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                       คํานํา  เลขาธกิาร 
 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนองคกรของประชาชนในทองถ่ิน มี

ความใกลชิดกับปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากที่สุด 
ฉะนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีหนาท่ีหลักในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ และหนึ่งในภารกิจที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแกการทํา
หนาท่ีในการอนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมงานดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
ดังนั้นวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา จึงได

มอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร อาจารยประจําภาควิชา
การพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูซึ่งมี
ความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในดานการจัดการเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรเปนผู จัดทําเอกสารวิชาการ เรื่อง “การจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

 
สําหรับเอกสารวิชาการฉบับนี้เปนเอกสารที่จะชวยใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทราบวาสามารถท่ีจะมีสวนรวมในการจัดการโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานไดดวยวิธีการและเทคนิคใดไดบาง 
และนอกจากนี้ยังไดมีการยกตัวอยางกรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชนทองถ่ินที่ไดเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการในประเด็นดังกลาวดวย 
สําหรับสถาบันพระปกเกลาเองหวังเปนอยางยิ ่งว าองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะเปนองคกรหลักท่ีสําคัญในการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรม  
 
 



 

 
 

 

ทองถ่ินไมวาจะ เปนดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสูรุน 
ลูกรุนหลานตอไปตราบนานเทานาน 

 

             
(รองศาสตราจารยนรนิติ เศรษฐบุตร) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 
สิงหาคม 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

คํานําผูเขียน 
 

ทุกวันนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีความเขมแข็งจน
สามารถกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการกิจการงานพัฒนาไดเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ินของตนเองมากขึ้นตามลําดับ  เห็นไดจากการที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหลายแหงลดกิจกรรมการกอสรางวัตถุ  และเริ่มใหความสําคัญตอ
การเตรียมความพรอมที่จะจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานท่ีมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะทางกัน
มากขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งถือวาเปนนิมิตหมายที่ดีตอการพัฒนาทองถ่ิน    แต
ก็อาจจะยังมีขอจํากัดที่ยังไมสามารถดําเนินงานในภาคปฏิบัติไดคลองตัว  
เนื่องจากเปนงานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความคุนเคยมากอน    

ผูเขียนไดรับเกียรติจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน  สถาบัน
พระปกเกลา  ใหเขียนเอกสารทางวิชาการสําหรับเปนแนวทางใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินไดใชศึกษาและทําความเขาใจเปนพ้ืนฐาน  ซึ่งผูเขียน
ยอมรับวาไมสามารถสรางแบบปฏิบัติท่ีสําเร็จรูปหรือเขียนเปนคูมือใหองคกร 
ปกครองสวนทอง ถ่ินนําไปปฏิบัติ ได โดยตรง    เนื่องจากลักษณะของ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซึ่งเรียกรวมๆวา “ทรัพยากรทาง
โบราณคดี”  และมีอยูในแตละทองถ่ินมีความหลากหลาย   จึงไดนําเสนอ
แนวคิดและประสบการณการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี อันเปน
ประสบการณโดยตรงที่ผูเขียนไดดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หลายแหง   และกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงดําเนินการ
รวมกับหนวยงานราชการอื่นๆ   เพ่ือเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแตละแหงนําไปพิจารณาปรับประยุกตใหเหมาะสมแกสภาพทาง
วัฒนธรรมและสภาพทรัพยากรทางโบราณคดีในทองถ่ินของตนในลักษณะคอย
เปนคอยไปมากกวาจะเรงดําเนินการตามแบบแผนหรือคูมือสําเร็จรูปที่อาจจะ



 

 
 

 

ไมสอดคลองกับวิถีทองถ่ินและอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรที่
ทรงคุณคา  หายาก  และไมสามารถหามาทดแทนไดอีกหากตองสูญเสียหรือ
เสื่อมสภาพไป 

ผูเขียนหวังวาเอกสารเรื่อง “การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  เลมนี้  จะ
ชวยจุดประกายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดความคิดและมองเห็น
แนวทางที่ เหมาะสมสําหรับการสรางกระบวนการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่ปกครองใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาทองถ่ินอยาง
แทจริง   และหากวาเอกสารนี้จะมีขอผิดพลาดบกพรองอยูบางก็เปนความ
บกพรองของผูเขียนที่จะนอมรับเอาไปปรับปรุงแกไขในโอกาสตอๆไป      

ขอขอบคุณวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน  สถาบันพระปกเกลา   
ผูสนับสนุนทุนในการเขียนเอกสาร  รวมทั้งการจัดพิมพเผยแพร   ซึ่งนับวาเปน
เกียรติอยางยิ่งแกผูเขียน 

 
(ผูชวยศาสตราจารย สายันต  ไพรชาญจิตร) 

16 สิงหาคม 2548 
 



  สถาบันพระปกเกลา 
 

 

 
1การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุ 
และพิพิธภัณฑสถาน 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

ผูชวยศาสตราจารยสายันต ไพรชาญจิตร 
โครงการโบราณคดีชุมชน  ภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

 
 
 

 
พลเมืองไทยในฐานะเจาของวัฒนธรรม  จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และศิลปะไดรับการคุมครองและรับรองสิทธิในการจัดการวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และศิลปะไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540  ในหลายสถานภาพดวยกัน  ท้ังในสถานภาพของ
บุคคล  และสถานภาพของผูบริหาร  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการเปนประชาชนพลเมืองในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมี
บทบัญญัติ ท่ี เ ก่ียวของโดยตรงกับการจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ (ซึ่งในเอกสารนี้จะเรียกรวมๆวา ทรัพยากรทางโบราณคดี)   
พิพิธภัณฑสถาน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายมาตรา  ไดแก  
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  

มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี

บทนํา 
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ของทองถ่ินและของชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทา
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น  
 หมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน  

มาตรา 289 องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 จากบทบัญญัติดังกลาว  แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
มุงหวังใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใต
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขได
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถ่ิน
ของตนเอง  สงผลใหหนวยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีทุกประเภท ตองปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการ
อนุรักษและพัฒนาที่เคยดําเนินมาแบบสั่งการจากศูนยอํานาจที่กรม กระทรวง 
มาเปนการจัดการแบบมีสวนรวม  และสงเสริมการริเริ่มงานจากภาคประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินมากขึ้น    
 คุณลักษณะสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนในชุมชน
ทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนา คือ  เปนการมีสวนรวม
ในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งไดแก 
การรวมกันคนหาศักยภาพของทองถ่ินทั้งท่ีเปนขอดีและสวนที่เปนปญหาหรือ
ขอจํากัด  รวมกันการวางแผน การรวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสม
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ท่ีสุด การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน  การบริหารจัดการ  การ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไขแผนปฏิบัติการระหวางการดําเนินงานและ
เม่ือสิ้นสุดโครงการ  การรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  รวมทั้งการ
รับผิดชอบตอความบกพรองผิดพลาดในกิจกรรมที่ดําเนินการไปแลวและนําไปสู
การแกไขรวมกันดวย  โดยกระบวนการทํางานจะตองมีความสอดคลองกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน   และอยูบนฐานคิดการพึ่งตนเองใหมากที่สุด 
   

การปฏิบัติใหเปนไปตามสาระสําคัญในมาตรา 46 และ มาตรา 289  
ดังกลาวในระยะสองสามปท่ีผานมายังไมเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนนัก  เนื่องจาก
การจัดการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถ่ินและของชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี  ไดถูกบริหารจัดการโดยกรมศิลปากร  ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาเปนเวลานานเกือบ 100 
ป  จึงอาจจะทําใหการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการทํางานเปนไปไดอยางชาๆ  

แมวาในปจจุบันพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 ท่ีอนุวัตขึ้นตามมาตรา 289  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะกําหนดใหหนวยราชการสวนกลางดําเนินการ
ถายโอนภารกิจดานศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยในกรณีนี้กําหนดใหกรมศิลปากรตอง
ถายโอนภารกิจสําคัญ 2 ภารกิจ  คือ  

1. การจัดการดูแลโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และ  
2. การจัดการดูแลพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ  ใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   
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ในป พ.ศ. 2546  กรมศิลปากรก็ไดดําเนินการถายโอนภารกิจดาน
การดูแลรักษาโบราณสถาน  2 ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  
ประกอบดวย  

(1) ภารกิจการบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐาน ไดแก  กิจกรรม
การรักษาความสะอาด  ถากถางวัชพืชและกําจัดสิ่งกีดขวาง  และการปกปอง
คุมครองรักษาความปลอดภัยโบราณสถานทั้งโบราณสถานที่มีความสําคัญ
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน  และ  

(2) ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด  โดยอนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการกิจกรรมการซอมแซมเบื้องตนตามรูปแบบ วัสดุ  และวิธีการ
ดั้งเดิม  การค้ํายันโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมความมั่นคงแข็งแรง  
การบูรณะ  การปฏิสังขรณ  การประกอบคืนสภาพดวยวิธีอนัสติโลซีส  และการ
ประยุกตใชสอยเฉพาะโบราณสถานที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ินเทานั้น  มิได
ถายโอนภารกิจเก่ียวกับโบราณสถานที่มีความสําคัญในระดับชาติใหดวย  

พรอมกันนี้กรมศิลปากรไดจัดทําคูมือสําหรับปฏิบัติภารกิจการดูแล
รักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐาน  คูมือพิพิธภัณฑทองถ่ิน และจัดการอบรมวิธีการ
ทํางานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติมาตั้งแต พ.ศ. 2547  แต
มิไดถายโอนภารกิจการจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และหอจดหมายเหตุ
แหงชาติในความดูแลของกรมศิลปากรท่ีตั้งอยูในเขตการปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตางๆใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด  โดยให
เหตุผลวาพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุท่ีอยูในความดูแลของกรมศิลปากรเปน
สถาบันระดับชาติ (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติ)  
เปนสถานที่เก็บรักษาและจัดการหลักฐานสําคัญของชาติไมใชของทองถ่ินใด
ทองถ่ินหนึ่งเปนการเฉพาะ  และในการดูแลจัดการตองใชนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่มีประสบการณหลายสาขา  ไมสามารถถายโอนภารกิจทั้งสองสวน
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมมีความพรอมดานประสบการณและไมมี
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บุคคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปจัดการโดยลําพังไดในระยะนี้  แตหากวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดจะจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือหอจดหมายเหตุ
ทองถ่ินในความรับผิดชอบของตนเองขึ้นมาก็สามารถดําเนินการตามแนวทาง
และวิธีการที่กําหนดไวในคูมือท่ีกรมศิลปากรจัดทําใหได   

 จากปรากฏการณดังกลาว  จะเห็นวาประเด็นปญหาสําคัญที่ไม
เอ้ืออํานวยตอการถายโอนภารกิจดานการจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุ  นาจะอยูท่ีกรมศิลปากรไมเชื่อม่ันวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถจัดการดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติไดมีประสิทธิภาพเทากับ
ท่ีกรมศิลปากรดําเนินการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็ยังไมมีความ
พรอมดานวิชาการและคนทํางานที่มีประสบการณในเรื่องดังกลาว  

แตดวยเหตุท่ีการถายโอนภารกิจดานนี้มีกฎหมายบังคับใหดําเนินการ  
ดังนั้นในป พ.ศ. 2546 กรมศิลปากรจึงเริ่มถายโอนภารกิจเฉพาะการทํานุ
บํารุงรักษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่โบราณสถานทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ  เชน 
การรักษาความสะอาด   ถากถางวัชพืชและกําจัดสิ่ ง กีดขวางในบริ เวณ
โบราณสถาน  และการปกปองคุมครองรักษาความปลอดภัยโบราณ  ซึ่งหาก
เปรียบเทียบภาระงานดังกลาวก็เปรียบไดกับงานของภารโรงและยามรักษาความ
ปลอดภัยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญอาจจะไมคอยยินดีกับภารกิจ
ดังกลาวเทาไรนัก  และแมวากรมศิลปากรจะยินดีถายโอนภารกิจการดูแลรักษา
โบราณสถานที่มีความสําคัญระดับทองถ่ินใหอีกภารกิจหนึ่งท่ีใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถดําเนินการในรูปแบบและวิธีการตางๆ  เชน  การซอมแซม
เบ้ืองตน  การค้ํายันโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมความมั่นคง
แข็งแรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ  การประกอบคืนสภาพหรืออนัสติโลซิส  
และการประยุกตใชสอยในโบราณสถานที่มีความสําคัญระดับทองถ่ินได  แตก็มี
การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ปฏิบัติมากมายและยุงยากจนแทบจะมองไมเห็นความเปนไปไดวาองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการในลักษณะพ่ึงตนเองไดอยางไร  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเงื่อนไขที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีบุคคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง 7 กลุมเพียงเงื่อนไขเดียว  ก็เปนอุปสรรคที่ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการจัดการดูแลรักษา
โบราณสถานใดๆไดเลย  ตําแหนงบุคคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่กรมศิลปากร
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีใหครบจึงจะสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีได ประกอบดวย นักโบราณคดี สถาปนิก วิศวกร 
นักวิทยาศาสตร นักวิชาการชางศิลป ชางสํารวจ  ชางศิลปกรรม  ชางโยธา  และ
ชางเขียนแบบ ท่ีตองเปนผูมีความรูและประสบการณในการทํางานอนุรักษ
โบราณสถาน  และจะตองมีผูทรงคุณวุฒิดานศิลปกรรมทองถ่ินอีกตําแหนงหนึ่ง
ดวย  (กรมศิลปากร 2547, น. 41)   

 ในระยะเริ่มตนการของการพัฒนาและสรางความเขมแข็งขององคกร
ในทศวรรษนี้  เราคงตองยอมรับวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนมากคงไม
สามารถบรรจุขาราชการหรือลูกจางในตําแหนงตางๆดังกลาวไดครบถวน  ท่ี
สําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญคงจะไมมีงบประมาณเพียงพอที่จะ
จางบุคคลในตําแหนงเชี่ยวชาญมาทํางานประจําในองคกรไดแมแตตําแหนง
เดียว  ยกเวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญท่ีมีงบประมาณมาก และมี
โบราณสถานและแหลงโบราณคดีสําคัญที่จะสรางรายไดใหมากจนคุมกับการ
ลงทุนจางบุคคลากร ดังกลาว  อยางเชน กรุงเทพมหานคร  องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม  องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ เปนตน  
แตถึงกระนั้นก็ยังไมเห็นความจําเปนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับโอน
ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถ่ินเพียงไม ก่ีแหงจะตองมี
บุคคลากรเชี่ยวชาญประจําหนวยงานแตอยางใด  เพราะการจัดการซอมแซม  
บูรณะหรือปฏิสังขรณโบราณสถานไมไดทํากันตลอดทั้งป  หรือทุกป  สวนมาก
แลวหลายสิบปจึงทํากันครั้งหนึ่ง  ดังนั้นขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวจึงไมมี
เหตุผลเพียงพอที่จะสรางภาระการจางบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางไวเปน
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7การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

พนักงานประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยางใด  นอกจากนี้การถาย
โอนภารกิจดานการดูแลรักษาโบราณสถานระดับทองถ่ินที่มีขอกําหนดและ
เงื่อนไขใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติและรับภาระมากมายเชนนี้จึง
ไมนาจะมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติมากนัก 

ในความเปนจริงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนองคกรพัฒนา
ระดับพ้ืนฐานที่อยูใกลชิดชุมชนและประชาชนในระดับทองถ่ิน  และก็มีสถานะ
เปนเจาของทรัพยากรทางโบราณคดีในทองถ่ินนั้นดวยเชนเดียวกับประชาชนคน
ไทยอ่ืนๆ  ซึ่งโดยหลักการที่กําหนดไวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิและหนาท่ีในการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีตางๆท่ีมีอยูในพ้ืนที่ปกครองของตนเอง  ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจํานวนมากก็ตระหนักในสิทธิและหนาท่ีดังกลาวและมี
ความตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีรวมกับ
กรมศิลปากรมากขึ้นตามลําดับ  แตติดอยูท่ีวากรมศิลปากรถายโอนภารกิจที่ไม
สําคัญใหดําเนินการและกําหนดเงื่อนไขใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองรับภาระมากมายจนไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได
ในระยะเวลานี้ 

ประเด็นที่จะตองขบคิดและชวยกันหาทางออกกันในขณะนี้ก็คือ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของกรม
ศิลปากรในเรื่องการมีบุคคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางประจําหนวยงาน  รวมทั้ง
ยังไมมีความพรอมดานอ่ืนๆ  เชน  ความรูทางวิชาการ  ประสบการณ  และ
งบประมาณจะเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประเภท
โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และจะสามารถดําเนิน
กิจการพิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุของตนเอง  หรือเขาไปมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและหอจดหมายเหตุแหงชาติท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนที่ปกครองขององคกรไดอยางไรทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
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แหลงโบราณคดีประตูผา  จังหวัดลําปาง 
เปนหนาผาขนาดใหญสูงชันมาก  ที่เชิงผามี
ภาพเขียนสี  และหลุมฝงศพสมัยกอน
ประวัติศาสตร  อายุ 4,000 ป จํานวนมาก 
ภาพซาย เปนภาพเขียนลายเสนรูปกลุมคน
กําลังไลตอนฝูงวัวปา  เขียนดวยสีแดง 
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ทรัพยากรทางโบราณคดี  คืออะไร  
มีความสําคัญตอชุมชนทองถิน่อยางไร  

  

 
โบราณสถาน   โบราณวัตถุ  และ ศิลปวัตถุ  เปนทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมประเภทจับตองได  มีฐานะเปน  “ทรัพยสินของแผนดิน” ประเภท
หนึ่ง และในทางวิชาการเรียกรวมๆวา ทรัพยากรทางโบราณคดี  ซึ่งหมายถึง 
สถานที่  สิ่งกอสราง  รวมทั้งวัตถุสิ่งของที่เก่ียวของกับมนุษยและวัฒนธรรมใน
อดีตทุกยุคทุกสมัย  และเปนสิ่งท่ีมีคุณคาความสําคัญสามารถนํามาจัดการให
เปนคุณประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนสมัยปจจุบันและสงผานไปใหคนรุน
ตอๆไปไดใชประโยชนในอนาคตได  (สายันต ไพรชาญจิตร 2548, น.7) 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  พ.ศ. 2504 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  มิไดกําหนดคําและ
ความหมายของ ทรัพยากรทางโบราณคดี เอาไว  แตใหความสําคัญกับคําวา 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ  กับมิไดกําหนดเกณฑอายุของทรัพยากร
ทางโบราณคดีเอาไววาตองมีอายุก่ีปจึงจะมีสภาพเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายได  นอกจากนี้การกําหนดวาสิ่งใดมีสภาพเปน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นมิไดถือเอาเกณฑเรื่องอายุเพียง 
อยางเดียว  แตยังพิจารณาเรื่องลักษณะการกอสราง  ประวัติความเปนมาของ
สิ่งกอสรางหรือวัตถุนั้นวาเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือ
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โบราณคดีมากนอยเพียงใด  หากมีคุณสมบัติดานใดดานหนึ่งโดดเดนมากเปน
พิเศษแตอาจจะมีอายุไมเกามากก็จัดเปนโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือ
ศิลปวัตถุตามกฎหมายฉบับนี้ได ดังความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535  ตอไปนี้ 

 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โบราณสถาน”  หมายความวา  อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือลักษณะ

แหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น  เปน
ประโยชนทางศิลป  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี  ท้ังนี้ใหรวมถึงสถานที่ท่ีเปน
แหลงโบราณคดี  แหลงประวัติศาสตร  และอุทยานประวัติศาสตรดวย 

