคณะกรรมการจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน 

ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัคุณค่าของโบราณสถาน และ

เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัศกัยภาพของการอนุรักษ ์และเกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการ

จดัล าดบัการด าเนินงานอนุรักษ ์โดยมีหลกัเกณฑแ์ละแบบประเมินแตกต่างกนัไปในแต่ละประเภท 

 ตวัอยา่งตารางการประเมินจาก “คู่มือการจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน ” ของ

คณะกรรมการจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน ส านกัโบราณคดี ท่ีผูว้จิยัน ามาใชป้ระกอบใน

กระบวนการประเมินของงานวจิยัฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 
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  ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัศกัยภาพของการอนุรักษ ์

เกณฑก์ารพิจารณา มาก ค่อนขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

นอ้ยมาก-
ไม่มีขอ้มูล 

หมายเหต ุ

สภาพทาง
กายภาพใน
ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมบูรณ์ของ ส่วนโครงสร้าง        
ความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบ
สถาปัตยกรรม 

       

ความสมบูรณ์ของ พ้ืนผวิ สีของวสัดุ        
การประกอบกิจกรรมท่ีเหมาะสม       กิจกรรมท่ีเหมาะสมคะแนนสูง 
คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม        
การมองเห็น       การท่ีสามารถมองเห็นโบราณสถานได้

อยา่งชดัเจน 
ความสมัพนัธ์กบัโบราณสถาน
ใกลเ้คียง 

      ความเก่ียวเน่ืองท่ีน ามาซ่ึงศกัยภาพเชิง
การท่องเท่ียว 

ระบบการสญัจร - การเขา้ถึง       การสญัจร  การเขา้ถึงท่ีง่ายและสะดวก 

 

  ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, คู่มือการจัดล าดับความส าคัญโบราณสถาน [แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี, 2552. 
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  ตารางท่ี 2 เกณฑก์ารพิจารณาเพื่อการจดัล าดบัการด าเนินงานอนุรักษ ์

เกณฑก์ารพิจารณา มาก ค่อนขา้ง 
มาก 

ปาน
กลาง 

ค่อนขา้ง
นอ้ย 

นอ้ย 
 

นอ้ยมาก-
ไม่มีขอ้มูล 

หมายเหต ุ

ความเส่ียงต่อการ
เส่ือมสภาพ 

จากธรรมชาติ       โปรดระบุความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ
ของแหล่ง (ความเส่ียงสูงคะแนนสูง) จากการกระท าของมนุษย ์       

 

  ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี, คู่มือการจัดล าดับความส าคัญโบราณสถาน [แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์], กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี, 2552. 
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 กระบวนการประเมิน โบราณสถานในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั เลือกใช้การประเมินสภาพทาง

กายภาพของโบราณสถาน เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลสภาพปัจจุบั น และเป็นการระบุสภาพปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงในการประเมินนั้นประกอบดว้ย  

 1. สภาพทางกายภาพ คือ ลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มหรือลกัษณะพื้นท่ีท่ีอยูร่อบบริเวณ

โบราณสถาน ตวัอยา่งเช่น ระบบการสัญจรหรือการเขา้ถึงโบราณสถาน ความสัมพนัธ์กบั

โบราณสถานใกลเ้คียง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นตน้  

 2. ความเส่ืองต่อการเส่ือมสภาพ คือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึง

ประสงค ์ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการเส่ือมสภาพต่อโบราณสถานได้  ความเส่ืองต่อการเส่ือมสภาพ

นั้นอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติหรือจากการกระท าของมนุษย ์หรือจากทั้งสองอยา่งก็ได ้

 

4.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การวจิยัท่ีผา่นมาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโบราณสถานหรือการประเมินคุณค่า

ความส าคญัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถน์ั้น พบอยูใ่นรายงานการศึกษา- วจิยั เร่ืองการพฒันา

มรดกทางวฒันธรรมในประเทศไท ย โดยศรีศกัร วลัลิโภดม (2524) ซ่ึงในรายงานการศึกษา- วจิยั

ฉบบัน้ี มีกระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาหลกัฐานทางเอกสารท่ีตีพิมพไ์วต้ั้งแต่อดีต วา่แต่

ละจงัหวดัมีมรดกทางวฒันธรรมอะไรบา้งเท่าท่ีจะหาได ้หลงัจากนั้นจะส่งรายช่ือไปตรวจสอบกบั

ผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลของก ารส ารวจขอ้มูลั้งหมดจะก าหนดไดว้า่ มรดกทางวฒันธรรมลกัษณะใด 

ประเภทใด ยงัเหลืออยูม่ากนอ้ยเพียงใด  

 ในรายงานการศึกษา- วจิยัฉบบัน้ี ยงัมีกระบวนการล าดบัความส าคญัของมรดกทาง

วฒันธรรม โดยการก าหนดความส าคญัเพียงในทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัเป็นส าคญั ซ่ึงน าเอา

สภาพแวดลอ้มทางสังค ม วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นตวัก าหนด ในส่วนของจงัหวดัอุตรดิตถไ์ดมี้การ

ล าดบัความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมประเภทโบราณสถานไว ้ดงัต่อไปน้ี  (ศรีศกัร วลัลิโภดม , 

2524) 
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ตารางท่ี 3 การล าดบัความส าคญัของมรดกทางวฒันธรรมในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

ล าดบั ช่ือ ท้องถิ่น ลกัษณะทาง
วฒันธรรม 

ล าดบั
ความส าคญั หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

1. วดัพระฝาง  ผาจุก เมือง ระบบความเช่ือ 2 
2. พระแท่นศิลาอาสน์  ทุ่งย ั้ง ลบัแล ระบบความเช่ือ 2 
3. วดับรมธาตุทุ่งย ั้ง  ทุ่งย ั้ง ลบัแล ระบบความเช่ือ 3 
4. วดัพระยนืพธุบาทยคุล  ทุ่งย ั้ง ลบัแล ระบบความเช่ือ 2 
5. ซากปรางคท่ี์เมืองพิชยั  ในเมือง พิชยั ระบบความเช่ือ 2 
6. วดัเสมา  ในเมือง พิชยั ระบบความเช่ือ 2 
7. วดัท่าถนน   ในเมือง พิชยั ระบบความเช่ือ 2 
8. เวยีงเจา้เงาะและทุ่งย ั้ง  ทุ่งย ั้ง ลบัแล ระบบความเช่ือ 1 
9. เมืองพิชยัเก่า  ในเมือง พิชยั ระบบความเช่ือ 1 
10.  วดัดอนสกั   ลบัแล ระบบความเช่ือ 2 
11. วดักลาง  คลองโพ เมือง ระบบความเช่ือ 2 

  

ท่ีมา: ศรีศกัร วลัลิโภดม , รายงานการศึกษา-วจัิย เร่ือง  การพฒันามรดกทางวฒันธรรมในประเท ศ

ไทย (กรุงเทพฯ: ภาควชิามานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2524), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

 

5.  ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทโบราณสถานในจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชี

เป็นโบราณสถานในประเทศไทยมีทั้งหมด 47 แห่ง ซ่ึงแบ่งเป็น โบราณสถานท่ีทะเบียนในพระราช

กิจจานุเบกษา จ านวน 15 แห่ง โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 

32 แห่ง  
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ตารางท่ี 4 โบราณสถานท่ีทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา 

ล าดบั รายช่ือ ทีต่ั้ง ราชกจิจานุเบกษา 

  ต าบล อ าเภอ จงัหวดั  

1 พระแท่นศิลาอาสน ์ ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

2 เวยีงเจา้เงาะ(1) ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

 เวยีงเจา้เงาะ(2) ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม 77 ตอน81  4 ตุลาคม 2503 

3 วดัมหาธาตุ ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

4 วดัพระยนื ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

5 เมืองพิชยัเก่า เมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

6 คูปราสาท เมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

7 ปรางค ์ เมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

8 วดัเสมา เมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

9 วดัพระฝาง (1) ผาจุก บางโพ อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

 วดัพระฝางสวา่งคบุรี
มุนีนาถ (2) 

ผาจุก เมืองฯ อุตรดิตถ ์ เล่ม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548 

10 ริมหว้ยน ้ าปาด แสนตอ แสนตอ อุตรดิตถ ์ เล่ม 52 หนา้ 3716  8 มีนาคม 2478 

11 วดักลาง บา้นเกาะ เมืองฯ อุตรดิตถ ์ เล่ม100 ตอน3615มีนาคม 2526 

12 วดัดอนสกั ฝายหลวง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม100 ตอน3615มีนาคม 2526 

13 วดัใหญ่ท่าเสา ท่าเสา เมืองฯ อุตรดิตถ ์ เล่ม144 ตอน87ง. 29 กนัยายน 2542 

14 วดัเจดียคี์รีวหิาร ฝายหลวง ลบัแล อุตรดิตถ ์ เล่ม115 ตอน37ง. 19พฤษภาคม 2541 

15 วดัทองเหลือ บา้นเกาะ เมืองฯ อุตรดิตถ ์ เล่ม122ตอนพิเศษ239ง 7พ.ย.2548 

 

ท่ีมา : กรมศิลปาก ร, ส านกัโบราณคดี , โบราณสถานทีข่ึน้ทะเบียน  [แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ], 

กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี, 2552. 
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ตารางท่ี 5 โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา 

ล าดบั รายช่ือ ทีต่ั้ง หน่วยงานทีดู่แล 

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
1 ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง บ่อทอง ทองแสนขนั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
2 ภาพเขียนสี ท่ีผาเขาตาพรม บ่อทอง ทองแสนขนั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
3 วดัคลองยม ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
4 วดับา้นแก่งใต ้ บา้นแก่ง ตรอน อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
5 วดัหลวงป่ายาง น ้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
6 บ่อเหลก็น ้ าพ้ี น ้ าพ้ี ทองแสนขนั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
7 แหล่งโบราณคดีแก่งตาน ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
8 แหล่งโบราณคดีวงัแพวน ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
9 วดัท่าดินแดง ไร่ออ้ย พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
10 วดับึงสมัพนัธ์ บา้นหมอ้ พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
11 วดัมหาธาตุ ในเมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
12 วดัเอกา คอรุม พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
13 แหล่งโบราณคดีเขาบนัไดมา้ นาอิน พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
14 เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาล

เมืองพิชยั 
พิชยั พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 

15 แหล่งโบราณคดีบา้นหว้ยคา ในเมือง พิชยั อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
16 เตาเผาท่ีบา้นท่ากระเบ้ือง บา้นด่านนาขาม เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
17 บา้นบุ่งวงัง้ิว ป่าเซ่า เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
18 ปางตน้ผึ้ง ปางตน้ผึ้ง เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
19 วดัดอยแกว้ แสนตอ เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
20 วดัดอนแกว้ แม่พลู ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
21 วดัท่าถนน ท่าอิฐ เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
22 เมืองลบัแล ลบัแล ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
23 วดัผกัราก แม่พลู ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
24 วดัวงัหมู หาดกรวด เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
25 แหล่งโบราณคดีน ้ าตกวงัดิน วงัดิน เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
26 แนวก าแพงเมืองทุ่งย ั้ง ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
27 ม่อนจ าศิล ฝายหลวง ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
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ตารางท่ี 5 โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา  (ต่อ) 

ล าดบั รายช่ือ ทีต่ั้ง หน่วยงานทีดู่แล 

ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
28 ม่อนอารักษ ์ ฝายหลวง ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
29 วดัทอ้งลบัแล ฝายหลวง ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
30 วดัฤาษีส าราญ ทุ่งย ั้ง ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
31 วดัเสาหิน ศรีพนมมาศ ลบัแล อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 
32 จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์

(หลงัเก่า) 
ท่าอิฐ เมืองฯ อุตรดิตถ ์ ส านกัศิลปากร 6 

 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, ส านกัโบราณคดี , โบราณสถานทีย่งัไม่ขึน้ทะเบียน  [แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ], 

กรุงเทพฯ: ส านกัโบราณคดี, 2552. 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการวจัิย 
 

 การวจิยัเร่ือง “แนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ” ผูว้จิยัไดใ้ชรู้ปแบบ

วธีิการวจิยัเชิงส ารวจและประเมิน สภาพทางกายภาพ  เพื่อใชป้ระกอบในการ วเิคราะห์สภาพปัญหา

และก าหนดแนวทางการจดัการโบราณสถาน โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารเก่ียวกบัจงัหวดั

อุตรดิตถ ์ทั้งขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมของ

จงัหวดัอุตรดิตถ ์และเก็บขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจโบราณสถาน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั 

ตรวจสอบความเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถาน จากนั้นน าขอ้มูล ทั้งหมดมา

วเิคราะห์ ประเมิน สภาพทางกายภาพของโบราณสถาน  โดยมีจุดประสงคห์ลกั เพื่อวเิคราะห์สภาพ

ปัญหาท่ีเกิดกบัโบราณสถาน รวมถึง เสนอแนวทางการจดักา รโบราณสถาน ดา้นต่าง ๆ ใหก้บั

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถอ์ยา่งเหมาะสม ซ่ึงผลจากการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปสู่การ

ปฏิบั ติการจริงไดใ้นอนาคต และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อก าหนดการจดัการ

โบราณสถานแห่งอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
1.  แหล่งข้อมูลในการวจัิย 
 ในการวจิยั น้ี ผูว้จิยัใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัจากเอกสาร ทั้งเอกสารวชิาการ 
บทความ และเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ รวมทั้งจากส่ือทา งอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดล้งพื้นท่ี
ภาคสนามเพื่อเก็บขอ้มูลโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งจากการส ารวจและสัมภาษณ์ เพื่อน า
ขอ้มูลภาคสนามมาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลเอกสารท่ีไดร้วบรวมไว ้
 
2.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 2.1  การศึกษาเอกสาร / การทบทวนวรรณกรรม (Documentary Study)  
  การทบทวนวรรณกรรม คือ การรวบรวมเก็บขอ้มูลหรือองคค์วามรู้เท่าท่ีมีอยูจ่าก
ขอ้เขียนท่ีปรากฏอยูใ่นแหล่งวชิาการต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือ ต ารา วารสารทางวชิาการ เอกสาร
ราชการ เอกสารนโยบาย บทความท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวชิาการของวชิาชีพต่าง ๆ ประเด็ นท่ี
ทบทวนในส่ิงตีพิมพเ์หล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการท าการวจิยั หรือท าการ
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ประเมิน ท าใหผู้ว้จิยัทราบขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ในเร่ืองท่ีตอ้งการวจิยัเป็นการเบ้ืองตน้ ซ่ึงจะท าให้
ผูว้จิยัเขา้ใจลกัษณะของปัญหาท่ีวจิยั และยงัท าใหท้ราบวา่มีอะไรบา้งท่ีคน้พบแลว้ หรือยงัไม่คน้พบ 
ส่ิงท่ีคน้พบแลว้นั้นมีความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้ท่ีจะท าการวจิยัของเราหรือไม่ อยา่งไร จึงท าให้
ประหยดัเวลา ทรัพยากร และงบประมาณในการด าเนินการวจิยัต่อไป เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
โดยการต่อยอดจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม (ทวศีกัด์ิ นพเกสร, 2549: 61) 
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั
น ามาปรับใชเ้ป็นแนวทางการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงไดแ้ก่  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ ์แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน ทรัพยากรวฒันธรรม  รวมถึงงานวิ จยัท่ี
เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งขอ้มูลดา้น
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี พฒันาการของจงัหวดัอุตรดิตถ ์และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรทาง
วฒันธรรมของจงัหวดัอุตรดิตถ ์รวมถึงศึกษาวธีิการและเกณฑก์ารประเมิน สภาพทางกายภาพ ของ
โบราณสถาน  อีกทั้งยงัไดศึ้กษาแนวทางการจดัการโบราณสถาน  เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนการ
จดัการโบราณสถานดา้นต่าง ๆ อีกดว้ย 
  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการ หนงัสือ วทิยานิพนธ์ ผลงานวจิยั 
บทความ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมาจาก 

  1. หอสมุดสาขาวงัท่าพระ มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
  2. หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงั

สนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
  3. หอ้งวารสาร มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
  4. ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร 
  5. หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
  6. ศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัอุตรดิตถ์ 
  7. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 2.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field Study) 
      ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบชุดใบประเมินโบราณสถานส าหรับใชป้ระกอบการลง

พื้นท่ีส ารวจและประเมิน สภาพทางกายภาพ ของโบราณสถาน เพื่อใชใ้นการ วเิคราะห์สภาพปัญหา
และเสนอแนวทางการจดัการโบราณสถาน ดา้นต่าง ๆ ใหก้บัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถอ์ยา่ง
เหมาะสมต่อไป  ซ่ึงผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเกณฑก์ารประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน โดย
ดดัแปลงรูปแบบและรายละเอียดของเกณฑต์่าง ๆ มาจาก 
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  1.  คู่มือการจดัล าดบัความส าคญัโบราณสถาน ของส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร 

  2.  คู่มือการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โดยสถาบนัวจิยั

สภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2549) เสนอส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา 

  ผูศึ้กษาลงพื้น ท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม ดว้ยกระบวนการส ารวจเพื่อการเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลอยา่งใกลชิ้ดและใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด รวมถึงมีการสัมภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากขอ้มูลทางเอกสาร  

  2.2.1  การส ารวจ (Survey)  
 กระบวนการส ารวจถือเป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีมีความส าคญัมากในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีเป็นความจริงท่ีสุดและเป็นปัจจุบนัท่ีสุด ซ่ึงการลงพื้นท่ี
ในการท า การ วจิยั จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลทางดา้นกายภาพของ
โบราณสถาน ทั้งดา้นสภาพพื้นท่ี การเขา้ถึงพื้นท่ี ลกัษณ ะและสภาพโบราณสถาน เป็นตน้ น าไป
วเิคราะห์ เพื่อใชป้ระกอบในกระบวนการประเมิน สภาพทางกายภาพ ของโบราณสถาน และ ใชใ้น
การวเิคราะห์สภาพปัญหา ซ่ึงมีผลต่อการวางแผนแนวทางการจดัการโบราณสถานต่อไป 

 ซ่ึงในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดท้  าการส ารวจโบราณสถานทั้งหมด 47 แห่ง 
แบ่งเป็น โบรา ณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาแลว้ จ านวน 15 แห่ง และ
โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 32 แห่ง  

 2.2.2  การสัมภาษณ์ (Interview)  
 การสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นในการรวบรวมขอ้มูลเช่นเดียวกนั

กบัการทบทวนวรรณกรรมและการส ารวจ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล หรือความคิดเห็นต่าง ๆ ของ
ชาวบา้น ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในบริบทของชุมชน ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวจิยัจะท าการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ หรือการพู ดคุยแบบเป็นกนัเอง (Informal Interview) แบบรายบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงจะท าการเลือกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานนั้น ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ี
สามารถน าไปใชร่้วมกบัการประเมิน สภาพทางกายภาพของโบราณสถาน ได้โดยใชโ้ครงสร้างการ
สัมภาษณ์ท่ีมีประเด็นการสัมภาษณ์หรือ ค าถามหลกั เช่น บทบาทความส าคญัของโบราณสถาน ท่ีมี
ต่อชุมชน การดูแลรักษาหรือการจดัการท่ีผา่นมา ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถาน เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาจะน าไปใชป้ระกอบในการวเิคราะห์วางแนวทางการจดัการ
โบราณสถานอยา่งเหมาะสมต่อไป 
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3.  กลุ่มประชากรในการศึกษาวจัิย 
 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
 3.1  ทรัพยากรทางวฒันธรรม ประเภทโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ทั้งหมด 47 
แห่ง ซ่ึงแบ่งเป็น โบราณสถานท่ีทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 15 แห่ง โบราณสถานท่ี
ยงัไม่ไดข้ึ้นทะ เบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 32 แห่ง (กรมศิลปากร , ส านกัโบราณคดี , 
2552) 

 3.2  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกระบวนการจดัการ (บุคคล) โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ภิกษุสงฆ ์และประชาชน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน 
 
4.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิย 
 4.1 ชุดแบบการประเมินคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน 
 4.2  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 
 4.3  เคร่ืองมือจดบนัทึกรายละเอียดจากการส ารวจ สังเกต และการสัมภาษณ์  
  4.3.1  สมุดจดบนัทึก และเคร่ืองเขียน 
   4.3.2  กลอ้งถ่ายภาพ 
  4.3.3  เคร่ืองบนัทึกเสียง   
 
5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) คือ การน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้วจิยัมา
จดัท าใหเ้ป็นระบบ โดยการหาความหมาย แยกแยะองคป์ระกอบ รวมทั้งเช่ือมโยง และหา
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล เพื่อใหน้ าไปสู่ความเขา้ใจต่อการด ารงอยู ่การเปล่ียนแปลง รวมทั้ง
แนวทางในการจดักา รปรากฏการณ์ท่ีศึกษา ซ่ึงการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชรู้ปแบบการ
วเิคราะห์แบบบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยใชว้ธีิการตีความ แปลความหมาย หาขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลท่ีเป็นรูปธรรมท่ีไดม้าจากการกระบวนการเก็บขอ้มูล อนัไดแ้ก่  

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) 
 2. การลงพื้นท่ีส ารวจโบราณสถาน (Survey) 
 3. การสัมภาษณ์คนในชุมชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถานแต่ละแห่ง (Interview)  
 4. การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน  
 ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดทฤษฎีในบทท่ี 2 (แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม , 

แนวคิดการอนุรักษโ์บราณสถาน, แนวคิดการประเมินทรัพยากรวฒันธรรม) มาใชใ้นการด าเนินการ
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ศึกษาวจิยั วเิคราะห์ ตีความเพื่ออธิบาย และใชใ้นกระบวนการจดัการต่อไป  ซ่ึงในการศึกษาวจิยั น้ี ผู ้
ศึกษาไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมาใชว้เิคราะห์ในขั้นตอนต่อไปน้ี 
 5.1  การประเมินสภาพทางกายภาพ ของโบราณสถาน โดยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
ประเภทต่าง ๆ และจากขอ้มูลการส ารวจลงพื้นท่ีจริง ซ่ึงจะพิจารณาจากขอ้มูลทางเอกสาร ร่วมกบั
ขอ้มูลสภาพปัจจุบนั ความเปล่ียนแปลง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถาน  ซ่ึง ถือเป็น
กระบวนการหลกัในการศึกษาวจิยั โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุ  ตดัสิน  และน ามาใชพ้ิจารณาเลือกใช้
วธีิการในการอนุรักษแ์ละการจดัการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

  ขั้นตอนการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน ไดแ้ก่ 
   1. ตรวจสอบความส าคญั 

  1.1 ส ารวจขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นศึกษามาแลว้ 

(Secondary data) 

  1.2  ตั้งประเด็นดา้นต่าง ๆ วา่ส่ิงนั้นส าคญัอยา่งไร (ก าหนดเกณฑด์า้นต่าง ๆ) 

   2.  ประเมินสภาพทางกายภาพ 

   2.1 สรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมเอกสารและการส ารวจพื้นท่ี 

  2.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าประเมิน สภาพางกายภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์
ความส าคญัท่ีก าหนดไว ้

  3.  สรุปผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
  การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
  1. ระบบการสัญจร พิจารณาจากการเขา้ถึง  การสัญจร การเขา้ถึงท่ีใกล ้ง่าย  และ
สะดวก 
  2. ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง  พิจารณาจากความเก่ียวเน่ืองและ
ระยะทางของต าแหน่งท่ีตั้ง ท่ีน ามาซ่ึงศกัยภาพเชิงการท่องเท่ียว 
  3. ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  พิจารณาจากการพฒันาส่ิงอ านวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ น ้า ไฟ ถนน ท่ีพกั ฯลฯ เพื่อการท่องเท่ียวในปัจจุบนั  
  4. การดูแลรักษาและพฒันา พิจารณาจากการมีกลุ่มองคก์รทั้ งภายในและภายนอก
ในระดบัต่าง ๆ ใหก้ารสนบัสนุนดา้นนโยบาย งบประมาณ และบุคคลากรส าหรับพฒันา ไดแ้ก่ 
กลุ่มองคก์รทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
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  5. ความเส่ืองต่อการเส่ือมสภาพ ไดแ้ก่ ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งท่ีมี
สาเหตุมา จากธรรมชาติ ความเส่ียงต่อการ เส่ือมสภาพของแหล่งท่ีมีสาเหตุมา จากการกระท าของ
มนุษย ์  

  6. การศึกษาทางวชิาการ ดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดี มีมากนอ้ยเพียงไร 
  

 5.2  การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ความเปล่ียนแปลง และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั
โบราณสถาน  
  5.3  การวเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการจดัการโบราณสถาน ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ ซ่ึง

ผลจากการศึกษารวบรวมขอ้มูล  การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน  สามารถน ามาใช้

ในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการศึกษาเพื่อหาแนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดั

อุตรดิตถไ์ด ้ 

 

6. การน าเสนอข้อมูล 

 การศึกษาวจิยัน้ี มีรูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาในลกัษณะของการบรรยายพรรณนา

ความ (Descriptive Analysis) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ส ารวจ ประเมิน และการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้น

ต่าง ๆ จะน าไปสู่กระบวนการสังเคราะห์เพื่อก าหนดทิศทางหรือก าหนดแนวทางในการจดัการ

โบราณสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบติัจริงในอนาคตต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

 

 การวจิยัเร่ือง “แนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ” ผูว้จิยัไดศึ้กษา วา่

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประสบปัญหาหรือมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการจดัการในดา้นใดบา้ง 

เพื่อน ามาวเิคราะห์ใชใ้นการก าหนดแนวทางการจดัการโ บราณสถานในจงัหวดัอุ ตรดิตถ ์ส าหรับ 

องคก์รหรือกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ซ่ึงในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 

ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 

 ส่วนท่ี 2 การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโบราณสถานในจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 จงัหวดัอุตรดิตถ ์( Uttaradit ) เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่ตสุ้ดของภาค เหนือ หรือในบริเวณ

ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยูห่่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 491 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 7,858 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,911,620 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของพื้นท่ีภาคเหนือ ซ่ึงตั้งอยู่

ระหวา่งละติจูดท่ี 17 องศาเหนือ ถึง 18 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองติ จูด 99 องศา 45 ลิปดา

ตะวนัออก กบั 101 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 763 เมตร มีอาณาเขต

ติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัต่อไปน้ี (ชาติชาย มุกสง, 2543: 41) 

  ทิศเหนือ : ติดต่อกบัอ าเภอเด่นชยั อ าเภอสูงเม่น อ าเภอ เมืองแพร่ จงัหวดัแพร่ และ

อ าเภอนาหม่ืนอ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 

 ทิศตะวนัออก : ติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวเขต

พรมแดน 120 กิโลเมตร 
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ทิศใต้ : ติดต่อกบัอ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวดัโบสถ ์อ าเภอชาติตระการ จงัหวดั

พิษณุโลก 

ทิศตะวนัตก : ติดต่อกบัอ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีนคร อ าเภอศรีสัชนาลยั  จงัหวดั

สุโขทยั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 1 แผนท่ีแสดงอาณาเขตของจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

 2.  ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าน่านภายในเขตจงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นบริเวณหน่ึงท่ีปรากฏ

หลกัฐานการเขา้มาอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นสมยัก่ อนประวติัศาสตร์ หลกัฐานทางโบราณคดีเท่าท่ี

คน้พบในขณะน้ีไดม้าจากการส ารวจของกรมศิลปากร ตามเส้นทางล าน ้าน่านบริเวณตอนใตข้อง

เข่ือนสิริกิต์ิลงมาท่ีบา้นวงัแพวน แก่งตาน และปากหว้ยฉลอง ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา ซ่ึงพบ

N 
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เคร่ืองมือหินของมนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ มีอายรุ าว 8,000 – 9,000 ปีมาแลว้ (คณะกรรมการ

ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542: 27) แต่พบในจ านวนไม่มาก สันนิษฐานไดเ้พียงวา่

น่าจะเป็นท่ีอยูอ่าศยัชัว่คราวของชุมชนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีมีระบบสังคมแบบเร่ร่อน หาของ

ป่า ล่าสัตว ์ยกเวน้แต่ท่ีปากหว้ยฉลองพบหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงการอยูอ่าศยัแบบถาวรของมนุษยท่ี์ใช้

เคร่ืองมือหินขดั การศึกษาอยา่งละเอียดต่อไปท่ีแหล่งโบราณคดีแห่งน้ีน่าจะพบความเช่ือมโยงกบั

เร่ืองราวประวติัศาสตร์กบัแหล่งโบราณคดีอ่ืนได ้เพราะต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งท่ีพบอยูไ่ม่ไกลกบั

ช่องทางผา่นช่องเขาท่ีติดต่อสู่ดินแดนประเทศลาว (พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ 2535: 211) 

  นอกจากน้ี หลกัฐานทางโบราณคดีส่วนหน่ึงพบบริเวณทิศเหนือของสถานีรถไฟปาง

ตน้ผึ้ง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์พบโบราณวตัถุ เช่น ลูกปัดหิน มีดส าริด ขวานส าริด ลูกปัดส าริด 

กระดูก เศษภาชนะดินเผามีลายเส้น และลายขีด 

  หลกัฐานทางโบร าณคดีท่ีอยูใ่นสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง คือ 

ภาพเขียนสีท่ีเขาตาพรม และท่ีถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง ต าบลบ่อทอง อ าเภอทองแสนขนั ยงัพบ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ประเภทใบหอกส าริด ก าไลหิน ภาชนะดินเผาไม่ขดัผวิ ตกแต่งลวดลายเชือก

ทาบผสมลายขดูขีด พบอยูร่่วมกบั โครงกระดูกมนุษย ์สันนิษฐานไดว้า่เป็นแหล่งฝังศพ ซ่ึงแยกตวั