“โบราณวัตถุ”  หมายความวา  สังหาริมทรัพยท่ีเปนของโบราณ  ไมวาจะ
เปนสิ่งประดิษฐ  หรือเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือท่ีเปนสวนหนึ่งสวนใด
ของโบราณสถาน  ซากมนุษยหรือซากสัตวซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการ
ประดิษฐหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชน
ทางศิลป  ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

“ศิลปวัตถุ”  หมายความวา  สิ่งท่ีทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคา
สูงในทางศิลป 

 
ในพ้ืนที่ประเทศไทยทุกทองถ่ินมีหลักฐานการอยูอาศัยและตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษยมาตั้งแตเม่ือหลายแสนปเรื่อยมาจนถึงเม่ือไมก่ีสิบปมานี้  ในทุก
ทองถ่ินจึงมีทรัพยากรทางโบราณคดีหลงเหลือเปนมรดกสืบทอดอยูมากมาย  
เกาบางใหมบาง สภาพดีบาง ชํารุดเสียหายบาง  ไดรับการขุดคนศึกษาวิจัย  
อนุรักษและพัฒนาเพ่ือใชประโยชนไปแลวบาง  และยังมีท่ีฝงจมอยูใตดิน ในถํ้า 
และใตทองน้ําอีกมากมายยังไมไดจัดการอะไรใหเปนประโยชน ทรัพยากรทาง
โบราณคดีประเภทสําคัญๆที่มีอยูตามทองถ่ินตางๆ ไดแก โบราณสถาน แหลง
โบราณคดี  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ซึ่งมีความหมายทั่วไปและตัวอยาง
ดังตอไปนี้ 
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 (1)   โบราณสถาน หมายถึง  สิ่งกอสรางท่ีเกิดจากคนทําขึ้นโดยใช
วัสดุตางๆทั้งท่ีคงทนถาวร เชน หิน อิฐ  ดินเผาไฟ  และวัสดุท่ีผุสลายไดงาย  
เชน ไมไผ  ไมจริง  ดินเหนียว  สถานที่ธรรมชาติประเภทถ้ําและเพิงผาที่คน
สมัยโบราณไดดัดแปลงกอสรางตอเติมเปนอาคาร  โรงเรือนเพ่ือใชประโยชน
เปนบานเรือนที่อยูอาศัย  เปนศาสนสถาน  สถานที่ประกอบพิธีกรรม  โรงเรือน
หรืออาคารที่ประกอบกิจการงานอาชีพ (ปนหมอ  ทอผา  จักสาน  หลอโลหะ  
ทําลูกปด  ตีเหล็ก  ชําแหละสัตว โรงสีขาว ฯลฯ)  ท่ีประชุม  บอน้ํา สนามกีฬา 
อางเก็บน้ํา สระ  บาราย เขื่อนก้ันน้ํา  ฝาย  ลําเหมือง  ถนน  คู  คลอง  สะพาน  
กําแพงเมือง  ปอมปราการ  ทาเรือ  สุสานฝงศพ  ปาชาเผาศพ  สวนปา
สมุนไพร  ศาลาทาน้ํา  ศาลาพักรอน โรงพยาบาล  หอดูดาว  พะเนียดคลองชาง 
โบสถ   วิหาร  หอไตร  กุฏิ  เจดีย  พระปรางค  ตนโพธิ์  ตนไทร  ตนไม
ศักดิ์สิทธ์ิ  ศาลเจา  ศาลผีตางๆ  เสาอินทขีล  เสาใจบาน  มัสยิด  โบสถคริสต  
วัดฮินดู  ปราสาทหิน คุก  ตะแลงแกง  เสาชิงชาพราหมณ  อนุสาวรีย  สวมพระ 
(ถาน) ฯลฯ  ท่ีมีสภาพติดที่ไมสามารถเคลื่อนยายได  

  

  

 

รอยพระพุทธบาทคูสมัยทวารวดี สลักลงบนพืน้
ศิลาแลงธรรมชาติ พบที่โบราณสถานสระมรกต 
ต. โคกไทย อ. โคกปบ จ. ปราจีนบุรี 
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(2)  แหลงโบราณคดี  มีความหมายในทางวิชาการโบราณคดีสากล  
หมายถึง  สถานที่ท่ีเคยมีคนในอดีตเขาไปใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ
ในการดํารงชีวิตหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม  ท้ังท่ีเปนการถาวร  หรือเปนครั้ง
เปนคราว อาจจะมีสิ่งกอสรางหรือไมมีสิ่งกอสรางก็ได และมักจะเปนพ้ืนที่ท่ีมี
คุณคาทางวิชาการเหมาะสมแกการศึกษาคนควาในทางโบราณคดี เชน  พ้ืนที่
เพาะปลูก  คอกสัตว  เหมืองแรโบราณ  แหลงผลิตเครื่องมือหิน  แหลงถลุง
โลหะ  บอเกลือและเตาตมเกลือโบราณ  สุสานฝงศพ  แหลงผลิตเครื่องถวยชาม
หมอไห (แหลงเตาโบราณ)  แหลงผลิตแกว-หลอลูกปด  หลุมดักสัตว  ถํ้าและ
เพิงผาที่เปนที่พักอาศัยหรือประกอบพิธีกรรมวาดภาพและฝงศพ ยานตลาดเกา 
โรงสีขาว ทาเรือ ฯลฯ  ซึ่งในบริเวณแหลงโบราณคดีมักจะพบหลักฐานที่เปน
วัตถุ  สิ่งประดิษฐของคนสมัยโบราณ  เชน เศษเครื่องปนดินเผา  ลูกปด  
เครื่องมือหิน  อิฐ  กระดูกสัตว  เปลือกหอย  เถาถาน  ชิ้นสวนเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมอื่นๆอยูตามผิวดิน  หรือทับถมอยูในดินระดับ
ตางๆ  ในบางพื้นที่อาจจะมีกระดูกสัตว  หรือกระดูกคนที่มีสภาพกลายเปนหิน
หรือซากฟอสซิลท่ีฝงซอนอยูในชั้นหินตะกอนบางประเภทดวย   หรือในบาง
พ้ืนที่อาจจะเปนเพิงผาที่มีภาพเขียน  ภาพวาด  หรือภาพแกะสลักท่ีเปนงาน
ศิลปะเชิงพิธีกรรมของคนสมัยโบราณปรากฏอยู  แหลงโบราณคดีบางประเภท
อาจจะจมอยูใตน้ํ า  เชน  เรือสําเภาโบราณ  เรือรบโบราณ  เรือสินคา  
เรือประมงหรือแหลงโบราณคดีท่ีเคยอยูบนบกแตตอมาน้ําทวมก็จมอยูใตน้ํา  
เรียกกันวา  แหลงโบราณคดีใตน้ํา ซึ่งมีท้ังท่ีอยูในทะเล  ในแมน้ํา-ลําคลอง  
หนอง  บึง  ทะเลสาบธรรมชาติ  และในทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเข่ือนเก็บ
กักน้ําขนาดใหญ ซึ่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 4 กําหนดให แหลงโบราณคดีทุก
ชนิดทุกประเภทเปนโบราณสถาน ดวย 

(3)  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หมายถึง  วัตถุ  สิ่งของ  เครื่องมือ
เครื่องใช  ท่ีเกิดจากการประดิษฐดวยฝมือคน  หรือเกิดจากการดัดแปลงจาก
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วัสดุท่ีมีอยูตามธรรมชาติตามภูมิปญญาความรูของคนในยุคสมัยตางๆเพื่อใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตและเก่ียวของกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม  ท้ังดานเศรษฐกิจ 
(การทํามาหากิน) การศึกษา  (การอบรมสั่งสอน)  การรักษาพยาบาลและ
ปองกันโรคภัยไขเจ็บ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในวาระตางๆของชีวิต
เฉพาะบุคคลในชวงวัยและชวงเวลาตางๆ  และพิธีกรรมของกลุมคน ชุมชนและ
สังคม  การคาพาณิชย การอุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การเดินทาง การขนสง
และการสื่อสาร  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว  การขุดแร  ถลุงโลหะ  หลอ
เครื่องมือ  ทําเครื่องประดับ  ตีเหล็กทํามีดพราอาวุธและเครื่องมือการเกษตร  
ทําเครื่องมือ/เครื่องประดับหิน  ทําเครื่องมือ-ภาชนะ-เครื่องประดับแกว  ทํา
เครื่องมือ/เครื่องประดับดวยโลหะสําริด  ทองเหลือง  ทองแดง  เงินหรือทองคํา   
เครื่องมือจับหรือดักสัตวบก  สัตวน้ํา สัตวปก  เครื่องมือและผลผลิตในการปน
ดาย-ทอผา  เครื่องมือ/อุปกรณและผลผลิตในการปนหมอ  การสรางเตาเผา
ถวยชาม  เครื่องมือและอุปกรณในการทําเกลือ จักสานภาชนะใสขาวและพืชผัก  
ภาชนะตักน้ํา-ใสน้ํา  ภาชนะและอุปกรณในการเตรียม-การปรุง-การถนอม-
การแปรรูป-การบรรจุอาหาร เครื่องมือ/อุปกรณในการสรางงานศิลปะและ
ชิ้นงานศิลปะประเภทแกะสลักไม  แกะสลักหิน  ภาพวาด  ปูนปน  หลอโลหะ 
หนังสือ  ศิลาจารึก  คัมภีรใบลาน  สมุดขอย  หนังสือปบสา  สมุดธรรมปบหลั่น  
เงินเหรียญ วัตถุสมมติแทนเงินตรา  ธนบัตร  เสื้อผาเครื่องแตงกาย  รูปเคารพ
ในศาสนาและระบบความเชื่อตางๆ  ธรรมาสน  อาสนะ  ยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล  เครื่องยนตกลไกสวนประกอบรถยนต รถถีบ รถลาก   เรือชนิด
ตางๆ  เกวียน  ลอลาก  เลื่อน ราชยาน  คานหาม  เสลี่ยง ครกตําขาว  โกรงบด
ยา  แทนบดยา  เครื่องชั่ง  ตวง  วัด  เฟอรนิเจอร  ตู  โตะ  เตียง  เกาอ้ี  มุง  
หมอน  ท่ีนอน  เสื่อ  สาด  วัสดุกอสราง เครื่องดนตรี  กลองถายภาพ  เครื่อง
พิมพดีด  วิทยุ  โทรทัศน  ขวดเหลา  ไหสาโท  เครื่องมือและอุปกรณ  อาวุธ
ยุทโธปกรณในการทําสงคราม  ปนใหญ  ปนสั้น  ปนยาว ลูกระเบิด  เครื่อง
กระสุน  หนาไม  หอก  ดาบ โล  แหลน  หลาว  ฯลฯ  รวมทั้งสิ่งของสําหรับเด็ก
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เลน  และอุปกรณการกีฬาที่เคยมีอยูในชุมชนตางๆในอดีตทั้งท่ีมีอายุเกาแกมาก
และท่ีมีอายุไมก่ีสิบปท่ีผานมา  ซึ่งวัตถุโบราณในที่นี้มีความหมายรวมถึงวัตถุ
สิ่งของที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมชาติพันธุอีกดวย 
 

 
 
ภาพถายทางอากาศของชุมชนโบราณบานเมืองสรวง อ. สุวรรณภูมิ  จ. รอยเอ็ด ผังเมืองรูป
วงกลมมีคูน้ําลอมรอบหลายชั้น เปนหลักฐานที่ยืนยันความสามารถของชาวทุงกุลารองไหในการ
จัดการทรัพยากรน้ําเมื่อราว 2,000 ปมาแลว  ทรัพยากรทางโบราณคดีลักษณะนี้มีอยูมากมาย
หลายรอยแหงในภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถเขาไปจัดการใหเกิดประโยชนแกการพัฒนาทองถ่ินของตนได  
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เตาเผาเครื่องถวยชามสมัยลานนา  ชนิดเตา
โครงสรางดินกอแบบเตาลานนา  ในแหลง
เตาอินทขิล อ.แมแตง จ. เชียงใหม ขุดคน
ศึ กษ าและอนุ รั กษ หลุ มขุ ดคนทํ า เป น
พิพิธภัณฑแหลงเรียนรู เมื่อ พ.ศ. 2540 
ขณะนี้เทศบาลตําบลอินทขิลซ้ือที่ดินที่ตั้ง
หลุมขุดคนและเตาเผาเปนกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลและวางแผนจะพัฒนาพัฒนาแหลง
โบราณคดีแหงนี้เปนแหลงทองเที่ยว  

ภาพถายโครงสรางเตาเผาหองเดี่ยวแบบ
ระบายลมรอนแนวนอนกอดวยอิฐขนาด
ใหญ  ความยาว 16.50 เมตร ที่แหลงเตา
แมน้ํ า น อย  ต . เ ชิ งกลัด  อ .บางระจั น 
จ. สิงหบุรี  เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิต
เครื่องปนดินเผาเนื้อแกรงประเภทไห  อาง 
โอง  ขวด  โถทั้งชนิดเคลือบ  และไม
เคลือบขนาดตางๆเพื่อสงขายทั้งภายใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรกรุงศรี
อยุธยา 
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นอกจากนี้ในปจจุบันมีการคนพบซากฟอสซิลของสัตวดึกดําบรรพใน
ตระกูลไดโนเสาร ชาง  เตา  จรเข  หอย  และสัตวอ่ืนๆที่เคยมีชีวิตอยูเม่ือหลาย
สิบลานปกอนที่จะมีมนุษยเกิดขึ้นในโลกเปนจํานวนมากในพื้นที่ประเทศไทย
และ ถือกันว าซากฟอสซิล เปนหลักฐานที่ มีความสํ าคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตรธรรมชาติ และประวัติศาสตรของโลก (Earth History) ซึ่งแตกอน
นี้ไมมีกฎหมายคุมครองและไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบดูแลรักษาซากฟอสซิล  
จึงมีการขุดเอาบรรดาซากฟอสซิลดังกลาวไปจําหนายและเก็บสะสมกันเปน
จํานวนมาก   ตอมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะท่ี 8  ไดแถลงคําวินิจฉัยวาบรรดาซากฟอสซิลของสัตวดึกดําบรรพมีสถานะ
เปน  “โบราณวัต ถุ ”  ตามมาตรา  4 แหงพระราชบัญญัติ โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504  เปนผลให
ซากฟอสซิลสัตวดึกดําบรรพทุกชนิดทุกประเภทเปนทรัพยากรทางโบราณคดี
ประเภทโบราณวัตถุท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมายอีกชนิดหนึ่งดวย (มติชน
รายวัน 7 มี.ค. 2548) 

 

    
 

เครื่องถวยชามที่ชํารุดแตกหัก และจานกดพิมพลายรูปสิงห พบในการขุดคนศึกษาแหลงเตาเผา
เครื่องถวยชามสมัยโบราณอายุราว 800 ป ที่บานเวียงบัว  ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา  เมื่อตนป 
พ.ศ. 2548 ชุมชนและสมาชิก ต.แมกา  รวมกันพัฒนาเปนพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
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คุณคาของโบราณสถาน แหลงโบราณคดี  
โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถ ุ     

 

ในมิติของการพัฒนา  เรากําหนดคุณคาของโบราณสถาน  แหลง
โบราณคดี โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  หรือท่ีเรียกรวมๆวา “ทรัพยากรทาง
โบราณคดี”  ไวในฐานะที่เปน  ทรัพยากร  ก็เพราะเรามองเห็นศักยภาพและ
โอกาสท่ีจะใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ไดในปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต  ซึ่ง
ศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดนั้นๆ อาจจะไมใชศักยภาพดั้งเดิมใน
สมัยถูกสรางขึ้นมาในครั้งแรกก็ได 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานกระแส
พระราชดํารัสองคสําคัญไวเม่ือ พ.ศ. 2506 ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนิน
ประพาสโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทรงชี้ใหเห็นถึงคุณคาและ
ความสําคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ  วา  

 

…..การกอสรางอาคารสมัยนี้  คงจะเปนเกียรติสําหรับผู 
สรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของ
ชาติ  อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกันรักษาไว ถา
เราขาดสุโขทัย  อยุธยาและกรุงเทพฯแลว ประเทศไทยก็
ไมมีความหมาย….... 

  
พระราชดํารัสองคนี้   เปนแนวคิดทฤษฎีท่ียิ่งใหญมากสําหรับการ

จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  
เพราะพระองคทรงระบุอยางชัดเจนวาการกอสรางอาคารเมื่อ พ.ศ. 2506 นั้น  
เปนเกียรติสําหรับผูสรางหรือผูท่ีเปนเจาของ  ผูออกเงินสรางเพียงคนเดียว  
เปนเกียรติเฉพาะปจเจกชน  ซึ่งเม่ือ พ.ศ. 2506 ถือเปนสมัยใหมท่ีผูคนใน
สังคมมีความเปนปจเจก   และเริ่มมีความเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวา
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สวนรวม  เราจึงพบวาในเวลาจะสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางอะไรขึ้นมาก็มีชื่อ
ของคนๆเดียว  ซึ่งอาจจะลงทุนดวยคนๆเดียวหรือระดมทุนจากมหาชนก็ตาม  
แตผลประโยชนหรือชื่อเสียงและความอิ่มเอมใจที่ไดรับกลับเกิดแกคนๆเดียว
หรือคนกลุมเล็กๆเทานั้นเอง  ทรงชี้ใหเห็นวาสังคมระดับตางๆมีการจัดการ
แบบปจเจกชน  เพ่ือปจเจกชนสูงมาก  ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือสวนรวมหรือ
มหาชน  แลวพระองคก็ทรงชี้วา  ...แตโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของชาติ...  
ซึ่ง  ชาติ  ก็คือ  ทุกคน  คือ  มหาชนและชุมชน  ซึ่งโดยทั่วไปทองถ่ินหนึ่งๆก็คือ
ชุมชนหนึ่งท่ีประกอบเขาดวยกันกับทองถ่ินอ่ืนๆรวมกันเปนชาติ  ดังนั้น
โบราณสถานจึงเปนเรื่องของชุมชนทองถ่ินเปนเกียรติของชุมชนทองถ่ินดวย   

สวนองกท่ีวา  ...อิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคา... นั้น  เปนแนวพระราชดําริ
ท่ีทรงใหความสําคัญกับทุกชิ้นทุกสวนไมไดละเลยเลือกปฏิบัติแกสิ่งใดอันใดเปน
พิเศษ  ทรงชี้ใหเห็นสาระสําคัญวาแมเปนแตเพียงอิฐกอนเดียว แตถาเปนอิฐเกา
ก็มีคุณคา ท่ีแสดงนัยของอดีตในตัวเองในฐานะเปนของเกาแทดั้ ง เดิม  
เพราะฉะนั้นควรจะชวยกันรักษาไว   เพราะวา ....ถาเราขาดสุโขทัย ขาดอยุธยา 
ขาดกรุงเทพฯแลวประเทศไทยก็ไมมีความหมาย...  คือ ถาขาดเร่ืองราวและ
หลักฐานที่เปนรูปธรรมของชวงแหงกาลเวลาชวงใดชวงหนึ่งไป ก็คือ การขาด
ประวัติศาสตรของชาติ  ประวัติศาสตรของชุมชนทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งคือ
องคประกอบสําคัญของประวัติศาสตรชาติ  และในทองถ่ินเองหากขาดหลักฐาน
ยืนยันความเปนมาที่เปนวัตถุสิ่งของและเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของนั้นชุมชน
ทองถ่ินนั้นก็จะไมมีความหมายอะไรเลย  เพราะวาขาดประสบการณ  ไมรูผิดรู
ถูกวาเปนมาอยางไร  วัตถุสิ่งของแมเพียงเปนเศษอิฐหรือเศษเครื่องถวยชาม
เพียงชิ้นเดียวแตถาเปนของเกาจริงแทก็ชวยยืนยันประวัติศาสตรของทองถ่ิน
นั้นๆไดแนนอนนาเชื่อถือไดมากกวาการที่ไมมีอะไรเปนวัตถุพยานยืนยันเลย  

กระแสพระราชดํารัสองคนี้มีประเด็นสําคัญในเรื่องความมุงหมายของ
การจัดการโบราณสถาน  และการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทตางๆ
ท่ีจะตองใหความสําคัญกับผลประโยชนสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน  
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เพราะโบราณสถานถือเปนสมบัติของสวนรวมหรือมหาชนไมใชของปจเจกชน  
และการจัดการจะตองใหความสําคัญกับทุกสิ่งทุกสวน  ทุกชิ้นทุกอันไมเลือก
ปฏิบัติ  ซึ่งเปนหลักการของการยอมรับความแตกตางหลากหลายท่ีมีอยูท้ัง
ในทางธรรมชาติและในทางวัฒนธรรมนั่นเอง 

 
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล  (2547, น.124-127) 

ปราชญทางโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปผูลวงลับกลาวไววาทรัพยากร 
ทางโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุ  มีคุณคา  ความสําคัญและ
คุณประโยชนตอประเทศชาติและทองถ่ินตางๆ  ดังนี้ 
 1. ชวยสอบสวนเรื่องราวทางดานประวัติศาสตรใหแนนอนยิ่งขึ้นทั้งนี้
เพราะการศึกษาประวัติศาสตรนั้นยอมตองอาศัยเอกสารเปนสําคัญ  เอกสาร
ตางๆบางชิ้นอาจเขียนขึ้นจากความทรงจําท่ีเลาสืบตอกันลงมาเปนเวลานาน  ทํา
ใหอาจมีการผิดพลาดจากความเปนจริง  หรือเขียนขึ้นดวยความลําเอียง   
ดวยเหตุนั้นการใชโบราณวัตถุสถานซึ่งเปนสิ่งท่ีสรางขึ้นในขณะนั้นเขาชวย
สอบสวนเอกสารจึงอาจทําใหทราบถึงความเปนจริงในประวัติศาสตรดีขึ้นได 
 2. ทําใหประชาชนในชาติเกิดความรักชาติ  เนื่องจากการที่เราไดไป
เห็นโบราณวัตถุสถานที่สวยงามหรือใหญโตยอมทําใหเราอดนึกไมไดวา 
บรรพบุรุษของเรามีความสามารถสรางสิ่งท่ีงดงามไดเชนนั้น  จึงเปนหนาท่ีของ
เราที่จะตองทํานุบํารุงสงวนรักษาสิ่งนั้นไวใหคงอยูตอไปตลอดกาล หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งการรักษาโบราณวัตถุสถานไวยอมเปนการชวยรักษาอิสรภาพของชาติไว
ใหม่ันคง การที่ดินแดนของเราแสดงใหเห็นวาเปนที่ตั้งของวัฒนธรรมอันสูงสง
มาแตโบราณกาลก็เปนการชวยใหเราเกิดความรักหวงแหนพยายามรักษา
ดินแดนนี้ไวใหเปนของเราตลอดไปจนตราบถึงสมัยลูกหลาน 

 
ในระบบความรูสากล  ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในแตละทองถ่ิน  

มีคุณคาและความสําคัญ 4 แบบ ดวยกัน (W.D.Lipe 1984, p.2-10, สายันต  
ไพรชาญจิตร 2548, น.6) ดังตอไปนี้  
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(1)   คุณค าที่ แสดงความเก าแทดั้ ง เดิมหรือนั ยของอดีต 
(associative/symbolic value) ทรัพยากรทางโบราณคดีทุกแหงทุกชิ้นเปนสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจริงมีขึ้นจริงในหวงเวลาตางๆในอดีตทั้งสิ้น  โดยเฉพาะโบราณสถาน  
แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ซึ่งเปนสิ่งกอสราง   โดยที่
สิ่งกอสราง  สถานที่  และวัตถุสิ่งของนั้นเปนหลักฐานเชิงประจักษท่ีใชยืนยัน
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตไดดวยสภาพของตัวมันเอง  ในขณะที่หลักฐานเอกสาร
หรือขอเขียนทางประวัติศาสตรท่ีแตงขึ้นไมสามารถใชยืนยันไดดีเทาหลักฐานที่
เปนวัตถุจริงๆ  เพราะไมวาจะเปนเรื่องท่ีบันทึกไว  เรื่องเลา  ตํานาน  นิทาน  ก็
เปนเพียงบันทึกหรือเลาวาเคยมีอะไรเกิดขึ้นบาง  แตสิ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นไมไดปรากฏ
อยูจริง ณ เวลานี้แลว  ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเปนสิ่งกอสรางและเปนวัตถุ
สิ่งของจริงๆสามารถจับตองได  พิสูจนทราบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
กายภาพยอมมีน้ําหนักและความสําคัญในฐานะที่เปนตัวแทนของอดีตที่เชื่อถือ
ไดมากกวา  แตก็มิไดหมายความวาตํานาน  นิทาน   บันทึก  วรรณกรรม  เรื่อง
เลาหรือนิทานปรัมปราจะไรคุณคา  เพราะในปจจุบันวิทยาศาสตรเชิงจิต 
(spiritual science) ก็เริ่มเปนที่ยอมรับมากขึ้นและเชื่อวาจะสามารถใชในการ
อธิบายเรื่องราวของอดีตผานการแปลความไดอีกมิติหนึ่ง   และหากความรูท่ีได
จากทั้งสิ่งกอสรางและวัตถุสิ่งของสอดคลองและรับรองตองกันกับความรูท่ีได
จากเรื่องเลา  ตํานาน  นิทาน  ก็จะทําใหคุณคาของทรัพยากรทางโบราณคดีใน
ฐานะที่เปนสัญลักษณหรือตัวบงชี้ความเปนจริงของอดีตและเปนความทรงจํา
ของอดีต มีพลังสูงในการสื่อสารถึงคนสมัยปจจุบันใหสามารถทําความเขาใจ
เรื่องราวความเปนมาในอดีตของมนุษยในทองถ่ินตางๆไดโดยงาย  ในสังคม
ตะวันตกทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบสถโบราณ  สนามรบสําคัญใน
ประวัติศาสตร  รูปปนหรือบานของบุคคลสําคัญมักถูกใชเปนสื่อในการปลุก
จิตสํานึกใหผูคนในสังคมตระหนักถึงระบบความคิด  ความเชื่อท่ียึดถือสืบกันมา
เปนเวลานาน  หรือเตือนใหระลึกถึงเหตุการณสําคัญๆในประวัติศาสตรท่ีเปน
ตนตอกอเกิดความมั่นคงของสังคมและชุมชนทองถ่ินในปจจุบัน  แหลง
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ประวัติศาสตรสําคัญๆ  เชน ทุงภูเขาทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุงสําริด  
จังหวัดนครราชสีมา  ทุงลาดหญา  จังหวัดกาญจนบุรี  ดอนเจดีย  จังหวัด
สุพรรณบุรี  หาดไมขาว  จังหวัดประจวบคีรีขันธ อูตอเรือพระเจาตาก จังหวัด
จันทบุรี ฯลฯ ท่ีเปนสมรภูมิสําคัญในประวัติศาสตร หรือสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตรประเด็นอ่ืนๆก็มักถูกนํามาอางถึงและมีการพัฒนาเปนสถานท่ี
สําคัญในการปลูกจิตสํานึกดานความมั่นคงของชาติและเปนเกียรติประวัติแก
ทองถ่ินปรากฏใหเห็นอยูท่ัวไป 

(2)  คุณคาทางวิชาการ (informational value)   ในขณะที่ทรัพยากร
ทางโบราณคดี มีคุณคาในฐานะที่เปนตัวแทนของอดีตโดยตัวของมันเองแลว  
ตัววัสดุท่ีนํามาสรางรูปแบบ  คติความเชื่อท่ีอยูเบ้ืองหลังการออกแบบกอสราง 
กระบวนการสรางและผลิต  ประวัติการสราง  การผลิต  การใชประโยชน   
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งสาระแวดลอมที่เก่ียวของกับวัตถุนั้นๆ  ก็เปน
แหลงขอมูลท่ีชวนใหสนใจเรียนรูเรื่องราววาไดมาจากไหน  ไดมาอยางไร  ซึ่ง
โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุไมวาจะมีขนาดเล็ก  
ขนาดยอม  หรือขนาดใหญ  กวางขวาง  หรือเล็กแคระอยางไรก็ลวนแตมีพลัง
ในการบอกใหเรารูเรื่องราวในอดีตไดท้ังสิ้น  แตการจะรูเรื่องราวตางๆท่ีถูกตอง
ตามที่เปนจริง  หรือใกลเคียงกับความเปนจริงท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตไดนั้น  
จําเปนจะตองผานกระบวนการตั้งคําถามและมีวิธีการหาคําตอบที่เหมาะสมที่เรา
เรียกวา การศึกษาวิจัย   ซึ่งการวิจัยพ้ืนฐานที่นิยมใชหาคําตอบเกี่ยวกับอดีต
ไดแก  การวิจัยทางโบราณคดี  ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตร
สถาปตยกรรม ภูมิประวัติศาสตร  ธรณีวิทยา   ดึกดําบรรพวิทยา   ชาติพันธุ
วิทยา   ประวัติศาสตร    คติชนวิทยา  ฯลฯ  ซึ่งเปนการศึกษาในรูปแบบ 
สหวิทยาการ (interdisciplinary) ท่ีใชท้ังวิธีการพิสูจนเชิงประจักษดวย
วิทยาศาสตรเชิงปริมาณเชื่อมโยงกับการแปลความจากหลักฐานแวดลอมที่เปน
นามธรรมในแบบแผนวิทยาศาสตรเชิงคุณภาพท่ีอาจจะตองอธิบายดวยระบบ
ความเชื่อ  ศาสนา จิตวิทยา  และระบบความสัมพันธท่ีมีตอกัน 
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(3)  คุณคาดานความงาม (aesthetic value)   โบราณสถาน  แหลง
โบราณคดีบางแหง  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุบางชิ้น  มีรูปทรง  ลักษณะพ้ืนผิว  
สีสันและคุณลักษณะภายนอกอื่นๆ ท่ีเม่ือมองเห็นแลวเกิดความรูสึกชื่นชอบ
ถูกใจเพราะวามีความงดงามกวาชิ้นอ่ืนๆ สวยงามกวาแหงอ่ืนๆในมุมมองของ
ผูคนในวัฒนธรรมหนึ่งๆท่ีมีมาตรวัดและเกณฑกําหนดคุณคาของความสวยงาม
แตกตางกันออกไปซึ่งเปนเรื่องท่ีคอนขางซับซอน  คุณคาดานความงามอาจจะ
ไมไดเกิดหรือมีอยูในตัววัตถุทางวัฒนธรรมนั้นเองเพียงอยางเดียว  แตอาจจะ
ถูกกําหนดจากปจจัยอ่ืนๆ ไดแก  แบบแผนและความงามที่เปนประเพณีนิยมใน
สังคมและหวงเวลาที่วัตถุนั้นถูกสรางขึ้น หรืออาจจะเกิดจากขอวิจารณทางดาน
ประวัติศาสตรศิลปะ  หรือไมก็เปนไปตามความนิยมของตลาดซื้อขายชิ้นงาน
ทางศิลปะก็ได 

(4)  คุณคาทางเศรษฐศาสตร (economic value)  ทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีเปนมรดกตกทอดอยูทุกวันนี้ถือเปนสวนประกอบของวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมของสังคมในปจจุบัน  มีท้ังสวนที่ยังคงถูกใชสอยสืบทอด
ตอเนื่องเรื่อยมา  และสวนที่กําลังถูกละทิ้งไมไดใชสอยหรือจัดการใหเปน
ประโยชน  ปจจุบันไมวา ณ แหงหนใดในโลก  ทรัพยากรทางโบราณคดีกําลังถูก
นับรวมเปนปจจัยนําเขาสูกระบวนการสรางมูลคาในทางเงินตราตามกระแสนิยม
ของโลกสมัยใหมซึ่งเปนมาตรวัดที่มีมิติทางเศรษฐศาสตรเขามากํากับ   คุณคา
ในทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรทางโบราณคดีอาจจะเกิดจากมูลคาของตัว
สิ่งกอสราง  หรือวัตถุสิ่งของที่สามารถใชใหเกิดประโยชนตอการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของคนปจจุบันได  เชน อาคารสถานที่  สิ่งกอสรางใชเปน
ท่ีอยูอาศัย เปนที่ทํางาน  เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  เปนตน  นอกจากนี้
คุณคาพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ  ท้ังดานที่เปนตัวแทนของอดีต  ดานความสวยงามก็ถูก
นํามาคิดคํานวณเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตรท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับผูบริโภค
ท่ีจะเต็มใจหรือไมเต็มใจในการจายเงินเปนคาเขาไปชม  ซื้อมาเปนเจาของ  
ลงทุนใดๆเพ่ือใหเกิดกําไร   หรือเพ่ือการอนุรักษเอาไวตามคุณคาและ
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ความสําคัญที่มีอยูในทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆ  ปจจุบันมีการใหคุณคาของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีในฐานะใหมท่ีเปน “ทุนวัฒนธรรม : cultural capital”  
ท่ีเปนปจจัยในกระบวนการสรางผลไดทางเศรษฐกิจในทุกๆระดับตั้งแตชุมชน  
สังคม  และประเทศ  มีการนําเอาโบราณสถาน  แหลงโบราณคดีมาพัฒนาเปน
อุทยานประวัติศาสตร  แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  ซึ่ง
เปนการใชประโยชนจากตัวทรัพยากรโดยตรง  และการนําเอาเอกลักษณ  
สัญลักษณ  หรือคุณคาในเชิงนามธรรม  เชน ชื่อเสียง  ความเกาแก  ความโดด
เดนดานตางๆของโบราณสถาน  เมืองโบราณ  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ
ทรัพยากรทางโบราณคดีตางๆในแตละทองถ่ินมาสรางเปนตราหรือสัญลักษณ
ทางการคา เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาหรือบริการ  ซึ่งในปจจุบันทุกประเทศทั่ว
โลกกําลังสงเสริมใหนําเอาคุณคาในทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรทาง
โบราณคดีมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น  และมี
ผลตอการกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยตางก็พยายาม
คนหาทรัพยากรทางโบราณคดี  รวมทั้งเอกลักษณ  อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่
เก่ียวของกับทรัพยากรทางโบราณคดีในทองถ่ินของตนเองมาใชประโยชนในการ
พัฒนาทองถ่ินกันมากขึ้นตามใปดวย 

 

ทรัพยากรทางโบราณคดีเปน “ทุนวัฒนธรรม”  
  

ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดใชการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปนหลักในการพัฒนาประเทศ  ทําใหแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ไดกลายมาเปนวิถีปฏิบัติรวมกันที่สําคัญของคนในสังคมไทยโดยรวม  
 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ไดมีการนําเอาทรัพยากรทาง
โบราณคดี เขามาเก่ียวของใน 2 ลักษณะที่สําคัญ (วสันต  เทพสุริยานนท  
2546) คือ 

1. การใชมรดกทางวัฒนธรรมเปนเขามาเปนสวนหนึ่งของ “ยี่หอ
สินคา” และกระบวนการ “ตีตราสินคา” (brand and branding) ท่ีไดจากระบบ
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การผลิตแบบอุตสาหกรรม เพ่ือรับประกันแกผูบริโภควาสินคาดังกลาวเปน
สินคาท่ีมีคุณภาพ ผานองคความรู ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตมาอยาง
ตอเนื่องและยาวนานนับจากอดีตสูปจจุบัน ซึ่งสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุด
แกผูบริโภคไดหากเลือกใชประโยชนหรือบริการจากสินคาท่ีมียี่หอดังกลาว เชน 
ความพยายามของรัฐบาลที่กําลังสรางความหมายของสินคาท่ีผลิตจากทองถ่ินใน
ภูมิภาคตางๆของประเทศในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ใหเปน
เสมือนสินคาท่ีสืบทอดมาจากภูมิปญญาไทยในอดีตที่เปยมไปดวยคุณคาทาง
วัฒนธรรมทั้งดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม และคุณประโยชนในการใชสอย 
เพ่ือใหผูบริโภคทั่วโลกใชเปนขอมูลหนึ่งในการตัดสินใจเลือกท่ีจะซื้อและบริโภค
สินคาดังกลาว 

2. การใชทรัพยากรทางโบราณคดีเปน “ทุน”สําหรับสินคาบริการและ
การทองเท่ียว   จากการศึกษาพบวาในหวงเวลาที่ผานมากระบวนการผลิตสินคา
ประเภทบริการและการทองเท่ียวสวนมากใช “ทุน” ท่ีมาจากทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตในปจจุบันทรัพยากรประเภทนี้ไดเสื่อมโทรมและ
สูญสิ้นลงไปอยางรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันยังมีความพยายามสรางการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหตอเนื่องและเพ่ิมสูงขึ้นตลอดเวลา  รัฐบาลและผู
ลงทุนจึงหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีไดพิสูจนตัวเองผาน
การจัดการอุทยานประวัติศาสตรมาแลววาสามารถสรางรายไดและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหประเทศไทยได  และเปนทุนทางเศรษฐกิจที่มีมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูง เปนทรัพยากรที่ตองการการลงทุนในการจัดการไมมาก  แตให
ผลไดทางเศรษฐกิจสูงและตอเนื่องยาวนานมากกวาการลงทุนในกิจการ
อุตสาหกรรม  หรือกิจการหวังผลกําไรชนิดอ่ืนๆที่มักจะมีความเสี่ยงสูงและอายุ
ทางเศรษฐกิจสั้น  

ดังนั้นนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 
(พ.ศ.2520-2524) เปนตนมารัฐบาลจึงเริ่มใหความสําคัญกับการใชทรัพยากร
ทางโบราณคดีในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากขึ้นเห็นไดจากการมีแผนอนุรักษ
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และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในเรื่องการจัดการโบราณสถานเมืองเกาสุโขทัยเปน
อุทยานประวัติศาสตร และโครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรและเมืองเกา
อ่ืนๆ อีกสิบกวาแหงในปจจุบัน   

รัฐบาลปจจุบันก็ใหความสําคัญตอทรัพยากรทางโบราณคดีในฐานะทุน
ทางเศรษฐกิจ  ดังไดประกาศนโยบายอยางชัดแจงในเรื่องวัฒนธรรมที่เก่ียวของ
กับระบบเศรษฐกิจที่วา 

1. สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดสืบคนและศึกษาเรื่องราว 
ของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย  เ พ่ือการอนุรักษ  เผยแพรและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

2. พัฒนาแหลงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ใหเปนแหลง
เรียนรูและแหลงรายไดของประชาชน  

3. ประสานใหประชาชนและเยาวชน มีบทบาทและกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน  

4. สนับสนุนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเชิดชู และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมไทยอยางสมศักดิ์ศรีและสรางสรรค 
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พิพิธภัณฑสถานกับการพัฒนาทองถิน่ 
 

 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดพระราชทาน

กระแสพระราชดํารัสไวในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเจาสามพระยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2504  เก่ียวกับ
ความจําเปนที่ประเทศชาติและทองถ่ินหนึ่งๆจะตองมี “พิพิธภัณฑสถาน”  เพ่ือ
เปนสถานท่ีเก็บรักษาและจัดแสดงทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเปนประโยชนตอ
การศึกษา  แสดงความเปนมาของ ”ชาติ” ท่ีหมายถึง  สวนรวม  มหาชน และ
ชุมชนทองถ่ินนั้นๆ  เพราะถาไมมีท่ีเก็บที่จัดแสดงใหเปนกิจลักษณะเฉพาะท่ี
เฉพาะแหลงก็เห็นวามีการซื้อขายวัตถุโบราณสงออกไปตางประเทศเสียหมด  
อีกหนอยคนไทยก็ตองเดินทางไปชมหรือไปศึกษาของของเราที่ตางประเทศ  มี
พระราชดํารัสตอนหนึ่งท่ีแสดงวาทรงเปนหวงและย้ําถึงความสําคัญของ
พิพิธภัณฑวา 