ออกจากแหล่งท่ีอยูอ่าศยั ชุมชนโบราณแห่งน้ีรู้จกัใชเ้คร่ืองมือส าริด จดัอยูใ่นสังคมกสิกรรม ซ่ึงนกั

โบราณคดีใหค้วามเห็นวา่ เคร่ืองมือโลหะท่ีพบในต าบลบ่อทองน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัชุดเคร่ือง

ส าริดท่ีพบมาก่อนแล้ วเม่ือ พ .ศ.2470 ท่ีบริเวณม่อนหรือเนินเขาเต้ีย ๆ ในต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์อนัเป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลอุตรดิตถแ์ละวดัเกษมจิตตารามในปัจจุบนั ส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีพบ

ในบริเวณนั้น คือ กลองมโหระทึก กาน ้า พร้าส าริด เป็นตน้ และขณะน้ีโบราณวตัถุขา้งตน้ไดเ้ก็บ

รักษาไว ้ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542: 

28) 

  รองศาสตราจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัหลกัฐานเหล่านั้นใน

หนงัสือ “เมืองโบราณในอาณาจกัรสุโขทยั ” ไวว้า่ ภาพเขียนสีท่ีอ าเภอทองแสนขนันั้นเหมือนกบัท่ี

พบในเขตจงัหวดัอุดรธานี ส่วนชุดเคร่ืองมือส าริดท่ีพบนั้นมีรูปแบบคลา้ยของจีนในสมยัราชวงศฮ์ัน่ 

คือประมาณ 2,000 ปีเศษ และมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งติดต่อออกไปยงับริเวณลุ่มน ้าโขงในอีสาน

เหนือโดยผา่นทางเมืองนครไทย ท่ีด่านซา้ย จงัหวดัเลย บริเวณท่ีพบหลกัฐานท่ีอ าเภอทองแสนขนั
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นั้นอยู่ริมฝ่ังคลองตรอน ซ่ึงท่ีนั้นเป็นช่องเขาอนัเป็นทางติดต่อไปยงัน ้าปาด และจะร่วมกบัช่องเขา

อนัเป็นเส้นทางตามล าน ้าปาดเพื่อเขา้สู่แขวงไชยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และพบกบัล าน ้าโขงท่ีนั้น ดงันั้นหลกัฐานสมยัก่อนประวติัศาสตร์สมยัโลหะท่ีพบทั้งเก่าและใหม่ น้ี 

น่าจะใหภ้าพของเส้นทางการติดต่อไปสู่ลุ่มน ้าโขงอีกเส้นหน่ึงท่ีอยูเ่หนือข้ึนมาก็ได้  (คณะกรรมการ

ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 64-65) 

  การส ารวจของกรมศิลปากรท่ีมีความส าคญัอีกคร้ังหน่ึง คือ การพบโบราณวตัถุ 

เคร่ืองมือหินขดั และซากโครงกระดูกของมนุษยส์มั ยก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีบา้นบุ่งวงัง้ิว ต าบลป่า

เซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ซ่ึงตั้งอยูริ่มแม่น ้าน่านฝ่ังตะวนัออก เป็นหลกัฐานของมนุษยท่ี์มีประเพณี

การฝังศพแลว้ และท าเลสภาพภูมิประเทศท่ีอยูอ่าศยั บ่งช้ีถึงการเป็นสังคมเกษตรกรรมของชุมชน 

ซ่ึงการศึกษาคน้ควา้ทางโบราณคดี ต่อไป ณ ท่ีน้ี น่าจะปรากฏหลกัฐานความสัมพนัธ์กบัมนุษยท่ี์ใช้

โลหะอนัเป็นยคุแรกเร่ิมประวติัศาสตร์ของมนุษย ์(พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ 2535: 211) 

  หลกัฐานทางโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์เท่าท่ีพบ แสดงใหเ้ห็นวา่ เคยมี

มนุษยเ์ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณจงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าน่าน อีกทั้งยงั

มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัของหลกัฐานระหวา่งลุ่มแม่น ้าน่าน กบัล าน ้าสาขาต่าง ๆ ซ่ึงแสดงถึง

การติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งมนุษยใ์นทอ้งถ่ิน และเม่ือศึกษาเช่ือมโยงกบัหลกัฐานทางโบราณคดี

ของแหล่งวฒันธรรมใหญ่ท่ีอยูห่่าง ออกไป จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มีความสัมพนัธ์ไปถึงท่ีราบลุ่ม

แม่น ้าโขง อนัไดแ้ก่ดินแดนแถบอีสานเหนือของไทย แขวงไชยบุรีของลาว และอาจเลยไปถึงแหล่ง

วฒันธรรมดองซอนในเวยีดนามดว้ย  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542: 

28)  

  บริเวณท่ีน่าจะเป็นชุมชนสมยัแรกใน จงัหวดัอุตรดิตถเ์ท่าท่ีพบหลกัฐานในขณะน้ี 

ไดแ้ก่ เวยีงเจา้เงาะ อยูท่างตะวนัตกของแม่น ้าน่าน ห่างจากบริเวณปากคลองโพไปประมาณ 5 

กิโลเมตร เช่ือวา่เป็นเมืองโบราณรุ่นเก่าแก่กวา่สมยัสุโขทยั จากลกัษณะร่องรอยก าแพงเมืองท่ี

เหลืออยู ่และเทียบเคียงกบัการสร้างเมืองสุโขทยั  ซ่ึงค่อนขา้งเป็นท่ียอมรับกนัวา่สร้างข้ึนใน

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 พอสันนิษฐานไดว้า่ เวยีงเจา้เงาะน่าจะมีอยูก่่อนหนา้นั้น 

(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 30) 
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  ในบริเวณใกลเ้คียงกบัเวยีงเจา้เงาะไดพ้บร่องรอยการทบัซอ้นของเมืองโบราณอีก

แห่งหน่ึงช่ือวา่ เมืองทุ่งย ั้ง มีก าแพงเมืองลอ้มรอบลดัเลาะไปตามลกัษณะของเนินเขาเป็นพื้นท่ีกวา้ง 

จากการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานวา่เป็นเมืองสมยัเดียวกบัเมืองสุโขทยั และเมือง      

ศรีสัชนาลยั เพราะก าแพงเมืองท่ีเห ลืออยูมี่ลกัษณะสามชั้นแบบตรีบูร อนัเป็นลกัษณะเฉพาะขอ ง

สมยัสุโขทยั  

  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าน่านในบริเวณจงัหวดัอุตรดิตถอี์กแห่งหน่ึงท่ีปรากฏใน

หลกัฐานเอกสารท่ีมีความส าคญัอยูไ่ม่นอ้ย คือ เมืองฝาง ซ่ึงเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีปรากฏอยูใ่นศิลา

จารึกหลกัท่ี 2 กล่าวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธา ท่ีเช่ือวา่เป็นหลานของพอ่ขนุผาเมือง วา่ในสมยัพญา

เลอไทครองกรุงสุโขทยั ก่อนท่ีท่านพระมหาเถรศรีศรัทธาจะออกเดินทางไปจาริกแสวงบุญท่ีลงักา 

ไดแ้วะนมสัการพระธาตุวดัพระฝาง แลว้จึงเดินทางต่อไปยงัเมืองแพร่ ล าพนู และลงเรือท่ีอ่าวเมาะ

ตะมะไปลงักา ขอ้ความในจารึกดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระธาตุวดัพระฝางคงเ ป็นปูชนียสถาน

ส าคญัในสมยันั้น และเมืองฝางน่าจะเป็นชุมชนใหญ่แห่งหน่ึงเพราะมีผูค้นผา่นไปมามาก 

นอกจากน้ีในศิลาจารึกหลกัท่ี 3 ซ่ึงสร้างข้ึนเม่ือประมาณ พ .ศ.1900 ก็ไดป้รากฏช่ือเมืองฝางอยูด่ว้ย

เช่นกนั (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 32) 

  จากเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณจงัหวดั

อุตรดิตถใ์นสมยัก่อน โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าน่าน ไดมี้คนมาตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนมาแลว้

อยา่งนอ้ยตั้งแต่ตน้สมยัสุโขทยั แลว้สืบทอดต่อมาจนเกิดการจดัระเบียบอ านาจรัฐในรูปแบบของ

อาณาจกัรในสมยัอยธุยา บริ เวณจงัหวดัอุตรดิตถจึ์งกลายเป็นเมืองท่ีอยูช่ายแดนเหนือสุดของ

ราชอาณาจกัรไทย  

  สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี มีการปกครองในรูปแบบของอาณาจกัร ไดมี้การวาง

ระเบียบการปกครองดว้ยการแบ่งเมืองในอาณาจกัรเป็น หวัเมืองชั้นนอก หวัเมืองชั้นในระดบั เอก 

โท ตรี จตัวา ลดหลัน่ กนัไปตามขนาดและความส าคญัของเมือง จงัหวดัอุตรดิตถใ์นขณะนั้นมี

สภาพแวดลอ้มเป็นหวัเมืองชายแดนและเป็นชุมทางการเดินทางของผูค้นจึงมีบทบาทเด่นชดัข้ึน จน

กลายเป็นเมืองหนา้ด่าน และยา่นการคา้ท่ีส าคญั เกิดการเคล่ือนยา้ยของผูค้นดว้ยเหตุผลทาง

ยทุธศาสตร์และการคา้อยูโ่ดยตลอด มีหลกัฐานปรากฏใหเ้ห็นทั้งท่ีเป็นร่องรอยทางโบราณคดีและท่ี

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ในสมยัอยธุยาราวพ .ศ.2006 มีการอพยพของคนกลุ่มไท- ยวนจากเชียง
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แสนเขา้มายงัทอ้งถ่ินแถบลบัแล และในราวพ .ศ.2127 หลงัจากพระนเรศวรทรงกูบ้า้นเมืองกลบัคืน

จากพม่าไดส้ าเร็จ มีการกวาดตอ้นผู ้ คนจากทอ้งถ่ินอุตรดิตถเ์ขา้มายงัภาคกลางแถบกรุงศรีอยธุยา 

เพื่อเตรียมก าลงัไวรั้บศึกพม่า เป็นตน้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2542: 

34) 

  สมยัธนบุรีและตน้รัตนโกสินทร์ บริเวณจงัหวดัอุตรดิตถย์งัคงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการ

เคล่ือนยา้ยถ่ินของผูค้นเร่ือยมา คร้ั งส าคญัคร้ังหน่ึง คือ กรณีกบฏเจา้อนุวงศข้ึ์นระหวา่งพ .ศ.2369 -

2375 เม่ือปราบกบฏเสร็จไดมี้การกวาดตอ้นคนกลุ่มลาวเวยีงจนัทน์มาอยูใ่นอุตรดิตถแ์ถบเมืองพิชยั

และตรอน เม่ือมาถึงในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มีการท าสนธิสัญญาเบาร่ิงกบั

องักฤษ ส่งผลใหเ้กิ ดระบบการคา้เสรี และการปรับปรุงประเทศใหเ้ป็นสมยัใหม่แบบตะวนัตก 

ต่อเน่ืองมาจนกระทัง่ถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั   

  บริเวณจงัหวดัอุตรดิตถเ์ป็นท าเลส าคญัในการตั้งถ่ินฐานสร้างชุมชนข้ึน ทั้งชุมชน

แบบกสิกรรมในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าน่าน  ชุมชนแบบพ รานป่าในเขตท่ีสูงและแนวล าน ้าสาขา 

ชุมชนคา้ขาย ในเขตรอยต่อระหวา่งภูมิประเทศสองแบบ ซ่ึงการตั้งถ่ินฐานของผูค้น เร่ิมพฒันาจาก

ชุมชนเล็ก ๆ ตามลุ่มแม่น ้าน่านและล าน ้าสาขามาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ และดว้ยความ

เหมาะสมดา้นท่ีตั้งท าใหชุ้มชนขยายใหญ่ข้ึนเป็นล าดบั ซ่ึ งความหลากหลายของภูมิประเทศ ชุมชน 

และวฒันธรรมน้ีเอง ท่ีส่งผลใหเ้กิดการถ่ายทอด แลกเปล่ียนกนัทั้งภายในทอ้งถ่ินและจากภายนอก

ทอ้งถ่ิน ท าใหเ้กิดความเคล่ือนไหวของชีวติ สังคมและวฒันธรรมตลอดมานบัแต่อดีต 

 3.  โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

  โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึน

บญัชีเป็นโบราณสถานในประเทศไทยมีทั้งหมด 47 แห่ง แบ่งเป็นโบราณสถานท่ีทะเบียนในพระ

ราชกิจจานุเบกษา จ านวน 15 แห่ง และโบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา 

จ านวน 32 แห่ง ซ่ึงโบราณสถานทั้งหมด ตั้งอยูใ่น 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอลบัแล อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

อ าเภอพิชยั อ าเภอน ้าปาด อ าเภอทองแสนขนั อ าเภอตรอน อยูใ่นความดูแลของส านกัศิลปากร 6 

สุโขทยั 
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 แผนท่ี ท่ี 2 แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

สัญลกัษณ์ 

                โบราณสถาน 

    แม่น ้า 
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 3.1 โบราณสถานในเขตอ าเภอลบัแล 

 เมืองลบัแล หรืออ าเภอลบัแลในปัจจุบนั เป็นเมืองโบราณส าคญัท่ีแสดงถึงการ

ตั้งถ่ินฐานของราษฎรอาณาจกัรลา้นนาซ่ึงอพยพหนีสงครามระหวา่งกองทพัพม่าและหวัเมือง

ลา้นนา ลงมาตั้งชุมชนในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอลบัแล สันนิษฐานไดว้า่เมือง ลบัแลเกิดเป็นชุมชนข้ึน

หลงัจากปีพ .ศ.2100 ในสมยัอยธุยาตอนกลาง ซ่ึงค าวา่ “ลบัแล” เป็นช่ือเมืองท่ีตั้งตามลกัษณะภูมิ

ประเทศ เพราะเมืองน้ีตั้งอยูใ่นภูมิประเทศท่ีเป็นป่าเขาสลบัซบัซอ้น เม่ือมองจากภายนอกจะเห็นแต่

ป่าไม ้กล่าวกนัวา่หากคนต่างถ่ินพลดัหลงเขา้ไปอาจหาทางออ กกลบัไปไม่ได ้ป่าบริเวณน้ีจึงไดช่ื้อ

วา่ “ลบัแลง” ต่อมาไดเ้รียกเพี้ยนเป็น “ลบัแล” (นฤมล วฒันพานิช , 2539: 97-99) อ าเภอลบัแลอยู่

ห่างจากตวัเมืองอุตรดิตถป์างทิศตะวนัตกประมาณ 8 กิโลเมตร (สมยั สุทธิธรรม , 2545: 29) อ าเภอ

ลบัแลมีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ 

 ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอตรอนและอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

 ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

 ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 3 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอลบัแล ไดแ้ก่ 

 1. พระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยูท่ี่บา้นพระแท่น หมู่ 6 ต าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากรประกาศ ข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716   

วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 

 2. เวยีงเจา้เงาะ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากร

ประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 และเล่มท่ี 

77 ตอนท่ี 81 วนัท่ี 4 ตุลาคม 2503 

 3. วดัมหาธาตุ หรือวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง ตั้งอยูท่ี่บา้นพระแท่น หมู่ 6 ต าบลทุ่ง

ย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 

52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 

 4. วดัพระยนื ตั้งอยูท่ี่บา้น พระแท่น หมู่ 6 ต าบลทุ่งย ั้ง  อ าเภอลบัแล จงัหวดั

อุตรดิตถ ์กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 

มีนาคม 2478 

 5. วดัดอนสัก ตั้งอยูท่ี่บา้นนาฮี ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนในพระร าชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนท่ี 36 วนัท่ี 15 มีนาคม 

2526 

 6. วดัเจดียคี์รีวหิาร ตั้งอยูท่ี่ต  าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรม

ศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม115 ตอน37 ง.19 พฤษภาคม 2541 

 7. วดัดอนแกว้ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 10 บา้นนอกด่าน ต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล อุตรดิตถ ์ 

 8. วดัผกัราก ตั้งอยูท่ี่ 48 หมู่ 5 ต าบลแม่พลู อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 9. ม่อนจ าศิล ตั้งอยูท่ี่ต  าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 10. ม่อนอารักษ ์ตั้งอยูท่ี่ต  าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 11. วดัทอ้งลบัแล ตั้งอยูท่ี่ต  าบลฝายหลวง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 12. วดัฤาษีส าราญ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 13. วดัเสาหิน ตั้งอยูท่ี่ 143 ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
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 14. แนวก าแพงเมืองทุ่งย ั้ง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 15. เมืองลบัแล ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 4 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 

  3.2  โบราณสถานในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 

 อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์แต่เดิ มคือ บางโพท่าอิฐ ซ่ึงมีท าเลการคา้ท่ีดี จึงมีราษฎร

อพยพมาตั้งถ่ินฐานมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี5) ทรงโปรดเกลา้ฯ 

ใหต้ั้งเป็นเมืองอุตรดิตถ ์ซ่ึงแปลวา่ เมืองท่าเหนือ (อุตร แปลวา่ เหนือ ดิตถ ์แปลวา่ ท่า ) ข้ึนตรงกบั

เมืองพิชยัซ่ึงเป็นเ มืองท่ีเจริญข้ึนมาก่อนหนา้น้ี จนกระทัง่ถึง พ .ศ.2442 โปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยศาลา

กลางเมืองไปตั้งบงัคบับญัชาท่ีเมืองอุตรดิตถ์ (หวน พินธุพนัธ์ , 2521: 55) ในอ าเภอบางโพ ต่อมาใน

สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปล่ียนช่ือเมืองพิชยั เ ป็น

จงัหวดัอุตรดิตตถ ์ส่วนเมืองพิชยัเก่าทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้รียกวา่อ าเภอเมืองพิชยั และอ าเภอพิชยั 

ตามล าดบั ต่อมาใน พ.ศ. 2481 กระรวงมหาดไทยประกาศใหอ้ าเภอในตวัจงัหวดัเป็นช่ืออ าเภอเมือง

ตามดว้ยช่ือจงัหวดั ดงันั้นอ าเภอบางโพ หรือบางโพท่าอิฐ จึงเปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอเมื องอุตรดิตถ์  

พระแท่นศิลาอาสน์ 

วดัพระยนืพทุธบาทยคุล 

วดัมหาธาต ุ

วดัทอ้งลบัแล 

วดัเจดียคี์รีวิหาร 

วดัผกัราก 

วดัเสาหิน 

ม่อนอารักษ ์

วดัดอนแกว้ 

วดัทอ้งลบัแล 

วดัดอนสกั 

วดัฤาษีส าราญ 

เวียงเจา้เงาะ 
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(ชาติชาย มุกสง , 2543: 68-69) อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง  

ดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอเด่นชยั จงัหวดัแพร่ และอ าเภอท่าปลา  

ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอท่าปลา และอ าเภอทองแสนขนั  

ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอทองแสนขนั และอ าเภอตรอน  

ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอลบัแล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 5 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ 

 1. วดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยูท่ี่บา้นฝาง หมู่ 3 ต าบลผาจุก  อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในพระราช

กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 และ เล่มท่ี 122 ตอนพิเศษ 126ง. วนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2548 
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 2. วดักลางธรรมสาคร ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 100 ตอนท่ี 36 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2526 

  3. วดัใหญ่ท่าเสา ตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิต ถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 114 ตอนท่ี 87ง. วนัท่ี 29 

กนัยายน 2540 

 4. วดัทองเหลือ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 6 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดั

อุตรดิตถ ์กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ท่ี 122 ตอนพิเศษ 126ง. วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

 5. วดัดอยแกว้ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 4 ต าบลแสนตอ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

 6. วดัท่าถนน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 7. จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (หลงัเก่า ) ตั้งอยู่ ท่ีต  าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 8. วดัวงัหมู ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหาดกรวด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 9. บา้นบุ่งวงัง้ิว ตั้งอยูท่ี่บา้นบุ่งวงัง้ิว ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

 10. ปางตน้ผึ้ง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลปางตน้ผึ้ง อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 11. เตาเผาท่ีบา้นท่ากระเบ้ือง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 12. แหล่งโบราณคดีน ้าตกวงัดินตั้ งอยูท่ี่ต  าบลวงัดิน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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แผนท่ี ท่ี 6 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

3.3 โบราณสถานในเขตอ าเภอพิชยั  

 ตามพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาไดก้ล่าวถึงเมืองพิชยัเมืองพิชยัวา่เป็น 1 ใน 16 

เมืองข้ึนของกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงไดก่้อสร้างก าแพงเมืองข้ึนในปีพ.ศ.2033 เป็นก าแพงดินชั้นเดียว (ชาติ

ชาย มุกสง , 2543: 76) คาดวา่ เป็นบริเวณท่ีมีชุมชนหมู่บา้นเกิดข้ึนแลว้ตามริมฝ่ังล าน ้าน่านท่ีเป็น

เส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัแต่โบราณ  

 เมืองพิชยัไดเ้ส่ือมลงเน่ืองจากการเจริญข้ึนของเมืองอุตรดิตถ ์ซ่ึงเป็นยา่นการคา้

ท่ีส าคญั ท าใหผู้ค้นยา้ยถ่ินฐานมาท ากา รคา้ขายท่ีเมืองอุตรดิตถ ์ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนช่ือเมืองให้

เป็นจงัหวดั เมืองอุตรดิตถจึ์งกลายเป็นจงัหวดัอุตรดิตถ ์ส่วนเมืองพิชยักลายเป็นอ าเภอหน่ึงใน

จงัหวดัอุตรดิตถสื์บมาจนถึงปัจจุบนั (ชาติชาย มุกสง , 2543: 77) อ าเภอพิชยัตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก

เฉียงใตสุ้ดของจงั หวดั อยูห่่างจากตวัจงัหวดัอุตรดิตถไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 47 กิโลเมตร (สมยั 

สุทธิธรรม, 2545: 29) ตวัเมืองพิชยัเก่าอยูท่างทิศเหนือของสถานีรถไฟพิชยัไปเล็กนอ้ย  อ าเภอพิชยัมี

อาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

ปางตน้ผ้ึง 

วดัใหญ่ท่าเสา 

จวนผูว้า่ฯ (หลงัเก่า) 

วดัทองเหลือ 

วดักลางธรรมสาคร 

วดัดอยแกว้ 

วดัพระฝางฯ 

วดัท่าถนน 
วดัวงัหมู 

บา้นบุ่งวงัง้ิว 
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ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอตรอน  

ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอทองแสนขนั และอ าเภอวดัโบสถ ์จ.พิษณุโลก  

ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณุโลก  

ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอสวรรคโลกและอ าเภอศรีนคร จงัหวดัสุโขทยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 7 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ี ข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอพิชยั ไดแ้ก่ 

 1. เมืองพิชยัเก่า ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรม

ศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 

 2. คูปราสาท ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากร

ประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 

 3. ปรางค ์ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากร

ประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 
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 4. วดัเสมา ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรมศิลปากร

ประกาศข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 

 5. วดัมหาธาตุ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 6. วดัท่าดินแดง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลไร่ออ้ย อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 7. เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั  

 8. วดับึงสัมพนัธ์ ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 9. วดัเอกา ตั้งอยูท่ี่บา้นปากคลอง ต าบลคอรุม อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

 10. แหล่งโบราณคดีเขาบนัไดมา้ ตั้งอยูท่ี่หมู่ 4 ต าบลนาอิน อ าเภอพิชยั  

 11. แหล่งโบราณคดีบา้นหว้ยคา ตั้งอยูท่ี่ต  าบลในเมือง อ าเภอพิชยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 8 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 

 

วดัท่าดินแดง 

เมืองพิชยัเก่า 

คูปราสาท 

วดัเอกา 

วดับึงสมัพนัธ์ 

 

ปรางค ์

วดัเสมา 

เจดีย ์วิหารในตลาดเทศบาลพิชยั 

วดัมหาธาต ุ

เขาบนัไดมา้ 
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3.4 โบราณสถานในเขตอ าเภอทองแสนขนั  

 อ าเภอทองแสนขนั เป็ นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัอุตรดิตถ์ เดิมอยูใ่นเขตปกครอง

ของอ าเภอ ตรอนและไดข้อแยกทอ้งท่ีเพื่อจดัตั้งก่ิงอ าเภอเม่ือวนัท่ี  กรกฎาคม พ .ศ. 2526 และไดย้ก

ฐานะเป็นอ าเภอตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 อ าเภอทองแสนขนัตั้งอยูห่่างจากตวัจงัหวดัไป

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 42 กิโลเมตร (สมยั สุทธิธรรม , 2545: 33) อ าเภอทองแสนขนั มี

อาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์และอ าเภอท่าปลา  

ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอน ้าปาด  

 ทิศใต้ : ติดต่อกบั อ าเภอ ชาติตระการ อ าเภอ วดัโบสถ ์ จงัหวดั พิษณุโลก  และ

อ าเภอพิชยั  

ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอตรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 9 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเ บกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอทองแสนขนั ไดแ้ก่ 
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 1. ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม ตั้งอยูท่ี่บา้นถ ้าดิน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขนั  

 2. ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง ตั้งอยูท่ี่บา้นถ ้าดิน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขนั  

 3. บ่อเหล็กน ้าพี้  ตั้งอยูท่ี่หมู่ 1 ต าบลน ้าพี้  อ  าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 10 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

3.5 โบราณสถานในเขตอ าเภอน ้าปาด  

 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์จากหนงัสือใบบอกจากเมืองหลวงไปยงัผงัเมืองใน

สมยัอยธุยาตอนปลายไดป้ร ากฏช่ือเมืองน ้าปาดอยูด่ว้ย จึงสันนิษฐานกนัวา่เมืองน ้าปาดนั้นมีมา

ตั้งแต่สมยัอยธุยาแลว้ เม่ือมีการจดัตั้งมณฑลพิษณุโลกข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ เมืองน ้าปาดจึงได้

ข้ึนกบัมณฑลพิษณุโลก ต่อมาจึงไดย้กฐานะเป็นก่ิงอ าเภอ อยูภ่ายใตก้ารปกครองของอ าเภอท่าปลา 

จนทา้ยท่ีสุดไดรั้ บการยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอในปีพ .ศ. 2540 (ชาติชาย มุกสง , 2543: 74) อ าเภอน ้า

ปาดตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัอุตรดิตถ ์ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 72 

กิโลเมตร (สมยั สุทธิธรรม , 2545: 31) อ าเภอน ้าปาด มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง  

ดงัต่อไปน้ี 

บ่อเหลก็น ้ าพ้ี 
ถ ้ากระดูก 

ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม 
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ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอท่าปลาและอ าเภอฟากท่า  

 ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัเมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลกและอ าเภอทองแสนขนั  

ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอท่าปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ี ท่ี 11 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอน ้าปาด ไดแ้ก่ 

 1. ริมหว้ยน ้าปาด ตั้งอยูท่ี่ต  าบลแสนตอ อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์กรม

ศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบร าณสถานแห่งชาติ ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 หนา้ 

3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 
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แผนท่ี ท่ี 12 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอน ้าปาด จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

3.6  โบราณสถานในเขตอ าเภอตรอน  

อ าเภอตรอน เป็นอ าเภอหน่ึงของจงัหวดัอุตรดิตถ ์แต่เดิมนั้นเป็น พื้นท่ีท่ีมีล า

หว้ยไหลผา่น ซ่ึงเม่ือถึงฤดูแลง้ล าน ้าจะแหง้และขาดเป็นช่วง ๆ ชาวบา้นจึงเรียกวา่ “คลองตอน ” 

ต่อมาเพี้ยนเป็น “คลองตรอน” (ชาติชาย มุกสง , 2543: 70) อ าเภอตรอนตั้งอยูห่่างจากเมืองอุตรดิตถ์

ไปทางทิศใตป้ระมาณ 42 กิโลเมตร (สมยั สุทธิธรรม , 2545: 29) อ าเภอตรอน มีอาณาเขตติดต่อกบั

เขตการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ: ติดต่อกบัอ าเภอลบัแลและ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 

ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอทองแสนขนั  

ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอพิชยั  

ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอศรีนคร และอ าเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

 

 

 

 

ริมหว้ยน ้ าปาด 
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แผนท่ี ท่ี 13 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอตรอน ไดแ้ก่ 

 1. วดับา้นแก่งใต ้ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 2. วดัหลวงป่ายาง ตั้งอยูท่ี่ต  าบลน ้าอ่าง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 3. วดัคลองยม ตั้งอยูท่ี่ต  าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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แผนท่ี ท่ี 14 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอตรอน จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

3.7 โบราณสถานในเขตอ าเภอท่าปลา  

 อ าเภอท่าปลา เป็นอ าเภอท่ีมีเน้ือท่ีมากท่ีสุดของจงัหวดัอุตรดิตถ ์แต่เดิมเรียกวา่ 

แขวงท่าปลา แต่ต่อมาในปีพ .ศ. 2447 ไดล้ดฐานะลงเป็นอ าเภอท่าปลา จนในปีพ .ศ.2466 ไดรั้บการ

อนุมติัใหย้า้ยเขตการปกครองมาข้ึนกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์รวมถึงยงัเป็นพื้นท่ีในการสร้างอ่างเก็บน ้า

เข่ือนสิริกิต์ิ (ชาติชาย มุกสง , 2543: 73) อ าเภอท่าปลาตั้งอยูห่่างจากตวัจงัหวดัไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร (สมยั สุทธิธรรม , 2545: 29) อ าเภอท่าปลา มีอาณาเขต

ติดต่อกบัเขตการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ : ติดต่อกบั อ าเภอ เด่นชยั อ าเภอ สูงเม่น อ าเภอ เมืองแพร่ จงัหวดั แพร่ 

และอ าเภอนาหม่ืน จงัหวดัน่าน  

 ทิศตะวนัออก: ติดต่อกบัอ าเภอฟากท่าและอ าเภอน ้าปาด  

 ทิศใต:้ ติดต่อกบัอ าเภอน ้าปาด อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์และอ าเภอทองแสนขนั  

 ทิศตะวนัตก: ติดต่อกบัอ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์

 

 

 

วดัคลองยม 

วดับา้นแก่งใต ้

วดัหลวงป่ายาง 
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แผนท่ี ท่ี 15 แผนท่ีแสดงต าแหน่งและอาณาเขตของอ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

 โบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาและข้ึนบญัชีเป็น

โบราณสถานในประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอท่าปลา ไดแ้ก่ 

 1. แหล่งโบราณคดีแก่งตาน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา  จงัหวดั

อุตรดิตถ ์

 2. แหล่งโบราณคดีวงัแพว น ตั้งอยูท่ี่ต  าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จงัหวดั

อุตรดิตถ ์
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แผนท่ี ท่ี 16 แผนท่ีแสดงต าแหน่งโบราณสถาน อ าเภอท่าปลา จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 

ส่วนที ่2 การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 การประเมิน โบราณสถานในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั เลือกใช้ การประเมินสภาพทางกายภาพ

ของโบราณสถาน เพื่อเป็นการบนัทึกขอ้มูลสภาพปัจจุบนั และเป็นการระบุสภาพปัญหาท่ีเกิด

ข้ึนกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงในการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานนั้น 

ผูว้จิยัใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ร่วมกบัขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจโบราณสถาน

แต่ละแห่ง การประเมินในงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย  

 1. การประเมิน สภาพทางกายภาพ คือ การส ารวจแล ะบนัทึกลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม

หรือลกัษณะพื้นท่ีท่ีอยูร่อบบริเวณโบราณสถาน วา่เป็นอยา่งไร  ตวัอยา่งเช่น ระบบการสัญจรหรือ

การเขา้ถึงโบราณสถาน ความสั มพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง และระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เป็นตน้ ซ่ึงการบนัทึกสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในปัจจุบนั ท าใหส้ามารถ

ระบุความจ าเป็นมากนอ้ยก่อนหลงัในการจดัการทั้งดา้นการอนุรักษแ์ละดา้นการพฒันาต่อไปได ้

 2. การประเมินความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพ คือ การส ารวจและบนัทึก โอกาสท่ีจะเกิด

ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการเส่ือมสภาพต่อ

แก่งตาน 

วงัแพวน 
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โบราณสถานได ้ความเส่ืองต่อการเส่ือมสภาพนั้นอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติหรือจากการกระท า

ของมนุษย ์หรือจากทั้งสองอยา่งก็ได ้ซ่ึงการจดบนัทึกลกัษณะของความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของ

โบราณสถานนั้น นอกจากเป็นการตรวจสภาพโบราณสถานในเบ้ืองตน้แลว้ ยงัท าใหท้ราบถึงสภาพ

ปัญหาของโบราณสถานแต่ละแห่งเพื่อท่ีจะสามารถน าปัญหาเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการจดัการ

ต่อไปได ้

  ในส่วนของ การประเมินสภาพทางกายภาพ ของโบราณสถานในงานวจิยัน้ี ผูว้จิ ั ยได้

แสดงออกมาในรูปแบบของตารางสรุป สภาพทางกายภาพ และความเส่ี ยงต่อการเส่ือมสภาพ ของ

โบราณสถานแต่ละแห่ง ประกอบดว้ย  

  1. ขอ้มูลทางวชิาการ ของโบราณสถานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  มีมากนอ้ยเพียงใด ควรมี

การศึกษาเพิ่มเติมหรือไม่ 

  2. การสัญจรหรือการเขา้ถึงโบราณสถาณใชเ้ส้นทางใด มีความสะดวกหรือไม่ 

  3. ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานแห่งอ่ืนท่ีสามารถน ามาซ่ึงศกัยภาพทางการท่องเท่ียว 

 4. ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในโบราณสถานมีอะไรบา้ง 

 5. ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของ โบราณสถานทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท า

ของมนุษยมี์มากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรบา้ง 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ช่ือ : พระแท่นศิลาอาสน์ 

ทีต่ั้ง  : บา้นพระแท่น หมู่ 6 ต าบล

ทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดั

อุตรดิตถ ์

* กรมศิลปากรประกาศข้ึน
ทะเบียน ในพระราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 52 หนา้ 3716 วนัท่ี 8 
มีนาคม 2478 

                  ขอ้มูลดา้นวชิาการของพระแท่นศิลาอาสน์ปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ เอกสารการ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัพระแท่นศิลาอาสน์ไวใ้น

รายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย  

                  ขอ้มูลดา้นวชิาการของพระแท่นศิลาอาสน์โดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นวดัท่ีประชาชนไดร่้วมกนัสร้างข้ึนตั้งแต่ประมาณ ปีพ .ศ.1920 ซ่ึงคาดวา่เป็นวดัท่ี

สร้างข้ึนในสมยัสุโขทยัตอนปลาย แต่เพิ่งมาเล่ือมใสกนัมากในสมยัอยธุยา ดงัพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารง

ราชานุภาพ ใน เท่ียวตามรางรถไฟ ตอนหน่ึงวา่ “ ...ดว้ยพระแท่นศิลาอาสน์น้ีมิไดก้ล่าวถึงในศิลาจารึกคร้ังกรุงสุโขทยั 

คงมาเล่ือมใสกนัต่อในชั้นกรุงศรีอยธุยา แรกปรากฏในหนงัสือพระร าชพงศาวดาร เม่ือแผน่ดินพระเจา้บรมโกศ พ .ศ. 

2283 ไดเ้สด็จข้ึนไปนมสัการพระแท่นศิลาอาสน์ และคร้ังนั้นไดท้รงบูรณะปฏิสังขรณ์มหาเจดียสถาน ณ ต่าง ๆ ตาม

หวัเมืองเหนือ มีวดัมหาธาตุเมืองพิษณุโลกเป็นตน้ ของท่ีทรงปฏิสังขรณ์ยงัปรากฏอยูห่ลายแห่ง แต่พระแท่นศิลาอาสน์

คงเป็นท่ีนบัถือของมหาชนวา่เป็นมหาเจดีนสถานมาก่อนรัชการพระเจา้บรมโกศแลว้ จึงไดเ้สด็จไปนมสัการ...”   

                ภายในวดัประดิษฐาน “หลวงพอ่ธรรมจกัร ” ท่ีชาวบา้นเล่ือมใสศรัทธาและเป็นท่ีประดิษฐานพระแท่นศิลา
อาสน์ศิลาแลง รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดกวา้ง8ฟุต ยาว9ฟุต 8น้ิว สูง3ฟุต ฐานพระแท่นประดบัดว้ยลายกลีบบวัโดยรอบ 
มีมณฑปครอบและอยูใ่นวหิาร ซ่ึงวหิารเดิมไดถู้กไฟไหมเ้ม่ือ พ.ศ.2451 พระแท่นน้ีมีความเช่ือกนัมาแต่โบราณวา่ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 พระพุทธเจา้ไดเ้คยมาประทบันัง่เพื่อบ าเพญ็อธิษฐานพระบารมี ณ แท่นศิลาแลง ซ่ึงเรียกกนัต่อมาวา่ พระแท่นศิลา

อาสน์  

                 นอกจากน้ียงัมีต านานหน่ึงท่ีเล่าเก่ียวกบับริเวณวดัพระแท่นศิลาอาสน์ คือ บริเวณวดัน้ีมีตน้พุทราตน้หน่ึง  

เรียกวา่ “ตน้พุทราแขวนบาตร” เป็นตน้พุทราท่ีพระอานนทไ์ดน้ าเอาบาตรของพระพุทธเจา้มาแขวนไว ้ทางวดัคงปลูก

ตน้พุทรากนัเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีลานดินท่ีมีขนาดกวา้ง 4 เมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ชาวบา้น

เรียกวา่ “แท่นดอกไม้” เช่ือกนัวา่เป็นแท่นท่ีชา้งป่าน าเอาดอก ไมม้าบูชาพระพุทธเจา้ บริเวณใกลก้บัแท่นนั้นมีสระท่ี

เรียกกนัวา่ “สระมดง่าม ” เป็นสระท่ีเกิดจากยกัษท่ี์เดินทางมากราบพระพุทธเจา้ แต่ไดเ้ดินไปเหยยีบรังฝงูมดง่ามท่ี

ชุมนุมกนัอยูจ่นพื้นดินบริเวณนั้นยบุลงกลายเป็นหลุมลึกลงไป ซ่ึงหลุมน้ียงัอยูม่าจนถึงปัจจุบนั 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงพระแท่นศิลาอาสน์ ใชเ้ส้นทางถนนบรมอาสน์ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  

102 สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และ

ขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) รวมถึงมีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                วดัพระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยูใ่กลก้บั วดัพระยนืพุทธบาทยคุล วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง และ เวยีงเจา้เงาะ 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัพระแท่นศิลาอาสน์ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ี

จอดรถ ป้ายใหข้อ้มูล และมีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินจดัแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละโบราณวตัถุต่าง ๆ               
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ช่ือ : วดัมหาธาตุ (วดัพระบรมธาตุ

ทุ่งย ั้ง) 

ทีต่ั้ง  : บา้นพระแท่น หมู่ 3 ต าบล

ทุ่งย ั้ ง อ าเภอลบัแล จงัหวดั

อุตรดิตถ ์

* กรมศิลปากรประกาศข้ึน
ทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 52 หนา้ 3716  ลงวนัท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ.2478 
 
 
 
 
 
 

                พระแท่นศิลาอาสน์ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติและจากการกระท ามนุษยน์อ้ย    

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ เอกสารการ

ท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งไวใ้น

รายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย 

                 ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                 วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เดิมช่ือวดัมหาธาตุ อยูติ่ดกบัก าแพงเมืองทุ่งย ั้งดา้นทิศตะวนัตก สันนิษฐานวา่เป็น

โบราณสถานส าคญัสมยัสุโขทยั ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัสุโขทยัตอนปลาย (สมยัสมเด็จพระมหาธร รมราชาลิไท ) จาก

การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ต าแหน่งท่ีตั้งของวดัและหลกัฐานทางโบราณคดี ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่เมืองทุ่งย ั้ง

เป็นเมืองโบราณร่วมสมยักบัสุโขทยัและศรีสัชนาลยั วดัน้ีจึงน่าจะสร้างคู่มากบัการสร้างเมือง มีการบูรณะมาเป็น

ล าดบัจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์  

                 โบราณสถานแห่งน้ีตั้งอยูใ่นเขตพุธาวาสซ่ึงมีก าแพงศิลาแลงลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น พระมหาเจดียต์ั้งอยูท่าง

ดา้นหลงัของพระวหิารหลวง สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงพระราชนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือ “เท่ียวตามราง

รถไฟ”  วา่พระมหาธาตุเจดีย ์วดัมหาธาตุ เมืองทุ่งย ั้ง เป็นเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑแ์ต่ไดห้กัพงัลงมาแลว้มีผูซ่้อมแซมเป็น

รูปทรงอ่ืน ต่อมาพระบรมธาตุเจดียไ์ดห้กัพงัลงมาอีกคร้ังเน่ืองจากเหตุแผน่ดินไหวรุนแรงเม่ือ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2451 จึงมีการบูรณะซ่อมแซมมาเป็นรูปแบบอยา่งในปัจจุบนั ส่วนพระวหิารหลวงและอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทย

สมยักรุงศรีอยธุยา พระวหิารนั้นมีการบูรณะมาแลว้ 2 คร้ัง คือ ในรัชสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศ (พ.ศ.2283)ในรัชสมยั

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2442) และในรัชสมยัพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.2427) พระประธานซ่ึง

ประดิษฐานอยูใ่นพระวหิารหลวง ชาวบา้นไดถ้วายพระนามวา่ “หลวงพอ่โต” “หลวงพอ่ประธานเฒ่า ” “หลวงพอ่หลกั

เมือง” ถือไดว้า่เป็นพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่เมืองทุ่งย ั้ง ซ่ึ งเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดหนา้ตกักวา้ง 2 วา 10 น้ิว สูง 3 

วา 10 น้ิว ลงรักปิดทอง 

                 วดัแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถือน ้าพิพฒัน์สัตยาของขา้ราชการทหารและพลเรือนในสมยักรุงศรีอยธุยาและ

เป็นวดัท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้คยเสด็จมานมสัการพระบรมธาตุเม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม พ .ศ. 2444

ภายในวดั ประกอบดว้ย 

                1. เจดียป์ระธาน ทรงระฆงัแบบลงักา ฐานรูปส่ีเหล่ียม 3 ชั้นก่อดว้ยศิลาแลง ฐานพระธาตุสูง 7.50 เมตร องค์

พระธาตุสูง 10 เมตร ฐานล่างมีเจดียอ์งคเ์ล็กเป็นบริวารอยู ่ 4 มุม ฐานชั้นท่ี 3 มีซุม้คูหา 4 ดา้น สันนิษฐานวา่บูรณะข้ึน

ภายหลงั 

                 2. อุโบสถ ขนาด 3 หอ้ง ก่ออิฐถือปูนกวา้ง 7.60 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 13 เมตร ผนงัดา้นขา้งมีช่องหนา้ต่าง

ดา้นละ 3 ช่อง หลงัคงมุงกระเบ้ืองลด 3 ชั้น ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานปูนป้ัน ดา้นหนา้เป็นมุขยืน่หลงัคาลด 3 ชั้น  

                 3. วหิารหลวง มีขนาด 5 หอ้ง ตั้งอยา่งทิศตะวนัออกข องเจดียป์ระธานก่อดว้ยศิลาแลงและอิฐ มีขนาดกวา้ง 

10.50 เมตรยาว 25 เมตร สูง 13.70 เมตร หลงัคามุงกระเบ้ืองลด 3 ชั้น ประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ไมแ้กะสลกั 

หนา้บนัเป็นไมแ้กะสลกัติดกระจกลงรักปิดทอง มีมุขทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัหลงัคาลด 3 ชั้น เสารับน ้าหนงัดา้น

นอกเป็นเสาส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่หวัเสาเป็นบวักลุ่ม มีหนา้ต่างดา้นละ 5 บาน ภายในมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุธรูป

ปูนป้ันปางมารวชิยั ดา้นหนา้พระพุทธรูปประธานมีเสากลมหวัเสาเป็นบวักลุ่มรับน ้าหนกั เพดานเป็นลายเขียนสี ล่ี

ผนงัดา้นในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียนเร่ืองเงาะป่า 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งใชถ้นนบรมอาสน์ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  102 ซ่ึง

วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองอุตรดิตถป์ระมาณ 6 กิโลเมตร อยูริ่มถนนสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนา ดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาด

ใหญ่ (รถโดยสาร) และมีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

               วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้งตั้งอยูใ่กลก้บั วดัพระแท่นศิลาอาสน์ วดัพระยนืพุทธบาทยคุล และ เวยีงเจา้เงาะ 

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอด

รถ ป้ายใหข้อ้มูล 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของ
มนุษยน์อ้ย 

ช่ือ : เวยีงเจา้เงาะ 

ทีต่ั้ง : ต าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล  

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

* กรมศิลปากรประกาศข้ึน

ทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 

52  หนา้ 3716 วนัท่ี 8  มีนาคม 

2478 และเล่ม 77 ตอนท่ี 81 วนัท่ี 4 

ตุลาคม พ.ศ. 2503 

 

 

 

 

               ขอ้มูลดา้นวชิาการของเวยีงเจา้เงาะปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ เอกสารการท่องเท่ียว 

เป็นตน้ ซ่ึงในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเวยีงเจา้เงาะไวใ้นรายวชิาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

              ขอ้มูลดา้นวชิาการของเวยีงเจา้เงาะโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               เวยีงเจา้เงาะอยูห่่างจากวดัพระแท่นศิลาอาสน์ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 800 เมตร ภูมิประเทศของเวยีง

เจา้เงาะนั้นเป็นท่ีราบดินปนศิลาแลง บางตอนเป็นศิลาแลงลว้น ดา้นทิศเหนือติดต่อกบัหนองพระแลและหนองพระทยั

อนัเป็นท่ีลุ่ม  ปัจจุบนัคนัคูเมืองส่วนท่ีขดุลงไปในศิลาแลงบางตอนต้ืนเขินมาก ส่วนคนัคูเมืองดา้นท่ีเป็นคนัดินถูก

ราษฎรบุกรุกท าลาย พื้นท่ีในบริเวณคูเมืองดา้นใน และในคูเมืองมีตน้ไมต้น้หญา้ข้ึนรก บางส่วนของพื้นท่ีในบริเวณ

เวยีงเจา้เงาะมีราษฎรเขา้จบัจองปลูกพืชท ามาหากิน แมว้า่จะเป็นบริเวณท่ีกรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนโบราณสถานแต่

ไม่มีผูรั้บผดิชอบดูแลอยา่งใกลชิ้ด เวยีงเจา้เงาะยงัไม่มีการส ารวจขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึนวา่มีความเป็นมา

อยา่งไร 

                จากการสันนิษฐานของนกัโบราณคดี นกัประวติัศาสตร์ระบุวา่เวยีงเจา้เงาะเป็นเมืองท่ีเก่าแก่กวา่เมืองทุ่งย ั้ง    
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 นกัโบราณคดีของส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั ไดใ้หค้วามเห็นวา่ ในสมยัท่ีสุโขทยัเป็น

ราชธานีของไทย คือ ระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 18 นั้นไดส้ร้างเวยีงเจา้เงาะข้ึนเป็นเมืองหนา้ด่าน โดยขดุคนัดินเป็นแนว

ก าแพงเมืองต่อจากมุมก าแพงดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือและดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตอ้อกไปแลว้ไดป้รับปรุงเวยีงเจ้ า

เงาะข้ึนเป็นเมืองข้ึนอีก นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 มีพระราชด ารัสวา่   “ เมืองทุ่ง

ย ั้ง เวยีงเจา้เงาะ เป็นเมืองแปลกกวา่เมืองอ่ืน ๆ มาก เพราะไดข้ดุศิลาแลงเป็นคนัคูเมือง ”  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ทรงมีขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัเวยีงเจา้เงาะไวใ้นหนงัสือ “ เท่ียวเมืองพระร่วง “ มีขอ้ความตอน

หน่ึงวา่ “   เวยีงเจา้เงาะเป็นเทือกป้อมหรือค่าย ซ่ึงสร้างข้ึนเป็นท่ีรวบรวมครัวเขา้ไปไวเ้ป็นท่ีมัน่ในคราวมีศึก บางทีจะ

ไดส้ร้างข้ึนใหเ้ห็นวา่เวยีงเจา้เงาะเป็นจุดยทุธศาสตร์ของการศึก ระหวา่งทางสุโขทยักบัเชียงแสน 

                ปัจจุบนัสภาพโบราณสถานมีตน้ไมเ้ล็กและใหญ่ข้ึนทัว่ไปตามแนวก าแพงเมืองและคูเมือง บริเวณภายใน
ก าแพงเมืองมีราษฎรเขา้มาท าไร่ประมาณ 60 ไร่ ท่ีเหลือเป็นท่ีรกร้าง ในตวัเมืองไม่ปรากฏซากโบราณสถาน ซ่ึงอาจถูก
ไถปรับท าลายไป และพบบ่อน ้าจ  านวน 3 บ่อ ส่วนดา้นนอกก าแพงเมืองชั้นในดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือมีบ่อน ้าเจาะ
ลงไปในคูเมืองท่ีเป็นชั้นศิลาแลงกวา้งประมาณ 1.5 เมตร มีน ้าขงัตลอดปี ชาวบา้นเช่ือวา่เป็นบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ และมีการ
น าน ้าจากบ่อน้ีไปใชใ้นพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์รรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชครบ 
5 รอบ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 การสัญจรหรือการเขา้ถึงเวยีงเจา้เงาะใชถ้นนบรมอาสน์ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  102 สามารถ

เดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาดใหญ่ (รถ

โดยสาร) และมีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                 เวยีงเจา้เงาะตั้งอยูใ่กลก้บั วดัพระแท่นศิลาอาสน์ วดัพระยนืพุทธบาทยคุล และ วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง 

ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในเวยีงเจา้เงาะไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ และมีอาคาร

อเนกประสงคท่ี์ปล่องทิ้งไวไ้ม่ไดถู้กใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

                 เวยีงเจา้เงาะมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึ นปกคลุมหนาแน่น
โดยรอบ และไม่มีการดูแลรักษาเท่าท่ีควร 

ช่ือ : วดัพระยนืพุทธบาทยคุล  

ทีต่ั้ง  : บา้นพระแท่น หมู่ 6 ต าบล

ทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล จงัหวดั

อุตรดิตถ ์

*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน
ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 
หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระยนืพุทธบาทยคุลปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ เอกสารการท่องเท่ียว  ซ่ึง

ในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเวยีงเจา้เงาะไวใ้นรายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ดว้ย 

                 ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระยนืพุทธบาทยุคลโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                 วดัพระยนืพุทธบาทยคุล ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง เป็นวดัโบราณคู่กบัวดัพระแท่นศิลา

อาสน์ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาเดียวกนั สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนมาใกลเ้คียงกบัวดัพระแท่นศิลาอาสน์ประมาณ พ.ศ.1920  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 มีต านานเล่าวา่พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จมาประทบัยนืบนยอดเขาน้ีเพื่อทอดพระเนตรไปยงัทิศต่าง ๆ จึงไดเ้กิดรอยพระ

พุทธบาทคู่ประทบับนศิลาแลง ต่อมาในสมยัสุโขทยั เจา้ธรรมราชกุมารผูป้กครองนครศรีสัชนาลยัทรงทราบจึงโปรดฯ

ใหส้ร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว ้ต่อมาไดมี้การบูรณะพระมณฑปในสมยัพระบรมโกศ และในสมยัหลงัอีก

หลายคร้ัง ซ่ึงลกัษณะของมณฑป เป็นแบบกุฎาคารทรงจอมแห มีวมิานทั้ง 3 ทิศ บนยอดวมิาน ท าเป็นปลอ้งไฉน 

มณฑปน้ีมีการบูรณะซ่อมแซมมาเร่ือยมาตั้งแต่คร้ังสมยัอยธุยา 

                แต่เดิมภายในมณฑปนั้น นอกจากประดิษฐานรอยพระพุธบาทแลว้ ยงัประดิษฐาน “หลวงพอ่พุทธรังสี” เป็น

พระพุทธรูปศิลปะสุโขทยั ปางมารวชิยั ซ่ึงเดิมเคยมีปูนพอกหุม้องคพ์ระไว ้แต่ต่อมาทางวดัไดก้ะเทาะเอาปูนออก และ

ได้น าองคพ์ระพุทธรูปไปประดิษฐานไวใ้นโบสถท่ี์สร้างข้ึนใหม่ ส่วนบริเวณดา้นขา้งมณฑปท่ีประดิษฐานรอยพระ

พุทธบาท มีฐานเจดียศิ์ลาแลง จ านวน 3 องคล์กัษณะคลา้ยฐานเจดียแ์บบทรงพุม่ขา้วบิณฑส์มยัสุโขทยั 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัพระยนืพุทธบาทยคุลใชถ้นนบรมอ าสน์ หรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 102 

สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาด

ใหญ่ (รถโดยสาร) และมีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                วดัพระยนืพุทธบาทยคุล ตั้งอยูใ่กลก้บั วดัพระแท่นศิลาอาสน์ เวยีงเจา้เงาะและ วดัพระบรมธาตุทุ่งย ั้ง 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัพระยนืพุทธบาทยคุลไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84 

ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ท่ีจอดรถ ป้ายใหข้อ้มูล 

                วดัพระยนืพุทธบาทยคุลมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของ
มนุษยน์อ้ย 

ช่ือ : บ่อเหล็กน ้าพี้ 

ทีต่ั้ง : หมู่ 1 ต าบลน ้าพี้  อ  าเภอทอง
แสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของ บ่อเหล็กน ้าพี้ปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ เอกสารการท่องเท่ียว  ซ่ึงใน

สถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเวยีงเจา้เงาะไวใ้นรายวชิาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของบ่อเหล็กน ้าพี้โดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                บ่อเหล็กน ้าพี้  มีอยูห่ลายบ่อดว้ยกนั แต่ท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนมีอยู ่ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง 

(เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 เมตร ลึก 10 เมตร) และบ่อพระขรรค ์(เส้นผา่ศูนยก์ลาง 12 เมตร ลึก 7 เมตร) กล่าวกนัวา่เหล็กน ้า

พี้ ท่ีบ่อพระแสงในสมยัโบราณ นายช่างผูส้ร้างดาบถวายพระมหากษตัริยน์ าไปถลุงท าเป็นพระแสงดาบ จึงไดช่ื้อวา่ บ่อ

พระแสง นอกจากน้ียงัมีผูค้นกล่าวกนัอีกวา่เหล็กน ้าพี้ เป็นเหล็กท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดในประเทศไทย มีความแขง็แกร่ง ไม่

เป็นสนิม เม่ือตีเป็นดาบหรืออาวธุอ่ืน จะมีสีเขียววาวเหมือนสีของปีกแมลงทบั 

                เม่ือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จเถลิงถวลัราชสมบติั หลวงจรุงราษฎร์เจริญ นายอ าเภอตรอน

ในสมยันั้นไดน้ าแร่เหล็กบ่อพระแสงมอบใหข้า้หลวงประจ าจงัหวดัอุตรดิตถน์ าไปท าพระแสงดาบข้ึนทูลเกลา้ฯถวาย 

ซ่ึงเป็นพระแสงศาสตราวธุจนทุกวนัน้ี ทางบริษทัญ่ีปุ่นเคยมาส ารวจแร่เหล็กบริเวณน้ี ยอมรับกนัวา่เป็นแร่เหล็กท่ีมี 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 คุณภาพดี 
                การสัญจรหรือการเขา้ถึงบ่อเหล็กน ้าพี้  ใช้เส้นทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 11  และเขา้ทางหลวง ชนบท

หมายเลข 1245 มายงัอ าเภอทองแสนขนั สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และมี

ป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในบ่อเหล็กน ้าพี้  ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ ป้าย

ใหข้อ้มูล  พิพิธภณัฑบ์่อเหล็กน ้าพี้  ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 

                บ่อเหล็กน ้าพี้  มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยน์อ้ย  
ช่ือ : วดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 

ทีต่ั้ง : บา้นฝาง หมู่ 3 ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน
ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 
หนา้ 3716 วนัท่ี 8 มีนาคม 2478 
และ เล่มท่ี 122 ตอนพิเศษ 126 ง 
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2548 

              ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ เอกส าร
การท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัเวยีงเจา้เงาะไวใ้นรายวชิา
ระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย 
                  ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี  

                วดัพระฝางสวางคบุรี มุนีนาถ เดิมมีนามเรียกสั้น ๆ วา่ วดัพระฝาง หรือบางแห่งเขียนเป็นวดัสวา่งคบุรีมุนี

นาถ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีคาดวา่เป็นบริเวณเดียวกบัเมืองฝางหรือเมืองสวางคบุรี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยั

สมยัพระมหาธรรมราชาลิไทย คร้ังท่ีสร้างพระมหาธาตุท่ีเมืองนครชุม จึ งอาจกล่าวไดว้า่เมืองฝางเป็นเมืองหน่ึงของ

อาณาจกัรสุโขทยั ในสมยัสุโขทยั  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 ในช่วงเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 พระมหาเรือนซ่ึงต่อมาคือเจา้พระฝาง ก็ไดใ้ชว้ดัพระฝางเป็นท่ีรวบรวมพล

ต่อตา้นขา้ศึก และตั้งตวัเป็นก๊กเจา้พระฝาง ก่อนท่ีจะถูกกองทพัของพระเจา้ตากสินปราบปรามลงไดส้ าเร็จ และ

หลงัจากนั้นวดัน้ีไดท้รุดโทรมลงตามสมควรเพราะขาดคนดูแล จนกระทัง่ในสมยัพระบาสมเด็จพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯใหบู้รณะซ่อมแซมเจดียอ์งคเ์ดิมท่ีปรักหกัพงั ต่อมาเจา้คณะจงัหวดัไดบู้รณะข้ึนอีกคร้ังหน่ึง

ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนั 

                วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีราบสูงริมแม่น ้าน่านทางฝ่ังใต ้ภายในวดัมีอุโบสถ วหิารหลวง และองคพ์ระบรมธาตุ 

ซ่ึงเป็นสถาปั ตยกรรมสมยัอยธุยาตอนปลาย ส าหรับบานประตูแกะสลกัของวหิารหลวงนั้นเก็บรักษาอยูท่ี่วดั

ธรรมาธิปไตยภายในวดัประกอบดว้ย 

                1. องคเ์จดีย ์มีลกัษณะเป็นทรงกลมแบบลงักา มีฐานเขียงซอ้นกนั 3 ชั้น กล่าวกนัวา่ของเดิมพงัทะลายลง 
และไดท้ าการปฏิสังขรณ์ในสมยัร.4 
                 2. วหิารหลวง เป็นอาคารขนาดใหญ่ ลกัษณะแผนผงัเป็นหอ้งโถงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ในช่วงกลางมีมุขหนา้

หลงั ใชห้ลงัคาผนืใหญ่คลุมโถงอาคาร  หลงัคามุขหนา้หลงัลดต ่าลงมาแลว้สอดเขา้ใตเ้ชิงชายคาใหญ่ ช่วงเสากลาง

ทอดยาวประมาณ 7 เมตร เป็นเสาแปดเหล่ียมหวับวักลุ่ม เสารอบในก่อดว้ยศิลาแลงตดัเป็นเขียงเรียงซอ้นกนั เสารอบ

นอกก่อดว้ยอิฐแผน่ 8 เหล่ียมตดัคร่ึง ผนงัสองขา้งโปร่ง ซ่ึงแต่ก่อนน่าจะเป็นผนงัอิฐ 

                 3. อุโบสถ มีแผนผงัเป็นรูปผนืผา้ขนาดส่ีหอ้งมีมุขทึบยืน่ดา้นหลงัออกมาสามในส่ีของช่วงเสา ตวัอาคารหนั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87 

ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 หนา้ไปทางทิศตะวนัตก กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 

                 4. ก าแพงแกว้ อยูล่อ้มรอบเจดียแ์ละวหิาร 

                 การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ใชท้างหลวง ชนบทหมายเลข  4009 ห่างจากตวัเมือง

ไปประมาณ 16 กิโลเมตร วดัตั้งอยูริ่มถนนสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) และมีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                วดัพระฝางสวางคบุรี ตั้งอยูไ่กลจากโบราณสถานแห่งอ่ืน 

ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ี จอด

รถ ป้ายใหข้อ้มูล   

                วดัพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท า
ของมนุษยน์อ้ย 

ช่ือ : เมืองเก่าพิชยั 

ทีต่ั้ง : ต าบลในเมือง อ าเภอพิชยั 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม52 หนา้  

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของเมืองเก่าพิชยัปรากฏอยูใ่นเ อกสารทางวชิาการ พงศาวดาร พระราชนิพนธ์ เอกสาร

การท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของเมืองเก่าพิชยัโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                เมืองพิชยัในอดีตไดป้รากฏในพงศาวดารเหนือและพงศาวดารหลายตอน ส าหรับในพงศาวดารเหนือปรากฏ

อยูใ่นเร่ืองพระยาแกรกตอนหน่ึงวา่ เจา้ไวยยกัษาเป็นผูไ้ดส้ร้างเมืองพิชยั แต่ทวา่เร่ืองพระยาพิชยัในพงศวาดารเหนือ  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
3716 วนัท่ี 8  มีนาคม  พ.ศ. 2478 เป็นต านานเล่าต่อกั นมาเท่านั้น ซ่ึงเช่ือกนัวา่เหตุการณ์ในเร่ืองคงจะตรงกบัสมยัสุโขทยัหรือก่อนสุโขทยัก็ได้  ซ่ึงใน

พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาไดก้ล่าวถึงพระเจา้อู่ทองสร้างกรุงศรีอยธุยา พ .ศ. 1893 ปรากฏวา่มีเมืองข้ึนดว้ยกนัถึง 16 

เมือง ในจ านวน 16 เมืองนั้นมี "เมืองพิชยั " รวมอยูด่ว้ย แสด งวา่เมืองพิชยัเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงของอาณาจกัร

อยธุยาแลว้ ต่อมา พ.ศ. 2033 ไดมี้การก่อก าแพงเมืองข้ึนซ่ึงตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

                 ตวัเมืองพิชยัเก่าอยูท่างทิศเหนือของสถานีรถไฟพิชยัประมาณ 1 กิโลเมตร ตวัเมืองอยูท่างทิศตะวนัออกของ
แม่น ้าน่าน ลกัษณะของตวัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ส่วนยาวยาวไปตามล าแม่น ้าน่าน ลกัษณะและขนาดของตวัเมือง
พิชยัเก่านั้น เม่ือ พ .ศ. 2450 พระบามสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระราชนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือเท่ียวเมืองพระ
ร่วงตอนหน่ึงวา่“... ขา้พเจา้ไดข้อแรงพนกังานแผนท่ี กองขา้หลวงเกษตรท่ีอุตรดิตถใ์หล่้วงหนา้ลงมาท าแผนท่ีไวต้รวจ
ไดค้วามตามแผนท่ีน้ีวา่ รูปเมืองเดิมเป็นส่ีเหล่ียมรีกวา้ง 15 เส้น ยาว 24 เส้น แต่ถูกสายน ้าท าก าแพงพงัไปเสียทางดา้น
ตะวนัตกเกือบหมดเหลืออยูย่าวสัก 2 เส้นเท่านั้น และดา้นใตท้างมุมตะวนัตกเฉียงใตพ้งัเ สียราว 10 วา แต่ดา้น
ตะวนัออกกบัดา้นเหนือยงัอยูบ่ริบูรณ์...” 
                นอกจากน้ีเม่ือพ .ศ. 2509 อาจารยม์านิต วลัลิโภดม ไดเ้ดินทางข้ึนไปส ารวจพบวา่ตวัเมืองตั้งอยูท่างฝ่ัง

ตะวนัออกของล าแม่น ้าน่านเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด 1000 x 720 เมตร โอนไปตามแนวล าน ้าจ ากเหนือลงใต้

ก าแพงเมืองก่อดว้ยดิน ส่วนหน่ึงของก าแพงเมืองดา้นเหนือต่อกบัคูเมืองดา้นตะวนัตก ซ่ึงใชล้  าน ้าน่านเป็นคูธรรมชาติ 

ส่ิงก่อสร้างท่ีเหลืออยู ่คือ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 1. ก าแพงเมืองดา้นตะวนัออกยงัทรงรูปบริบูรณ์ มีช่องประตู 2 ประตู ท่ีมุมก าแพงเมืองดา้นในมีป้อมอยูต่รง

มุม ๆ ละ 1 ป้อม 

                2. ก าแพงเมืองดา้นใต ้สภาพเหมือนดา้นตะวนัออก มีช่องประตู และนอกประตูมีป้อมถมดินขนาดใหญ่ 

                3. ก าแพงเมืองดา้นเหนือ พงัทลายสูญไปคร่ึงหน่ึง ตรงกลางมีป้อมดินอยูน่อกก าแพงเมือง 1 ป้อม 

                4. มีแนวคูเมืองอยูน่อกก าแพงเมืองทั้ง 3 ดา้น ส่วนก าแพงเมืองดา้นตะวนัตกริมแม่น ้าน่าน ถูกไถเกล่ือนท า

เป็นถนนหมดแลว้ 

                5. ภายในเมืองค่อนมาขา้งตะวนัตก มีแนวคลองชกัน ้าจากแม่น ้าน่านเขา้มาใชใ้นตวัเมืองเป็นแนวจากก าแพง

เมืองดา้นเหนือตลอดมายงัก าแพงเมืองดา้นใต ้และริมคนัคลองฟากตะวนัออกมีซากเจดีย ์5 แห่ง ซากวหิาร 1 แห่ง 

                6. ภายในเมืองใกลไ้ปขา้งตะวนัออกมีซากเจดียเ์ล็ก ๆ 5 แห่ง ซากวหิาร 3 แห่ง 

                7. นอกก าแพงเมืองดา้นใต ้มีซากเจดีย ์2 แห่ง กบัซากวหิาร 1 แห่ง ชาวบา้นเรียกวา่ วดัเสมา 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงเมืองเก่าพิชยั สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) แต่ไม่มีป้ายบอกทางไปโบราณสถาน 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในเมืองเก่าพิชยั ไดแ้ก่ ถนน  

                เมืองเก่าพิชยั มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนรก และไม่มีการ
ดูแลรักษา 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ช่ือ : วดัเจดียคี์รีวหิาร   

ทีต่ั้ง : ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบั

แล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน

ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115

ตอน37 ง.19 พฤษภาคม 2541 

 

                 ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัเจดียคี์รีวหิารปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ เอกสารการท่องเท่ียว เป็นตน้ ซ่ึง

ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัเจดียคี์รีวหิารโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                 วดัเจดียคี์รีวหิารเดิมช่ือวดัป่าแกว้ สร้ างเม่ือประมาณปี พ .ศ. 1519 ขณะท่ีเจา้ฟ้าฮ่ามกุมาร ครองเมืองลบัแล 
พระองคมี์ใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิง่มีพระราชด าริท่ีจะสร้างเจดีย ์เพื่อเผยแผบ่  ารุงส่งเสริม เชิดชู
พระพุทธศาสนาจึงเสด็จไปเฝ้าพระเจา้เรืองธิราช กษตัริยแ์ห่งโยนกนคร กราบทูลขอแบ่ง พระบรมสารี ริกธาตุจากพระ
ธาตุดอยตุง จงัหวดัเชียงราย อญัเชิญมาบรรจุท่ีเจดียว์ดัป่าแกว้ (วดัเจดียคี์รีวหิาร ปัจจุบนั) เจดียน้ี์เป็นเจดียแ์ห่งแรก ของ
อ าเภอลบัแล ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าใหฟั้งวา่ ถึงวนัศีลวนัธรรม จะมีดวงไฟสุกสวา่งลอยข้ึน
เหนือเจดียอ์ยูเ่ป็นประจ า กาลเวลาล่วงเลยมานาน อาคาร ก็ทรุดโทรมวดัป่าแกว้กลายเป็นวดัร้าง เจดียช์ ารุดพงัลงไป 
จนปี พ .ศ. 2453 สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดเ้สด็จประพาสภาคเหนือ มาประทบัท่ีวดัทุ่ง
เอ้ียงซ่ึงอยูห่่างจากวดัป่าแกว้ไม่มากนกัพระองคท์รงทอด พระเนตรเห็ นเจดียเ์ก่าอยูจึ่งตรัสถามพระครูธรรมฐิติวงศคี์รี-
เขตรเจา้อาวาสวดัทุ่งเอ้ียง ขณะนั้น ด ารงต าแหน่งเขา้คณะแขวงเมืองพิชยัวา่ “นัน่เป็นวดัหรือยา่งไร เห็นเจดียเ์ก่าแก่อยู ่
“ พระครูธรรมฐิติวงศคี์รีเขตรจึงกราบทูลวา่เป็นวดัร้างมานานแลว้ ชาวบา้นเรียกวา่วดัป่าแกว้ “สมเด็จพระมหาสมณ
เจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงตรัสกบัพระครูธรรมฐิติวงศคี์รีเขตร วา่ “วดัร้างนั้นอยูใ่นท าเลท่ีดี อยูใ่นท่ีเป็นเนินสูง
ไม่มากนกั พร้อมทั้งมีเจดียเ์ก่าอยูข่า้พเจา้เขา้ใจวา่ คงเป็นวดัส าคญัวดัหน่ึง ท่านเป็นเจา้คณะแขวงเมืองอ าเภอพิชยั น่าจะ
บูรณะซ่อมแซมและไปอยูท่ี่นัน่ ถา้ท่านไปบูรณะและไปอยูจ่ริง ขา้พเจา้จะตั้งช่ือวดัใหใ้หม่วา่ “ วดัเจดียคี์รีวหิาร” 
หลงัจากสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวโรส เสด็จกลบัแลว้ ปี พ .ศ. 2454 พระครูธรรมฐิติวงศคี์รีเขตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91 

ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 และคณะศรัทธาก็ไดร่้วมกนับูรณะซ่อมแซมเจดียค์งคืนสภาพเดิม มีขนาดวดัเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 วา สูง 13 วา ขณะท่ี

ซ่อมแซมเจดียแ์ละอุโบสถ (หลงัเก่า) นั้นไดพ้บแผน่ศิลาจารึก 1 แผน่ตวัอกัษรในแผน่ศิลาจารึก นั้นอ่านไม่ออก (ไม่ใช่

ภาษาไทย)ผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดส่้งไปไวท่ี้พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติแลว้ เม่ือซ่อมแซมเจดียแ์ละอุโบสถเสร็จแลว้ก็ได้

สร้างกุฏิและข้ึนศาลาการเปรียญ (หลงัเก่า)อีก 1 หลงั เม่ือสร้างเสร็จแลว้พระครูธรรมฐิติวงศคี์รีเขตร ก็ไดย้า้ยมาจากวดั

ทุ่งเอ้ียงมาอยูจ่  าพรรษาท่ีวดัเจดียคี์รีวหิาร ซ่ึงเป็นนามท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชิรญาณวชิโรรสทรงตั้ง

ช่ือไว ้เป็นช่ือวดัมาจนปัจจุบนั 

                วดัน้ีมีเจดียบ์รรจุพระบรมสารีริกธาตุองคห์น่ึง ทราบวา่เป็นเจดียท่ี์สร้างครอบองคเ์ดิมไว ้แต่ไม่ทราบวา่เป็น

เจดีย ์         แบบใด แต่องคปั์จจุบนัเป็นแบบลงักา มีซุม้คูหาท่ีฐาน 4 ทิศ มีเจดียอ์งคเ์ล็ก 4 มุมท่ีพื้น นอกจากเจดียย์งัมี

วหิารท่ีเก่าแก่อีกหลงัหน่ึง วหิาร มีบานประตูและหนา้บนัเป็นไมแ้กะสลกั พระประธานในโบสถเ์ป็นพระพุทธรูปสมยั

สุโขทยั แต่ปัจจุบนัถูกทิ้งร้าง เพราะมีการสร้างโบสถใ์หม่ข้ึนมาแทน 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัเจดียคี์รีวหิาร ใชเ้ส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1043 สามารถเดินทางไดส้ะดวก

ดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 

                วดัเจดียคี์รีวหิาร ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัเสาหิน  วดัดอนสัก และวดัทอ้งลบัแล 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัเจดียคี์รีวหิารไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ป้ายบอกทาง  ป้ายใหข้อ้มูล   

                วดัเจดียคี์รีวหิาร มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนรก และมีนก

เขา้มาอยูอ่าศยัสร้างความสกปรกใหก้บัโบราณสถาน 

                วดัเจดียคี์รีวหิาร มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ ใชโ้บราณสถาน
เป็นท่ีเก็บของ และไม่มีการดูแลรักษา ท าใหโ้บราณสถานเส่ือมโทรมมาก 

ช่ือ : วดักลางธรรมสาคร   

ทีต่ั้ง : หมู่3 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ

เมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

*กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึน
ทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา 
เล่มท่ี 100 ตอนท่ี 36 วนัท่ี 15 
มีนาคม 2526 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดักลางธรรมสาครปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ เอกสารการท่องเท่ียว  เป็นตน้ 

ซ่ึงในสถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถมี์การสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัวดักลางธรรมสาค รไวใ้นรายวชิาระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ดว้ย ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดักลางธรรมสาครโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดักลางธรรมสาคร สร้างข้ึนประมาณ พ .ศ. 2285 เดิมวดัน้ีมีช่ือวา่ วดัโพธาราม สันนิษฐานวา่สร้างข้ีนใน

สมยัอยธุยาตอนปลาย หรือ รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ลกัษณะเด่นของวดักลางธรรมสาครอยูท่ี่รูปแบบสถาปัตยกรรมของ

พระอุโบสถ อายปุระมาณ 200 ปี มีหนา้บนั2ชั้นเป็นไมจ้  าหลกัรูปครุฑยทุธนาคอยูท่่ามกลางลายเครือเถากา้นขด คนั

ทวยท าจากไมแ้กะสลกั  ลายปุนป้ันท่ีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รวมถึงมีซุม้หนา้ต่าง ซุม้ประตูท่ีวจิิตรงดงามภายใน

อุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์เขียนเร่ืองพระเวสสันดรชาดก เหนือภาพพระเวสสันดรชาดกข้ึนไป

เป็นภาพเทพชุมนุม 3 แถว 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 การสัญจร หรือการเขา้ถึงวดักลางธรรมสาคร ใชถ้นนพาดวารี (ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  119) เล้ียวสู่

ถนนเจริญธรรมบริเวณแยกบา้นเกาะ วดักลางธรรมสาครตั้งอยูบ่ริเวณซา้ยมือสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถ

เดินทางไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาดใหญ่ (รถ

โดยสาร) 

                วดักลางธรรมสาคร ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัท่าถนน  และแหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดักลางธรรมสาครไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งน ้า ท่ีจอดรถ  

อาคารเก็บโบราณวตัถุ 

               วดักลางธรรมสาคร มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์
นอ้ย 

ช่ือ : วดัดอนสัก  

ทีต่ั้ง : บา้นนาฮี ต าบลฝายหลวง

อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

*กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึน
ทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา  

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัดอนสักโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี        

                วดัดอนสักสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาตอนกลาง ท่ีช่ือวดัดอนสักเพราะเป็นวดัตั้งอยูบ่นเนินดินท่ีมีตน้สักอยูด่ว้ย 

อีกทั้งเม่ือแรกสร้างก็ใชไ้มส้ักจากเนินน้ีสร้างทั้งหมด วดัน้ีเคยถูกไฟไหมค้ร้ังหน่ึ ง เหลือเพียงวหิารอยูห่ลงัหน่ึง หนั

หนา้ไปทางทิศตะวนัออก วหิาร เป็นแบบเรือส าเภา คือฐานวหิารจะโคง้แบบทอ้งเรือส าเภา ซ่ึงเป็นศิลปะในสมยั

อยธุยา หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา หนา้บนัแกะสลกัเป็นลายกนก กนกกา้นขดไขว ้เทพพนม ยกัษ ์ประดบัดว้ย 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
เล่ม 100 ตอนท่ี 36 วนัท่ี 15 
มีนาคม 2526 

กระจกสีขาว ทวยเชิงชายทั้งสองดา้นสลกัเป็นรูปพญานาค ลกัษณะเสาเป็นเสาแปดเหล่ียม หวัเสาเป็นบวัโถกลีบซอ้น 
ส่วนฝาผนงัดา้นในและผวิเสามีภาพเร่ืองชาดก และยงัมีบานประตูแกะสลกัไมล้ายกนก กนกผกักดู สัตวป่์าหิมพานตท่ี์
งามมาก ประตูดา้นหนา้มี 1 ประตู กวา้ง 1.4เมตร สูง 4.4 เมตร หนา 11.5 เซนติเมตร มีบานปิดเปิด 2 บาน บานประตู
ดา้นหลงัมี 2 ประตู เล็กกวา่ประตูหนา้ กวา้ง 52 เซนติเมตร สูง 1.85 เมตร หนา 6 เซนติเมตร แต่ประตูทางดา้นขวาถูก
ขโมยไปบานหน่ึง 
                 การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัดอนสัก ใชเ้ส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1043 สามารถเดินทางไดส้ะดวกดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 

                วดัดอนสัก ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัเสาหิน  วดัเจดียคี์รีวหิาร และวดัทอ้งลบัแล 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัดอนสัก ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน ท่ีจอดรถ ป้ายบอกทาง 

                วดัดอนสัก มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ เคร่ืองไมป้ระดบัหลงัคาวหิารเร่ิมผุ
พงัตามกาลเวลา 

ช่ือ : วดัใหญ่ท่าเสา   

ทีต่ั้ง : บา้นท่าเสา ต าบลท่าเสา 

อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดั

อุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัใหญ่ท่าเสาปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ เอกสารการท่องเ ท่ียว 

เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัใหญ่ท่าเสาโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัใหญ่ท่าเสาเป็นวดัเก่าแก่ ประกอบดว้ยโบสถ ์หอไตร และศาลาการเปรียญ สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศ

รานุวติัวงศ ์ไดเ้สด็จวดัน้ีเม่ือปีพ.ศ. 2444 ดงัพระนิพนธ์ตอนหน่ึงวา่ “... ดูตลาดแลว้เลยไปดูวดัท่าเสา อยูริ่มแม่น ้าเหนือ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
*กรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึน
ทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา
เล่มท่ี 114  ตอนท่ี 87ง .วนัท่ี 29 
กนัยายน 2540 

ท่าอิฐข้ึนไปอีก วดัน้ีเก่ามาก แต่ฝีมือไม่สู้ดีนกั มีโบสถห์ลงัหน่ึงผนงัก่ออิฐ หลงัคาเคร่ืองประดุ หลงัคามุข ลดตั้งเตา
หมอ้ อยา่งศาลาลูกขนุ มี แปลก กวา่ท่ีเป็นมา ก็ท่ีเชิงชายสลกั ท่ีหนา้กระดานก็คงหนา้กระดาน บวัสลกัเป็นกลีบบวั
กรวยเชิง พระประธานในโบสถเ์ป็ นพระขดัสมาธิเพชร วา่เอาไปกรุงเทพไวว้ดัเบญจมบพิตรแลว้ ยงัมีหอไตรอีกหลงั
หน่ึง ชั้นล่างเป็นเสา ก่อส่ีเหล่ียมมีบวัปลายเสา ขา้งบนเสาไมฝ้ากระดาน หลงัคาเคร่ืองประดุ มุขลด มีเตาหมอ้อยา่ง
ศาลาลูกขนุเหมือนโบสถ ์แต่ไม่ใช่สาหร่ายรวงผึ้งเหมือนกนั ใชก้ระจงัรวน แต่ตวักลา งกบัตวัหนา้เตาหมอ้ใหญ่กวา่ตวั
อ่ืน...” 
                และเม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการมณฑลฝ่ายเหนือ เม่ือพ .ศ.
2457 ไดเ้สด็จวดัน้ีดว้ย ดงับนัทึกของพระองคต์อนหน่ึงดงัน้ี “... เสด็จทอดพระเนตรวดัท่าเสา วดัน้ีเป็นวดัใหญ่ มี
ถาวรวตัถุเป็นช้ิน ๆ อยูม่าก ชเนอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาตกับาตร หอไตร หอระฆงั มีลวดลายสลกัอยา่งเก่า ๆ 
และช่อฟ้างาม ๆ เห็นไดว้า่เป็นวดัเก่าพอใช ้... ตรัสสั่งพระธรรมธราจารยผ์ูร้ั้งต าแหน่งเจา้คณะมณฑล และผูว้า่ราชการ 
เมืองใหช่้วยกนัรักษาไว.้..” 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัใหญ่ท่าเสา  ใชเ้ส้นทางถนนส าราญร่ืน (ทางหลวงชนบทหมายเลข 1045)  

สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาดใหญ่ 

(รถโดยสาร) 

                วดัใหญ่ท่าเสา ตั้งอยูห่่างจากโบราณสถานแห่งอ่ืน 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัใหญ่ท่าเสา ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ป้ายบอกทาง 

                วดัใหญ่ท่าเสา มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยน์อ้ย  

ช่ือ : วดัมหาธาตุ    

ทีต่ั้ง : หมู่ 3 ต าบลในเมือง อ าเภอ
พิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัมหาธาตุปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัใหญ่ท่าเสา

โดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัน้ีอยูท่างทิศใตข้องตวัเมืองพิชยัเก่า เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึงของเมืองพิชยั ตั้งอยูเ่หนือสถานีรถไฟพิชยัไป

เล็กนอ้ย วดัน้ีสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาประมาณ พ .ศ. 2123 เป็นวดัท่ีสร้างอยูใ่นตวัเมืองพิชั ย ตามประวติัศาสตร์พระยา

พิชยัดาบหกั เม่ือคร้ังยงัเป็นเด็กเคยอยูท่ี่วดัแห่งน้ี ต่อมาเม่ือกรุงศรีอยธุยาถูกขา้ศึกโอบลอ้ม พระยาพิชยัเป็นทหารคน

หน่ึงท่ีร่วมต่อสู้ตีฝ่าวงลอ้มขา้ศึกออกไปได ้หลงัจากพระเจา้กรุงธนบุรีกอบกูบ้า้นเมืองไดแ้ลว้ ทรงแต่งตั้งใหพ้ระยา

พิชยัดาบหกัเป็นเจา้เมืองพิชยั 

ภายในวดัมีวหิารโบราณท่ีทางวดัไดซ่้อมแซมผนงัวหิารและใชส้ังกะสีมุงหลงัคาวหิารไว ้ดา้นหลงัวหิารมีตวัหนงัสือ

ระบุไวว้า่ สร้างประมาณก่อน พ .ศ. 2139 ใกลก้บัวหิารหลงัน้ีมีเจดียเ์ก่าองคห์น่ึง เดิมคงเหลือแต่ฐาน แต่ทางวดัได้

ซ่อมแซมใหม่เป็นแบบลงักาเหล่ียมยอ่มุมไมสิ้บสอง 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัมหาธาตุ  ใชเ้ส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 3116  สามารถเดินทางสะดวกดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซ) ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 วดัมหาธาตุ ตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองพิชยัเก่า  คูปราสาท ปรางค ์วดัเสมา  และเจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมือง

พิชยั 

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัมหาธาตุ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ 

               วดัมหาธาตุ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยน์อ้ย  
ช่ือ : วดัดอยแกว้    

ทีต่ั้ง : หมู่4 ต าบลแสนตอ อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

              ไม่พบขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของวดัดอยแกว้ในเอกสารทางวชิาการใด ๆ 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัดอยแกว้ ใชเ้ส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 1105 สามารถเดินทางสะดวกดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

               วดัดอยแกว้ ตั้งอยูห่่างจากโบราณสถานแห่งอ่ืน 

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัดอยแกว้ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา  

               วดัดอยแกว้ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้กใช้

ประโยชน์ใด ๆ จึงไม่ไดรั้บการดู แล และถูกทิ้งร้างไว ้ภายนอกโบสถมี์วชัพืชข้ึนโดยรอบ ส่วนภายในโบสถเ์ตม็ไป

ดว้ยมูลนก 

                วดัดอยแกว้ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษยม์าก ไดแ้ก่ มีการใชโ้บสน์

เก่าเป็นท่ีเก็บของ  รวมถึงไม่ไดรั้บการดูแลท าความสะอาด และไม่ไดรั้บการซ่อมแซม 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ช่ือ : วดัฤาษีส าราญ   

ทีต่ั้ง : ต าบลทุ่งย ั้ง อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัฤาษีส าราญปร ากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการแต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้น

วชิาการของวดัฤาษีส าราญโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัฤาษีส าราญอยูน่อกตวัเมืองทุ่งย ั้งทางทิศตะวนัตก พบซากเจดียเ์ก่า ก่อดว้ยศิลาแลง แต่ดูไม่ออกวา่เป็น

เจดียรู์ปแบบใด แต่คาดวา่น่าจะเก่าแก่เช่นเดี ยวกบัวดัทองเหลือ วดัน้ีเคยเป็นวดัร้างมาก่อน ต่อมามีพระภิกษุสงฆก์ลบั

เขา้มาจ าพรรษาท่ีวดัน้ีจนถึงปัจจุบนั 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัฤาษีส าราญ สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ 

และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                วดัฤาษีส าราญ ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัพระแท่นศิลาอาสน์ วดัพระยนืพุธบาทยคุล และเวยีงเจา้เงาะ 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัฤาษีส าราญ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา 

วดัฤาษีส าราญ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ วชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่น โดยไม่มี
การดูแลรักษา 

ช่ือ : จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั

อุตรดิตถ ์(หลงัเก่า) 

ทีต่ั้ง : ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (หลงัเก่า )ปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการแต่มี

ปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (หลงัเก่า)โดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ีบา้นพกัผูว้า่

ราชการจงัหวดั สร้างข้ึนในสมยัพระยาวเิศษฤาชยั (เจริญ) ราวพ.ศ.2469-2471 ณ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ ลกัษณะเป็นอาคารไมท้รงป้ันหยา หลงัคามุงกระเบ้ือง ประมาณปีพ.ศ.2501 กระทรวงมหกระทรวงมหาดไทยไดอ้นุมติั

เงินในการซ่อมแซมอาคารเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่วั ฯ และสมเด็จพระนางเจา้ ฯ บรม
ราชินีนาถ คร้ังเม่ือเสด็จพราะราชด าเนินเยีย่มราษฎรในวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2501 
               การสัญจรหรือการเขา้ถึงจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์(หลงัเก่า) สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะ

ทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 

                จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์(หลงัเก่า) ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัท่าถนน  

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (หลงัเก่า)ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า 

ถนน หอ้งน ้า 

                จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (หลงัเก่า) มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและ
จากการกระท าของมนุษยน์อ้ย 

ช่ือ : วดัผกัราก    

ทีต่ั้ง : 48 หมู่ 5 ต าบลแม่พลู  
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

               ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดั ผกัรากปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการ
ของวดัผกัรากโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 
                วดัผกัราก เดิมมีช่ือวา่ วดัสุทธาราม แต่ไดเ้ปล่ียนเป็นช่ือวดัผกัรากเม่ือ พ .ศ. 2391 ท่ีช่ือวดัผกัราก เพราะมีผกั

รากเป็นเถาอยูแ่ถวน้ีมาก  วดัน้ีมีวหิารขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ท่ีมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนปลาย คือเขียนเม่ือ พ.ศ. 2466 ภาพท่ีเขียนมีทั้งพุทธประวติัและทศชาติ มีภาพมารผจญอยูห่ลงัพระประธาน  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 นอกจากน้ียงัมีโบสถข์นาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 9 เมตร ท่ีมีสิงห์ปูนป้ัน 4 รูปอยูห่นา้โบสถ ์สร้างมาราว 70ปี และมีระฆงั

จารึกอกัษรลา้นนามีขอ้ความวา่หล่อระฆงัน้ีเม่ือพ.ศ.2391 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัผ ั กราก สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซ ) และ

ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                วดัผกัราก ตั้งอยูไ่กลจากโบราณสถานแห่งอ่ืน  

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัผกัรากไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา 

                วดัผกัราก มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยน์อ้ย 

ช่ือ : วดัเสาหิน    

ทีต่ั้ง : 143 ต าบลศรีพนมมาศ 
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัเสาหินปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณน้ อย ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการ

ของวดัเสาหินโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               วดัเสาหินเดิมช่ือวดัฝายหิน เหตุท่ีช่ือวดัฝายหิน เน่ืองจากชาวบา้นเรียกตามล าคลองฝายหิน พื้นท่ีตั้งวดัเป็นท่ี

ราบลุ่มแม่น ้า วดัน้ีถูดตดัถนนผา่นกลางวดัเพื่อทางไปนมสัการพระแท่นศิลาอาสถใ์นส มยัพระศรีพนมมาศเป็น

นายอ าเภอลบัแล ท าใหว้ดัเสาหินถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ ส่วนท่ีเป็นโบสถอ์ยูน่อกถนนทิศตะวนัตก วา่นศาลาการ

เปรียญและกุฏิพระอยูท่างทิศตะวนัออก 

                วดัเสาหินสร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. 2177โบสถเ์ก่าท่ีตั้งอยูฝ่ั่งทิศตะวนัตก มีขนาดกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ก่ออิฐถือปูน ส่วนในวหิารนั้นมีเสาหินท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอยูด่า้นขา้งพระประธาน แต่ชาวบา้นบริเวณนั้นไม่รู้
ประวติัความเป็นมา เก่ียวกบัเสาหินนั้น 
                วดัเสาหิน ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัดอนสัก  วดัเจดียคี์รีวหิาร และวดัทอ้งลบัแล  