  
.... ก็คงเปนเรื่องที่นาเศราและนาอับอายมาก  เราจึง
ควรจะขวนขวายและช วยกันหาทางรวบรวม
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุของเรา  แลวจัดสราง 
พิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาไวจะเปนการดีที่สุด.....  
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ความในกระแสพระราชดํารัส ท่ี อัญเชิญมาดังกลาวชี้ ให เห็นว า
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ทรงตระหนักในพระราชหฤทัยวาพิพิธ 
ภัณฑสถานเปนสิ่งจําเปนไมแตเฉพาะในระดับประเทศเทานั้น  เม่ือพิจารณาให
ถองแทก็จะเห็นวาพิพิธภัณฑเปนเรื่องจําเปนสําหรับสังคมในทุกระดับ เพราะใน
สังคมของแตละทองถ่ิน  แตละกลุมคน  แตละวัฒนธรรมตางก็มีโบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุซึ่งเปนผลิตผลทางวัฒนธรรมที่มีสภาพเปนทรัพยากรทางโบราณคดี
เปนมรดกสืบทอดอยูมากมาย  พระองคทานทรงชี้ใหเห็นวาวัตถุท้ังหลาย
เหลานั้นมีประโยชนในทางการศึกษา  และเปนวัตถุพยานแสดงความเปนมาของ
สังคมระดับนั้นๆ   ผูคนและสมาชิกของสังคมหรือชุมชนทองถ่ินนั้นๆ ก็ควร
จะตองขวนขวายชวยกันรวบรวมโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุเอามาเก็บรักษาและจัด
แสดงไวในพิพิธภัณฑสถานท่ีชวยกันสรางขึ้นมา  ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอสังคม
และทองถ่ินนั้นๆในระยะยาว 

นอกจากกระแสพระราชดํารัสขางตนที่ใหความสําคัญกับพิพิธภัณฑ
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุแลว  ยังมีพิพิธภัณฑท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ดําเนินการในลักษณะ  โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  และทรงเรียกวา “พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต”  หรือ “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ี
มีชีวิต” (Living Museum) ท่ีมีเปาหมายทางการพัฒนาชุมชนทองถ่ินโดยตรง  
โดยมีพระราชประสงคใหศูนยฯดังกลาวเปนแหลงทดลอง  คนควา  ศึกษาดาน
การพัฒนาการเกษตร  การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  เปน
แหลงเรียนรูดูงานของราษฎร  พสกนิกรสามารถเขาไปเรียนรูท้ังความสําเร็จและ
ความลมเหลวของการพัฒนามิติตางๆท่ีดําเนินการในรูปแบบสหวิทยาการ  ซึ่ง
ในปจจุบันมีศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเปนเสมือน 
“พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต” ดําเนินการเปนแบบอยางกระจายอยูในสวนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ   6  แหง   ประกอบดวย   ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอชะอํา  
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จังหวัดเพชรบุรี  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุ งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม   
และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส  และมีอยู ท่ีใจกลางกรุงเทพมหานครอีกแหงหนึ่ง  คือท่ี
พระราชวังสวนจิตรลดา  ซึ่งแมวาพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตในโครงการฯอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริดังกลาวจะยังไมไดมีเรื่องการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีเปน
ประเด็นหลักใหเห็นเปนตัวอยาง  แตก็ถือไดวาเปนแบบแผนการดําเนินงานที่ดี
งามเหมาะสมตอการนําไปปรับประยุกตใชในการจัดการโบราณสถาน  แหลง
โบราณคดี  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีมีอยูมากตามทองถ่ินตางๆไดตาม
แนวคิดเรื่อง “ คนอยูรวมกับทรัพยากรทางโบราณคดี ”  ไดในทุกๆ พ้ืนที่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อัญเชิญมาอาง
ใน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 2547, น.3) ทรงกลาวถึงความสําคัญของ
พิพิธภัณฑในพระราชดํารัสเปดการประชุมสภาการพิพิธภัณฑระหวางประเทศ ณ 
กรุงโซล  ประเทศเกาหลี  เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547  วาในการเสด็จพระ
ราชดําเนินเยือนภูมิภาคตางๆท่ัวโลกนั้น  ดินแดนตางๆมีระยะทางกวางไกล  
แตทรงมีเวลานอย  พิพิธภัณฑจึงชวยใหทรงรู จักเรื่องราวเกี่ยวกับผูคนใน
ภูมิภาคและทองถ่ินตางๆมากมายหลายดาน  ท้ังดานภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  
ภาษา  ชีวิตประจําวัน  ศิลปะ  ดนตรี  คติความเชื่อ ฯลฯ  ทําใหไดความรู
กวางไกลดวยหนทางที่ยนยอ ซึ่ง ดร. ปริตตา  เฉลิมเผา  กออนันตกูล  
ผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) กลาววาหัวใจของงาน
พิพิธภัณฑตามพระราชดํารัสดังกลาวนี้  คือ  การเลาเรื่องราวชีวิตของคนกลุม
หนึ่งใหคนกลุมอ่ืนไดรับรู  และกระบวนการเลาเรื่องนี้ทําใหสมาชิกชุมชน
ทองถ่ินไดมีสวนรวมกันทบทวนเรื่องราวความรูจากอดีต  และนํามาเปนกําลัง
สําหรับปจจุบันและอนาคตตอไป  
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พิพิธภัณฑที่มีชีวิต (Living Museum) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่นอกจากจะได
ประโยชนดานการแกปญหาเรื่องน้ําและทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวของโดยตรงแลว  ยังเปนแหลง
เรียนรูดูงานของราษฎรและนักเรียนนักศึกษาที่สามารถเรียนรูจาก “ของจริง” ไดอยางมีคุณคา  
โครงการพัฒนาในพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวลวนทําหนาที่พิพิธภัณฑที่มีชีวิต  
เหมาะแกการเปนแบบอยางใหราษฎรไปศึกษาและเอาประสบการณที่พบไปปรับประยุกตใชให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ินของตนๆ 

 
ดร. พิสิฐ  เจริญวงศ  (2538) ผูทรงคุณวุฒิทางโบราณคดีและการ

จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  ปจจุบันเปนผูอํานวยการศูนยโบราณคดีและวิจิตร
ศิลปแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SPAFA) บอกวา พิพิธภัณฑ 
หมายถึง แหลงรวมความรู ท้ังหลายของมนุษย  ในขณะที่ เจราลด จอรจ 
(Gerald  George) และ ซินดี้ แชแรล-เลียว (Cindy Sherrell-Leo 1989, 
p.25) ผูเขียนหนังสือแนะแนวทางการวางแผนพิพิธภัณฑ ชื่อ Starting Right : 
A Basic Guide to Museum Planning  ระบุวา  พิพิธภัณฑ  คือ องคกรที่ทํา
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หนาท่ีในการดูแลจัดการวัตถุท่ีมีความสําคัญใหเปนประโยชนตอการพัฒนา
ปญญาของมนุษยชาติ และ จอรจ บี. กูด (George B. Goode) นักพิพิธภัณฑ
วิทยาผู ท่ี มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑสมิธโซเนียน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  กลาววา พิพิธภัณฑ  คือ สถานอภิบาลความคิดที่มีชีวิต  ไมใช
สุสานเก็บของเกา  : Museum is a nursery of living thoughts, not as a 
cemetery of  bric-a- brac. 

สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ หรือ ICOM (International Council of 
Museums) (อางใน จิรา  จงกล 2532, น.4)  ใหความหมายของคําวา   
พิพิธภัณฑสถาน หรือ Museum  คือ  สถาบันบริการสังคมที่ไมมุงสรางกําไร   
ทําหนาท่ีในการรวบรวม   สงวนรักษา   ศึกษาวิจัย  ใหความรู  และจัดแสดงสิ่ง
ท่ีเปนหลักฐานสําคัญของมนุษยและธรรมชาติแวดลอมเพ่ือประโยชนทางดาน
การคนควา  การศึกษา  และความเพลิดเพลิน  ซึ่งสิ่งสําคัญนั้นประกอบดวย
โบราณวัตถุ  โบราณสถาน  สิ่งมีชีวิต  พืชและสัตว  วัตถุตามธรรมชาติ  ดังนั้น
พิ พิธ ภัณฑ จึ ง มีความหมายรวมไปถึ ง   สวนพฤกษศาสตร   สวนสัตว   
สถานอภิบาลและแสดงสัตวน้ํา  วนอุทยาน  ศูนยวิทยาศาสตรและศูนยแสดง
ทางดาราศาสตรฯลฯ โดยมีจุดมุงหมายหลักๆ  คือ (1) แสวงหาใหไดมาซึ่งวัตถุ
ในการจัดแสดง (2) ดูแล รักษาอนุรักษวัตถุท่ีจัดแสดงใหอยูครบคงทนยาวนาน 
(3) ศึกษาคนควาท้ังสวนที่เก่ียวกับวัตถุสิ่งของที่จัดแสดงและการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ  และ (4) การสื่อความหมายและการจัดแสดง   

กิจการพิพิธภัณฑ  และพิพิธภัณฑสถานถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
สังคมและชุมชนระดับตางๆของโลกมาเปนเวลานานแลว  ในประเทศฝรั่งเศส
หลังการปฏิวัติประชาธิปไตย  พิพิธภัณฑถูกใชเปนเครื่องมือในการเผยแพร
ประชาธิปไตย  เปนเครื่องมือในการสรางวัฒนธรรมชาติและสรางแรงจูงใจใน
การสรางประชาธิปไตย   ปจจุบันพิพิธภัณฑสถานในประเทศพัฒนาแลว
อยางเชน  ญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  เดนมารก  
เยอรมนี ฯลฯ ไดกลายเปนแหลงทองเท่ียวทัศนศึกษาที่สรางรายไดใหกับ
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หนวยงาน  องคกร  มหานคร  เทศบาล  เมือง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ชุมชนทองถ่ิน  หรือบุคคลที่เปนเจาของเปนจํานวนมาก   

พิพิธภัณฑในประเทศไทยเกิดขึ้นในราชสํานักและแวดวงราชการมา
ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  แตก็ไมไดแพรหลายลง
ไปสูระดับชุมชน  เพราะพิพิธภัณฑไมใชวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวสยาม
โดยทั่วไป  ผูคนในสังคมไทยแตเดิมไมใครนิยมทําและไมคอยคุนเคยกับการ
สะสมเพ่ืออวดโชว  และก็จะเห็นไดวาแมในปจจุบันพิพิธภัณฑสถานสวนใหญ  
โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใหความสําคัญกับวัตถุและสาระความรูทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตรนั้นยังถูกจัดการโดยผูคนในภาคราชการ(หนวย
ราชการ)และภาควิชาการ(สถาบันการศึกษา)  โดยมีวัตถุประสงคในการสงวน
รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมไวสําหรับรัฐชาติแทบทั้งสิ้น  เพ่ิงจะมีการกอตั้ง
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน  พิพิธภัณฑระดับทองถ่ินตางๆ เม่ือไมก่ีปท่ีผานมานี้เอง 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเฮือนบานสวก
แสนชื่น  ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินที่ ต. สวก อ. เมือง จ. นาน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
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พิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนชื่น  เปนพิพิธภัณฑทองถ่ินตั้งอยูในบริเวณแหลงเตาเมืองนาน 
บานบอสวก  หมูที่ 10 ต. สวก  อ.เมือง  จ. นาน  ตัวอาคารสรางขึ้นตามแบบเรือนพื้นถ่ินของ
ชาวตําบลสวก  ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวการขุดคนแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามอาย 750 ป  
และจัดแสดงวัตถุสิ่งของตามวิถีวัฒนธรรมของชาวนานในชนบท   พิพิธภัณฑทองถ่ินแหงนี้เปด
ใหเขาชมโดยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมมาตั้งแต พ.ศ. 2544  และจนถึงปจจุบันมีผูเขาไป 
เย่ียมชมแลวมากกวา 40,000 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไหเคลือบสีเขียว  มีลายพระนาม “สิรินธร” เปน
มงคลวัตถุที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงลงลายพระนามไวให
เปนที่ ระลึกในวโรกาสเสด็จทัศนศึกษา ณ 
พิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนชื่น  เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544 ซ่ึงมงคลวัตถุเชนนี้มี
เพียงชิ้นเดียวในประเทศไทย  และจัดแสดงอยู
ที่พิพิธภัณฑทองถ่ินแหงนี้ 
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พิพิธภัณฑตามแบบมาตรฐานสากลเปนอยางไร ? 
 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและพิพิธภัณฑของหนวยราชการ  พิพิธภัณฑ

ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนใหญมีแบบแผนการจัดการที่พยายาม
ใชมาตรฐานสากล  มีภารกิจและขั้นตอนการทํางานที่เปนระบบคอนขางตายตัว 
ไดแก (สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร  2547)  

(1) การเสาะแสวงหาเก็บรวบรวมวัตถุเพ่ือการจัดแสดง  
(2) การอนุรักษวัตถุใหคงทน   
(3) การศึกษาคนควาวิจัยเรื่องราวของวัตถุท่ีรวบรวมมาได  
(4) การบันทึกขอมูลและการจัดทําทะเบียนวัตถุสิ่งของ  
(5) การจัดแสดง   
(6) การใหบริการการศึกษาและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑ   
(7) การรักษาความปลอดภัย  

 
พิพิธภัณฑกลุมนี้มีการจัดโครงสรางองคกรที่มีคนทํางานแยกสวนไปตาม

ความชํ านาญตามระบบสากล   ประกอบดวย   ภัณฑารักษ   (Curator)  
นักวิทยาศาสตรหรือนักอนุรักษวัตถุ (Conservation Scientist) เจาหนาท่ี 
ฝายนิทรรศการ (Exhibition Staff)  เจาหนาท่ีบริการการศึกษา (Education 
Staff)  เจาหนาท่ีธุรการ (Administrative Staff) และเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย (Security Staff)  ซึ่งในแตละกลุมงานมีคนทํางานจํานวนมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับขนาดของพิพิธภัณฑ  นอกจากขอกําหนดดังกลาวแลว  พิพิธภัณฑ
แบบมาตรฐานยังมีขอกําหนดสัดสวนพื้นที่ใชสอยในอาคารพิพิธภัณฑออกเปน
สวนตางๆ  ซึ่งพิพิธภัณฑสถานตางๆจะตองมี  ไดแก  (1) สวนเบื้องหนา  
ประกอบดวยสวนจัดแสดงหรือสวนนิทรรศการ  สวนบริการ  สถานที่จอดรถ  
หองจําหนายบัตรเขาชม  โถงตอนรับและประชาสัมพันธ  สถานท่ีรับฝากของ  
หองบรรยาย  หองอาหาร/ภัตตาคาร  รานขายหนังสือและของที่ระลึก   
หองสันทนาการสําหรับเด็ก  หองสารสนเทศ  หองน้ํา  และ (2) สวนเบื้องหลัง  



  สถาบันพระปกเกลา  
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ไดแก  สํานักงานบริหาร  อาคาร/หองปฏิบัติการอนุรักษวัตถุ  สวนปฏิบัติการ
ดานเทคนิคจัดแสดง  คลังเก็บวัตถุ   
 

ปจจัยที่ไมเอื้อตอการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น 
 
เนื่องจากแบบแผนพิพิธภัณฑท่ีเปนมาตรฐานคอนขางตายตัวใน

ลักษณะดังกลาวตองดําเนินการโดยผูท่ีไดรับการศึกษาอบรมวิชาการพิพิธภัณฑ
สมัยใหมและวิชาชีพเฉพาะทางหลายดาน  ทําใหหนวยงาน  องคกร  สถาบัน  
ชุมชนทองถ่ินที่ไมมีความพรอมดานความรู ประสบการณ งบประมาณ ไมมี
เจาหนาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ขาดความมั่นใจไมกลาท่ีจะสรางและพัฒนา 
พิพิธภัณฑสถานของตนเองขึ้นมาเพราะกลัววาจะไมไดมาตรฐาน  กลัววาจะ
ไมไดรับการยอมรับ  และที่ผานมามักมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกันไปวาถา
บุคคลใด  หนวยงานใด  องคกรใดจะสรางพิพิธภัณฑหรือสถานที่จัดแสดงวัตถุ
สิ่งของที่เรียกวา “พิพิธภัณฑ” จะตองไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร  หากไมได
รับอนุญาตก็ไมสามารถดําเนินการได  ซึ่งในความเปนจริงแลวกรมศิลปากรมี
อํานาจในการควบคุมดูแลเฉพาะพิพิธภัณฑประเภทที่เรียกวา พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (National Museum) เทานั้น  เพราะกฎหมาย (พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 
2504) กําหนดวาการจะใหสถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดจะตอง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หรือการจะถอนสภาพสถานที่ใดจากการเปน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของกรมศิลปากรโดยตรง   แตกรมศิลปากรไมมีอํานาจในการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหใครสรางหรือไมสรางพิพิธภัณฑประเภทอื่นๆ ท่ีไมใช
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   คนไทยโดยทั่วไป ชุมชนทองถ่ินตางๆ รวมทั้ง
หนวยงาน   องคกรอ่ืนๆในประเทศไทยไมทราบขอมูลเรื่องนี้  และเกิดความ
เขาใจและความเชื่อท่ีคลาดเคลื่อนมาโดยตลอด  จึงไมมีใครกลาลงมือพัฒนา
พิพิธภัณฑของตนเองขึ้นมา 

ดวยความเขาใจผิดวากรมศิลปากรมีอํานาจหนาท่ีเรื่องการดูแลกิจการ
พิพิธภัณฑทุกอยางทุกประเภทดังกลาว  ทําใหกิจการพิพิธภัณฑถูกผูกขาดอยูใน
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แวดวงกรมศิลปากรมาเปนเวลาหลายสิบป  แตปจจุบันผูคนในสังคมไทยเริ่ม
เขาใจแลววาไมวาใคร   องคกรใด  หนวยงานใด  ชุมชนใด  วัด  โรงเรียน  
สถานประกอบการใดๆ ฯลฯ  ก็สามารถสรางและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานของ
ตนเองขึ้นมาได  และก็ไมจําเปนจะตองเปนพิพิธภัณฑท่ีมีคุณลักษณะถูกตอง
ตามแบบแผนมาตรฐานของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็ได  แตในบางกรณีก็
อาจจะตองดําเนินการขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด
ไวในประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการ
แสดงโบราณวัตถุ  หรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน  ลง
วันที่ 6  สิงหาคม  พ.ศ. 2535  คือ ถาหากวาท่ีพิพิธภัณฑสถานท่ีสรางและ
พัฒนาขึ้นนั้นจัดแสดงโบราณวัตถุ   หรือศิลปวัตถุ    ท่ีมีคุณสมบัติตามนิยาม
ความหมายในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504  และมี
การเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่นในการเขาชมเปนปกติธุระ  เจาของ 
พิพิธภัณฑสถานนั้นตองยื่นเรื่องขออนุญาตและจัดทําบัญชีแสดงรายการ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุยื่นตออธิบดีกรมศิลปากรดวย   
 

แนวโนมของการใช “พิพิธภัณฑ” ในการพัฒนาประเทศไทย 
 
ในระยะหลังนี้  ความสนใจตอการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย

ไดแพรหลายกระจายเขาไปมีบทบาทอยูในองคกรทุกประเภท  เชน รัฐสภาก็มี
พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวอยูในสังกัด  นอกจากนี้
กระทรวงทบวงกรมอื่นๆก็สรางและพัฒนาพิพิธภัณฑรูปแบบตางๆ ขึ้นมาอีก
มากมาย ท้ังพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  พิพิธภัณฑการเกษตร  พิพิธภัณฑ
ไดโนเสาร  พิพิธภัณฑผา  พิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผา พิพิธภัณฑชาติพันธุ/ 
ชนเผา พิพิธภัณฑฝน  พิพิธภัณฑธรณีวิทยา ฯลฯ  โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาล
ปจจุบันก็ใหความสนใจกับการลงทุนพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญตามแบบ
แผนของพิพิธภัณฑสมิธโซเนียน   ประเทศสหรัฐอเมริกาดวยงบประมาณจํานวน
มากในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร  เพ่ือใชเปนแหลงรวมความรูสําหรับการจัด
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การศึกษา  และใชเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งขณะนี้ได
เริ่มดําเนินการไปบางสวนแลว 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ก็ใหความสําคัญตอ
พิพิธภัณฑสถานในฐานะที่เปนแหลงเรียนรู (learning sources) สําหรับการ 
จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (formal education)  การศึกษานอกระบบ 
(non-formal education) และการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิต 
(life-long learning)  เห็นไดจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนา 
พิพิธภัณฑสถานรูปแบบตางๆในระยะที่ผานมา  และมีการสงเสริมใหเกิดความ
ตื่นตัวของชุมชนทองถ่ินตางๆท่ีจะสรางและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานรูปลักษณะ
ตางๆ 

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน) สํารวจพบวาปจจุบันใน
ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑสถานอยูหลายรูปแบบและหลายเจาของรวมๆ กันแลว
มีมากวา 700 แหง  เฉพาะพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museums)  ท่ี
ถือเปนพิพิธภัณฑสถานแบบมาตรฐานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
ในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร มีกระจัดกระจายอยูท้ังในกรุงเทพมหานคร  
และตางจังหวัดจํานวน 44 แหง  นอกนั้นเปนพิพิธภัณฑเอกชน  พิพิธภัณฑของ
สถาบันการศึกษา  วัด  โบสถ  หนวยราชการอื่นๆ  และท่ีนาสนใจคือในระยะ 
สิบกวาป ท่ีผานมามีพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินซึ่งเปนพิพิธภัณฑขนาดเล็ก  
ดําเนินงานโดยบุคคลและองคกรชุมชนในทองถ่ินตางๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  
แสดงใหเห็นวาคนในประเทศไทยใสใจกับประวัติศาสตรความเปนมาในอดีต
และพยายามจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเปนหลักฐานของอดีตในรูปแบบ
พิพิธภัณฑกันมากขึ้น  และทําใหเกิดความเขาใจโดยทั่วกันวาพิพิธภัณฑก็ไมได
เปนเรื่องท่ีผูกขาดทําไดแตจําเพาะหนวยราชการ  องคกรเชี่ยวชาญตามกฎหมาย 
หรือนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกตอไป  ใครๆ ก็ทําพิพิธภัณฑได   
 

พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนอยางไร? 
 



  สถาบันพระปกเกลา 
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พิพิธภัณฑทองถ่ิน  พิพิธภัณฑชุมชน  พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ิน  หรือ  
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน เปนพิพิธภัณฑประเภทที่เกิดใหม  ไมมีแบบแผนการสราง
เปนมาตรฐานเดียวกันเหมือนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ในที่นี้หมายถึง  แหลง  
หรือสถานท่ีรวบรวมและจัดแสดงทรัพยากรทางโบราณคดี  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  สิ่งของเครื่องใช  วัตถุทางวัฒนธรรม  รวมทั้งความรูภูมิปญญาที่มีอยู
หรือเคยมีอยูในชุมชนหรือทองถ่ินนั้นๆ  ซึ่งอาจจะเปนสถานท่ี  บานเรือน  
สิ่งกอสรางสมัยโบราณที่โดยอายุ  รูปแบบทางศิลปะ  สถาปตยกรรม  หรือ
ประวัติความเปนมาเปนประโยชนตอการศึกษาเรื่องราวของชุมชนทองถ่ินนั้นๆ 
ท่ีรวมเรียกวาโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  หรืออาคารสถานที่ท่ีกอสรางขึ้น
ใหมเพ่ือใชจัดแสดงขอมูล  หลักฐานทางโบราณคดี  และทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทตางๆของชุมชนและทองถ่ินนั้นๆ (สายันต  ไพรชาญจิตร 2548, น.
113) 

 
พิพิธภัณฑทองถ่ินมีหลายระดับหลายประเภท  หลายเจาของ  อาจจะ

เปนพิพิธภัณฑของสถาบันการศึกษา  พิพิธภัณฑของหนวยราชการ  พิพิธภัณฑ
เ มือง   พิ พิธ ภัณฑ จั งหวัด   พิ พิธ ภัณฑ เทศบาล   พิ พิธ ภัณฑ เขต  (ใน
กรุงเทพมหานคร)  พิพิธภัณฑชุมชน  พิพิธภัณฑวัด  พิพิธภัณฑในหมูบาน 
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน พิพิธภัณฑในบานของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง  หรือพิพิธภัณฑ
แหลงโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถ่ินตางๆ ท่ีไมไดถูกนับรวมเขาอยูในระบบของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีกรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบอยูตามกฎหมาย    

 
รองศาสตราจารยศรีศักร  วัลลิโภดม  (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 2539, 

น.111)  นักมานุษยวิทยาผูบุกเบิกการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินในประเทศไทย 
กลาววา พิพิธภัณฑทองถ่ิน  คือ  สถานท่ีจัดแสดง “ของ” ท่ีทําใหคนในทองถ่ิน
รูจักถ่ิน  รูจักตนเองวาอยูท่ีไหน  มีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเปน
อยางใด   มีหลักฐานความเกาแกในการตั้งถ่ินฐานและการปรับตัวเองเขากับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติมาอยางใด  และในการปรับตัวดังกลาวทําใหตอง



  สถาบันพระปกเกลา  
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พัฒนาเทคโนโลยีอยางใดขึ้นมาควบคุม  เรื่อยลงมาถึงพัฒนาการทางสังคม  
การเมืองและเศรษฐกิจในทองถ่ินที่จะทําใหแลเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในปจจุบันและอนาคตได  การจัดพิพิธภัณฑท่ีทําใหคนไดเห็นจากสิ่ง
ท่ีเปนจริงใกลตัวดังกลาวนี้  จะเปนพ้ืนฐานสําคัญที่นําไปสูการสรางสรรค
นานาประการ  อาจกลาวไดวาเปนการศึกษานอกระบบที่อาจสรางดุลยภาพกับ
การศึกษาในระบบ  ท่ีเนนการเรียนรูสิ่งไกลตัว  การเชื่อและการทองจําแบบคิด
ไมเปนอยูในขณะนี้  พิพิธภัณฑทองถ่ินนั้นแลเห็นไดจากขอมูลและหลักฐานที่
นํามาแสดง  ประกอบดวย  หลักฐานทางโบราณคดี (archaeological pasts)  ท่ี
เปนที่มาของประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม (cultural history) และหลักฐานทาง
ชาติพันธุ (ethnological present)  ซึ่งไดจากวัตถุสิ่งของและคําบอกเลาของคน
ในทองถ่ิน  เปนที่มาของประวัติศาสตรทางสังคม...  

ในทางวิชาการพัฒนาชุมชน ผูเขียนมีสมมติฐานวา การพัฒนาพิพิธภัณฑ  
ชุมชนทองถ่ิน  เปนทั้งเครื่องมือและวิธีการ (means) ในกระบวนการพัฒนา  ซึ่ง
ก็คือ  เปนกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพและฟนฟูพลังของชุมชนทองถ่ินให
สามารถจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง  สงเสริมใหผูคนใน
ทองถ่ิน ชาวบาน  สมาชิกของชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ  
ตั้งแต การศึกษาวิจัย  การสํารวจคนหาทําแผนที่และทะเบียนทรัพยากรทาง
โบราณคดี และทรัพยากรวัฒนธรรมอื่นๆ  การประเมินคุณคาและศักยภาพของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีและทรัพยากรวัฒนธรรมอื่นๆที่พบ  การวางแผนการ
จัดการ   การอนุรักษ/บริรักษ  การสงวนและการบูรณะปฏิสังขรณ  การจัด
แสดงพิพิธภัณฑ/นิทรรศการ การเผยแพร  การฟนฟู  และการจัดการเชิงธุรกิจ
ชุมชน  กอใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคนในชุมชนซึ่งรวมทั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆกับนักวิชาการและ
นักพัฒนาจากภายนอก   และระหว างสมาชิกในชุมชนที่ มีความรู และ
ประสบการณเรื่องโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประวัติศาสตร  วัฒนธรรมของ
ชุมชนที่แตกตางกัน  กอใหเกิดความเสียสละ  ความเอื้ออารีเก้ือกูลแกกันและ



  สถาบันพระปกเกลา 
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กันในหมูสมาชิกของชุมชน   กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  ทําให
ชาวบานมีความภาคภูมิใจในชุมชน  รักถ่ินฐานบานเกิด  เปนพ้ืนที่แสดงความ
เปนตัวตนของคนในชุมชนใหคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนไดเห็นและ
ยอมรับ ทําใหคนในชุมชนรูสึกวามีศักดิ์ศรี และประการสําคัญที่สุดก็คือ  
พิพิธภัณฑชุมชน เปนเครื่องมือสําคัญในกระบวนการสรางความรูและฟนฟู 
ภูมิปญญาที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองทุกๆมิติไดอีกทางหนึ่ง  
 
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นอยางไร  
จึงจะสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 

 
การพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือใหเกิดผลดีตอการพัฒนาอยางท่ัวถึง

และย่ังยืน จะตองใหความสําคัญกับแนวคิดและการปฏิบัติในเรื่อง  การกระจาย
อํานาจที่นําไปสูการสรางความเขมแข็งใหทองถ่ิน  มากกวา การรวมศูนย
อํานาจที่ทําใหพลังทองถ่ินออนแอ    เพ่ือประโยชนท่ีคนสวนใหญในชุมชน
ทองถ่ินจะสามารถเขาถึงทรัพยากรและมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
พิพิธภัณฑ  และควรจะตองกําหนดขอบเขตของความเปนชุมชนทองถ่ินให
หลากหลายไปตามสภาพความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมยอยๆท่ีใน
ทองถ่ินหนึ่งอาจมีกลุมคนหลายศาสนา  หลายชาติพันธุ  หลายวัฒนธรรม  และ
หลายอาชีพอาศัยอยูดวยกัน   

ดังนั้น  รูปแบบของพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินจึงควรจะมีไดไมจํากัด  
ขึ้นอยูกับประเภทของทรัพยากรวัฒนธรรม  วัตถุสิ่งของ  หรือสิ่งท่ีตองการแสดง
นั้นเปนอะไร   หลักการท่ีสําคัญ  ก็คือ  มีอะไรอยู ท่ีไหนก็พัฒนาใหเกิด
พิพิธภัณฑ ณ ท่ีนั้น  ไมควรคัดเลือกเอาเฉพาะสิ่งของที่โดดเดน   สวยงามหรือ
ทรงคุณคาเปนพิเศษตามมาตรฐานของนักวิชาการดานพิพิธภัณฑแลวขนยาย
หรือพรากออกจากที่เดิมเอาไปจัดแสดงที่อ่ืน  ซึ่งจะทําใหคนสวนใหญในชุมชน
ทองถ่ินเขาไมถึง  ไมใสใจ  และละท้ิงทรัพยากรวัฒนธรรมสวนยอยๆหรือสวนที่



  สถาบันพระปกเกลา  
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เหลืออยูซึ่งอาจจะไมสวยงาม  หรือไมโดดเดนในสายตาของนักวิชาการ  และจะ
ทําใหสาระความรู  ความหมายที่มีอยูในตัววัตถุสิ่งของนั้นตองถูกแยกออกจาก
ระบบนิเวศหรือบริบทแวดลอมหรือสถานที่ท่ีวัตถุสิ่งของนั้นเคยตั้งอยูและมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธกันเปนภูมิสังคมอยางเหมาะสมมากอนตองสูญเสียไป 

 
ศาสตราจารย สุทธิวงศ  พงศไพบูลย (ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

2539, น.80-81)   ผูกอตั้งและพัฒนาพิพิธภัณฑคติชนวิทยา  สถาบันทักษิณ
คดี  จังหวัดสงขลา  เคยกลาวถึงคุณลักษณะของพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินไวอยางนาสนใจวา  พิพิธภัณฑพ้ืนบานแตละแหงไม จําเปนตอง
เหมือนกัน  และจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหตางกันดวย  ไมจําเปนที่พิพิธภัณฑ
ทองถ่ินจะตอบคําถามเก่ียวกับชุมชนไดทุกเรื่อง  พิพิธภัณฑแหงหนึ่งอาจจะให
ความรู  ใหความประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ  และเดนในเรื่องนั้น  
พิพิธภัณฑพ้ืนบาน  พิพิธภัณฑทองถ่ินตองจัดไปตามขอมูลท่ีแตละถ่ินพึงหาได
และม่ันใจวาทองถ่ินจะดําเนินการเรื่องนั้นไดอยางตอเนื่อง  มีระบบ  แลวก็โดด
เดนที่สุด  ถาเมืองไทยมีพิพิธภัณฑพ้ืนบาน  พิพิธภัณฑทองถ่ินเฉพาะเรื่อง 
30,000 แหง  30,000 เรื่อง ก็ไมไดเปนของซ้ําซอน  ไมใชเปนสิ่งเปลืองเปลา  
แตเปนสิ่งท่ีจะใหองคความรูในเรื่องพ้ืนบาน  ความรูเรื่องทองถ่ินตางๆเกิด
ความกระจางชัดขึ้น  สมมติวาคนที่สุพรรณบุรีไปดูพิพิธภัณฑทองถ่ินที่สุราษฎร
ธานีในเรื่องของยางพารา  แลวก็เกิดวิสัยทัศนวาวิธีจัดพิพิธภัณฑเก่ียวกับ
ยางพาราใหคําตอบอยางนั้นๆ  อันนี้ ก็เปนมรรควิธี ท่ีคนสุพรรณบุรีหรือ
กาญจนบุรีอาจจะเอาแบบคิดอันนี้ไปทําในทองถ่ินกับของเขาก็ได  การศึกษาดู
งานตามพิพิธภัณฑทองถ่ิน  พิพิธภัณฑพ้ืนบานตางๆไมใชเขาไปเพ่ือเรียนรูวา
มันมีอะไรเทานั้น  แตนาจะไดกลับไปจะเกิดความคิด  ไดคนพบวิธีการจัดการ
กับขอมูลในทองถ่ินของเขาอยางไร  ท่ีใหมันเกิดประโยชนในทางการพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 
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จะเห็นไดวาพิพิธภัณฑชุมชนในทองถ่ินหนึ่งๆ จะมีเทาไรก็ได  นาจะมี
อยูทุกหมูบาน  หรืออาจจะมีอยูหลายแหงในหมูบานหนึ่งๆก็ได  ไมจําเปนวา
จะตองมีเพียงแหงเดียว  ยิ่งมีมากเทาใดก็จะเปนเครื่องมือพัฒนาคนในทองถ่ิน
ใหมีความรูความคิดไปในทิศทางที่สอดคลองและประสานกันมากยิ่งขึ้นเทานั้น 
คือ  มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  รักถ่ินฐานบานเกิด  รูและเขาใจระบบ
นิเวศวัฒนธรรมของตนอยางลึกซึ้ง  ซึ่งยิ่งมีคนคิดเหมือนกัน  ทําคลายๆกันแต
ไมแขงขันกันมากเทาใด  ก็จะทําใหกระบวนการกลุม  การเชื่อมโยงเปน
เครือขายชวยเหลือเก้ือกูลกันและกันเกิดขึ้นเร็ว  และทําใหชุมชนทองถ่ินแข็งแรง
มากขึ้นทานั้น   

การพัฒนาพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินในลักษณะเชนนี้เปนวิธีการสําคัญที่
จะชวยเสริมสรางความสามารถ  ฟนฟูพลัง  สิทธิ  และอํานาจในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมใหคนในชุมชนทองถ่ินไดอยางอิสระและมีความตอเนื่อง  
เพราะคนท่ีเขามามีสวนรวมจัดการพิพิธภัณฑจะทําในสิ่งท่ีตัวเองมีความรูจริง  
เขาใจจริงๆ  เปนการจัดการไปตามธรรมชาติท่ีคุนเคย  ใชทรัพยากร  อุปกรณ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินของตน  ไมตองการเทคโนโลยีซับซอนหรือ
มีราคาแพงที่จะตองมีภาระลงทุนซื้อหาและสิ้นเปลืองคาใชจายเพ่ือทํานุบํารุงใน
ภายหลัง  ท้ังยังจะชวยใหคนในชุมชนทองถ่ินมีความมั่นใจในการคิดแกปญหา
อ่ืนๆ  หรือสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามสําหรับพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชนเปน
กระบวนการสืบเนื่องตอไป 

การ จัดทํ า พิ พิธ ภัณฑชุมชนทอง ถ่ินในฐานะที่ เปน เครื่ อง มือใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินจะชวยให เ กิดกระบวนการถายทอดความรู  
ประสบการณ   และทักษะในการจัดการจากนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ไปสูคนในทองถ่ิน  ชาวบาน  เปนการสรางจิตสํานึกในเรื่องความรูสึกเปน
เจาของทรัพยกรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง  ขั้นตอนของการ
ศึกษาวิจัยจะชวยใหคนในทองถ่ินไดรูจักเรื่องราวของตัวเอง  รูจักทรัพยากรและ
ศักยภาพท่ีแทจริงในทองถ่ินของตนมากขึ้น  เม่ือชาวบานสามารถจัดการ
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พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินไดเองแลวก็จะเกิดความมั่นใจ  ภูมิใจ  นําไปสูการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจของชุมชน   การพัฒนาดานการเรียนรู  และนําไปสูความ
เขมแข็งของกลุม  ชุมชน  พ่ึงตนเองไดบนพื้นฐานวัฒนธรรมทองถ่ินที่ประสาน
สอดคลองไปกับวัฒนธรรมใหญของชาติ  เกิดความรักถ่ินฐาน   ความสามัคคี
และความเอื้อเฟอเก้ือกูลกันและกัน  และสามารถพัฒนาไปสูการสรางเครือขาย
พิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินในวงกวางและระดับที่สูงขึ้นไปอีก 

พิพิธภัณฑโดยทั่วไปนั้นเปรียบเสมือนเปน  หองรับแขก หรือ สถานที่
ตอนรับผูมาเยือน  ซึ่งผูเปนเจาของพิพิธภัณฑอาจจะเปนหนวยทางการปกครอง
ระดับตางๆไมวาจะเปนระดับเมือง  หรือประเทศ  ท่ีรวบรวมสิ่งของที่เปนวัตถุ
โบราณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร  งานฝมือทางศิลปะท่ีสวยงาม  วัตถุท่ีมี
คุณคาทางศาสนาความเชื่อ  ท่ีควรแกการชี้ชวนใหคนตางถ่ิน  คนตางวัฒนธรรม
ไดชื่นชมและรับรู  หากลองสังเกตพฤติกรรมของคนเราในปจจุบันที่มักจะชอบ
สะสมวัตถุสิ่งของ  และเอาวัตถุสิ่งของที่สะสมไวนั้นมาตกแตงประดับประดาที่อยู
อาศัย  ท่ีทํางาน  เพ่ือชื่นชมดวยตนเองและเพื่อเอาไวอวดผูมาเยือนอีกทางหนึ่ง
ดวย   