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัเสาหินไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ 

                วดัเสาหิน มีความ เส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติปานกลาง ไดแ้ก่ โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้กใช้
ประโยชน์เน่ืองจากตั้งอยูค่นละฝ่ังกบัวดัเสาหินในปัจจุบนั มีการดูแลในระดบัหน่ึง แต่ยงัเห็นร่องรอยความทรุดโทรม
อยู ่

ช่ือ : วดัท่าดินแดง   

ทีต่ั้ง : หมู่ 5 ต าบลไร่ออ้ย อ าเภอ
พิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัท่าดินแดงปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้น

วชิาการของวดัท่าดินแดงโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัท่าดินแดง สร้างเป็นวดัตั้งแต่ประมาณพ .ศ.2455 มีช่ือตามช่ือหมู่บา้น ซ่ึงหมู่บา้นน้ีมีท่าน ้าท่ีมีดินเป็นสี

แดง จึงเรียกวา่ “ท่าดินแดง ”  พื้นท่ีตั้งวดัเป็นท่ีราบมีแม่น ้าน่านผา่นทางทิศตะวนัตก มีถนนผา่นทางทิศตะวนัออก

ภายในวดัมีโบสถเ์ก่าสร้างประมาณ พ.ศ.2471 และศาลาการเปรียญสร้างประมาณ พ.ศ.2490 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัท่าดินแดง ใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 1204 สามารถเดินทางสะดวกดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร )วดัท่าดินแดง

ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัดอนสัก  วดัเจดียคี์รีวหิาร และเสาหิน  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัท่าดินแดงไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ 

                วดัท่าดินแดง มีความเส่ียงต่อ การเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมากไดแ้ก่ โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้กใช้

ประโยชน์ใด ๆ จึงไม่ไดรั้บการดูแล และถูกทิ้งร้างไว ้ภายนอกโบสถมี์วชัพืชข้ึนโดยรอบ และภายในโบสถเ์ตม็ไปดว้ย

มูลนก 

                วดัท่าดินแดง มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษ ยม์าก ไดแ้ก่ มีการใชโ้บสน์

เก่าเก็บของท่ีไม่ไดใ้ชง้านรวมถึงไม่ไดรั้บการดูแลท าความสะอาด และไม่ไดรั้บการซ่อมแซม 

ช่ือ : ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  

ทีต่ั้ง : บา้นถ ้าดิน ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของภาพเขียนสีผาเขาตาพรมปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูล

ดา้นวชิาการของภาพเขียนสีผาเขาตาพรมโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                แหล่งโบราณคดีผาเขาตาพรม เป็นแหล่งภาพเขียนสีเป็นแห่งแรกในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ภาพเขียนสีอยูท่ี่บริเวณ

เพิงผา ขนาดกวา้งประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร ภาพเขียนดว้ยสีแดง มีลกัษณะเป็นภาพวาดลายเส้น โครง

ภายนอกเขียนเป็นรูปสัญลกัษณ์ประกอบดว้ยภาพเขียนคลา้ยรูปคน รูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปวงกลม เส้นโคง้ รูปจุดไข่

ปลาคลา้ยรวงขา้วและอ่ืน ๆ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัภาพเขียนสีท่ีแหล่งโบราณคดีบา้นผอื จ .อุดรธานีแลว้พบวา่อยูร่่วมสมยั

เดียวกนัคือยคุโลหะ สันนิษฐานไดว้า่กลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนัไม่มากก็นอ้ยกบักลุ่มคนโบราณในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนเคยอาศยัอยู ่โดยพิจารณาจากภาพเขียนสีท่ีผนงัถ ้าและวฒันธรรมส าริดท่ีคงจะมีการ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 

ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 แลกเปล่ียนและถ่ายทอดถึงกนัได ้เพราะมีเส้นทางติดต่อถึงกนัระหวา่งชุมชนทั้งสอง 
                การสัญจรหรือการเขา้ถึงภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  สามารถเดินทางไปยงับริเวณใกลก้บัแหล่ งดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) แต่จะสามารถ

เขา้ถึงแหล่งซ่ึงอยูใ่นป่าไดด้ว้ยการเดินเทา้ 

                ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม ตั้งอยูใ่กลก้บัถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในภาพเขียนสีผาเขาตาพรม ไดแ้ก่ ถนน ป้ายบอกทาง 

                ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมากไดแ้ก่ ทางข้ึนไป
บริเวณแหล่งเป็นป่ารกทึบ ไม่สามารถข้ึนไปได ้รวมถึงไม่มีคนดูแลรักษาแหล่ง 

ช่ือ : ม่อนอารักษ ์   

ทีต่ั้ง : ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบั
แล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

               ขอ้มูลดา้นวชิาการของม่อนอารักษป์รากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการ

ของม่อนอารักษโ์ดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               พระขวญัชยั ขนัติธมัโม เจา้ส านกัสงฆม์่อนอารั กษ ์ไดก้ล่าววา่ขณะก าลงัปรับพื้นท่ีเพื่อจดัสร้างพระพุทธรูป

องคใ์หญ่บนยอดเขาท่ีตั้งส านกัสงฆ ์ปรากฏวา่ไดพ้บขวานหิน ขวานส าริด เคร่ืองมือหิน ลูกปัดหิน จกัรหิน ก าไลหิน

และเศษภาชนะดินเผา ภายหลงัเจา้หนา้ท่ีหน่วยศิลปากรสันนิษฐานวา่ เน่ืองจากสถานท่ีคน้พบโบราณวตัถุแห่ง น้ีมี

ลกัษณะเป็นเนินสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 116 เมตร โบราณวตัถ่ีพบอยูลึ่กจากระดบัผวิดิน 1.2 เมตร ร่องรอย

หลกัฐานทางโบราณคดีถูกท าลายไปจนเกือบหมด จึงไม่สามารถสันนิษฐานลกัษณะภูมิประเทศเดิมได ้แต่สันนิษฐาน 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ในเบ้ืองตน้ไดว้า่เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ อายปุระมาณ 1,200-2,000 ปี มาแลว้ เม่ือเปรียบเทียบกบั
แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว และถ ้ากระดูก เขาผาตั้ง พบโบราณวตัถุแบบเดียวกนั  ส่วนสภาพของแหล่งโบราณคดีมี
ลกัษณะเป็นเนินเขาไม่สูงมาก โดยมีคลองแม่พร่องไหลผา่นทางดา้นทิศเหนือ อาจท าใหเ้นินเขาแห่งน้ีถูกใชเ้ป็นท่ีอยู่
อาศยัชัว่คราวของกลุ่มคนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีสังคมแบบเร่ร่อน หาของป่าล่าสัตว ์และระยะต่อมาอาจเป็นท่ี
อยูอ่าศยัชัว่คราวของกลุ่มชนสมยัประวติัศาสตร์ท่ีมีการใชภ้าชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 
                การสัญจรหรือการเขา้ถึงม่อนอารักษ ์สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ 

และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) 

                ม่อนอารักษ ์ ตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืน  

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในม่อนอารักษ ์ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน  

                ม่อนอารักษ ์มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษยม์าก ไดแ้ก่ มีการไถปรับ
พื้นท่ีเพื่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นการท าลายหลกัฐานทางโบราณคดีท่ียงัคงอยูใ่ตดิ้น 

ช่ือ : ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง 
ทีต่ั้ง : บา้นถ ้าดิน ต าบลบ่อทอง 
อ าเภอทองแสนขนั จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

                ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  เป็นโบราณสถานท่ีมีขอ้มูลปริมาณนอ้ยมาก  ทราบเพียงวา่เป็นแหล่งโบราณคดีท่ี

พบโครงกระดูกมนุษยแ์ละใบหอกส าริดจ านวน 3 ช้ิน 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  ตั้งอยูใ่กลก้บัภาพเขียนสีผาเขาตาพรมส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในถ ้า

กระดูก เขาหนา้ผาตั้ง ไดแ้ก่ ถนน  

                ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมากไดแ้ก่ ทางข้ึนไปบริเวณ
แหล่งเป็นป่ารกทึบ ไม่สามารถข้ึนไปได ้รวมถึงไม่มีคนดูแลรักษาแหล่ง 

ช่ือ : วดัทองเหลือ   

ทีต่ั้ง : หมู่ 6 ต าบลบา้นเกาะ อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัทองเหลือปรากฏอยูใ่นเอก สารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้น

วชิาการของวดัทองเหลือโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               วดัทองเหลือตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของเมืองทุ่งย ั้ง คือ อยูร่ะหวา่งตวัเมืองทุ่งย ั้งกบัตวัเมืองอุตรดิตถใ์น

ปัจจุบนั และอยูริ่มถนนจากตวัเมืองอุตรดิตถไ์ปยงัตวั เมืองทุ่งย ั้ง วดัน้ีมีโบราณสถานท่ีเก่าแก่ คือ ซากฐานเจดียศิ์ลา

แลง ส่ีเหล่ียมซอ้นกนั 3 ชั้น ลกัษณะคลา้ยฐานเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑห์รือทรงดอกบวัตูมสมยัสุโขทยั ใกลก้บัซากศิลา

แลงน้ีมีเนินดินท่ีสังเกตเห็นศิลาแลงอยูบ่า้ง อาจเป็นฐานวหิารมาก่อนก็ได ้และยงัมีเนินดินอี กแห่งหน่ึงเขา้ใจวา่เป็น

ฐานโบสถ ์เพราะยงัมีซากใบเสมาหินเหลืออยูบ่า้ง นอกจากน้ีบริเวณวดัยงัพบบ่อน ้าก่อดว้ยอิฐขนาดใหญ่อีกบ่อหน่ึง

ดว้ย (บ่อถูกร้ือไป ไม่มีใหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบนั) จึงสันนิษฐานไดว้า่วดัทองเหลือเป็นวดัเก่าแก่ท่ีอยูคู่่กบัเมืองทุ่งย ั้งอยา่ง

แน่นอน 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัทองเหลือใชเ้ส้นทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 102 สามารถเดินทางสะดวกดว้ย 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 

               วดัทองเหลือ ตั้งอยูใ่กลก้บัวดับรมธาตุทุ่งย ั้ง เวยีงเจา้เงาะ วดัพระแท่นศิลาอาสน์ และวดัพระยนืพุทธ

บาทยคุลส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัทองเหลือ ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ 

               วดัทองเหลือ มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติปานกลาง ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนบนฐาน
เจดีย ์

ช่ือ : ม่อนจ าศีล    

ทีต่ั้ง : ต าบลฝายหลวง อ าเภอลบั
แล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

               ขอ้มูลดา้นวชิาการของม่อนจ าศีลปรากฏอยูใ่นเอกสาร ทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึง

ขอ้มูลดา้นวชิาการของม่อนจ าศีลโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               ม่อนจ าศีล เป็นสถานท่ีท่ีเจา้ฟ้าฮ่ามกุมาร เจา้เมืองลบัแลองคแ์รก (พ.ศ.1513) ใชเ้ป็นท่ีบ าเพญ็ศีลภาวนา และ

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2444 (ร.ศ.120) ใชส้ถานท่ีน้ีเป็นพลบัพลารับเสด็จรัชกาลท่ี 5 ในคราวเสด็จประภาสเมืองลบัแล 

รวมถึงเคยเป็นสถานท่ีตั้งของท่ีท าการเมืองลบัแล เม่ือปีพ .ศ.2450 รัชกาลท่ี 6 ไดเ้สด็จเมืองลบัแล และไดพ้ระราช

นิพนธ์ ไวด้งัน้ี “ขา้พเจา้ไดไ้ปเท่ียวเมืองลบัแล ออกจากท่ีพกัท่ีอุตรดิตถแ์ลว้ไดเ้ลยไปท่ี เขาม่อนจ าศีล บนยอดเขาน้ี

แลดูเห็นแผน่ดินโดยรอบไดไ้กล มีทุ่งนาไปจนสุดสายตา แลเห็นเขาเป็นทิวเทือก ซอ้นสลบัเป็นชั้นราวกบัก าแพง น่าดู

หนกัหนา ...” 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงม่อนจ าศีล สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

               ม่อนจ าศีล ตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืน 

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในม่อนจ าศีล ไดแ้ก่ ถนน ป้ายใหค้วามรู้  

ม่อนจ าศีล มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษยป์านกลาง คือ ไม่มีคน
ดูแลรักษารอบบริเวณโบราณสถาน 

ช่ือ : เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาล

เมืองพิชยั 

ทีต่ั้ง : ต าบลในเมือง อ าเภอพิชยั 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

               ขอ้มูลของเจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั ไม่ปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงเจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้ง

ขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัมหาธาตุ 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในเจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยัไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน  

                เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั มีความเส่ียงต่อการเส่ือ มสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์

มาก ไดแ้ก่ แม่คา้พอ่คา้ใชพ้ื้นท่ีรอบวหิารเป็นท่ีวางของ และจอดรถมอเตอร์ไซค ์

ช่ือ : วดัเอกา    

ทีต่ั้ง : บา้นปากคลอง ต าบลคอรุม 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัเอกาปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ แต่มีปริมาณน้ อย ซ่ึงขอ้มูล

ดา้นวชิาการของวดัเอกาโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 
อ าเภอพิชยั จงัหวดัอุตรดิตถ์                วดัเอกา ปรากฏอยูใ่นพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาตอนท่ีพม่ายกทพัมาตีเมืองพิชยั ไดต้ั้งค่ายอยู่

ท่ีวดัเอกา ปัจจุบนัยงัมีซากเสาศิลาแลง ซ่ึงคงเสาของโบสถห์รือวหิารมาก่อน 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัเอกา สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ ขนาด

กลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) และขนาดใหญ่ (รถโดยสาร) 

               วดัเอกา ตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืนส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัเอกา ไดแ้ก่ 

น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน  

               วดัเอกา มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนปกคลุม 

               วดัเอกา มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษยม์าก ไดแ้ก่ มีการลกัลอบขดุหลาย
คร้ัง มีการเคล่ือนยา้ยช้ินส่วนศิลาแลง และไม่มีการดูแลรักษา 

ช่ือ : วดัเสมา    

ทีต่ั้ง : ต าบลในเมือง อ าเภอพิชยั 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน
ในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 52 
หนา้ 3716 วนัท่ี 8  มีนาคม 2478 

               ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัเสมาปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูล

ดา้นวชิาการของวดัเสมาโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               วดัเสมา เป็นวดัร้างอ ยูน่อกเมืองพิชยัไปทางทิศเหนือ มีซากวหิารและเจดียส์ามแห่งพระบาทสมเด็จพระมง

กฎูเกลา้เจา้อยูห่วั ไดร้งพระราชนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือเท่ียวเมืองพระร่วง ตอนหน่ึงวา่ “... แต่นอกก าแพงเมืองออกไป

ทางทิศเหนือ และไม่ห่างจากก าแพงนกั มีวดัท่ีชาวเมืองพิชยันบัถือ เป็นวดัส าคญัแห่งหน่ึง เรียกวา่ วดัเสมา การ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ก่อสร้างในท่ีน้ีดูอยูข่า้งจะมัน่คง ใชศิ้ลาแลงเป็นพื้น แต่มีอิฐปนอยูบ่า้ง มีวหิารแคบ ๆ สูง ๆ อยูห่ลงัหน่ึ ง ฐาน 5 วา 2 

ศอก ส่ีเหล่ียมมีวหิารยาวต่อออกมาขา้งหนา้ทางทิศตะวนัออก เขา้ใจวา่คงจะวางแบบอยา่งวดัศรีชุมหรือวดัสระประทุม

นั้นเอง วดัน้ีท่ีนบัถือกนัวา่เป็นวดัส าคญั เพราะขดุกรุไดพ้ระพิมพต์ะกัว่ เป็นรูปพระยนืและพระลีลา ...” 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึง วดัเสมา สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ และ

ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) แต่ตอ้งเดินต่อเขา้ไปบริเวณโบราณสถาน 

                วดัเสมาตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองเก่าพิชยัส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัเสมาไดแ้ก่ ถนน  

                วดัเสมามีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนปกคลุม 
ช่ือ : คูปราสาท    

ทีต่ั้ง : ต าบลในเมือง อ าเภอพิชยั 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

*กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน
ในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 52 
หนา้ 3716 วนัท่ี 8  มีนาคม 2478 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของคูปราสาทปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ พระราชนิพนธ์ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึง

ขอ้มูลดา้นวชิาการของคูปราสาทโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                คูปราสาทเป็นเนินดิน ท่ีอยูติ่ดกบัก าแพงเมืองพิชยัดา้นทิศใต ้พระบาทสมเด็จพระมงกฎูเกลา้เจา้อยูห่วั ไดร้ง

พระราชนิพนธ์ไวใ้นหนงัสือเท่ียวเมืองพระร่วง ตอนหน่ึงวา่ “...ภายในเมืองพิชยัเก่าในกาลบดัน้ี รกเป็นพงเสียมาก แต่

นายอ าเภอไดจ้ดัทางไวใ้หไ้ปดูสถานท่ีต่าง ๆ ไดบ้า้ง ท่ีไดไ้ปดูแรกคือท่ีราษฎรเรียกวา่ คูปราสาท คูน้ีขดุยาวยืน่เขา้ไป

กลางเมืองจากก าแพงดา้นใตมี้เป็นคนัดิ นอยูท่ ั้งสองฟากคู คูนั้นตรงขา้มไปจนเกือบถึงกลางเมืองจึงไปเล้ียววงกองดิน

สูงอนัหน่ึง ซ่ึงนิยมกนัวา่เป็นตวัปราสาท บนเนินน้ีตรวจดูเห็นกอ้นศิลาแลงตดัเป็นรูปแปดเหล่ียมกองอยูเ่กล่ือนกลาด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110 

ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 แต่พอเขา้ใจวา่เป็นกอ้นท่ีใชก่้อเสา บนนั้นมีกองดินยอ่ม ๆ ซ่ึงคุย้ดูไดอิ้ฐ จึงเดาวา่คงเป็นฐานตั้งพระ และบนเนินน้ีคง

จะเป็นวหิารอยู ่ในคูท่ีริมเนินยงัมีน ้าขงัอยู ่ถามไดว้า่ตอนเดือน 5 น ้าจึงจะแหง้หมด จึงสันนิษฐา นวา่เดิมคลองน้ีคงจะ

ไปต่อกบัล าธารอะไรสักอนัหน่ึง ส่วนเนินท่ีเรียกวา่ปราสาทนั้น ขา้พเจา้สงสัยวา่คงไม่ใช่ปราสาท คงเป็นวดั แต่วงั

หรือท่ีอยูข่องเจา้เมืองอาจจะอยูริ่ม ๆ นั้น และคลองนั้นอาจจะขดุเขา้มาส าหรับใหมี้น ้าใชเ้ล่นในสวน เหมือนอยา่งท่ีวงั

ในเมืองสวรรคโลกนั้นก็เป็นได.้..” 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงคูปราสาท  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซ ค์) 

และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                คูปราสาทตั้งอยูใ่กลก้บัเมืองเก่าพิชยั 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในคูปราสาทไดแ้ก่ ถนน  

                คูปราสาทมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติมาก ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนปกคลุม 

ช่ือ : วดัทอ้งลบัแล   

ทีต่ั้ง : หมู่ 10 ต าบลฝายหลวง 
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ไม่พบขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของวดัดอยแกว้ในเอกสารทางวชิาการใด ๆ 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัทอ้งลบัแลใชเ้ส้นทางหลวงชนบทหมายเลข 7053 สามารถเดินทางสะดวกดว้ย

ยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                วดัทอ้งลบัแล ตั้งอยูใ่กลก้บัวดัเจดียคี์รีวหิาร วดัดอนสัก และวดัเสาหิน 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

                 ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัทอ้งลบัแล ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า หอ้งสุขา ถนน  

                วดัทอ้งลบัแล  มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ มีร่องรอยแตกร้าวบริเวณผนงั
วหิาร 

ช่ือ : วดัดอนแกว้    

ทีต่ั้ง : หมู่ 10 บา้นนอกด่าน ต าบล
แม่พลู อ าเภอลบัแล จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถานแห่งน้ีมีปริมาณนอ้ยมาก สร้างประมาณปีพ.ศ. 2415 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัดอนแกว้  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ 

และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                วดัดอนแกว้ตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืนส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวั ดดอนแกว้ไดแ้ก่ 

น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน  

                วดัดอนแกว้มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ มีวชัพืชข้ึนปกคลุม 

ช่ือ : วดัวงัหมู    

ทีต่ั้ง : ต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง

อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดัว ั งหมูปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการ

ของวดัวงัหมูโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               วดัวงัหมู ตั้งอยูบ่นท่ีราบใกลแ้ม่น ้าน่าน สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ.1700 ตามะเบียนวดั มีอุโบสถกวา้ง 7.5 เมตร 

ยาว 12 เมตร มีลกัษณะรูปทรงคลา้ยเรือส าเภา 

               การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดัวงัหมู สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก (มอเตอร์ไซค)์ และ  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 ขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) 
               วดัวงัหมูตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืน 

               ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดัวงัหมู ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า ถนน ป้ายใหค้วามรู้ 

               วดัวงัหมูมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งนอ้ย 

ช่ือ : วดับา้นแก่งใต ้  

ทีต่ั้ง : ต าบลบา้นแก่ง อ าเภอตรอน 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของวดับา้นแก่งใตป้รากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลดา้น

วชิาการของวดับา้นแก่งใตโ้ดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                วดัน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าน่านด้ านทิศตะวนัออก นายวารินทร์ ศิริเจริญ ไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือคร้ังพระยาพิชยัดาบ

หกัยงัเป็นเด็ก อายปุระมาณ 13 ปี ไดเ้ดินทางจากเมืองพิชยัมาฝึกมวยท่ีบา้นแก่งกบัครูเท่ียงเป็นเวลา 1 ปี โดยใชบ้ริเวณ

วดับา้นแก่งใตเ้ป็นสนามฝึกมวย ต่อมาไดไ้ปรับราชการกบัพระยาตาก แสดงวา่ว ั ดน้ีอาจสร้างมาก่อนสมยักรุงศรี

อยธุยาแตกคร้ังท่ี 2 โบสถข์องวดัเดิมมีผนงัเป็นไม ้หนา้บนัประดบัดว้ยกระจก 

                 การสัญจรหรือการเขา้ถึงวดับา้นแก่งใต้  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล)  

                 วดับา้นแก่งใตต้ั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืน 

                 ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในวดับา้นแก่งใต ้ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟฟ้า หอ้งสุขา ถนน 

                 วดับา้นแก่งใตมี้ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง ไดแ้ก่ มีการสร้างวหิารใหม่ทบัวหิารเก่า ท าใหไ้ม่ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 เห็นลกัษณะของโบสถด์ั้งเดิม 

ช่ือ : ปางตน้ผึ้ง    

ทีต่ั้ง : ต าบลปางตน้ผึ้ง อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

                 ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้งปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึง

ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้งโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

                 แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ตั้งอยูเ่หนือสถานีรถไฟ ปางตน้ผึ้งประมาณ 500 –

800 เมตร พบโบราณวตัถุประเภท ลูกปัดหิน มีดส าริด ขวานส าริด ลูกปัดส าริด และกระดูก นอกจากน้ียงัพบเศษ

ภาชนะดินเผาเน้ือดินหยาบ จากการตรวจสอบคาดวา่จะเป็นโบราณวตัถุสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ปัจจุบนัคนในพื้นท่ี

ไม่มีใครทราบต าแหน่งของแหล่งท่ีแน่ชดั ทราบเพียงวา่มีการพบโบราณวตัถุบริเวณวดัปางตน้ผึ้ง แต่ปัจจุบนัไม่มีการ

พบโบราณวตัถุใด ๆ แลว้ 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงแหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) แต่ปัจจุบนัไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งอยา่งชดัเจนได ้

                แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้งตั้งอยูไ่กลกบัโบราณสถานแห่งอ่ืน 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในแหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้งไดแ้ก่ ถนน 

                แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้งมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภ าพของแหล่ง ไดแ้ก่ ไม่มีการดูแลรักษาแหล่ง คนใน
ชุมชนไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีได ้

ช่ือ : บา้นบุ่งวงัง้ิว                 ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิวปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ แต่มีปริมาณนอ้ย ซ่ึง 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ทีต่ั้ง : บา้นบุ่งวงัง้ิว ต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดั
อุตรดิตถ ์

ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิวโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี  

                แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว มีลกัษณะเป็นเนินดินเต้ีย ๆ เม่ือขดุลึกลงไปปรมาณ 1.5 เมตร พบกระดูก

มนุษยจ์  านวน 2 โครง ขวานหินขดั 5 เล่ม เศษภาชนะดินเผา ก าไลหิน เปลือกหอย และกระดูกสัตวฝั์งร่วมกนัอยู ่

ลกัษณะของการฝังศพโดยมีภาชนะดินเผาฝังรวมอยูด่ว้ยน้ี มกัพบทัว่ไปในแหล่งโบราณคดีสมยัหินใหม่-สมยัโลหะใน

ประเทศไทย ซ่ึงแสดงถึงการรู้จกัการท าเกษตรกรรมและมีประเพณีการฝังศพแลว้ 

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงแหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซค)์ และขนาดกลาง (รถยนตส่์วนบุคคล) แต่ปัจจุบนัไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งอยา่งชดัเจนได ้

                  แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิวตั้งอยูใ่กลก้บัวดักลางธรรมสาคร  และวดัท่าถนนส่ิงอ านวยความสะดวกขั้น

พื้นฐานภายในแหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิวไดแ้ก่ ถนน 

แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิวมีความเ ส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง ไดแ้ก่ ไม่มีการดูแลรักษาแหล่ง และคนใน
ชุมชนไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีได ้

ช่ือ : แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  

ทีต่ั้ง : หมู่ 4  ต าบลผาเลือด 
อ าเภอท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีวงัแพวนปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของ

แหล่งโบราณคดีวงัแพวนโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 

               โบราณวตัถุท่ีพบไดแ้ก่ เคร่ืองมือหินกะเทาะท าจากหินกรวดแม่น ้า เศษภาชนะดินเผาสมยัก่อนประวติัศาสตร์  
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 และสมยัประวติัศาสตร์ เคร่ืองถว้ยลายครามจีน เศษไหเคลือบสีน ้าตาล มีการสันนิษฐานวา่บริเวณแหล่งโบราณคดี

แห่งน้ีน่าจะเคยเป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราวของคนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนในระบบสังคมแบบหาของ

ป่า ล่าสัตว ์เน่ืองจากพบเคร่ืองมือหินค่อนขา้งจะเก่าแก่ และกลุ่มคนท่ีรู้จกัการท าภาชนะดินเผาใช ้

               นอกจากน้ีแหล่งโบราณคดีวงัแพวน น่าจะเคยเป็นแหล่งท่ีพกัคา้งแรมของผูท่ี้เดินทางโดยเรือ แพ หรือเดิน

เทา้ข้ึนล่องระหวา่งอุตรดิตถ์ กบัเมืองน่านในสมยัประวติัศาสตร์ พบหลกัฐานประเภทเคร่ืองเคลือบจีนอายปุระมาณ

พุทธศตวรรษท่ี 22-23 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตุวา่บริเวณพื้นท่ีน้ีไม่พบหลกัฐานของกลุ่มคนในระบบสังคมกสิกรรมท่ีใช้

เคร่ืองมือหินขดัและโลหะ 

                  การสัญจรหรือการเขา้ถึงแหล่งโบราณคดีว ั งแพวน  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซ ค)์ และขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) แต่ปัจจุบนัไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งอยา่งชดัเจนได้

แหล่งโบราณคดีวงัแพวนตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งโบราณคดีแก่งตาน 

                  ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในแหล่งโบราณคดีวงัแพวนไดแ้ก่ ถนน 

                  แหล่งโบราณคดีวงัแพวนมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง ไดแ้ก่ ไม่มีการดูแลรักษาแหล่ง และคน
ในชุมชนไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีได ้

ช่ือ : แหล่งโบราณคดีแก่งตาน 

 

                ขอ้มูลดา้นวชิาการของแหล่งโบราณคดีแก่งตานปรากฏอยูใ่นเอกสารทางวชิาการ ซ่ึงขอ้มูลดา้นวชิาการของ 
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ตารางท่ี 6 ตารางประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์   (ต่อ) 

โบราณสถาน ผลการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

ทีต่ั้ง : หมู่ 2  ต าบลผาเลือด อ าเภอ
ท่าปลา  จงัหวดัอุตรดิตถ ์

แหล่งโบราณคดีแก่งตานโดยสังเขปมีดงัต่อไปน้ี 
                แหล่งโบราณคดีแก่งตานอยูไ่ม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีวงัแพวนมากนกั และยงัเป็นบริเวณ่ีมีเกาะแก่งขนาด

ใหญ่ในล าน ้าน่าน ซ่ึงเป็นบริเวณเหมาะสมส าหรับการพกัอาศยัชัว่คราว เพื่อการหาปลา โดยกลุ่มคนสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกัการท าภาชนะดินเผาและขวานหินขดัใชแ้ลว้ นัน่ก็คือกลุ่มคนในระบบเกษตรกรรม หรือสมยัหิน

ใหม่ และจากการพบเศษเคร่ืองเคลือบลายครามจีน อาจสันนิษฐานไดว้า่บริเวณแหล่งโบราณคดีแก่งตานน่าจะเป็น

แหล่งท่ีพกัคา้งแรมชัว่คราวของผูเ้ดินทางโดยเรือ แพ หรือเดินเทา้ ในราวพุ ทธศตวรรษท่ี 22 – 23 ดว้ย นอกจากน้ียงั

พบแนวชั้นทบัถมของถ่านไมแ้ละเถา้ถ่านเป็นแนวยาวตามริมฝ่ัง ซ่ึงน่าจะเกิดจากการกระท าของมนุษย ์แต่ไม่พบ

หลกัฐานทางโบราณคดีร่วมดว้ย    

                การสัญจรหรือการเขา้ถึงแหล่งโบราณคดีแก่งตาน  สามารถเดินทางสะดวกดว้ยยานพาหนะทั้ งขนาดเล็ก 

(มอเตอร์ไซ ค)์ และขนาดกลาง  (รถยนตส่์วนบุคคล ) แต่ปัจจุบนัไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งอยา่งชดัเจนได้

แหล่งโบราณคดีแก่งตานตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งโบราณคดีวงัแพวน 

                ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานภายในแหล่งโบราณคดีแก่งตานไดแ้ก่ ถนน 

                แหล่งโบราณคดีแก่งตานมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง ไดแ้ก่ ไม่มีการดูแลรักษาแหล่ง และคน
ในชุมชนไม่สามารถระบุต าแหน่งของแหล่งโบราณคดีได ้
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ส่วนที ่3 ปัญหาและแนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการโบราณสถานในจังหวดัอุตรดิตถ์ 

 จากการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณส ถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ (ตาราง 6) 

ผูว้จิยัน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวเิคราะห์แบ่งประเภทโบราณสถานตามสภาพปัญหาท่ีพบ 

เพื่อท่ีจะสามารถเสนอแนวทางการจดัการโบราณสถานตามสภาพปัญหา และเน่ืองจากสภาพปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถน์ั้นมีหลายลกัษณะ แนวทางกา รจดัการโบราณสถานท่ี

เหมาะสมนั้นจึงมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละสภาพปัญหา  รวมถึงแตกต่างกนัตามอ านาจหนา้ท่ี

ของแต่ละองคก์รท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการดว้ย ซ่ึงสภาพทางกายภาพของโบราณสถานท่ีเป็น

ปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 1 โบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและ

วชิาการ 

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 2 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง 

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 3 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 4 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ 

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 5 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการ

กระท าของมนุษย ์

 โบราณสถานกลุ่มท่ี 1 โบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและ

วชิาการ คือโบราณสถานท่ีไม่มีผูท้  าการศึกษาคน้ควา้ หรือเคยมีการศึกษาคน้ควา้เพียงเบ้ืองตน้  และ

ไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม ท าใหข้อ้มูลทางวชิาการของโบราณสถานนั้น ๆ มีในปริมาณนอ้ย

และไม่ครบถว้น ส่งผลใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางวชิาการของโบราณสถานไดอ้ยา่ง

เตม็ท่ี ซ่ึงโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ 

ไดแ้ก่  

วดักลางธรรมสาคร วดัดอนสัก วดัมหาธาตุ วดัใหญ่ท่าเสา วดัดอยแกว้ วดัฤาษีส าราญ  วดัผกัราก  วดั

เสาหิน  วดัท่าดินแดง  ม่อนอารักษ์  วดัทองเหลือ  เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั  วดัเอกา  วดั

เสมา วดัทอ้งลบัแล วดัดอนแกว้ วดัวงัหมู วดับา้นแก่งใต ้ 
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 ในส่วนของโบราณ สถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์

ค่อนขา้งมากแต่ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ ไดแ้ก่  

  1. แหล่งโบราณคดีเวยีงเจา้เงาะ ถือเป็นเป็นเมืองหนา้ด่านของกรุงสุโขทยั แต่ ยงัไม่

มีการส ารวจขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

 2. เมืองเก่าพิชยั  ถือเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึงของอาณาจกัรอยธุยา  แต่ยงัไม่มีการ

ส ารวจขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

 3. ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  เป็นแหล่งภาพเขียนสีเป็นแห่งแรกในจงัหวดัอุตรดิตถ์  

แต่ยงัไม่มีการส ารวจขดุคน้เพื่อการศึกษาเพิ่มเติม 

 4. ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ แต่ยงัไม่มี

การขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

 5. แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์  แต่ยงั

ไม่มีการขดุคน้เพื่อการศึกษา ใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน  รวมถึงปัจจุบนั คนในพื้นท่ีไม่มีใครทราบต าแ หน่ง

ของแหล่งท่ีแน่ชดัแลว้ 

 6. แหล่งโบราณคดี บา้นบุ่งวงัง้ิว  เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ี

แสดงถึงการรู้จกัการท าเกษตรกรรมและมีประเพณีการฝังศพ  แต่ยงัไม่มีการขดุคน้เพื่อการศึกษา ให้

ละเอียดยิง่ข้ึน 

 7. แหล่งโบราณคดีวงัแพวน เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์และสมยั

ประวติัศาสตร์ แต่ยงัไม่มีการขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 

 8. แหล่งโบราณคดีแก่งตาน เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ แต่ยงัไม่

มีการขดุคน้เพื่อการศึกษาใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน
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ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

1. เสริมสร้าง ความรู้ความ

เขา้ใจ เก่ียวกบัโบราณสถาน

ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

                1. สร้างความรู้ความเขา้ใจ ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน  เก่ียวกบัขอ้มูลทางวชิาการและการศึกษาของโบราณสถาน แต่ละ

แห่ง ในจงัหวดัอุตรดิตถ์  รวมถึงสร้าง ความเขา้ใจและความ ตระหนกัถึงคุณค่า

ความส าคญั และประโยชน์ของโบราณสถาน ผา่นกิจกรรมพื้นฐานส าหรับใหค้วามรู้ท่ี

สามารถด าเนินการไดใ้นระดบัจงัหวดั หรือภายในชุมชน ไดแ้ก่ 

                     1.1 จดัท าโครงการหรือกิจกรรมการจดัประชุม จดัสัมมนา หรือจดัเสวนา 

โดยใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ินและประช าชนทัว่ไป มีส่วนร่วมเสนอความเห็นและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน ประวติั

โบราณสถานแต่ละแห่งในทอ้งถ่ิน การดูแลรักษาโบราณสถานในทอ้งถ่ิน ฯลฯ  

                     1.2 จดัท าโครงการหรือกิจกรรมการท าส่ือประชาสัมพนัธ์  ส่ือเ ผยแพร่

ความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานในทอ้งถ่ิน 

                     1.3 จดัท าโครงการปรับปรุงป้ายส่ือความหมายโบราณสถานในทอ้งถ่ิน 

                     1.4 จดัท าโครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งทอ้งถ่ินในดา้น 

การดูแลโบราณสถาน 
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ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

                        1.5 จดัท าโครงการสร้างเครือข่ายฐานขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้น

การดูแลรักษาโบราณสถานระหวา่งทอ้งถ่ิน 

                      1.6 จดัตั้งชมรม หรือกลุ่มสมาชิกเพื่อดูแลรักษาโบราณสถาน โดยอาศยั

ความร่วมมือของคนในชุมชน 

               โดยกิจกรรมทั้งหมด ควรเนน้เน้ือหา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวติัความเป็นมาของ

ทอ้งถ่ิน  ความรู้เร่ืองโบราณสถาน ในแต่ละทอ้งถ่ิน  วธีิการดูแลรักษาโบราณสถาน

เบ้ือง ตน้ท่ีประชาชนสามารถด าเนินการได ้เป็นตน้ โดยการเชิญ ผูเ้ช่ียวชาญจาก

หน่วยงานภาครัฐและผูท้รงคุณวฒิุภายในทอ้งถ่ินมาเป็นผูใ้หค้วามรู้ร่วมกนั 

2. ด าเนิน การเก็บขอ้มูล

โบราณสถานเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

                1. กระบวนการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถานนั้น จะไดม้าจาก

กระบวนการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การส ารวจ การสัมภาษณ์ การขดุคน้ การขดุแต่ง ซ่ึงตอ้งใช้

บุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีความรู้ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีในการ

ด าเนินการเก็บขอ้มูล  ซ่ึงทางภาครัฐควรชกัชวน คนในชุมชน ใหเ้ขา้มา มีส่วนร่วมใน

กระบวนการท างาน  เพื่อใหพ้วกเขาเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโบราณสถาน

ในทอ้งถ่ินของตนเอง 
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ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ   (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

 5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

                2. น าหลกัฐานท่ีไดท้ั้งหมด ทั้งของเดิมและของใหม่ มาท าการวเิคราะห์ 

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ อายสุมยั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

ศิลปกรรม ฯลฯ เพิ่มมากข้ึน 

3. เผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการ

สู่สาธารณะชน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

4.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

5. พระภิกษุสงฆ ์

6. คนในชุมชน 

7. นกัเรียน,นกัศึกษา 

8. ประชาชนทัว่ไป 

                1. จดัสัมมนาทางวชิาการ และจดัสัมมนาภายในชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ 

และขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถาน โดยมีผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงผูท่ี้

ปฏิบติังานในพื้นท่ีจากหน่วยราชการหรือเอกชนมาร่วมด าเนินการสัมมนา ซ่ึงการ

สัมมนา ควร เปิดกวา้งใหแ้ก่ บุคคลภายนอกท่ีสนใจและ ประชาชน ในพื้นท่ีเขา้ร่วม

สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความ

เขา้ใจเก่ียวกบัโบราณสถานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะท าให้ ประชาชน ทัว่ไปและชุมชนให้

ความส าคญั เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนโบราณสถานเหล่านั้น และเพื่ อเป็น

พื้นฐานในการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาโบราณสถาน รวมถึงเพื่อให้

คนในชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงประวติัศาสตร์ และคุณค่า

ของโบราณสถานในทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อ

ใหแ้ก่คนในชุมชนและเยาวชนรุ่นหลงัต่อไปได3้.2 จดัท าแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน หรือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



122 

ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ   (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  จดัท าศูนยข์อ้มูลประจ าทอ้งถ่ินท่ีรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัประวติั ความ เป็นมา และ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงจดัท าส่ือเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวก ับโบราณ

สถาน และประวติั ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน เช่น หนงัสือ วดีีทศัน์  การเผยแพร่ ทาง

วทิยชุุมชน  การจดัท าเวบ็ไซด ์เป็นตน้ นอกจากน้ีควรมีการจดัท าส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อ

เผยแพร่แก่นกัท่องเท่ียว โดยการจดัพิมพเ์อกสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถาน หรือ

การจดัท าเอกสารน าเท่ียวในทอ้งถ่ิน อาจท าในรูปแบบของแผน่พบัหรือรูปเล่ม 

แลว้แต่ความเหมาะสม 

4. จดัตั้งศูนยร์วบรวมขอ้มูล 

และจดัท าฐานขอ้มูล

โบราณสถาน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

                1. ควรมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการประสานงานเก็บรวบรวม

ขอ้มูลและเผยแพร่ รวมทั้งมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อการสืบคน้ ศึกษา

คน้ควา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ครบถว้น และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัปริมาณ

ขอ้มูลโบราณสถานมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก หากเก็บรักษาอยูใ่นรูปของเอกสารจะมีอายุ

การใชง้านไดร้ะยะเวลาไม่นาน และเป็นการใชท้รัพยากรท่ีส้ินเปลือง ยากต่อการ

จดัเก็บและบ ารุงรักษา รวมถึงสามารถใหบ้ริการไดใ้นวงจ ากดั ดงันั้นควรน าขอ้มูลท่ีมี

อยูแ่ละขอ้มูลใหม่มาปรับปรุงใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึง 
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ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ   (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  สามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก ประมวลผลไดร้วดเร็ว เพื่อประโย ชน์ในการ

บริหารจดัการอยา่งสะดวก สามารถเผยแพร่ไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน  การจดัตั้งศูนย์

รวบรวมขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลโบราณสถานนั้น จะเป็นแหล่งความรู้ทางวชิาการ

ดา้นประวติัศาสตร์ โบราณคดีท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แก่ประชาชนทัว่ไป 

และสะดวกต่อการน าขอ้มูลท่ีมีนั้นไปต่อยอดในการวจิยัหรือการวางแผนการอนุรักษ์

และพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 

5. บรรจุการเรียนการสอนท่ีมี

เน้ือหาเก่ียวกบั โบราณสถาน

ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 

2. สถาบนัการศึกษา 

3.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. อาจารย ์

5. นกัเรียน,นกัศึกษา 

 

                1. ควรมีการส่งเสริมการจดัท าวชิาทอ้งถ่ินศึกษาดา้นประวติัความเป็นมา

และความส าคญัของโบราณสถานในทอ้งถ่ินเพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอก

ระบบ ตวัอยา่งเช่น  ในปัจจุบนั(พ.ศ.2554)มีการบรรจุเน้ือหาเก่ียวกบัโบราณสถานใน

จงัหวดัอุตรดิตถไ์วใ้นรายวิ ชาอุตรดิตถบ์า้นเรา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวฒันธรรม แต่ยงัมีเน้ือหาในปริมาณนอ้ยและไม่ครบถว้น อีกทั้งไดเ้รียนเพียงแค่

ภาคการศึกษาเดียว เพราะฉะนั้นจึง ควรส่งเสริมใหมี้การเรียนการสอน เก่ียวกบั

โบราณสถานในทุก สถานศึกษาในจงัหวดัอุตรดิตถใ์หม้ากยิง่ข้ึน  นอกจากน้ีทาง

สถาบนัการศึกษาเองควรมีการจดักิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีการน าความรู้ทาง 
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ตารางท่ี 7 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ   (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  ประวติัศาสตร์มาน าเสนอ หรือจดั กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียน ,นกัศึกษา มีปฏิสัมพนัธ์กบั

โบราณสถาน เช่น การไปทศันศึกษา นอกสถานท่ี และทางจงัหวดัควรจดัท าหนงัสือท่ี

รวบรวมขอ้มูลโบราณสถานทั้งหมดในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เพื่อแจกจ่ายใหทุ้กโรงเรียน

ส าหรับใชเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาของนกัเรียน 

6. สนบัสนุนการวจิยัระ ดบั

ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

                1. หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ควร มีทุนสนบัสนุนการวจิยัทอ้งถ่ิน แก่

ชุมชน และสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ ในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

คนในทอ้งถ่ินไดศึ้กษาประวติัความเป็นมา รวมถึงความส าคญัดา้นต่าง ๆ ของ

โบราณสถาน ซ่ึงเน้ือหาสาระในการวจิยัท่ีไดน้ั้น สามารถน าไปต่อยอดในการใช้

ประโยชน์ในการพฒันาโบราณสถานต่อไปไดใ้นอนาคต 

                2. สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ ควรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา ท าการ

วจิยัเก่ียวกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท์ั้งดา้นประวติัศาสตร์ ดา้นการอนุรักษ ์

ดา้นการพฒันา ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ รวมถึงมีแนวทางท่ีหลากหลาย

ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัจริงไดใ้นอนานคต 
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 โบราณสถานกลุ่มท่ี 2 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง คือ 

โบราณสถานท่ียงัไม่มีการพฒันาดา้นเส้นทางการคมนาคม ท าใหโ้บราณสถานเหล่านั้นสามารถ

เขา้ถึงไดอ้ยา่งยากล าบาก หรือไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ลย ซ่ึงส่งผลใหต้วัโบราณสถานและบริเวณ

โดยรอบโบราณสถานขาดการดูแล รักษาและไม่สามารถสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึง

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. โบราณสถานท่ีตั้งอยูห่่างไกลและไม่มีเส้นทางการเขา้ถึงตวัแหล่ง 

 1.1 ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม มีถนนสามารถเดินทางไปบริเวณใกลก้บัแหล่งได ้แต่

ตอ้งเดินเทา้ต่อไปยงัแหล่งซ่ึงตั้งอยูใ่นป่า ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีเส้นทางเขา้ถึงตวัแหล่งภาพเขียนสีได ้

 1.2 ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง ตั้งอยูใ่กลก้บัภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ปัจจุบนัยงัไม่มี

เส้นทางเขา้ถึงตวัแหล่งไดเ้ช่นเดียวกนั 

 2. โบราณสถานท่ีไม่มี การระบุท่ีตั้งของแหล่งอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผาเขาตา

พรม ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  วดัเสมา  คูปราสาท  แหล่งโบราณคดี ปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดีเขา

บนัไดมา้  แหล่งโบราณคดี บา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  แหล่งโบราณคดีแก่งตาน
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ตารางท่ี 8 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

1. พฒันาเส้นทางคมนาคม

เพื่ออ านวยความสะดวก ดา้น

การเขา้ถึงโบราณสถาน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                1. พฒันาเส้นทางการเขา้ถึงโบราณสถานแต่ละแห่ง  เพราะ ปัจจุบนัการ

เขา้ถึงโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถห์ลายแห่งมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากถนนขรุขระและ

คบัแคบ รวมถึงโบราณสถานบางแห่งไม่มีเส้นทางเขา้ถึงตวัโบราณสถาน ท าใหก้าร

เดินทางยากล าบาก หรือไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ลย  เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จึง

ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อ พฒันาเส้นทางการคมนาคมไปยงัโบราณสถานใหมี้

ความเหมาะสม สามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะชนิดต่าง ๆ เพื่อให้

การเดินทางเขา้ถึงโบราณสถานมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

                2. ดูแลรักษา ซ่อ มแซมเส้นทางคมนาคม เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่ง

สม ่าเสมอ  ในกรณีท่ีมีเส้นทางเขา้ถึงโบราณสถานอยูแ่ลว้นั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และชุมชนเองควรร่วมกนัดูแลรักษาและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมใหอ้ยูใ่น

สภาพท่ีสามารถใชก้ารไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเดินทางท่ี

สะดวกและปลอดภยั 
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 โบราณสถานกลุ่มท่ี 3 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน คือ 

โบราณสถานท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานหรืออาจมีแต่ไม่เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียวหรือ

ผูม้าเยีย่มชมโบราณสถาน ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในท่ีน่ี ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟ้ ฟ้า ถนน 

หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ ป้ายใหข้อ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมีผลต่อการพฒันา

โบราณสถานในดา้นต่าง ๆ ทั้งการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ หรือพฒันาใหเ้ป็น

แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

 โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการพฒันาดา้นสาธารณู ปโภคพื้นฐานนั้นมีความ

แตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นถนนเขา้ถึงแหล่ง ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  

ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดี

วงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน แหล่งโบราณคดีเขาบนัไดมา้  

 2. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นน ้าประปา ไฟฟ้า หอ้งสุขา ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผาเขา

ตาพรม  ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดี บา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  แหล่ง

โบราณคดีแก่งตาน เมืองเก่าพิชยั 

 3. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นท่ี จอดรถ  ไดแ้ก่  ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ถ ้า

กระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดีวงั

แพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน  เมืองเก่าพิชยั  วดัเสมา คูปราสาท  ม่อนจ าศีล  เจดีย ์วหิารในตลาด

เทศบาลเมืองพิชยั 

 4. โบราณสถานท่ีขาดการพฒัน าดา้นส่ือใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่  เวยีงเจา้เงาะ  เมืองเก่า

พิชยั วดักลางธรรมสาคร  วดัดอนสัก  วดัใหญ่ท่าเสา  วดัมหาธาตุ  วดัดอยแกว้  วดัฤาษีส าราญ  วดัผกั

ราก ม่อนอารักษ์  ม่อนจ าศีล  เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั  วดัเอกา  วดัเสมา  คูปราสาท  วดั

เสาหิน  วดัดอนแกว้  วดัท่าดินแดง  ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่ง

โบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  แหล่งโบราณคดีแก่ง

ตาน วดัทองเหลือ วดัทอ้งลบัแลวดับา้นแก่งใต ้
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ตารางท่ี 9 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

1. สร้างสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการเพื่ออ านวย

ความสะดวก แก่ผูม้าเยีย่มชม

โบราณสถาน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

                1. พฒันา สาธารณูปโภค อนัไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ี

จ าเป็นในการด ารงชีวติ จ  าพวกการขนส่ง การส่ือสาร เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา ป้าย

บอกทาง เป็นตน้ และพฒันา สาธารณูปการ อนัไดแ้ก่  การบริการเพื่อสาธารณะซ่ึง

ด าเนินการโดยองคก์รของรัฐหรือเอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล เช่น ศูนยบ์ริการ

ขอ้มูล หอ้งสุขา ร้านขายของท่ีระลึก พื้นท่ีส าหรับพกัผอ่น ท่ีจอดรถ เป็นตน้  

                สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมากในการพฒันา

โบราณสถานมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่ง ท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้ง

จดัสร้างใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการและปริมาณของนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาศึกษา

เรียนรู้ ในส่วนของจงัหวดัอุตรดิตถมี์โบราณสถานหลายแห่งท่ีสมควรไดรั้บการ

พฒันาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการบางอยา่งท่ีจ  าเป็นเพิ่มเติม 

เพื่อใหโ้บราณสถานมีความพร้อมในการรองรับผูม้าเยีย่มชมได ้ 

                สาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วดั และชุมชน

ควรพฒันาใหก้บัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ 
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ตารางท่ี 9 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

                       1.1 ถนน : ปัจจุบนัการเขา้ถึงโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถห์ลายแห่ง

มีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง เน่ืองจากถนนขรุขระและคบัแคบ ท าใหก้ารเดินทาง

ยากล าบาก ไม่สะดวกเท่าท่ีควร เพราะฉะนั้นจึงควรมีการพฒันาเส้นทางกา รเขา้ถึง

โบราณสถานใหมี้ความเหมาะสม สามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะ

ชนิดต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  

                     1.2 ไฟฟ้า : โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถห์ลายแห่ง ยงัไม่มีไฟฟ้า

เขา้ถึงโดยเฉพาะโบราณสถานท่ีอยูห่่างไกล ท า ใหไ้ม่สามารถพฒันา สาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการดา้นอ่ืน ๆ ต่อไปได ้เพราะฉะนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงควรด าเนินการพฒันาระบบไฟฟ้าไปยงับริเวณโบราณสถาน 

                     1.3 น ้าประปา : โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถห์ลายแห่ง ยงัไม่มีการ

วางท่อประปาเขา้ไปยงัพื้นท่ี โดยเฉพาะโบราณสถานท่ีอยูห่่างไกล ท าใหไ้ม่สามารถ

พฒันาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ดา้นอ่ืน ๆ ต่อไปได ้เพราะฉะนั้น องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงควรด าเนินการพฒันาระบบน ้าประปาไปยงั

บริเวณโบราณสถาน 
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ตารางท่ี 9 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

                       1.4 ป้ายบอกทาง : การเดินทางเพื่อเขา้ถึงโบราณสถานในจงัหวดั 

อุตรดิตถ ์ในกรณีท่ีโบราณสถานนั้นอยูไ่กลและมีเส้นทางซบัซอ้น การไม่มีป้ายบอก

ทางจะส่งผลใหย้ากต่อการเขา้ถึงโบราณสถานเป็นอยา่งมาก ควรมีการติดป้ายบอก

ทางไปโบราณสถานเป็นระยะ ๆ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการเขา้ถึงแหล่ง

ไดง่้ายข้ึน  

                     1.5 ศูนยบ์ริการขอ้มูล : จงัหวดัอุตรดิตถย์งัไม่มีการใหบ้ริการดา้นขอ้มูล

โบราณสถานอยา่งเตม็ท่ี ท าใหป้ระชาชนทั้งในชุมชนเองและประชาชนภายนอก ไม่

ทราบวา่โบราณสถานแห่งใดมีความส าคญัอยา่งไร ส่งผลใหโ้บราณสถานถูกละเลย

และไม่มีใครเห็นคุณค่าความส าคญั ดงันั้นจึงควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลโบราณสถาน

อยา่งทัว่ถึง เพื่อคนในชุมชนและประชาชนทัว่ไปจะไดเ้ห็นคุณ ค่าความส าคญัของ

โบราณสถาน และจะน ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมในการจดัการ การดูแลรักษาและการ

พฒันาต่อไปได ้ทั้งน้ีควรจดัตั้งศูนยบ์ริการใหข้อ้มูลประจ าจงัหวดัอุตรดิตถ ์และควรมี

จุดใหบ้ริการขอ้มูลในบริเวณโบราณสถานแต่ละแห่งเช่นเดียวกนั 

                       1.6 ป้ายใหค้วามรู้ : ควรจดัท าป้ายใหค้วามรู้ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวหรือผู ้
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ตารางท่ี 9 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  ท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้ไดท้ราบขอ้มูลไดใ้นทนัที ภายในป้ายค วรบอกประวติัความ

เป็นมาของโบราณสถาน รูปแบบสถาปัตยกรรม หรือรูปแบบศิลปกรรม หรือเร่ืองเล่า

ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้แก่นกัท่องเท่ียวไดโ้ดยง่าย ซ่ึงภาษาท่ีใช้

ควรเป็นค าท่ีสามารถอ่านเขา้ใจง่าย กระชบั และชดัเจน 

                     1.7 หอ้งสุขา : เป็นสาธารณูปการท่ีมีความจ าเป็นอยา่งมาก หากตอ้งการ

พฒันาโบราณสถานนั้นใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการคือการสร้างหอ้ง

สุขา ซ่ึงตอ้งมีเพียงพอต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว ในกรณีท่ีเป็นศาสนสถานจ าเป็นตอ้ง

สร้างหอ้งสุขาแยกออกจากส่วนของพระสงฆ ์และหอ้งสุขาจะต้ องมีการท าความ

สะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

                     1.8 ท่ีจอดรถ : ควรจดัสรรพื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถใหก้บัผูท่ี้มาเยีย่มชม

โบราณสถาน อาจแบ่งพื้นท่ีบางส่วนในบริเวณโบราณสถานหรือบริเวณใกลเ้คียง เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการจอดรถใหก้บันกัท่องเท่ียว 

                     1.9 ร้านจ าหน่ายอาหาร และของท่ีระลึก : ควรจดัท าร้านจ าหน่ายอาหาร

และเคร่ืองด่ืมเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว อาจมีการจ าหน่ายอาหารพื้นเมืองควบคู่ไปดว้ย  
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ตารางท่ี 9 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  และเนน้การจ าหน่ายของท่ีระลึกประเภทงานหตัถกรรมในทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมใหค้น

ในชุมชนมีรายได ้

                     1.10 ถงัขยะหรืออุปกรณ์รองรับส่ิงปฏิกลู ควรมีรูปแบบท่ีง่ายและ

สะดวกในการสับเปล่ียนถ่ายเท รวมถึงง่ายต่อการบ ารุงรักษา ซ่ึงควรติดตั้งไวใ้น

บริเวณโบราณสถานทุกแห่ง 

2. ดูแลรักษา สาธารณูปโภค

และ สาธารณูปการ เพื่อให้

สามารถใชไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

                1. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลโบราณสถาน วดัและชุมชน

ควรร่วมกนัดูแลรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทัว่บริเวณโบราณสถาน ทั้ง

การรักษาความสะอาด การตรวจสภาพ และการซ่อมแซม เพื่อให้ สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชก้ารไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพในระยะ

เวลานาน 
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 โบราณสถานกลุ่มท่ี 4 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ คือ โบราณสถานท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง ทางดา้นกายภาพตามกาลเวลาท่ีผา่นไป หรือ

อาจเกิดข้ึนเพราะสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ การเปล่ียนแปลงทางธรณี วทิยา 

วชัพืช สัตว ์เป็นตน้ หรืออาจเกิดจากภยั พิบติัทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้าท่วม ลมพาย ุเป็น

ตน้ 

 โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ ไดแ้ก่  

 1. เวยีงเจา้เงาะ มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นโดยรอบบริเวณ  

 2. เมืองเก่าพิชยั มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นโดยรอบบริเวณ 

 3. วดัเจดียคี์รีวหิาร มีวชัพืชข้ึน ปกคลุมหนาแน่น  และมีนกเขา้มาอยูอ่าศยัสร้างความ

สกปรกใหก้บัโบราณสถาน 

 4. วดัดอนสัก ในส่วนของเคร่ืองไมป้ระดบัหลงัคาวหิารเร่ิมผพุงัตามกาลเวลา 

 5. วดัดอยแกว้ โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้กใชป้ ระโยชน์ใด ๆ จึงไม่ไดรั้บการดูแล และถูกทิ้งร้าง

ไว ้ภายนอกโบสถมี์วชัพืชข้ึนโดยรอบ ส่วนภายในโบสถเ์ตม็ไปดว้ยมูลนก 

 6. วดัฤาษีส าราญ มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่น โดยไม่มีการดูแลรักษา 

 7. วดัเอกา มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นโดยรอบบริเวณ 

 8. วดัเสาหิน โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้ก ใชป้ระโยชน์เน่ืองจากตั้งอยูค่นละฝ่ังกบัวดัเสาหินใน

ปัจจุบนั มีการดูแลในระดบัหน่ึง แต่ยงัเห็นร่องรอยความทรุดโทรมอยู ่

 9. วดัทอ้งลบัแล มีร่องรอยแตกร้าวบริเวณผนงัวหิารหลายแห่ง 

 10. วดัทองเหลือ มีวชัพืชข้ึนบนฐานเจดียเ์ล็กนอ้ย 

 11. วดัท่าดินแดง โบสถเ์ก่าไม่ไดถู้ กใชป้ระโยชน์ใด ๆ จึงไม่ไดรั้บการดูแล และถูกทิ้ง

ร้างไว ้ภายนอกโบสถมี์วชัพืชข้ึนโดยรอบ และภายในโบสถเ์ตม็ไปดว้ยมูลนก 

 12. วดัเสมา มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นโดยรอบบริเวณ 

 13. คูปราสาท มีวชัพืชข้ึนปกคลุมหนาแน่นโดยรอบบริเวณ 

 14. ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ทางข้ึนไปบริเ วณแหล่งเป็นป่ารกทึบ ไม่ มีเส้นทางท่ี

สามารถข้ึนไปได ้ 
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 15. ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง ทางข้ึนไปบริเวณแหล่งเป็นป่ารกทึบ ไม่มีเส้นทางท่ี