บานเรือนในสมัยนี้สวนมากเจาของมักจะจัดบริเวณรับแขกไวตรงมุมใด
มุมหนึ่งของบาน  หรือไมก็จัดไวเปนสัดสวนในหองใดหองหนึ่งโดยเฉพาะ  ซึ่ง
ในหองรับแขกนั้นมักมีการตกแตงประดับประดาสวยงาม  มีตูใสวัตถุสิ่งของที่มี
ความสําคัญสําหรับเจาของบาน  ท้ังท่ีเปนของเกาของโบราณ  ภาพถาย  
ปริญญาบัตร  ประกาศนียบัตร ของที่ระลึก  ถวยโถโอชาม ฯลฯ  ลวนแตเปน
ของดีมีคุณคาในทางจิตใจของผูเปนเจาของ  และเม่ือมีแขกมาเยือนก็ถือโอกาส
อวดของเหลานั้นแกแขก  มีการอธิบายที่มาหรือประวัติสิ่งของเหลานั้นดวยความ
ภาคภูมิใจ  พฤติการณเชนนี้เปนไปในลักษณะเดียวกับการจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินนั่นเอง    

ดังนั้นหากจะปรับประยุกตแนวคิดการทําพิพิธภัณฑในระดับเมือง  หรือ
ระดับประเทศในฐานะที่เปนสถานที่ตอนรับแขกบานแขกเมืองเอาไปใชในการ



  สถาบันพระปกเกลา 
 

 

 
43การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

จัดการพิพิธภัณฑชุมชนทองถ่ินในระดับหมูบาน  และระดับครัวเรือน  ก็คงไม
ยากท่ีคนในทองถ่ินหรือชาวบานจะสามารถเขาใจวาพิพิธภัณฑสวนทองถ่ินไมใช
เรื่องไกลตัวหรือทําไมได  เพราะแทจริงแลวหนวยงาน  องคกรปกครองระดับ
ตางๆ และชาวบานก็มีสถานที่ท่ีเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑอยูในที่ทํางานและใน
บานกันอยูแลว  ไมอยูในรูปหองรับแขกก็อยูในรูปของตูโชว  หรือไมก็อยูในรูป
ของการตกแตงประดับประดาตามฝาบาน  หรือไมก็อยูในลักษณะมุมเก็บของซึ่ง
เปนวิธีการที่ใครๆก็ทําไดและคุนเคยอยูแลว   คือเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับวิถี
ชีวิตโดยปกติของคนโดยทั่วไป  และดวยแนวคิดเชนนี้จึงนาจะมีความความ
เชื่อม่ันรวมกันไดวา  การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน  และพิพิธภัณฑชุมชน  จะ
เปนกรรมวิธีหนึ่งในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีกอใหเกิดผลดีทางการ
พัฒนาทองถ่ินพรอมๆ กันไปดวย 
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การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 
และพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย 
ทําไมจึงตองรวมศูนยที่สวนกลาง  

 
 

ประเทศไทยมีการ จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประ เภท
โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุอยางเปนรูปธรรมมา
ตั้งแตเม่ือรอยกวาปกอน  และไดมีการพัฒนาแนวคิด  รวมทั้งวิธีการจัดการเปน
ลําดับสืบมา  ซึ่งการเกิดขึ้นของแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการในแตละ
ชวงเวลาก็มีเหตุปจจัยและแรงขับดันแตกตางกันไป  แนวคิดและแนวปฏิบัติใน
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 

การอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดี 
ไวเปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตรของชาติ   
 

เ ป นแนวคิ ดและแนวปฏิ บั ติ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น ชั ด เ จนตั้ ง แต รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งผูท่ีมีบทบาทสําคัญ 
คือ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (พ.ศ. 2405–

 



  สถาบันพระปกเกลา 
 

 

 
45การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

2486) ผูซึ่งไดรับการยกยองวาเปนปราชญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี
ไทย  และเปนผูวางรากฐานแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีในประเทศไทย  พระองคทานทรงใหความสําคัญตอโบราณสถานและ
โบราณวัตถุในฐานะที่เปนหลักฐานยืนยันพงศาวดารและประวัติศาสตรของชาติ  
จึงตองคัดเลือกโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญเพ่ือทําการการอนุรักษไวให
คงอยูเพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิงทางประวัติศาสตร  ท่ีตองสงวนรักษาเอาไวโดย
ไมเปลี่ยนแปลงสภาพ  แนวคิดในการจัดการเชนนี้สงผลใหมีการสํารวจตรวจคน  
ทําบัญชีโบราณสถาน  รวบรวมโบราณวัตถุสําคัญเขาไปเก็บรักษาในสถาบัน 
ของราชการที่ตอมาพัฒนาเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  มีการออกกฎหมาย
กําหนดวิธีปฏิบัติตอโบราณสถานและโบราณวัตถุโดยมอบอํานาจใหอธิบดีกรม
ศิลปากรและรัฐมนตรีในกระทรวงที่กรมศิลปากรสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งการให
ดําเนินการใดๆกับโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติได  
ซึ่งแนวคิดและแนวปฏิบัติเชนนี้ยังคงมีอิทธิพลตอแบบแผนการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีในสวนของภาคราชการและภาควิชาการ(สถาบันการศึกษา) 
อยูมากในปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)  ไดทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งโบราณคดีสโมสรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 และทรงรับ
เปนนายกสโมสรดวยพระองคเอง อีกท้ังยังมีพระบรมราชโองการประกาศสงวน
รักษาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไวเปนมรดกของแผนดิน ตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นในป พ.ศ. 2455 และในป พ.ศ. 2466 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหออกประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ และในป 
พ.ศ. 2469 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดตั้งราชบัณฑิตสภาขึ้นเพ่ือ
รับผิดชอบกิจการพิพิธภัณฑและโบราณคดีสโมสรจากกระทรวงธรรมการ 
มาสังกัดราชบัณฑิตสภา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหออกพระราชบัญญัติ
ควบคุมการสงออกของโบราณไปนอกราชอาณาจักรในปเดียวกันนั้น 
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 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สําหรับพระนคร สังกัดราชบัณฑิตสภา เม่ือป พ.ศ. 2469 และในปตอมาได
กําหนดแนวนโยบายการอนุรักษโบราณสถานตามแนวทางสากลเปนครั้งแรก  
แตเนื่องจากวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจในชวงเวลาดังกลาว จึงมีการ 
ยุบเลิกกรมศิลปากรไปชั่วคราว  และประกาศจัดตั้งขึ้นใหมอีกครั้งเม่ือป พ.ศ. 
2476 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยใหกรมศิลปากรสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  โอนงานโบราณคดีสโมสรและกิจการพิพิธภัณฑจากราชบัณฑิตสภา
มาสังกัดกรมศิลปากร  

ป พ.ศ. 2477 ไดมีการตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2478 และประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณสถานครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478   และในป พ.ศ. 2486 มีการ
แกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2486  และในปเดียวกันนี้รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติให
นําท่ีดินราชพัสดุหลายแหงออกจําหนายแกราษฎร   รวมทั้งท่ีดินภายในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาดวย  
 ในป พ.ศ. 2492 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมไดสมัครเขาเปน
สมาชิกสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (ICOM) และสถาบันการศึกษาวิธีการ
สงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ICCROM)  มีการเรียนรูและนําท้ัง
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ
และพิพิธภัณฑถสานตามแบบที่ดําเนินการในระบบสากลมาใชในประเทศไทย
มากข้ึน  เห็นไดจากการที่รัฐบาลในขณะนั้นไดอนุมัติใหกรมศิลปากรดําเนินการ
ขุดแตง  บูรณะและฟนฟูโบราณสถานเมืองเชียงแสน สุโขทัยและเมือง
พระนครศรีอยุธยา ในป พ.ศ. 2496  และมีการดําเนินการสืบเนื่องเรื่อยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ 
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การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีตามกฎบัตรนานาชาติ 
แหงเมืองเวนิสวาดวยการสงวนรักษาบูรณะอนุสรณสถานและ
แหลงที่ตั้ง ค.ศ. 1964 (Venice Charter 1964)   

 
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการโบราณสถานของไทยไดรับ

อิทธิพลจากกฎบัตรเวนิสท่ีมุงเนนเรื่องการอนุรักษโบราณวัตถุสถาน  ทรัพยากร
ทางโบราณคดีในฐานะที่เปนหลักฐานทางวิชาการเก่ียวกับประวัติศาสตรของ
มนุษยชาติในระดับสากล  และเปนหลักฐานที่สรางความภาคภูมิใจในความ
เปนมาของชาติเชนเดียวกันกับแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 
5  แตในกฎบัตรเวนิสไดกําหนดเงื่อนไขใหตองมีผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ
สถ าป ต ยก ร รม   วิ ท ย าศ าสตร ก า รอนุ รั กษ   ปร ะ วั ติ ศ า สต ร ศิ ลป ะ 
วิศวกรรมศาสตร  โบราณคดี  และศาสตรสมัยใหมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเปนจํานวน
มาก  ทําใหการจัดการโบราณสถานยิ่งถูกผูกขาดอยูในกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางที่สังกัดอยูในหนวยราชการเทานั้น   แนวคิดและแนวปฏิบัติของกฎบัตร 
เวนิสไดถูกนํามากําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ  โดยกรมศิลปากรไดออกระเบียบ
กรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528  กําหนดเปนแนวทาง
และขั้นตอนการจัดการไวชัดเจนวาตองทําอะไรกอนหลังอยางไร  เพ่ือให
เจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการโบราณสถานในประเทศไทยไดถือ
ปฏิบัติ  ซึ่งระเบียบกรมศิลปากรฯฉบับนี้ยังมิไดยกเลิกไป  

ป พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหสงวนรักษาคูเมือง กําแพงเมือง
สุรินทรไวเปนโบราณสถานของชาติ หามรื้อทําลายเพ่ือทําถนนหรือปลูกสราง
สถานที่ราชการ ตอมาในป พ.ศ. 2515 มีคําสั่งคณะปฏิวัติท่ี 189 เรื่องหามขุด
ทําลายแหลงโบราณคดีบานเชียง และคําสั่งคณะปฏิบัติวัติท่ี 318 เพ่ือแกไข
พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ พ.ศ. 2504 บางมาตราที่กําหนดบทลงโทษ
ผูฝาฝนทําลายโบราณสถานและโบราณวัตถุใหรุนแรงกวาเดิม  
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ในป พ.ศ. 2517  กรมศิลปากรไดแปลกฎบัตรระหวางชาติวาดวยการ
อนุรักษโบราณสถาน ค.ศ. 1964 (Venice Charter 1964) ออกเผยแพร  ซึ่ง
เปนการยืนยันและยอมรับในแนวคิดและแนวปฏิบัติการจัดการโบราณสถานของ
กฎบัตรฯ ดังกลาว 

ในกระแสพัฒนาไปสูโลกไรพรมแดน หรือโลกาภิวัตน  ประเทศไทย
โดยกรมศิลปากรไดเขาเปนสมาชิกองคการดานวัฒนธรรมระหวางประเทศหลาย
องคการ ท่ีสําคัญไดแก 

1. องคการสหประชาชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และ
วัฒนธรรม (United Nation Education Scientific and Culture Organization, 
UNESCO) 

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

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

4. สภาที่ปรึกษาพิพิธภัณฑนานาชาติ (International Council of 
Museums, ICOM) 

5. ศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป (SPAFA) ในองคการ
รัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) 

6. สถาบันนานาชาติวาดวยความสัมพันธดานงานประวัติศาสตรและ
ศิลปะ (International Institute for The Conversation of History and Artistic 
Works, I.I.C.) 
 นอกจากนี้ยังไดรวมใหสัตยาบรรณในอนุสัญญาระหวางประเทศ ท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม ไดแก อนุสัญญาวาดายการปกปอง
และใหความปลอดภัยแกมรดกทางวัฒนธรรมจากภัยสงคราม  และ อนุสัญญา
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วาดวยการปกปองมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของโลก หรือท่ี
รูจักกันดีในชื่อ “อนุสัญญามรดกโลก”   
 จากการเขาเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศ ตลอดจนอนุสัญญา
ตางๆท่ีกรมศิลปากรไดใหสัตยาบันดังกลาว ทําใหตองมีการปรับปรุงแนวทาง
การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของไทยใหสอดคลองและเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับแนวทางการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ระหวางประเทศ   มีผลตอการปรับปรุงสาระสําคัญในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และการพิพิธภัณฑ  พ.ศ. 2504  และ
ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ. 2528 ตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานตางๆที่เก่ียวของ  โดยอาจกลาวไดวากฎบัตรสากลแหงเมือง 
เวนิสวาดวยการสงวนรักษาบูรณะอนุสรณสถานและแหลงท่ีตั้ง พ.ศ. 2507 
(International Charter for the Conservation and Restoration of 
Monument and Site) เปนกฎบัตรสําคัญที่กรมศิลปากรใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมตลอดมา  

ตอมาเมื่อมรดกทางวัฒนธรรม 3 แหง  คือ  อุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร  พระนครศรีอยุธยา  แหลงโบราณคดี 
บานเชียง  และและมรดกทางธรรมชาติ 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปา 
หวยขาแขง-ทุงใหญนเรศวร ของประเทศไทยไดรับการยอมรับและจัดเขาบัญชี
เปน“มรดกโลก” กรมศิลปากร จึงไดนําแนวทางการจัดการแหลงมรดกทาง
วัฒนธรรมในบัญชีมรดกโลก (Management Guidelines for World Cultural 
Heritage Site) มาเปนแนวทางสําคัญในการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติอีกแนวทางหนึ่ง  
 การเขาเปนสมาชิกในองคการระหวางประเทศตางๆดานวัฒนธรรม
ดังกลาว นอกจากจะทําใหหนวยงานเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีอยางกรมศิลปากรมีขออางวาแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในปจจุบันไปไปตามมาตรฐานสากลที่ใช
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อางอิงกันทั่วโลกที่ทําใหชื่อเสียง เกียรติคุณ คุณคาของทรัพยากรทางโบราณคดี
ท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเปนที่รูจักและยอมรับในสังคมนานาชาติ   
มีผลดีตอการรวมมือ  การสนับสนุนในกิจกรรมการอนุรักษและการพัฒนา
ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทตางๆทั้งในดานวิชาการ วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี  กําลังคน และงบประมาณในการอนุรักษ จากนานาชาติ  และท่ี
ประเทศไทยใหการสนับสนุนตอประเทศอื่นๆในฐานะผูเชี่ยวชาญ  ดังจะเห็นได
จากกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป (SPAFA) 
ในองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO) ท่ีใหความ
ชวยเหลือในการฝกอบรมนักวิชาการในงานดานการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ใหกับประเทศตางๆในกลุมสมาชิกอยูอยางสมํ่าเสมอ  รวมทั้งรับเปนที่ปรึกษา
และชวยเหลือในงานที่เก่ียวของอีกดวย 

 
การจัดการแบบอุทยานประวัติศาสตร    

 
แนวคิดและการบริหารจัดการแบบอุทยานประวัติศาสตรเกิดขึ้นชวงป 

พ.ศ. 2516-2517  โดยผูบริหารงานโบราณคดีของกรมศิลปากรที่ไดไปศึกษา
ดูงานในตางประเทศ (นายนิคม  มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) ไดรับ
แนวคิดที่จะใชโบราณสถานและทรัพยากรทางโบราณคดีเปนทรัพยากรสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  คือ  มองวาโบราณสถานและทรัพยากรทาง
โบราณคดีท้ังปวงเปนทรัพยากรเพื่ออุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่จะสรางรายได
เข าประเทศ   และไดริ เริ่มดําเนินงานจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุในรูปแบบของ อุทยานประวัติศาสตร (Historical 
Park) ท่ีเมืองเกาสุโขทัยเปนแหงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2518  และตอมาไดขยาย
ผลการดําเนินงานออกไปยังเมืองเกาศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   เมืองเกา
กําแพงเพชร  เมืองเกาพระนครศรีอยุธยา   เมืองเกาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย  เมืองเกาปราสาทเมืองสิงห  จังหวัด
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กาญจนบุรี  เมืองเกาศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ  แหลงโบราณคดีภูพระบาท 
จังหวัดอุดรธานี และพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งยังดําเนินการตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน   

การจัดการแบบอุทยานประวัติศาสตรไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด  มุมมอง  และวิธีปฏิบัติตอโบราณสถาน แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ  
และศิลปวัตถุ  จนในบางชวงเวลานักวิชาการดานการอนุรักษเกิดความวิตกกังวล
วาวิธีการปฏิบัติจัดการในลักษณะดังกลาวเปนการมุงพัฒนาดานกายภาพของ
โบราณสถานและพ้ืนที่โดยรอบโบราณสถานมากเกินไปจนละเลยความสําคัญ
และคุณคาทางดานวิชาการ  ในบางพ้ืนที่มีการคิดคนประเพณีสาธิตตามเทศกาล
ขึ้นมาโดยอางวาเปนประเพณีเกาแกดั้งเดิมของเมืองนั้น เชน การประดิษฐคิดคน
ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเลนไฟในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  ประเพณี
นบพระเลนเพลงในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  
การจัดงานแสงสีเสียงถ่ินบุรีศรีชัยสิงหท่ีอุทยานประวัติศาสตรปราสาทเมืองสิงห  
ฯลฯ  ซึ่งมีการคิดคนรูปแบบงานรื่นเริงและกิจกรรมเพื่อการบันเทิง  การจัด
แสดงแสงสีเสียง โดยใชโบราณสถานและสถานที่ทางโบราณคดีเปนสถานที่แสดง
เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาไปเที่ยวชม  ทําใหเกิดคําครหาและวิพากษวิจารณ
เชิงเปนหวงจากนักวิชาการแนวอนุรักษวา  เปนการบิดเบือนประวัติศาสตรสังคม
และวัฒนธรรม  และเปนกิจกรรมที่ขาดความเคารพในคุณคาและความสําคัญ
ของโบราณสถานในฐานะที่เปนตัวแทนของอดีต  นอกจากนี้ในกระบวนการ
จัดการขั้นตอนตางๆยังกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนที่ตั้งบานเรือนและทํา
มาหากินอยูในพ้ืนที่เมืองเกาและแหลงโบราณคดีตางๆดังกลาวมาเปนเวลานาน
จนถึงกับตองโยกยายบานเรือนละทิ้งท่ีทํากินไปอยูในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเสียสละใหรัฐ
โดยกรมศิลปากรได พัฒนาโบราณสถานและพื้นที่ ท้ั งหมดเปนอุทยาน
ประวัติศาสตรเปดใหนักทองเท่ียวเขาชมจนทุกวันนี้   

อยางไรก็ตามผลลัพธจากการจัดการโบราณสถานตามแนวคิดอุทยาน
ประวัติศาสตรก็ไดกอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ินที่ตั้ง
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อุทยานประวัติศาสตร  เกิดรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมเขาชมพื้นที่
อุทยานฯ   มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่ เปนสิ่ ง อํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยว  ทําใหทองถ่ินที่ตั้งอุทยานประวัติศาสตรมีความเจริญเติบโตทาง
กายภาพและทางวัตถุ  และไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของ
ทองถ่ินนั้นๆ  เชน  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดบุรีรัมย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบูรณ เปนตน  
 
แนวคิดและแบบแผนการจัดการมรดกโลก    

 
ในปจจุบันแนวคิดและแบบแผนการปฏิบัติในการจัดการทรัพยากร

ทางโบราณคดีภาคราชการของประเทศไทยไดรับอิทธิพลจาก อนุสัญญาวาดวย
การคุ มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  (Conventional 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
1972)  ขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ท่ีประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิกเม่ือวันที่ 16  
มิ ถุนายน   พ .ศ .  2530  ซึ่ งตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
คณะกรรมการมรดกโลก ณ เมืองคารเทจ  ประเทศตูนีเซีย  เม่ือวันที่  13  
ธันวาคม  พ.ศ. 2534  ไดประกาศใหแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและแหลง
มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย จํานวน 3 แหง ไดขึ้นบัญชีมรดกโลก  คือ  
(1) อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กําแพงเพชร  (2) อุทยาน
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุ ธยา   และ  (3) เขตรักษาพัน ธุสัตวป า 
หวยขาแขง-ทุงใหญนเรศวร  และตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ
คณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองซานตาเฟ  มลรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา   
เม่ือวันที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ไดประกาศใหแหลงโบราณคดีบานเชียง  
ของประเทศไทย ไดขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง  ทําให
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ในปจจุบันแนวคิดและแบบแผนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีภายใต
อนุสัญญาฯมรดกโลกไดแพรหลายไปสูผูบริหารในจังหวัดตางๆของประเทศไทย 
และมีความพยายามของประชาคมทองถ่ินในบางจังหวัดที่จะนําเสนอแหลง
มรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัดของตนเขารับการขึ้นบัญชีเปนมรดกโลก เชน 
จังหวัดนาน  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดลําพูน และในสวนของกรมศิลปากรซึ่ง
เปนหนวยราชการสวนกลางก็เสนอกลุมโบราณสถานปราสาทหินพนมรุง-
ปราสาทเมืองต่ํา-ปราสาทหินพิมาย และโบราณสถานอีกหลายแหงเขาสูบัญชี
มรดกโลกดวย   

 
จะเห็นไดวาแนวคิด  และวิธีปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี

ในประเทศไทยดังกลาวจะดู เหมือนวาเปนแบบแผนการจัดการที่ยังให
ความสําคัญตอการอนุรักษสงวนทรัพยากรเอาไวมิใหเสียหายหรือสูญหายไป  
แตก็มีการประยุกตใชประโยชนของโบราณสถานและแหลงโบราณคดีในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากขึ้นซึ่ งเปนการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนในการจัดการอยางรวดเร็ว  แตแทจริงแลวสวนที่ยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงเลยในระยะหลายสิบปท่ีผานมาก็คือ  ยังเปนการจัดการแบบ
รวมศูนยโดยหนวยราชการสวนกลางที่ มี อํานาจตามกฎหมายที่ไมไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของหนวยงานอื่น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชนที่อาศัยอยูในพ้ืนที่ท่ีโบราณสถานหรือแหลงโบราณคดีนั้นตั้งอยู
มากนัก   

นอกจากนั้นผูท่ีมีหนาท่ีและมีโอกาสเปนผูจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
ก็มักจะเปนนักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญ  และเจาหนาท่ีของรัฐที่มีความรูความ
ชํานาญดานโบราณคดี  มานุษยวิทยา  สถาปตยกรรม   ประวัติศาสตร  
ประวัติศาสตรศิลปะ  วิทยาศาสตรการอนุรักษ  ภูมิสถาปตยกรรม  ซึ่งการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในกระแสความคิดดังกลาวใหความสําคัญกับ
การอนุรักษและพัฒนาตัวโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุมากกวาการพัฒนาตัวคนและชุมชนในพื้นที่นั้นๆใหมีความสามารถ 
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ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีได  ซึ่งแบบแผนการจัดการลักษณะเชนนี้
กลายเปนแบบแผนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีกระแสหลักหรือแบบ
แผนจารีตที่ผูกติดอยูกับแบบแผนการพัฒนาไปสูความทันสมัย  และมุงเนน
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณมากกวาการ
พัฒนาเชิงคุณภาพของมิติอ่ืนๆในสังคม  และกําลังกอใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงในการแยงชิงผลประโยชนท่ีเกิดจากการจัดการโบราณสถานและ
ทรัพยากรทางโบราณคดี  รวมทั้งการขอเขาไปมีบทบาทสําคัญในการจัดการ
โบราณสถานและทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีอยูในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระหวางกรมศิลปากรกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ตางๆ  เชน
ท่ี  อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา   
ท่ีปราสาทศรีขรภู มิ   จั งหวัดสุ รินทร   และแหล ง โบราณคดีบ านเชียง 
จังหวัดอุดรธานี  เปนตน 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จะจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 
ไดอยางไร  

 
 แมวาในระยะเวลาที่ผานมาการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประเภท

โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุตางๆ  ไมวาจะเปน
การขุดคนศึกษา  การวิจัย  การอนุรักษ  การบูรณะปฏิสังขรณ  การจัดการใน
ลักษณะอุทยานประวัติศาสตร  การจัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
หรือการจัดการในรูปของหอจดหมายเหตุแหงชาติ  จะถูกรวมศูนยอํานาจอยูท่ี
ราชการสวนกลาง  โดยมีกรมศิลปากรเปนหนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมายเปน
ผูรับผิดชอบ  และเปนการจัดการที่ขาดการมีสวนรวมของภาคสวนอื่นๆ  องคกร
อ่ืนๆในสังคมรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีมาแตเดิม (องคการบริหาร
สวนจังหวัด  เทศบาล  เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เกิดขึ้นใหม (อบต.) อีกกวาหกพันองคกร  แตในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ก็มีบทบัญญัติท่ีเปดโอกาสและสนับสนุน
โดยตรงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีอยูหลายมาตราดวยกัน  คือ 
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 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ท้ังนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  

มาตรา 78 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและ 
เทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนใน 
จังหวัดนั้น  
 หมวด 9  การปกครองสวนทองถ่ิน  

มาตรา 289  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาท่ีบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 ซึ่ งจากบทบัญญัติดั งกล าวแสดงให เห็นว า  รั ฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุงหวังใหประชาชนในชุมชนทองถ่ินและองคกร
ปกครองสวนทอง ถ่ินภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ มี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถ่ินของตนเอง  สงผลใหหนวยงานภาครัฐ
ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีทุกประเภทจะตอง
ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษและพัฒนาแบบรวมศูนยอํานาจ
สั่งการจากสวนกลางมาเปนการจัดการแบบมีสวนรวมและการริเริ่มงานจากภาค
ประชาชนในชุมชนทองถ่ินผานองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากขึ้น    
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 คุณลักษณะสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนในชุมชน
ทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกระบวนการพัฒนา คือ  เปนการมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม  
และสามารถริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆตอเนื่องออกไปอีก  ไดแก 
การรวมกันศึกษาคนหาศักยภาพ  การวางแผน การตัดสินใจ การระดม
ทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน การประสานขอรับการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร(งบประมาณ)  วิทยากร (เทคนิควิชาการเฉพาะทาง)  การบริหาร
จัดการ  การติดตามประเมินผล  รวมทั้งการจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการพัฒนานั้นๆ และการรับผิดชอบขยายผลการพัฒนาไปสูการแกไข
ปญหาอื่นๆ ของทองถ่ิน  โดยการดําเนินงานจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชุมชน และอยูในแนวคิดการพึ่งตนเองในระยะยาวใหมากที่สุด 

ในปจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี ท่ี 
สํานักโบราณคดี  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และหนวยงานสังกัดกรม
ศิลปากรที่เปนองคกรเชี่ยวชาญตามกฎหมายดําเนินงานอยูยังอยูภายใตแนวคิด
ท่ีวา งานดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทางโบราณคดี เปนเรื่องเฉพาะ
ดานเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณและไดรับการศึกษามาเทานั้น การศึกษา
คนควาวิจัยและการดําเนินงานดานตางๆตองเปนไปตามพระราชบัญญัติและ
กฎระเบียบที่ประกาศออกมาบังคับใช  ไมไดเปนงานที่บุคคลท่ัวไปหรือองคกร
ราชการอื่นๆ  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังองคการบริหารสวน
จังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลทุกระดับ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยาจะบริหารจัดการเองไดอยางอิสระหรือเปนเอกเทศ  ยังเปน
กระบวนการที่สรางใหเกิดสภาวะที่ภาคประชาชนรวมทั้งองคกรพัฒนาทองถ่ิน
อ่ืนๆตองพ่ึงพิงรัฐและราชการสวนกลาง  ซึ่งแนวคิด  หลักการ  และวิธีการ
ปฏิบัติท่ีตึงตัวไมยืดหยุนดังกลาวจะตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่มุงเนนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในชุมชนทองถ่ินในการดําเนินกิจกรรมเปนสําคัญ  
แตในปจจุบันยังไมปรากฏแนวทางและแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงชัดเจนและเปน
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รูปธรรมากนัก  แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะกําหนด
หลักการไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม  ในขณะเดียวกันในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเองก็จะตองปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสามารถ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีตามแบบอยางท่ีหนวยงานเชี่ยวชาญตาม
กฎหมายดําเนินการอยู  หรือไมก็อาจจะตองริเริ่มแบบแผนการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีในรูปแบบใหมๆใหสอดคลองและเหมาะสมกับศักยภาพ  
ความสามารถและภูมิสภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินอีก
ดวย 

 
ดังนั้นทางออกในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกร

ท่ีมีผูบริหารมาจากตัวแทนของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน  มีสถานภาพ 
เปนทั้งประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ และเปนพนักงานเจาหนาท่ีของระบบ 
บริหาราชการสวนทองถ่ิน  มีอํานาจอยางอิสระเปนของตัวเองในการบริหาร
จัดการทองถ่ินดานอ่ืนๆ    แตอาจจะยังไม มีความพรอมดานเจาหนา ท่ี
ผูชํานาญการเฉพาะทาง  และยังขาดประสบการณในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี  ก็ควรจะบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
รวมกับเจาหนาท่ีของรัฐที่เปนหนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมาย  คือ กรม
ศิลปากร และเจาหนาท่ีในระดับตางๆของสวนราชการอื่นๆในระบบการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค (จังหวัด  อําเภอ  และกํานันผูใหญบาน)  และกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประเภทอื่นๆ  ภาคประชาชน   องคกรทางศาสนา  
สถาบันการศึกษาและภาคธรุกิจเอกชนที่เก่ียวของในลักษณะที่เรียกวา “ประชา
รวมรัฐจัดการรวมกัน” (Accompanying / Co-existing Management)  
โดยมีเปาหมายในการสรางพลังใหทองถ่ินเปนภาคีกับราชการสวนกลางและ 
สวนภูมิภาค   โดยรวมกันจัดการแบบบริรักษ (อนุรักษและพัฒนา) ทรัพยากร
ทางโบราณคดีตามวิถีทางประชาธิปไตยในลักษณะที่ใหความสําคัญการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน  ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนในรูปแบบ “ประชาคม”  
หรือ “ประชาสังคม”  (Civility)   
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ในการจัดการตามแนวคิดและแนวทาง “ประชารวมรัฐจัดการรวมกัน” 
องคกรราชการสวนกลางที่ เชี่ยวชาญจะตองลดการควบคุมเขมขนดวย
กฎระเบียบ  ลดขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนยุงยากลงโดยที่ไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยากรทางโบราณคดีและชุมชนทองถ่ิน  เปดโอกาสใหมีทางเลือก
ในการบริหารจัดการหลากหลายมากขึ้นตามความสามารถและความเหมาะสม
ของแตละทองถ่ิน  และประการสําคัญที่สุดจะตองเรงดําเนินการเสริมสราง
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินใหพ่ึงตนเองได
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี  และตองไมกอใหเกิดภาวะพ่ึงพา
ตอราชการสวนกลางมากขึ้นไปกวาท่ีเคยเปนมา ในที่นี้ขอแนะนําแบบแผนการ
จัดการที่เรียกวา “โบราณคดีชุมชน : Community Archaeology” 
 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการประยุกตใช 
แบบแผนการจัดการแนวโบราณคดีชุมชน 

 

การจัดการแนวโบราณคดีชุมชน  เปนการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีใหความสําคัญกับการจัดการโดยชาวบานและประชาชนในทองถ่ิน 
(people focus-approach) โดยมีภาคประชาชน  นักวิชาการ  ผูนําชุมชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และองคกรอ่ืนๆในทองถ่ินรวมกันจัดการ  ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการจากเดิมที่มีภาครัฐเปนศูนยกลาง  ดําเนินการ
โดยเจาหนาท่ีของรัฐหรือผูเชี่ยวชาญทางวิชาการสมัยใหมฝายเดียว  มาเนนการ
จัดการแบบมีสวนรวมของผูคนในทองถ่ินมากขึ้น 

แนวคิดการจัดการแนวโบราณคดีชุมชนมุงเนนการใช  หลักการ
ดําเนินงานแบบมีสวนรวม (participative approach)  การศึกษาแบบปฏิบัติการ
จริง (learning through practices / learning by doing) และการใช
กระบวนการสรางความพึงพอใจความประทับใจในภูมิหลังของทองถ่ินใหกับ
ชาวบานและประชาชน (appreciative building) ภายใตแนวพระราชดําริ
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เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่
พระราชทานเปนปรัชญาในการดํารงชีวิต  และเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูสังคมที่เขมแข็งอยางยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับความตองการในการ
แกปญหาวิกฤตของประเทศไทยและของโลกในปจจุบันที่มุงเนนการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน  โดยการสรางความรูและเพ่ิมความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง  สอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาที่มุงเนนการพัฒนา คน ไปพรอมๆกับ ภูมิสังคม หรือ นิเวศวัฒนธรรม  
มากกวาการพัฒนาแบบแยกสวนที่มุงเนนเฉพาะภาคสวนดานเศรษฐกิจหรือดาน
ใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว  ซึ่งเชื่อวาจะเปนแนวคิดที่เหมาะสมในการทํางาน
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีของประเทศไทยทั้งในปจจุบันและอนาคต    

 
หลักการและแนวปฏิบัติท่ีสําคัญของการจัดการแนวโบราณคดีชุมชน  มีดังนี้ 

 

(1) การดําเนินการที่ยึดหลักองครวม (holistic approach)หมายถึง  
การศึกษาและการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในชุมชนทองถ่ินที่อยูบนฐาน
ความคิดองครวม  ใหชุมชนเปนหนวยปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่  และมุงทําการศึกษา
เรื่องราวในอดีตทุกมิติของชุมชนนั้นๆ  ท้ังเรื่องภูมิศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ปาไม  แหลงน้ํา ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  สังคม  การทํามาหากิน  วัฒนธรรม 
ประเพณี การเมืองการปกครอง ศาสนา ความเชื่อ การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การทองเท่ียว  ตลอดจนผลกระทบของแตละสวน 
ท่ีมีตอกันและกัน บนหลักการพ้ืนฐานที่วาเรื่องราวของทุกๆ มิติในทองถ่ิน 
มีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางแยกออกจากกันไมได 

(2) สรางและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ (participation  
enhancement)  เนื่องจากเรื่องทรัพยากรทางโบราณคดีเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ชุมชนและคนสวนมาก  ในการจัดการจึงตองสงเสริมใหสมาชิกในชุมชนและ
ผูคนในทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในทุกๆกิจกรรมของการจัดการใหมากที่สุด  
ไมวาจะเขามาเก่ียวของในฐานะอะไรก็ตาม  เพราะการมีสวนรวมเปนสิ่งท่ี 
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บงบอกถึงความเขมแข็งและความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้การมีสวนรวมยังชวยใหการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีประสบ
ความสําเร็จในทุกๆมิติของการพัฒนา  เกิดผลดีท้ังทางกายภาพ  จิตวิญญาณ  
รวมทั้งขวัญกําลังใจ  มีผลลัพธท่ีดีเปนคุณประโยชนสืบเนื่องแผกระจายไปในทุก
กลุมคนในปจจุบันและจะสงผานผลดีตอไปยังคนรุนลูกรุนหลานเหลนโหลนใน
อนาคต 

(3) การยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม (multi-
cultural approach)  เราตองยอมรับวาทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินที่ตั้งของแหลง
ทรัพยากรทางโบราณคดีมีคุณลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป  ไม
เหมือนกันหรือเปนแบบเดียวกันทั้งหมด  นักบริหารจัดการที่เปนผูเชี่ยวชาญ
หรือเปนพนักงานเจาหนาท่ีในองคกรเชี่ยวชาญตามกฎหมายจะตองเคารพใน
วัฒนธรรมทองถ่ินที่มีอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใหความสําคัญกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ระบบความเชื่อของชุมชนเรื่องผี  สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  ตลอดจนกฎเกณฑทาง
สังคมตางๆของชุมชนทองถ่ินจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัดและจริงใจ  

(4) การไมยึดติดตายตัว (dynamic approach)  ตองใหความสําคัญ
กับความไมแนนอนและการเปลี่ยนแปลง  กลาวคือ  ตองยอมรับหลักการที่วา
สังคมและวัฒนธรรมตลอดจนสรรพสิ่งรวมทั้งทรัพยากรทางโบราณคดีประเภท
ตางๆมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะตองไมใชแผนงานหรือตัว
แบบในการดําเนินงานแบบเดียวตายตัวกับทุกทองถ่ิน  และตองไมยึดถือวา
ความรู ท่ีหนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมายมีอยูนั้นถูกตองท้ังหมด  หรือ
เปลี่ยนแปลงไมได  เพราะแมวาหลักการและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานทั้งท่ี
ปฏิบัติอยูในภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวของจะเปนระบบสากลที่ไดรับ
มาจากตางประเทศ  ซึ่งอาจจะมีมาตรฐานการทํางาน  มีขั้นตอนชัดเจนเปนที่
ยอมรับกันมากอน  แตการทํางานในแหลงทรัพยากรทางโบราณคดีใหมๆ  ใน
ชุมชนทองถ่ินใหมๆ และหลักฐานที่พบใหมๆก็เปนสิ่งท่ียืนยันวาไมเหมือนและ
ไมใชสิ่งท่ีเคยรูเดิมทั้งหมด  มีอะไรที่แปลกและแตกตางจากเดิมบางไมมากก็
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นอย  นอกจากนี้หลักการไมยึดติดตายตัวยังสอดคลองกับหลักการและวิธีการ
ทํางานของแนวคิดการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนที่วาการพัฒนาไมมีสูตรสําเร็จ
ตายตัว  การทํางานควรจะเปนไปในลักษณะ “คิดไปทําไป” มีความยืดหยุน  ไม
ยึดติดกับแผนงานมากเกินไป  มีการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานในเชิง
กระบวนการตลอดเวลาและสามารถปรับแผนไดตามสถานการณเพ่ือใหบรรลุ
ความมุงหมายและเปาหมายของการจัดการที่มุงเนนการพัฒนาความสามารถใน
การจัดระบบความสัมพันธท่ีดีของ “คน”  และ “ชุมชนทองถ่ิน” เปนสิ่งสําคัญ 

(5) ไม เปนทางการแตสรางสาระประโยชนดานการเรียนรู 
(informal & educative approach)  แบบแผนและเทคนิควิธีการในการจัดการ
จะตองปรับและประยุกตใหเหมาะสมกับภูมิสภาพ  และสภาพทางสังคม
วัฒนธรรมของทองถ่ินที่นั้นๆ  การทํางานตองสอดคลองกับแบบแผนการ
ดํารงชีวิตของชุมชนทองถ่ิน เปนกันเอง ตองไมเปนทางการหรือเปนพิธีการ
เกินไปจนทําใหคนในภาคสวนอื่นเขาไมถึงหรือเขาใจยาก  และกระบวนการ
ทํางานแบบไมเปนทางการจะตองสรางสาระประโยชนดานการเรียนรูและสราง
ความรูท่ีถูกตองใหผูเขารวมกิจกรรมใหมากที่สุด  