สามารถข้ึนไปได้
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

1. การอนุรักษ ์การ ป้องกนั

การเส่ือมสภาพ และการ

ซ่อมแซม 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

                   1. การรักษาสภาพดั้งเดิมของโบราณสถาน 

                     การรักษาสภาพโบราณสถานนั้น จะใชก้ระบวนการอนุรักษโ์บราณสถาน 

ซ่ึงก็คือการดูแลรักษาเพื่อใหค้งคุณค่าไว ้และหมายรวมถึงการป้องกนั การรักษา การ

สงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ เพื่อรักษาขอ้มูลทา งวชิาการและการศึกษาใหค้ง

อยูก่บัโบราณสถานเหล่านั้น โดยสามารถใชห้ลกัการอนุรักษ ์ในหมวดท่ี 5 ของร่างกฏ

บตัรอิโคโมสไทยวา่ดว้ยการอนุรักษแ์ละบริหารจดัการโบราณสถานและวฒันธรรมท่ี

เก่ียวขอ้งได ้(www.icomosthai.org) ดงัต่อไปน้ี 

                     1.1 การกระท าใด ๆ ท่ี ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพต่อ

โบราณสถาน และมรดกวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งท าหลกัฐานแสดงไวใ้หป้รากฏ เช่น 

บนัทึกเป็นเอกสาร รูปถ่าย เขียนแบบ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 

                     1.2 โบราณสถาน โบราณวตัถุ จิตรกรรม ประติมากรรม ท่ีมีคุณค่า

ความส าคญั และหาไดย้าก ตอ้งด าเนินการอนุรักษโ์ดยไม่มีการแกไ้ข เพื่อรักษาคุณค่า

และความเป็นของแทไ้วไ้ดแ้ก่ รูปแบบ วสัดุ ฝีมือช่าง และสภาพโดยรอบ ดงันั้นควรจะ

เลือกอนุรักษด์ว้ยวธีิป้องกนัการเส่ือมสภาพ วธีิการสงวนรักษา 
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  วธีิการเสริมความมัน่คงแขง็แรงเท่านั้น 

                     1.3 โบราณสถานท่ีเป็นปูชนียสถานอนัเป็นท่ีเคารพบูชา ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั

คุน้เคยกนัดีของประชาชนโดยทัว่ไป จะตอ้งบูรณะ ไวโ้ดยไม่มีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง

ลกัษณะ สี และทรวดทรง ซ่ึงจะท าใหโ้บราณสถานนั้นหมดคุณค่า หรือเส่ือมความ

ศกัด์ิสิทธ์ิไป 

                     1.4 จุดมุ่งหมายของการอนุรักษโ์บราณสถาน คือการใชป้ระโยชน์ และ

การรักษาโบราณสถานไว ้ณ บริเวณท่ีคน้พบอยา่งย ัง่ยนืและเหมาะสม การเคล่ือนยา้ย

โบราณสถาน หรือช้ินส่วนของโบราณสถานไปยงัท่ีตั้งใหม่ ถือเป็นการฝ่าฝืนหลกัการ

อนุรักษโ์บราณสถาน ยกเวน้พิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่เป็นวธีิการสุดทา้ยใน

การในการป้องกนัการช ารุดเสียหาย หรือการถูกโจรกรรม แต่จะตอ้งน าโบราณสถาน

หรือช้ินส่วนโบราณสถานนั้นม ารักษาไวใ้นสถานท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งตามกฎหมาย 

โดยตอ้งจ าลองแบบช้ินส่วนโบราณสถานท่ีถอดยา้ยมาไปประกอบไวท่ี้โบราณสถาน

นั้นแทน  

                     1.5 การบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอและการใชส้อยอยา่งต่อเน่ืองคือการ 
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  อนุรักษข์ั้นพื้นฐานของมรดกวฒันธรรมท่ีดีท่ีสุด 

                     1.6 โบราณสถานท่ีมีการอนุรักษโ์ดยมีการแกไ้ขมาก่อนแลว้ จะตอ้ง

พิจารณาศึกษาใหล้ะเอียดวา่ได้ บูรณะแกไ้ขมาแลว้ก่ีคร้ัง ผดิถูกอยา่งไร ระยะเวลานาน

เท่าไร การอนุรักษใ์หม่ท่ีจะท าน้ีไม่จ  าเป็นจะตอ้งใชแ้บบใดแบบหน่ึงเสมอไป แต่ให้

พิจารณาเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเป็นหลกัในการอนุรักษ ์เพื่อใหโ้บราณสถานนั้นมี

คุณค่าและความส าคญัมากท่ีสุด ทั้งน้ีจะตอ้งท าเป็นหลกัฐา นแสดงใหป้รากฏถึงการ

เปล่ียนแปลงแกไ้ขจะดว้ยวธีิการบนัทึกเป็นเอกสาร เขียนแบบไว ้ท าหุ่นจ าลอง หรือ

โดยวธีิการอนุรักษก์็ได ้

                     1.7 ในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการอนุรักษแ์หล่งโบราณสถานท่ียงัไม่มีการ

คุกคาม จะตอ้งไม่ท าลายหลกัฐานมากไปกวา่ความจ าเป็นเพื่อบ รรลุถึงเป้าหมายทาง

วชิาการ ควรเหลือส่วนท่ีไม่มีการรบกวนไวเ้พื่อการวจิยัต่อไปในอนาคต การขดุคน้

อยา่งเตม็พื้นท่ีควรด าเนินการตามแผนงานท่ีผา่นการไตร่ตรองอยา่งถ่ีถว้น ภายหลงัการ

ประเมินความส าคญัของแหล่งเป็นอยา่งดีแลว้ 

                     1.8 โบราณสถานท่ียงัมีประโยชน์ใชส้อยอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง อาจจะท าการ 
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  อนุรักษโ์ดยการเสริมสร้าง หรือต่อเติมส่ิงท่ีจ  าเป็นข้ึนใหม่ก็ไดเ้พื่อความเหมาะสมใน 

การใชง้าน ทั้งน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างใหเ้หมือนของเดิมทีเดียวแต่ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนใหม่นั้น

จะตอ้งกลมกลืนและไม่ท าลายโบราณสถานนั้นใหด้อ้ยค่าลงไป 

                     1.9 การอนุรักษโ์บราณสถานโดยวธีิการปฏิสังขรณ์เพื่อประโยชน์ในการ

อธิบายส่ือความหมา ยนั้น ควรเป็นไปตามขอ้มูลหลกัฐานท่ีผา่นศึกษาวเิคราะห์ตีความ

อยา่งมีเหตุผลและเป็นท่ียอมรับ โดยใหค้  านึงถึงการท่ีจะสามารถปรับเปล่ียน แกไ้ขได้

ในอนาคต ดงันั้นจึงควรหลีกเล่ียงการรบกวนหลกัฐานดั้งเดิมท่ียงัหลงเหลืออยู ่ไม่ควร

ก่อสร้างทบัลงบนซากโบราณเลยทนัที และควรให้ สังเกตไดถึ้งความแตกต่างจากซาก

เดิม 

                ซ่ึงการ อนุรักษโ์บราณสถาน  เป็นกระบวนการใหญ่ในการจดัการ

โบราณสถานเพื่อใหค้งอยูแ่ละเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึง

การลงมือปฏิบติัในการอนุรักษซ่์อมแซมโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์มีหลาย

ระดบัขั้นตามสภาพความเสียหายและตามวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่  

     การป้องกนั (Protection) คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให ้
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  เกิดผลในการปกป้องหรือคุม้ครองสภาพทางกายภาพของสถานท่ีใหพ้น้จากการ

เส่ือมสภาพผพุงั การสูญหาย หรือการถูกท าอนัตราย เช่น จากภาวะอากาศหรือภยั

ธรรมชาติ สัตว ์หรือมนุษย ์

                การเสริมสร้างความมัน่คง หรือการอนุรักษท์างวทิยาศาสต ร์ (Stabilization) 

คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มี

ความสามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไดสื้บต่อไป หรือเป็นการท า

ใหโ้ครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีไม่แขง็แรงปลอดภยั หรือท่ีมีการเส่ือมสภาพใหมี้

ความมัน่คงข้ึนโดยไม่เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือเพิ่มเติม 

      การสงวนรักษา (Preservation) คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม

เพื่อท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งรูปทรงของอาคาร บูรณภาพ (Integrity) และวสัดุก่อสร้าง รวมถึง

ลกัษณะและชนิดของพนัธ์ุไมต้กแต่งเดิมบนท่ีตั้งใหค้งอยูต่ามท่ีปรากฏในปัจจุบนั

สืบไป 

      การบูรณะ (Restoration) คือ การท าใหรู้ปทรงหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของ

สถานท่ีนั้นปรากฏใหเ้ห็นเช่นท่ีเคยเป็นในอดีต อาจเป็นการเอาส่วนต่อเติมท่ีสร้างข้ึน 
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  ภายหลงัออก หรือเป็นการเสริมทดแทนส่วนดั้งเดิมท่ีขาดหายไป 

2. การดูแลรักษา

โบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร 

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

                  1. การดูแลรักษา การป้องกนัการเส่ือมสภาพ และการซ่อมแซม  

                    1.1 ตรวจสภาพโบราณสถาน คือการส ารวจและบนัทึกสภาพทางกายภาพ

ของโบราณสถาน เช่น ฐานราก ก าแพง ผนงั หลงัคา เป็นตน้ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหา

จุดบกพร่องท่ีจ าเป็ นตอ้งท าการซ่อมแซม หรือจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพท่ี

ตอ้งติดตามอยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีปฏิบติัการในส่วนน้ี ไดแ้ก่ สถาปนิก วศิวกร 

ช่างส ารวจ  ท่ี มีความเช่ียวชาญทางดา้นโบราณสถาน  หรือคนในชุมชนก็สามารถจด

บนัทึกสภาพโบราณสถานในเบ้ืองตน้ไดเ้ช่นกนั 

                          การตรวจสภาพโบราณสถานควรมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ควรมี

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมาท าการตรวจสภาพโบราณสถานแต่ละแห่ง อยา่งนอ้ยเป็นประจ า

ทุก 1 ปี หรือทุก 3 ปี หรือทุก 5 ปี เพื่อสามารถติดตามแกไ้ขความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

                     1.2 รายงานสภาพโบราณสถาน  คือการรายงานสภาพโบราณสถาน คือ

การบนัทึกขอ้มูลจากการตรวจสภาพโบราณสถานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบดว้ย  
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ตารางท่ี 10 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  สภาพของโครงสร้างแต่ละส่วนของโบราณสถาน ขอ้เสนอในการซ่อมแซม และการ

จดัล าดบัความเร่งด่วนในการดูแลรักษา (สมชาติ จึงสิริอารักษ์ , 2540: 37-38) ซ่ึงการ

รายงานสภาพโบราณสถานจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษโ์บราณสถานต่อไปใน

อนาคต  
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 โบราณสถานกลุ่มท่ี 5 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการ

กระท าของมนุษย์  คือ โบราณสถานท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพจากการกระท าของ

มนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

 การกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลให้ โบราณสถานเส่ือมสภาพทางตรง เช่น การลกัลอบขดุ

เจาะ การร้ือถอน การท าลาย การโยกยา้ย การลกัขโมย การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางศิลปกรรม เป็น

ตน้ การกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลใหโ้บราณสถานเส่ือมสภาพทางออ้ม เช่น การพฒันาบา้นเมือง 

การก่อสร้างอาคารหรือร้านคา้ประชิดรุกล ้าเขตโบราณส ถาน ส่งผลใหท้ าลายคุณค่าและทศันียภาพ

ความงามของโบราณสถาน รวมถึงการก่อสร้างอาคารยงัท าใหเ้กิดแรงสั่นสะเทือนและมลพิษท่ี

สามารถส่งผลต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานได ้นอกจากน้ีความเส่ือมสภาพของ

โบราณสถาน อาจเกิดจากการขาดก าลงัเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรในการดูแลรักษาโบราณส ถานอยา่ง

ทัว่ถึง และการขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาโบราณสถานของประชาชน 

 โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง จากการ

กระท าของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 

 1. การกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลใหโ้บราณสถานเส่ือมสภาพทางตรง ไดแ้ก่ 

 1.1 วดัเจดียคี์รีวหิาร มีการใชโ้บราณสถานเป็นท่ีเก็บของ และไม่มีการดูแลรักษา 

ท าใหโ้บราณสถานเส่ือมโทรมมาก 

 1.2 วดัดอยแกว้ มีการใชโ้บสน์เก่าเป็นท่ีเก็บ ของ  รวมถึงไม่ไดรั้บการดูแล รักษา

และไม่ไดรั้บการซ่อมแซมอยา่งเหมาะสม  

 1.3 วดัท่าดินแดง มีการใชโ้บสน์เก่า เป็นท่ี เก็บส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช้ งานแลว้ รวมถึง

ไม่ไดรั้บการดูแลรักษาและไม่ไดรั้บการซ่อมแซมอยา่งเหมาะสม  

 1.4 ม่อนอารักษ ์มีการไถปรับพื้นท่ีเพื่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นการ

ท าลายหลกัฐานทางโบราณคดีท่ียงัคงอยูใ่ตดิ้น 

 1.5 เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั มีแม่คา้พอ่คา้ใชพ้ื้นท่ีรอบวิ หารเป็นท่ี

วางของ และจอดรถมอเตอร์ไซด์ 

 1.6 วดัเอกา มีการลกัลอบขดุหลายคร้ัง มีการเคล่ือนยา้ยช้ินส่วนศิลาแลง และไม่มี

การดูแลรักษา 
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 1.7 วดับา้นแก่งใต ้มีการสร้างวหิารใหม่ทบัวหิารเก่า ท าใหไ้ม่เห็นลกัษณะของ

โบสถด์ั้งเดิม 

 2. การกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลใหโ้บราณสถาน เส่ือมสภาพทางออ้ม  ซ่ึงส าหรับ

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ เกิดจากการขาดก าลงัเจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากรในการดูแลรักษา

โบราณสถานอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการขาดจิตส านึก และการเพิกเฉยต่อก ารดูแลรักษาโบราณสถาน

ของคนในชุมชน ไดแ้ก่ แหล่งโบราณคดีเวยีงเจา้เงาะ เมืองเก่าพิชยั วดัฤาษีส าราญ ภาพเขียนสีผาเขา

ตาพรม ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  ม่อนจ าศีล  วดัเสมา  คูปราสาท วดัทอ้งลบัแล  แหล่งโบราณคดีปาง

ตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดี บา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  แหล่งโบราณคดีแก่งตาน
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย  ์

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

1. บงัคบัใชก้ฏหมาย เก่ียวกบั

โบราณสถาน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

                 1. กฎหมายหลกัท่ีตราข้ึนเพื่อ ดูแลรักษาโบราณสถานนั้น ปรากฏอยูใ่น

พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ .ศ.

2504 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 หมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 5 รวมถึงยงัมี

กฏหมายหรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน ามาด าเนินการจดัการโบราณสถาน ในการ

ควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดการท าลาย บุกรุก หรือท าใหเ้ส่ือมค่าได ้เช่น ประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน พ.ศ. 2497 พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ .ศ.2518 พระราชบญัญติัท่ีราชพสัดุ พ .ศ.

2518 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ.2522 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นตน้ 

2. บงัคบัใชก้ฏหมา ยกบัผูเ้ขา้

ชมโบราณสถาน 

 หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                 1. ใชม้าตรการควบคุมดูแลโบราณสถาน  คือ การใชก้ฏหมายมาเป็นขอ้หา้ม 

หรือขอ้ก าหนดโทษ ซ่ึงในปัจจุบนัมาตรการการเขา้ชมโบราณสถานอยูภ่ายใตข้อ้บงัคบั

ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2539) อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 13 

วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

                     1. ไม่เคล่ือนยา้ยส่ิงต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน 

                   2.ไม่ขีด เขียน หรือท าใหป้รากฏดว้ยประการใด ๆ ซ่ึงขอ้ความ ภาพ หรือรูป

รอยใด ๆ ลงบนโบราณสถาน 

                   3. ไม่น าอาวธุ วตัถุระเบิด วตัถุเช้ือเพลิง หรือสารเคมีอนัจะก่อใหเ้กิด

อนัตรายเขา้ไปในโบราณสถาน 

                   4. ไม่ปีนป่ายโบราณสถานหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความ

ช ารุดเสียหาย หรือก่อใหเ้กิดความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่โบราณสถาน 

                   5. ไม่เทหรือถ่ายทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกลูลง ณ ท่ีใด ๆ ภายใน

โบราณสถานนอกจากท่ีซ่ึงจดัไว ้

                 6. ไม่กระท าการใด ๆ ภายในเขตโบราณสถานอนัเป็นท่ีน่ารังเกียจหรือเป็นท่ี

เส่ือมเสียต่อศีลธรรมอนัดี หรือลบหลู่ดูหม่ินศาสนาและวฒันธรรม หรือก่อความร าคาญ

แก่ผูเ้ขา้ชมอ่ืน ๆ 

                *โดยก าหนดโทษในการฝ่าฝืนตามมาตรา 34 ใหต้อ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 

1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (กรมศิลปากร, 2544: 33-36 ) 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

3. เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจ

ดา้นกฏหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

                1. ปัญหาดา้นกฏหมายในปัจจุบนั มิไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งเคร่งครัด อาจเป็ น

เพราะผูท่ี้สามารถบงัคบัใชก้ฏหมายไม่มีความรู้เก่ียวกบักฏหมายดา้นโบราณสถานมาก

พอ หรือประชาชนไม่ทราบวา่มีกฏหมายท่ีตราข้ึนเพื่อดูแลรักษาโบราณสถาน จึงไม่มี

ใครสนใจท่ีจะน าขอ้กฏหมายดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงการท่ีจะใชก้ฏหมายดา้น

โบราณสถานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประ โยชน์สูงสุดนั้น ส่ิงส าคญัคือควรมี

มาตรการการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นขอ้กฏหมาย ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของ

โบราณสถาน ช้ีแจงขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัโบราณสถานสู่สาธารณะชน ให้

เป็นท่ีทราบและเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง  ทั้งหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแล รักษา

โบราณสถาน เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไปจนถึงประชาชนในพื้นท่ีบริเวณโบราณสถานและ

ประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่มกัไม่ใส่ใจและไม่ใหค้วามส าคญักบั

ขอ้บงัคบัทางกฏหมาย รวมทั้งผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฏหมายมกัปล่อยปละ

ละเลย ดงันั้นมาตรการการเผยแพร่คว ามรู้ความเขา้ใจดา้นขอ้กฏหมายจึงเป็นการ

แกปั้ญหาเพื่อใหทุ้กฝ่ายสามารถน าขอ้กฏหมายต่าง ๆ ไปใชโ้ดยทัว่กนั 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

4. ดูแลรักษาโบราณสถานอยา่ง

ต่อเน่ือง 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

                 1. ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนมีหนา้ท่ี

ใหค้วามร่วมมือ กนัในการอนุรักษโ์บราณสถานจึงจะเป็นไปได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ

ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด ซ่ึงกิจกรรมพื้นฐานท่ีสามารถปฏิบติั ไดแ้ก่  

                     1.1 การใชม้าตรการดา้นการบ ารุงรักษาโบราณสถาน มีทั้งดา้นการศึ กษา

และดา้นการอนุรักษ ์ในส่วนดา้นการศึกษา เป็นขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อหาขอ้มูล 

เร่ืองราวความเป็นมาของโบราณสถานนั้น ๆ วา่สร้างข้ึนเม่ือใด ใชป้ระโยชน์ในดา้นใด 

และใครเป็นผูส้ร้างหรือควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ โดยศึกษาจากหลกัฐานท่ีเหลืออยู ่

ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนการขดุคน้ ขดุแต่งตามวชิาการทางโบราณคดี 

เพื่อใชเ้ป็นเร่ืองราวท่ีสามารถเผยแพร่แก่บุคคลทัว่ไป  ในส่วนดา้นการอนุรักษ ์เป็น

ขั้นตอนต่อมาในการดูแลรักษาโบราณสถานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีท่ีสุด เพื่อป้องกนัการ

สูญเสียหลกัฐานและคุณค่าของศิลปกรรม สถาปัตยกรรมตลอดจนเพื่ อการดึงดูดความ

สนใจจากนกัท่องเท่ียว 

                     1.2 การรักษาความสะอาดโบราณสถาน หรือการป้องกนัความเสียหายแก่

โบราณสถาน เช่น การถาง ก าจดัและควบคุมวชัพืชท่ีติดกบัโบราณสถานและบริเวณ 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย  ์ (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  โดยรอบ การก าจดัส่ิงกีดขวางบริเวณโบราณสถาน การเก็บขยะมูลฝอย เป็นตน้ 

                     1.3 การปกป้องคุม้ครอง รักษาความปลอดภยัโบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง 

เช่น การดูแลรั กษาโบราณสถานโดยการจดัเวรยาม การส ารวจสภาพปัญหา

โบราณสถานและส่ิงแวดลอ้มของโบราณสถานเบ้ืองตน้ การเสริมความมัน่คงใหก้บั

โบราณสถาน เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีการจดัตั้งกลุ่มผูดู้แลโบราณสถานโดยคนในชุมชน สลบั

สับเปล่ียนกนัในแต่ละวนัหรือแต่ละช่วงเวลา เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานให้ มีสภาพท่ี

พร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียวอยูเ่สมอ 

5. ปลูกฝังจิตส านึกใหค้นใน

ชุมชนเห็นคุณค่าและ

ความส าคญัของโบราณสถาน 

หน่วยงานภาครัฐ  

1. กรมศิลปากร  

2. ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคประชาชน 

4. พระภิกษุสงฆ ์

5. คนในชุมชน 

                 1. ถ่ายทอดความรู้และวธีิการดูแลรักษาโบราณสถานใหก้บัชุมชน และ

ส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าของโบราณสถาน  เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ี

สามารถลดความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน คือการใหป้ระชาชนเขา้มามี

บทบาทในการดูแลรักษา โดยทางภาครัฐตอ้งถ่ายทอดความรู้ และวธีิการดูแลรักษา

โบราณสถานใหก้บับุคลากรส่วนทอ้งถ่ินและคนในชุมชน เน่ืองจากบุคลากรของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจตอ้งด าเนินการ และริเร่ิมการปฏิบติังานดา้นการ

ดูแลรักษาโบราณสถาน วธีิการน้ีมีจุดมุ่งหมายใหมี้กิจกรรมเพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่ 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

 6. นกัเรียน,นกัศึกษา 

7. ประชาชนทัว่ไป 

บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคนในชุมชน เพื่อพฒันาบุคลากรดา้น การ

ดูแลรักษาโบราณสถาน และสามารถเผยแพร่ความรู้ ท่ีจ  าเป็นต่อไปได ้ สามารถท าได้

โดยการจดัสัมมนาภายในชุมชนหรือจดัอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการ

อนุรักษแ์ละดูแลรักษาเบ้ืองตน้ โดยมีผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงผูท่ี้ปฏิบติังาน

ในพื้นท่ีจากหน่วยราชการหรือเอกชนมาร่วมด าเนินการเพื่อใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน า

ต่าง ๆ นอกจากน้ีควรมีการจดัท าคู่มือการดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อเป็นแนวทางให้

ในแต่ละชุมชนดว้ย 

                 ในปัจจุบนักรมศิลปากร มีการจดัตั้งเครือข่ายอาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแล

รักษามรดกทางศิลปวฒันธรร ม (อส.มศ.) โดยใหช้าวบา้นในทอ้งถ่ินท่ีสมคัรใจ เขา้รับ

การอบรมในโครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม 

ชาวบา้นสามารถท าหนา้ท่ีช่วยดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุในพื้นท่ีเพื่อป้องกนั

การช ารุดหกัพงั หรือสูญหาย และสามารถปฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของกรมศิลปากร

ในการส ารวจทางวชิาการหรือการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานได ้ซ่ึงภารกิจหลกัของ 

อส.มศ. คือ การดูแลรักษาความสะอาดโบราณสถานและการตรวจสอบสภาพ 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  โบราณสถานในพื้นท่ี เพื่อป้องกนัการเสียหาย และเม่ือพบเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบั

โบราณวตัถุและโบราณสถาน จะตอ้งรีบแจง้ส านกัศิลปากรท่ีตนเองสังกั ดทนัที (ส านกั

ศิลปากรส่วนภูมิภาค, 2553: 214) 

                 ประโยช น์จากการท่ีชุมชนผา่นการอบรมเก่ียวกบัการดูแลโบราณสถาน 

นอกจากจะท าใหค้นในชุมชนรู้และเขา้ใจในการดูแลรักษาโบราณสถานอยา่งถูกตอ้ง

และเหมาะสมแลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าของ

โบราณสถาน เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนโบราณสถานเหล่านั้นอีกดว้ย ซ่ึงจะเ ป็น

ประโยชน์ในการลดความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานอยา่งมาก 

                  กิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าและ

ความส าคญัของโบราณสถาน ไดแ้ก่ 

                      1.1 ดูแลรักษาโบราณสถานอยา่งสม ่าเสมอ  เป็นภารกิจท่ีตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชนจึงจะเป็นไปได้ อยา่งมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ

และมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือทุกฝ่ายมีความเขา้ใจในความส าคญัและ

ประโยชน์ของทรัพยากรทางวฒันธรรมเหล่านั้น ซ่ึงตามท่ีพระราชบญัญติัก าหนดแผน 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ . 2542 

ก าหนดใหท้อ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิ น

ของตนเอง กรมศิลปากรจึงไดถ่้ายโอนภารกิจบางอยา่งใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการดูแลโบราณสถานระดบัทอ้งถ่ิน 

กิจกรรมพื้นฐานท่ีส่วนทอ้งถ่ินและประชาชนสามารถปฏิบติั ไดแ้ก่ 

                                 1.1.1 การรักษาความสะอาดโบราณสถาน หรือการป้องกันความ

เสียหายแก่โบราณสถาน เช่น การถาง ก าจดัและควบคุมวชัพืชท่ีติดกบัโบราณสถาน

และบริเวณโดยรอบ การก าจดัส่ิงกีดขวางบริเวณโบราณสถาน 

                              1.1.2 การอนุรักษ ์ปกป้องคุม้ครอง รักษาความปลอดภยั

โบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน โดยการจดัเวรยาม การ

ส ารวจสภาพปัญหาโบราณสถานและส่ิงแวดลอ้มของโบราณสถาน การเสริมความ

มัน่คงใหก้บัโบราณสถาน 

                      1.2 ปลูกฝังจิตส านึกในการเห็นคุณค่าของโบราณสถานแก่ประชาชนและ

เยาวชนในพื้นท่ี ท าไดโ้ดยการส่งเสริมการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ 
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ตารางท่ี 11 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย์  (ต่อ) 

แนวทางการจัดการ หน่วยงานทีม่ีส่วนร่วม รายละเอยีดกจิกรรม 

  และโบราณสถาน รวมถึงคุณค่าความส าคญัของทรัพยากรทางวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใหก้บั

ประชาชนและเยาวชน ทุกเพศทุกวยัทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ท า

ไดโ้ดยการจดักิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือภายในชุมชนใหมี้ความเช่ือมโยงหรือ

เก่ียวขอ้งกบัโบราณสถาน นอกจากน้ีควรมีการส่งเสริมใหมี้การศึกษาวจิยั เรียนรู้เพื่อท า

ความเขา้ใจทรัพยากรในทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึนอีกดว้ย 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 การวจิยัเร่ือง “แนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ วเิคราะห์สภาพปัญหา ของ

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  และ เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบรา ณสถานใน

จงัหวดัอุตรดิตถ ์

 กระบวนการส าคญัในงานวจิยัช้ินน้ี คือการประเมิน สภาพทางกายภาพของ

โบราณสถานในปัจจุบนั เช่น ระบบการสัญจร การเขา้ถึง ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง  

ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน  การดูแลรักษาและพฒันา  และการประเมินความเส่ียงต่อการ

เส่ือมสภ าพของโบราณสถานทั้ง จากธรรมชาติ และ จากการกระท าของมนุษย์  โดยมีประเด็น

การศึกษาเพื่อวเิคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพท่ีพบในโบราณสถานแต่ละแห่งในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

และเพื่อก าหนดแนวทางการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์

 โดยมีขอบเขต ดา้นเน้ือหา ของการวจิยั  คือ ศึกษา รวบรวม ขอ้มูลโบราณสถาน ทั้ง 47 

แห่งในจงัหวดัอุตรดิตถ์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ.2554) ประเมินสภาพทางกายภาพของ

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ประกอบดว้ยการประเมินสภาพทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระบบการ

สัญจรการเขา้ถึง ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานใกลเ้คียง  ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้ นฐาน  การ

ดูแลรักษาและพฒันา  และการประเมินความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถานทั้ง จาก

ธรรมชาติ และ จากการกระท าของมนุษย์  รวมถึง เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการ

โบราณสถาน 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีของการวจิยั  ไดแ้ก่ โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งหมด จ านวน 

47 แห่ง แบ่งเป็ นโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษาแลว้ จ านวน 15 แห่ง และ

โบราณสถานท่ียงัไม่ไดข้ึ้นทะเบียนในพระราชกิจจานุเบกษา จ านวน 32 แห่ง (กรมศิลปากร , ส านกั

โบราณคดี, 2552) 
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 ผูว้จิยั ใชว้ธีิการวจิยัเชิงส ารวจและ ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน เพื่อ

ก าหนดแนวทางการ จดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ โดยมีขั้นตอนวธีิกา รเก็บรวบรวม

ขอ้มูล จากการศึกษาเอกสาร หรือ  การทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกบัจงัหวดัอุตรดิตถท์างดา้น

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรมในจงัหวดัอุตรดิตถ ์รวมถึงศึกษา

เอกสารเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎี ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  การอนุรักษ์

โบราณสถาน และการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน 

 อีกวธีิการหน่ึงท่ีใช ้คือ การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ดว้ยการลงพื้นท่ีส ารวจ เพื่อ เขา้ถึง

แหล่งขอ้มูลใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยการส ารวจ และการสัมภาษณ์  เพิ่อประเมินส ภาพทาง

กายภาพของโบราณสถาน และ ก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดั

อุตรดิตถ ์โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

  
สรุปผลการศึกษา 

 1. การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

   การประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถาน เป็นการบนัทึกขอ้มูลสภ าพ

ปัจจุบนั และเป็นการระบุสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ซ่ึงในการ

ประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานนั้น ผูว้จิยัใชอ้งคค์วามรู้ทางวชิาการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

ร่วมกบัขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจโบราณสถานแต่ละแห่ง ในการประเมินนั้นประกอบดว้ย ขอ้มูล

ทาง วชิาการ ของโบราณสถานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  การสัญจรหรือการเขา้ถึง โบราณสถาณ  

ความสัมพนัธ์กบัโบราณสถานแห่งอ่ืน  ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ภายในโบราณสถาน 

ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของ โบราณสถานทั้งจากธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์   ซ่ึง

รายละเอียดของโบราณสถา นแต่ละแห่งท่ีไดจ้ากขั้นตอนการประเมินสภาพทางกายภาพของ

โบราณสถานนั้น แสดงอยูใ่นตารางท่ี 6 

  2. การวเิคราะห์สภาพปัญหาของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ 

   จากการประเมินสภาพทางกายภาพของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ผูว้จิยัพบวา่

สภาพทางกายภาพของโบราณสถานท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
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โบราณสถานกลุ่มท่ี 1 โบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษา

และวชิาการ  คือโบราณสถานท่ีไม่มีผูท้  าการศึกษาคน้ควา้ หรือเคยมีการศึกษาคน้ควา้เพียงเบ้ืองตน้ 

และไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมจากเดิม ท าใหข้อ้มูลทางวชิากา รของโบราณสถานนั้น ๆ มีในปริมาณ

นอ้ยและไม่ครบถว้น ส่งผลใหไ้ม่สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางวชิาการของโบราณสถานได้

อยา่งเตม็ท่ี  ซ่ึงโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและ

วชิาการ ไดแ้ก่  

วดักลางธรรมสาคร  วดัดอนสัก  วดัมหาธาตุ  วดัใหญ่ท่ าเสา  วดัดอยแกว้  วดัฤาษี

ส าราญ  วดัผกัราก  วดัเสาหิน  วดัท่าดินแดง  ม่อนอารักษ์  วดัทองเหลือ  เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาล

เมืองพิชยั วดัเอกา วดัเสมา วดัทอ้งลบัแล วดัดอนแกว้ วดัวงัหมู วดับา้นแก่งใต ้ 

ในส่วนของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์

ค่อนขา้งมากแต่ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ ไดแ้ก่ แหล่งโบราณคดี

เวยีงเจา้ เมืองเก่าพิชยั  ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง 

แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน  

โบราณสถานกลุ่ มท่ี 2 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง  คือ 

โบราณสถานท่ียงัไม่มีการพฒันาดา้นเส้นทางการคมนาคม ท าใหโ้บราณสถานเหล่านั้นสามารถ

เขา้ถึงไดอ้ยา่งยากล าบาก หรือไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ลย ซ่ึงส่งผลใหต้วัโบราณสถานและบริเวณ

โดยรอบโบราณสถานขาดการดูแลรักษาและไม่สามา รถสร้างประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึง

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. โบราณสถานท่ีตั้งอยูห่่างไกลและไม่มีเส้นทางการเขา้ถึงตวัแหล่ง ไดแ้ก่ 

ภาพเขียนสีผาเขาตา ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  

 2. โบราณสถานท่ีไม่มีการระบุท่ีตั้งของแหล่งอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผา

เขาตาพรม ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง วดัเสมา คูปราสาท  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดี

เขาบนัไดมา้ แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว แหล่งโบราณคดีวงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน 

โบราณสถานกลุ่มท่ี 3 โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน  คือ 

โบราณสถานท่ีไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานหรืออาจมีแต่ไม่เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียวหรือ

ผูม้าเยีย่มชมโบราณสถาน ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในท่ีน่ี ไดแ้ก่ น ้าประปา ไฟ้ฟ้า ถนน 
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หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ ป้ายใหข้อ้มูล เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมีผลต่อการพฒันา

โบราณสถานในดา้นต่าง ๆ ทั้งการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ หรือพฒันาใหเ้ป็น

แหล่งท่องเท่ียวต่อไป 

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์ขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้นมี

ความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นถนนเขา้ถึงแหล่ง ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผาเขา

ตาพรม  ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดี บา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดี ปางตน้ผึ้ง  แหล่ง

โบราณคดีวงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน แหล่งโบราณคดีเขาบนัไดมา้  

 2. โบราณสถานท่ีขาดก ารพฒันาดา้นน ้าประปา ไฟฟ้า หอ้งสุขา  ไดแ้ก่  

ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง  แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีวงั

แพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน เมืองเก่าพิชยั 

 3. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นท่ีจอดรถ  ไดแ้ก่ ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  

ถ ้ากระดูก เขาหน้าผาตั้ง แหล่งโบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดี

วงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน เมืองเก่าพิชยั วดัเสมา คูปราสาท  ม่อนจ าศีล  เจดีย ์วหิารในตลาด

เทศบาลเมืองพิชยั 

 4. โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นส่ือใหค้วามรู้เบ้ืองตน้ ไดแ้ก่  เวยีงเจา้เงาะ  

เมืองเก่าพิชยั วดักลางธรรมสาคร วดัดอนสัก วดัใหญ่ท่าเสา  วดัมหาธาตุ  วดัดอยแกว้  วดัฤาษีส าราญ  

วดัผกัราก ม่อนอารักษ ์ม่อนจ าศีล เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั วดัเอกา วดัเสมา คูปราสาท  

วดัเสาหิน  วดัดอนแกว้  วดัท่าดินแดง  ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผ าตั้ง  แหล่ง

โบราณคดีบา้นบุ่งวงัง้ิว  แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดีวงัแพวน  แหล่งโบราณคดีแก่ง

ตาน วดัทองเหลือ วดัทอ้งลบัแล วดับา้นแก่งใต ้

โบราณสถานกลุ่มท่ี 4 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ คือ โบราณสถานท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแป ลงทางดา้นกายภาพตามกาลเวลาท่ีผา่นไป หรือ

อาจเกิดข้ึนเพราะสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ เช่น สภาพอากาศ การเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยา 

วชัพืช สัตว ์เป็นตน้ หรืออาจเกิดจากภยั พิบติัทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้าท่วม ลมพาย ุเป็น

ตน้ 
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โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความเส่ีย งต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ ไดแ้ก่ เวยีงเจา้เงาะ  เมืองเก่าพิชยั  วดัเจดียคี์รีวหิาร วดัดอนสัก วดัดอยแกว้ วดัฤาษีส าราญ 

วดัเอกา วดัเสาหิน วดัทอ้งลบัแล วดัทองเหลือ วดัท่าดินแดง วดัเสมา คูปราสาท ภาพเขียนสีผาเขาตา

พรม ถ ้ากระดูก เขาหนา้ผาตั้ง 

โบราณสถานกลุ่มท่ี 5 โบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

การกระท าของมนุษย์  คือ โบราณสถานท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพจากการกระท า

ของมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท่ี์มีความเส่ี ยงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่ง จากการ

กระท าของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 

 1. การกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลใหโ้บราณสถานเส่ือมสภาพทางตรง  ไดแ้ก่ วดั

เจดียคี์รีวหิาร วดัดอยแกว้ วดัท่าดินแดง ม่อนอารักษ์ เจดีย ์วหิารในตลาดเทศบาลเมืองพิชยั วดัเอกา 

วดับา้นแก่งใต ้  

 2. การกระท าของม นุษยท่ี์ส่งผลใหโ้บราณสถานเส่ือมสภาพทางออ้ม  ไดแ้ก่ 

แหล่งโบราณคดี เวยีงเจา้เงาะ  เมืองเก่าพิชยั  วดัฤาษีส าราญ ภาพเขียนสีผาเขาตาพรม  ถ ้ากระดูก เขา

หนา้ผาตั้ง ม่อนจ าศีล วดัเสมา คูปราสาท วดัทอ้งลบัแล แหล่งโบราณคดีปางตน้ผึ้ง  แหล่งโบราณคดี

บา้นบุ่งวงัง้ิว แหล่งโบราณคดีวงัแพวน แหล่งโบราณคดีแก่งตาน 

 3.  แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์  

  จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาของโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ผูว้จิยัพบวา่

สภาพทางกายภาพของโบราณสถานท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

โบราณสถานท่ี ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ โบราณสถานท่ีขาดการ

พฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง โบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน โบราณสถาน

ท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากธรรมชาติ และโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการ

เส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท า ของมนุษย ์ซ่ึงสภาพปัญหาในแต่ละดา้นนั้นมีแนวทางการ

จดัการท่ีแตกต่างกนัไป ดงัต่อไปน้ี 

3.1 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษา

และวชิาการ ประกอบดว้ยแนวทางและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
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 3.1.1 เสริมสร้าง ความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัโบราณสถานในจงัห วดัอุตรดิตถ์  

โดยการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

เก่ียวกบัขอ้มูล ทางวชิาการและการศึกษาของโบราณสถาน แต่ละแห่ง ในจงัหวดัอุตรดิตถ์  รวมถึง

สร้างความเขา้ใจและความตระหนกัถึงคุณค่าความส าคญั และประโยชน์ของโบราณสถาน  ผา่น

กิจกรรมพื้นฐานส าหรับใหค้วามรู้ท่ีสามารถด าเนินการได้ ในระดบัจงัหวดั หรือภายในชุมชน  เช่น 

จดัท าโครงการหรือกิจกรรมการจดัประชุม จดัสัมมนา หรือจดัเสวนา โดยใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ิน

และประชาชนทัว่ไป มีส่วนร่วมเสนอ ความเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็ น จดัท าโครงการหรือ

กิจกรรมการท าส่ื อประชาสัมพนัธ์  ส่ือเผยแพร่ ความรู้เก่ียวกบัโบราณสถานในทอ้งถ่ิน  จดัท า

โครงการปรับปรุงป้ายส่ือความหมายโบราณสถานในทอ้งถ่ิน  จดัท าโครงการศึกษาดูงาน

แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งทอ้งถ่ินในดา้นการดูแลโบราณสถาน จดัท าโครงการสร้างเครือข่าย

ฐานขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลดา้ นการดูแลรักษาโบราณสถานระหวา่งทอ้งถ่ิน  จดัตั้งชมรม หรือ

กลุ่มสมาชิกเพื่อดูแลรักษาโบราณสถาน โดยอาศยัความร่วมมือของคนในชุมชน เป็นตน้ 

 3.1.2 ด าเนินการเก็บขอ้มูลโบราณสถานเพิ่มเติม  จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ 

การขดุคน้ การขดุแต่ง ซ่ึงตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ และมีความรู้ทางประวติัศาสตร์และ

โบราณคดีในการด าเนินการเก็บขอ้มูล  ซ่ึงทางภาครัฐควร ส่งเสริมให้ ชุมชน เขา้มา มีส่วนร่วมใน

กระบวนการท างาน เพื่อใหพ้วกเขาเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโบราณสถานในทอ้งถ่ินของ

ตนเอง หลงัจากด าเนินการเก็บขอ้มูลโบราณสถานเพิ่มเติม แลว้ น าหลกัฐานท่ีไดท้ั้งหมดทั้งของเดิม

และของใหม่ มาท าการวเิคราะห์ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ อายสุมยั ลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เพิ่มมากข้ึน 

 3.1.3 เผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการสู่สาธารณะชน  โดยการ จดัสัมมนาทาง

วชิาการ และจดัสัมมนาภายในชุมชนเพื่อเผ ยแพร่ความรู้ และขอ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถาน โดยมี

ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงผูท่ี้ปฏิบติังานในพื้นท่ีจากหน่วยราชการหรือเอกชนมาร่วม

ด าเนินการสัมมนา ซ่ึงการสัมมนาควรเปิดกวา้งใหแ้ก่บุคคลภายนอกท่ีสนใจและ ประชาชนในพื้นท่ี

เขา้ร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นด้วย ทั้งน้ี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเขา้ใจ

เก่ียวกบัโบราณสถานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะ ท าให้ ประชาชน ทัว่ไปและชุมชนใหค้วามส าคญั เกิด

ความรู้สึกรัก และหวงแหนโบราณสถานเหล่านั้น และเพื่อเป็นพื้นฐานในการปลูกฝังจิตส านึกใน
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การอนุรักษแ์ละพฒันาโบราณสถาน รวมถึงเพื่ อใหค้นในชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการรับรู้ถึงประวติัศาสตร์ และคุณค่าของโบราณสถานในทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อท่ีจะสามารถน า

ความรู้ไปเผยแพร่ต่อใหแ้ก่คนในชุมชนและเยาวชนรุ่นหลงัต่อไปได ้

 รวมถึงควร จดัท าแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน หรือจดัท าศูนยข์อ้มูลประจ า

ทอ้งถ่ินท่ีรวบรวมเอกสารเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงจดัท าส่ือเพื่อ

การศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวก ับโบราณสถาน และประวติั ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน เช่น 

หนงัสือ วดีีทศัน์  การเผยแพร่ ทางวทิยชุุมชน  การจดัท าเวบ็ไซด ์เป็นตน้ นอกจากน้ีควรมีกา รจดัท า

ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อเผยแพร่แก่นกัท่องเท่ียว โดยการจดัพิมพเ์อกสารใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโบราณสถาน หรือ

การจดัท าเอกสารน าเท่ียวในทอ้งถ่ิน อาจท าในรูปแบบของแผน่พบัหรือรูปเล่ม แลว้แต่ความ

เหมาะสม 

 3.1.4 จดัตั้งศูนยร์วบรวมขอ้มูล และจดัท าฐานขอ้มูลโบราณสถาน  ควร มี

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการประสานงานเก็บรวบรวมขอ้มูลและเผยแพร่ รวมทั้งมีระบบ

จดัเก็บขอ้มูลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อการสืบคน้ ศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ครบถว้น และมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นควรน าขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละขอ้มูลใหม่มาปรับปรุงใหอ้ยูใ่นรูปของขอ้มูล

เทคโ นโลยสีารสนเทศ ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก ประมวลผลไดร้วดเร็ว เพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารจดัการอยา่งสะดวก สามารถเผยแพร่ไดใ้นวงกวา้งมากข้ึน  การจดัตั้งศูนย์

รวบรวมขอ้มูลและจดัท าฐานขอ้มูลโบราณสถานนั้น จะ เป็นแหล่งความรู้ทางวชิาการดา้น

ประวติัศาสตร์ โบราณคดี ท่ี เป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แก่ประชาชนทัว่ไป และสะดวกต่อ

การน าขอ้มูลท่ีมีนั้นไปต่อยอดในการวจิยัหรือการวางแผนการอนุรักษแ์ละพฒันาต่อไปไดใ้น

อนาคต 

 3.1.5 บรรจุการเรียนการสอน ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบั โบราณสถานในจงัหวดั

อุตรดิตถ ์ควรมีการส่งเสริมการจดัท าวชิาทอ้งถ่ินศึกษาดา้นประวติัความเป็นมาและความส าคญัของ

โบราณสถานในทอ้งถ่ินเพื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบ นอกจากน้ีทางสถาบนัการศึกษา

เองควรมีการจดักิจกรรมทางการศึกษาท่ีมีการน าความรู้ทางประวติัศาสตร์มาน าเสนอ หรือจดั

กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียน  นกัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์กบัโบราณ สถาน เช่น การไปทศันศึกษานอกสถานท่ี 
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และทางจงัหวดัควรจดัท าหนงัสือท่ีรวบรวมขอ้มูลโบราณสถานทั้งหมดในจงัหวดัอุตรดิตถ ์เพื่อ

แจกจ่ายใหทุ้กโรงเรียน ส าหรับใชเ้ป็นหนงัสืออ่านนอกเวลา 

 3.1.6 สนบัสนุนการวจิยัระดบัทอ้งถ่ิน  โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ

เอกชน ควรจั ดสรรทุนสนบัสนุนการวจิยัทอ้งถ่ิน แก่ชุมชน และสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ ใน

จงัหวดัอุตรดิตถ ์เพื่อเป็นการส่งเสริมใหค้นในทอ้งถ่ินไดศึ้กษาประวติัความเป็นมา รวมถึง

ความส าคญัดา้นต่าง ๆ ของโบราณสถาน ซ่ึงเน้ือหาสาระในการวจิยัท่ีไดน้ั้น สามารถน าไปต่อยอด

ในการใชป้ระโยชน์ในการพฒันาโบราณสถานต่อไปได ้ในส่วนของสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ 

ควรส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา ท าการวจิยัเก่ียวกบัโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถท์ั้งดา้น

ประวติัศาสตร์ ดา้นการอนุรักษ ์ดา้นการพฒันา ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ รวมถึงมี

แนวทางท่ีหลากหลายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัจริงไดใ้นอนานคต 

3.2 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นการเขา้ถึงแหล่ง  

ประกอบดว้ยแนวทางและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 3.2.1 พฒันาเส้นทางคมนาคม เพื่ออ านวยความสะดวก ดา้น การเขา้ถึง

โบราณสถาน เพราะ ปัจจุบนัการเขา้ถึงโบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ์ หลายแห่งมีขอ้จ ากดั 

เน่ืองจากถนนขรุขระและคบัแคบ รวมถึงโบราณสถานบางแห่งไม่มีเส้นทางเขา้ถึงตวัโบราณสถาน 

ท าใหก้ารเดินทาง ยากล าบาก หรือไม่สามารถเขา้ถึงไดเ้ลย  เพราะฉะนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ควรมีการ จดัสรรงบประมาณเพื่อ พฒันาเส้นทา งการ

คมนาคมไปยงัโบราณสถานใหมี้ความเหมาะสม สามารถเดินทางเขา้ออกไดส้ะดวกดว้ยยานพาหนะ

ชนิดต่าง ๆ เพื่อใหก้ารเดินทางเขา้ถึงโบราณสถานมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 

 3.2.2 ควรดูแลรักษา ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่ง

สม ่าเสมอ แต่ในกรณีท่ีโบราณสถานมีเส้นทางเขา้ถึงอยูแ่ลว้นั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนเอง

ควรร่วมกนัดูแลรักษาและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชก้ารไดอ้ยา่ง

สม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภยั 

3.3 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้ นฐาน  

ประกอบดว้ยแนวทางและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
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 3.3.1 พฒันาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผูม้า

เยีย่มชมโบราณสถาน ในส่วน สาธารณูปโภค  ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นใน

การด ารงชีวติ จ  าพวกการขนส่ง การส่ือสาร เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา ป้า ยบอกทาง เป็นตน้ และ

ในส่วนของ สาธารณูปการ ไดแ้ก่  การบริการเพื่อสาธารณะซ่ึงด าเนินการโดยองคก์รของรัฐหรือ

เอกชนโดยการควบคุมของรัฐบาล เช่น ศูนยบ์ริการขอ้มูล หอ้งสุขา ร้านขายของท่ีระลึก พื้นท่ี

ส าหรับพกัผอ่น ท่ีจอดรถ เป็นตน้  

  สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จึงเป็นส่ิ งจ าเป็นอยา่งมากในการ

พฒันาโบราณสถานมีความเหมาะสมในการเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งจดัสร้างให้

เพียงพอต่อความตอ้งการและปริมาณของนกัท่องเท่ียวหรือผูท่ี้มาศึกษาเรียนรู้ ในส่วนของจงัหวดั

อุตรดิตถมี์โบราณสถานหลายแห่งท่ีสมควรไดรั้บการพฒันาระบบสาธารณู ปโภค และระบบ

สาธารณูปการบางอยา่งท่ีจ  าเป็นเพิ่มเติม เพื่อใหโ้บราณสถานมีความพร้อมในการรองรับผูม้าเยีย่ม

ชมได ้ 

          สาธารณูปโภค และสาธารณูปการท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง วดั และชุมชน

ควรพฒันา ใหก้บั โบราณสถานในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่  ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา ป้ายบอก ทาง 

ศูนยบ์ริการขอ้มูล ป้ายใหค้วามรู้ หอ้งสุขา ท่ีจอดรถ ร้านจ าหน่ายอาหาร และของท่ีระลึก ถั งขยะ

หรืออุปกรณ์รองรับส่ิงปฏิกลู 

 3.3.2 ดูแลรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่ง

สม ่าเสมอ โดยหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดูแลโบราณสถาน วดัและชุ มชนควรร่วมกนั

ดูแลรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทัว่บริเวณโบราณสถาน ทั้งการรักษาความสะอาด การ

ตรวจสภาพ และการซ่อมแซม เพื่อให้ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ี

สามารถใชก้ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระยะเวลานาน 

3.4 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ี ยงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

ธรรมชาติ ประกอบดว้ยแนวทางและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 3.4.1 การอนุรักษ ์การ ป้องกนัการเส่ือมสภาพ และการซ่อมแซม  จะใช้

กระบวนการอนุรักษโ์บราณสถาน ซ่ึงก็คือการดูแลรักษาเพื่อใหค้งคุณค่าไว ้และหมายรวมถึงการ

ป้องกนั การรักษา การสงวน การปฏิสั งขรณ์ และการบูรณะ เพื่อรักษาขอ้มูลทางวชิาการและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



162 

การศึกษาใหค้งอยูก่บัโบราณสถานเหล่านั้น ซ่ึงการอนุรักษโ์บราณสถาน  เป็นกระบวนการใหญ่ใน

การจดัการโบราณสถานเพื่อใหค้งอยูแ่ละเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซ่ึงการ

ลงมือปฏิบติัในการอนุรักษซ่์อมแซมโบราณสถานใ นจงัหวดัอุตรดิตถ ์มีหลายระดบัขั้นตามสภาพ

ความเสียหายและตามวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน์ ไดแ้ก่  

 การป้องกนั คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลในการ

ปกป้องหรือคุม้ครองสภาพทางกายภาพของสถานท่ีใหพ้น้จากการเส่ือมสภาพผพุงั การสูญหาย 

หรือการถูกท าอนัตราย เช่น จากภาวะอากาศหรือภยัธรรมชาติ สัตว ์หรือมนุษย ์

 การเสริมสร้างความมัน่คง หรือการอนุรักษท์างวทิยาศาสตร์ คือ การใช้

มาตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อใหส้ถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มีความสามารถทนต่อการ

เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไดสื้บต่อไป หรือเป็นการท าใหโ้คร งสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีไม่

แขง็แรงปลอดภยั หรือท่ีมีการเส่ือมสภาพใหมี้ความมัน่คงข้ึน โดยไม่เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือ

เพิ่มเติม 

 การสงวนรักษา คือ การใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะด ารงไว้

ซ่ึงรูปทรงของอาคาร บูรณภาพ และวสัดุก่อสร้าง รวมถึงลกัษณะและชนิดของพนัธ์ุ ไมต้กแต่งเดิม

บนท่ีตั้งใหค้งอยูต่ามท่ีปรากฏในปัจจุบนัสืบไป 

 การบูรณะ คือ การท าใหรู้ปทรงหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานท่ีนั้น

ปรากฏใหเ้ห็นเช่นท่ีเคยเป็นในอดีต อาจเป็นการเอาส่วนต่อเติมท่ีสร้างข้ึนภายหลงัออก หรือเป็นการ

เสริมทดแทนส่วนดั้งเดิมท่ีขาดหายไป 

 3.4.2 การดูแลรักษาโบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่  

 3.4.2.1 ตรวจสภาพโบราณสถาน คือ การส ารวจและบนัทึกสภาพทาง

กายภาพของโบราณสถาน เช่น ฐานราก ก าแพง ผนงั หลงัคา เป็นตน้ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อหา

จุดบกพร่องท่ีจ าเป็นตอ้งท าการซ่อมแซม หรือจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพท่ี ตอ้งติดตาม

อยา่งสม ่าเสมอ ควรมีเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญมาท าการตรวจสภาพโบราณสถานแต่ละแห่ง  อยา่งนอ้ย

เป็นประจ าทุก 1 ปี หรือทุก 3 ปี หรือทุก 5 ปี เพื่อสามารถติดตามแกไ้ขความเส่ือมโทรมท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งทนัท่วงที  
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 3.4.2.2 รายงานสภาพโบราณสถาน  คือการบนัทึกขอ้มูลจากก ารตรวจ

สภาพโบราณสถานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกอบดว้ย สภาพของโครงสร้างแต่ละส่วนของ

โบราณสถาน ขอ้เสนอในการซ่อมแซม และการจดัล าดบัความเร่งด่วนในการดูแลรักษา ซ่ึงการ

รายงานสภาพโบราณสถาน สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ต่อการอนุรักษโ์บราณสถานต่อไปใน

อนาคต 

 3.5 แนวทางการจดัการโบราณสถานท่ีมีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจาก

การกระท าของมนุษย ์ประกอบดว้ยแนวทางและกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 

 3.5.1 บงัคบัใชก้ฏหมาย เก่ียวกบัโบราณสถาน โดย กฎหมายหลกัท่ีตราข้ึนเพื่อ

ดูแลรักษาโบราณสถานนั้น ปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ 

ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 รวมถึง ใชม้าตรการควบคุมดูแล

โบราณสถาน กบัผูเ้ขา้ชมโบราณสถาน ซ่ึงในปัจจุบนัมาตรการการเขา้ชมโบราณสถานอยูภ่ายใต้

ขอ้บงัคบัตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2539) อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 13 วรรค

หน่ึง แห่งพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ .ศ.

2504 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2535  

 3.5.2 เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้ นกฏหมาย  เน่ืองจากปัญหาดา้นกฏหมายใน

ปัจจุบนั มิไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งเคร่งครัด อาจเป็นเพราะผูท่ี้สามารถบงัคบัใชก้ฏหมายไม่มีความรู้

เก่ียวกบักฏหมายดา้นโบราณสถานมากพอ หรือประชาชนไม่ทราบวา่มีกฏหมายท่ีตราข้ึนเพื่อดูแล

รักษาโบราณสถาน จึงไม่มีใครสนใจท่ีจะน าขอ้กฏหมายดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์  ซ่ึงการท่ีจะใช้

กฏหม ายดา้นโบราณสถานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ส่ิงส าคญัคือควรมี

มาตรการการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นขอ้กฏหมาย  ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญัของ

โบราณสถาน ช้ีแจงขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัโบราณสถานสู่สาธารณะชน  ใหเ้ป็นท่ีทราบ

และเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง ทั้งหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการดูแลรักษาโบราณสถาน เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

ไปจนถึงประชาชนในพื้นท่ีบริเวณโบราณสถานและประชาชนทัว่ไป  

 3.5.3 ดูแลรักษาโบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง โดยทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน  องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และประชาชนมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือ กนัในการอนุรักษโ์บราณสถานจึงจะ
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เป็นไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จมากท่ีสุด ซ่ึงกิจกรรมพื้นฐานท่ีสามารถปฏิบติั 

ไดแ้ก่  การใชม้าตรการดา้นการบ ารุงรักษาโบราณสถาน มีทั้งดา้นการศึกษาและดา้นการอนุรักษ ์

การรักษาความสะอาดโบราณส ถาน หรือการป้องกนัความเสียหาย แก่โบราณสถาน การปกป้อง

คุม้ครอง รักษาความปลอดภยัโบราณสถานอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  

 3.5.4 ปลูกฝังจิตส านึกใหค้นในชุมชนเห็นคุณค่าและความส าคญัของ

โบราณสถาน ท าไดโ้ดยการ ถ่ายทอดความรู้และวธีิการดูแลรักษาโบราณสถานใหก้บัชุมชน และ

ส่งเสริมใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าของโบราณสถา น เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสามารถลด

ความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของโบราณสถาน คือการใหป้ระชาชนเขา้มามีบทบาทในการดูแล

รักษา โดยทางภาครัฐตอ้งถ่ายทอดความรู้และวธีิการดูแลรักษาโบราณสถานใหก้บับุคลากรส่วน

ทอ้งถ่ินและคนในชุมชน เน่ืองจากบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจตอ้งด าเนินการ 

และริเร่ิมการปฏิบติังานดา้นการดูแลรักษาโบราณสถาน วธีิการน้ีมีจุดมุ่งหมายใหมี้กิจกรรมเพื่อให้

ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและคนในชุมชน เพื่อพฒันาบุคลากร

ดา้นการดูแลรักษาโบราณสถาน และสามารถเผยแพร่ความร้ท่ีจ  าเป็นต่ อไปได ้ สามารถท าไดโ้ดย

การจดัสัมมนาภายในชุมชนหรือจดัอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละ

ดูแลรักษาเบ้ืองตน้ โดยมีผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงผูท่ี้ปฏิบติังานในพื้นท่ีจากหน่วย

ราชการหรือเอกชนมาร่วมด าเนินการเพื่อใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน า ต่าง ๆ นอกจากน้ีควรมีการ

จดัท าคู่มือการดูแลรักษาโบราณสถานเพื่อเป็นแนวทางใหใ้นแต่ละชุมชนดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัโบราณสถานแต่ละแห่งในจงัหวดัอุตรดิตถเ์พิ่มเติมเพื่อ

ขยายองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์โบราณคดีใหเ้พิ่มมาก ข้ึน รวมถึงควรมีการเสนอแนวทางการ

จดัการโบราณสถานแต่ละแห่งในจงัหวดัอุตรดิตถ ์ทั้งแนวทางการอนุรักษแ์ละการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและคนในชุมชนสามารถน าแนวทางเหล่านั้นไปปฏิบติัไดจ้ริงใน

อนาคต 
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