(6) การจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันแบบเปดกวาง (participative 
openness-inquiry)  ผูดําเนินงานจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในขั้นตอนของ
การศึกษาวิจัย ไดแก นักโบราณคดีอาชีพ  นักอนุรักษ  นักจัดการ  นักศึกษา
โบราณคดี   นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาที่เก่ียวของ ผูบริหารและสมาชิก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักพัฒนา  และคนในชุมชนทองถ่ิน  ผูนําชุมชน  
ผูรู  ปราชญทองถ่ิน  ผูสูงอายุ  เยาวชน  พระสงฆ  ครู  นักเรียน  นักศึกษาใน
ชุมชนทองถ่ิน  เกษตรกร  ชางฝมือ  ฯลฯ  ทํางานรวมกันในลักษณะการเรียนรู
รวมกันชวยกันสรางและแลกเปลี่ยนความรูท่ีทุกคนมีสวนไดเสมอหนากัน 

(7) การ ศึกษาและเรี ยนรู ร วมกันจากการปฏิ บัติ ง านจริ ง  
(interactive learning through practices/learning by doing)  เรียนรูจากการ
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ลงมือทําจริง  เปดโอกาสใหคนในชุมชนทองถ่ิน  และคนภายนอกที่สนใจเขา
รวมเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณในกระบวนการทํางานในทุกขั้นตอน  

(8) การสรางความสุขและความประทับใจรวมกัน (common 
appreciative building) การจัดการแนวโบราณคดีชุมชนตองมุงสรางความ
ประทับใจในคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรทางโบราณคดี  เรื่องราว 
ภูมิหลังของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆทั้งในระดับมหภาพและระดับจุลภาพ
ของชุมชนและสังคม นักวิชาการและนักจัดการเห็นวาทรัพยากรทางโบราณคดี
นั้นๆมีคุณคาและความสําคัญอยางไร  ก็จะตองจัดกระบวนการเรียนรูใหคนใน
ชุมชนทองถ่ินและประชาชนทั่วไปเห็นคุณคาและความสําคัญไมนอยไปกวากัน  
และท่ีสําคัญจะตองสรางกระบวนการที่จะทําใหคนในทองถ่ินที่มีทรัพยากรทาง
โบราณคดีเกิดความรู  มีความเขาใจ  มีทัศนคติท่ีดีตอทรัพยากรทางโบราณคดี
และผูคนที่เก่ียวของกับทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆ  จนเกิดความตระหนัก  
เกิดความรัก  หวงแหนในฐานะที่เปนทรัพยากรรวมกันของชุมชน  

(9) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาเพื่อฟนฟูพลังของชุมชน 
(research & community empowerment : R&CE) ใหความสําคัญตอ
กระบวนการศึกษาวิจัยที่มีกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่เปนการเสริมสรางพลัง
สร า งความเขมแข็ งและแบบแผนความสัม พันธ ท่ี เป น ไปในลั กษณะ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  แบงปน  ใหกําลังใจกันและกันดวยความรักความเมตตาใหกับ
ชุมชน  ท่ีสามารถขยายผลไปสูความสําเร็จในการใชการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีไปพัฒนาหรือแกปญหาดานอ่ืนๆของชุมชนและทองถ่ินทั้งดานการจัด
การศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตรและศิลปะทองถ่ิน การพัฒนาเศรษฐกิจ  
การเมือง วัฒนธรรม  สังคม  ศาสนา  การทองเท่ียว  สังคมสงเคราะห  
สวัสดิการสังคม  การแพทยและสาธารณสุข  กีฬาและนันทนาการ  เปนตน 

(10) เนนหลักการร วมกันนําและสร างความสุข เสมอกัน 
(accompanying /co-existing)  การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี  ท้ังในเรื่อง
ของการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดมาซึ่งความรูทางวิชาการและการบริรักษ (อนุรักษ
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และพัฒนา) ทรัพยากรทางโบราณคดี  ท่ีมีอยูในทองถ่ินตางๆ  ตองเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกกลุมทุกระดับในทองถ่ินนั้นๆไดเขามามีสวนรวมในการจัดการ
ใหมากขึ้นในทุกขั้นตอน   และชุมชนทองถ่ินตางๆ  รวมทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตรอยูในพ้ืนที่ปกครอง
จะตองไดรับการหนุนชวย  และสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรดังกลาว  ตามความเชื่อพ้ืนฐานที่วาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
เปนมรรควิถีหนึ่ง (a means) ในหลายมรรควิถีท่ีใชในกระบวนการพัฒนาคน
และพัฒนาชุมชน  ซึ่งการจัดการในแบบแผนโบราณคดีชุมชนจะเปนเครื่องมือ
สรางความเสมอภาคใหกับคนทุกกลุมในชุมชนและทองถ่ินไดอีกทางหนึ่ง 

  
ในทางปฏิบัติ  โบราณคดีชุมชน  เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรทาง

โบราณคดีรวมกันของกลุมคนตางๆ ท้ังฝายรัฐ นักวิชาการ  ผูบริหารและสมาชิก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชาวบานในทองถ่ินที่คนสวนใหญของสังคม  ซึ่ง
จะกอใหเกิดผลดีอยางกวางขวางและประสบผลสําเร็จอยางราบรื่นรวดเร็ว  ท้ังนี้
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการทํางานในกระบวนการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีประเภทโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ  และ
ศิลปวัตถุ  รวมทั้งการจัดการพิพิธภัณฑ  จากเดิมที่ เคยดําเนินการโดย
นักวิชาการและขาราชการสังกัดภาครัฐ   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย  หรือ
นักวิชาการ  นักบริหารจัดการในองคกรธุรกิจและกลุมผูรูผูเชี่ยวชาญฝายเดียว   
มาเปนการทํางานโดยมีชาวบาน  ประชาชน  นักวิชาการสาขาอื่นๆ  กลุมคนที่
อาจจะเคยเชื่อวาไมรูไมเชี่ยวชาญในวิชาการตามมาตรฐานสากล  ผูนําชุมชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนๆทั้งภาคราชการ  ภาคประชาชนและ
ภาคธุรกิจเอกชนในทองถ่ินรวมดวยนั้น  อาจจะไมใชเรื่องงายเพราะจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และวิธีการดําเนินงานในสวนของเจาหนาท่ีฝายรัฐ  
และฝายนักวิชาการกระแสหลัก  กลุมผูรูผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งไดแก  นัก
โบราณคดี   สถาปนิกดานการอนุรักษ   นักวิทยาศาสตรการอนุรักษท่ีทํางาน
ดานการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและพิพิธภัณฑท้ังในภาครัฐและภาค
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ธุรกิจเอกชน  จะตองเปดใจใหกวางยอมรับศักยภาพและศักดิ์ศรีของผูคนใน
ภาคสวนอื่นๆดังกลาวทั้งชาวเมืองและชาวบาน  ซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับ
ศักยภาพและศักดิ์ศรีของผูคนที่อยูนอกวงการโบราณคดีและพิพิธภัณฑกระแส
หลักดวย   จะตองปรับบทบาทของตนจากที่เคยศึกษาวิจัยกันเอง  คิดกันเอง  
กําหนดนโยบายกันเอง  วางแผนกันเอง  ตัดสินใจกันเอง  บริหารจัดการกันเอง
เพียงกลุมเดียวในรูปแบบการบริหารจัดการแบบผูกขาดรวมศูนยอํานาจและสั่ง
การ  มาใชรูปแบบการบริหารจัดการในแนวระนาบที่มุงเนนการประสานความ
รวมมือรวมใจ โดยจะตองสรางโอกาสและสงเสริมใหชาวบานไดเขามาชวยคิด
โดยอิสระ  ตองรับฟงความเห็นและสนองตอบตอความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในทองถ่ินและภาคสวนอื่นๆในสังคมใหมากขึ้น   ประการสําคัญ    
ก็คือ  จะตองทํางานดวยความโปรงใส   ไมมีผลประโยชนหรือวาระซอนเรน  
และพรอมที่จะรับผิดชอบตอสาธารณะในกรณีท่ีเกิดความบกพรองผิดพลาด 
ตามหลักการปกครองที่ดี หรือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)     

 
หลักการสําคัญของการจัดการตามแบบแผนโบราณคดีชุมชน  คือ เปน

กระบวนการที่พัฒนาวิธีคิดและความสามารถในการจัดระบบความสัมพันธท่ีดี
ตอกันของผูท่ีมีสวนรวมในการจัดการ  ประกอบดวย  ผูคนในชุมชนทองถ่ิน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินการบริรักษทรัพยากรทางโบราณคดีไป
พรอมๆกัน  และผลสําเร็จหรือผลไดของการจัดการควรจะกอใหเกิดความ
เขมแข็ง  ความมั่นใจและเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองและการพึ่งตนเอง
ไดตอท้ังคนทุกๆคนที่เขาไปมีสวนรวม  ตอชุมชน  ตอองคกรที่เก่ียวของท้ังหมด  
และทําใหทรัพยากรทางโบราณคดีดํารงอยูไดอยางเปนประโยชนยาวนานที่สุด
เทาท่ีควรจะเปน    

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการดําเนินงานในกระบวนการพัฒนา
ดังกลาวจะตองใชความจริงใจ  ใชเทคนิควิธีการที่พอเหมาะ  พอดี ใชระยะเวลา
พอสมควรในการทํางานแบบคอยเปนคอยไปเชิงกระบวนการ  ซึ่งเม่ือชาวบาน
และประชาชนในทองถ่ินมีความรู  มีความเขาใจ  มีทักษะและสามารถบริหาร
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จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีไดเองภายใตกรอบเกณฑท่ียอมรับกันในสังคม
โดยไมขัดฝนตอศีลธรรม  จริยธรรม  และกฎหมายแลว  ก็จะเปนการแบงเบา
ภารกิจที่หนวยงานเชี่ยวชาญภาครัฐอยางกรมศิลปากรและหนวยงานอ่ืนๆ
รับผิดชอบอยูลงไปไดมาก   

 

คุณประโยชนสําคัญที่เกิดขึ้น  ก็คือ เม่ือคนในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  และในชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งและมีความมั่นใจในการ
จัดการมากขึ้น   บรรดาทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถาน 
แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   ที่มีอยูมากมายในทองถ่ินตางๆ  
ก็จะไดรับการดูแลเอาใจใส  ไดรับการปกปองพิทักษรักษาและใชประโยชน
อยางคุมคาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในพื้นที่ปกครอง
ในฐานะที่เปนเจาของรวมกันตลอดไป    
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แผนภาพที่ 2  แนวคิดอํานวยการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในแบบแผน โบราณคดีชุมชน” 
ท่ีมา : โครงการโบราณคดีชุมชน 
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การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
ในทองถิน่ตองทําอะไรบาง  
และทําอยางไรจงึจะดี  

 
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในทองถ่ิน   หมายถึง  กระบวนการ

หรือชุดของการกระทําหรือกิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวเนื่องกับโบราณสถาน  
แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  โดยมีความมุงหมายเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาในมิติตางๆท้ังดานการศึกษา  เศรษฐกิจ   สังคม  และ
วัฒนธรรมชุมชน   ซึ่งชุดของการกระทําหรือกิจกรรมที่เรียกวา การจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี (Archaeological Resource Management : ARM ) 
ประกอบดวยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 8 ลักษณะดวยกัน (ดูแผนภาพที่ 1)  
ไดแก 

 

(1) การศึกษาวิจัยหรือการสรางความรู   (resource research)  
เพ่ือใหเกิดความรูท่ีแทจริงเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถ่ิน  
ท้ังในเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  ประวัติศาสตร  ประโยชนใชสอย
ในอดีต  กิจกรรมการศึกษาวิจัยหรือการสรางความรูเปนสิ่งจําเปนลําดับแรกที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทยจะตองใหความสําคัญและดําเนินการ
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อยางเรงดวนดวยตัวเอง  หรือดําเนินการรวมกับนักวิชาการ  สถาบันการศึกษา  
องคกรชํานาญการดานโบราณคดี  ประวัติศาสตร  หรือสาขาวิชาการที่เก่ียวของ
อ่ืนๆในลักษณะการศึกษาวิจัยทองถ่ินของตนเอง (localized self-research) ซึ่ง
แบบแผนการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศัยภาพใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเองก็คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวน
รวม (Participative Action Research & Local Development : 
PAR&LD) หรืออาจจะใชแบบแผนการวิจัยที่มุงเนนใหทุกคนในองคกร  และ
ประชาชนในทองถ่ินเปนผูดําเนินการศึกษาวิจัยกันเอง  โดยมีนักวิชาการคอย
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา  ซึ่งกระบวนการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้จะชวยให
ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประชาชนในพื้นที่
ปกครองมีความสามารถในการสํารวจตรวจคน เก็บขอมูล  สรางชุดความรู
เก่ียวกับโบราณสถาน แหลงโบราณคดี โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และทรัพยากร
ทางโบราณคดีอ่ืนๆ ไดดวยตัวเอง  และไดขอมูลวาในพ้ืนที่ปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มีทรัพยากรทางโบราณคดีอะไรบาง อยูท่ีไหน  สภาพเปน
อยางไร  เกาแกแคไหน  เปนตน  ในการศึกษาวิจัยดวยการสํารวจและทําแผนที่
แสดงตําแหนงทรัพยากรทางโบราณคดีไมจําเปนตองขออนุญาตจากกรม
ศิลปากร  แตถาจําเปนตองทําการขุดคนศึกษาทางโบราณคดีจะตองขออนุญาต
ทําการขุดคนตออธิบดีกรมศิลปากร  และตองมีนักโบราณคดีอาชีพรวม
ปฏิบัติงานดวยตลอดเวลา  รวมทั้งตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศิลปากร
กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย  ซึ่งในทางปฏิบัติเคยมีองคการบริหารสวนตําบล
หวยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี ขออนุญาตทําการขุดคนศึกษา
แหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรท่ีวัดโปงมะนาว  โดยมีรองศาสตราจารย
สุ รพล   นาถะพินทุ   ผู เชี่ ยวชาญด านโบราณคดี   จากคณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากรนํานักศึกษาไปดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหวยขุนราม  กํานันผูใหญบาน  พระสงฆวัดโปงมะนาวและชาวบาน
ระหวางป พ.ศ. 2543-2547  ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุน
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งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม (SIF)  จังหวัดลพบุรีในฐานะ
ราชการสวนภูมิภาค  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี (อบจ.ลพบุรี)  การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  เปนลําดับเรื่อยมาจนสามารถพัฒนาเปน
พิพิธภัณฑแหลงโบราณคดีวัดโปงมะนาว  และกลายเปนแหลงทองเท่ียวทาง
โบราณคดีท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดลพบุรีในขณะนี้   

อีกกรณีหนึ่งคณะกรรมการประชาคมหมูบานบัว (หมูท่ี 7) ตําบลแมกา  
อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  มีหนังสือขอนุญาตกรมศิลปากรทําการขุดคนศึกษา
แหลงโบราณคดีประเภทแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามสมัยโบราณที่เมืองโบราณ
เวียงบัวเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยมีผูชวยศาสตราจารยสายันต  
ไพรชาญจิตร  ผูจัดการโครงการโบราณคดีชุมชน  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทําหนาท่ีเปนนักโบราณคดีอํานวยการขุดคนศึกษา  
ซึ่งท้ังสองกรณีไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรใหดําเนินการได  ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตางๆที่มีแหลงโบราณคดี  หรือทรัพยากรทางโบราณคดี
อ่ืนๆอยูในพ้ืนที่และตองการเขาไปจัดการใหเกิดประโยชนทางการพัฒนา
ทองถ่ินควรศึกษากรณีตัวอยางดังกลาว   และควรเดินทางไปศึกษาดูงานการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชน
ทองถ่ินทั้งสองแหง 

(2) การประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี  
(resource valuing and appraisal)  เปนกิจกรรมที่จะชวยใหสามารถทราบวา
ทรัพยากรทางโบราณคดีชนิดตางๆที่มีอยูนั้นมีคุณคาทางดานใดบาง  และมี
คุณสมบัติเหมาะสมตอการตัดสินใจลงทุนลงแรงดําเนินการใดๆตอไปหรือไม  
เพราะหากพิจารณาแลวพบวามีคุณคานอย หรือไมมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอ
การอนุรักษหรือพัฒนา  ก็อาจจะตัดสินใจไมดําเนินการใดๆตอไปก็ได  หรือ
พิจารณาแลวเห็นวาทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆมีคุณคาและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมอยางยิ่งตอการดําเนินการอนุรักษและใชประโยชนในฐานะเปนแหลง
เรียนรู  หรือแหลงทองเท่ียว  ก็จะสามารถตัดสินใจและวางแผนวาจะทําอยางไร
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ตอไปจึงจะเกิดประโยชนอยางยั่งยืนตอทองถ่ินและประเทศโดยรวม  นอกจากนี้
การประเมินคุณคาและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ฐานขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีสําคัญ  ซึ่งเม่ือจะมีการวางแผน
ดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทางกายภาพอื่นๆ  เชน การกอสราง
เขื่อน  อางเก็บน้ํา  ขุดสระ  สรางอาคารสถานที่  ถนนหนทาง  การขยายพื้นที่
เพาะปลูก  การขออนุญาตใชพ้ืนที่เพ่ือทําเหมืองแร  ฯลฯ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทองถ่ินก็สามารถทราบไดวาจะวางแผนงานอยางไรจึงจะไมทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆ  การศึกษาวิจัยประเมินคุณคา
และศักยภาพทรัพยากรทางโบราณคดีอาจจะดําเนินการไปพรอมๆ กันดวย
เทคนิ ควิ ธี ท่ี เ รี ยกว า  การทํ าแผนที่ โ บร าณคดี ท อ ง ถ่ิน  (Local-Based  
Archaeological  Mapping)  หรือ  แผนที่วัฒนธรรมทองถ่ิน (Local-Based 
Cultural Mapping) ท่ีจัดทําโดยคนในทองถ่ินมีสวนรวมก็ได 

(3)  การจัดการความรูเรื่องทรัพยากร (resource-based knowledge 
management) โดยการสร าง   จัดระบบ   จัดแสดงโบราณวัตถุ   ขอมูล  
ประสบการณในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถาน  หรือพัฒนาหลุมขุดคนในแหลง
โบราณคดีเปนพิพิธภัณฑแหลงโบราณคดี (site museum)  เพ่ือเผยแพรความรู 
ใหแกคนในทองถ่ิน คนตางถ่ิน และสาธารณชน ไดทราบและไดเรียนรู  กิจกรรม
การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่สําคัญในกระบวนการเรียนรูและใหการศึกษา  
ซึ่งนอกจากการจัดแสดง โดยอาจจะจัดใหมีสิ่งพิมพหรือสื่อตางๆออกเผยแพร  
โดยการจําหนายหรือใหเปลาซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคนและองคกรที่
จัดการ  ในการจําหนายสื่อสิ่งพิมพ  หรือขอมูลตางๆจะเชื่อมโยงกับการจัดการ
เชิงธุรกิจชุมชน  มีกรณีตัวอยางท่ีดําเนินการประสบความสําเร็จ  3 แหงดวยกัน 
แหงแรกคือท่ีแหลงเตาเมืองนานบานบอสวก  ตําบลสวก  อําเภอเมืองนาน 
จังหวัดนานที่ขุดคนพบหลักฐานเตาเผาเครื่องถวยชามสมัยโบราณอายุประมาณ 
550-750 ปมาแลว เม่ือขุดคนเก็บขอมูลแลวไดจัดการอนุรักษหลุมขุดคนที่มี
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ซากเตาเผาเอาไวโดยการทําหลังคาถาวรกันแดดกันฝน  จัดทําปายนิเทศแสดง
ขอมูลและภาพเรื่องราวของเตาเผาและสรางวิทยากรชาวบานใหดูแลรักษาสภาพ
หลุมขุดคนและนําชมใหความรูแกผูท่ีไปเยี่ยมชมได  นับตั้งแตป พ.ศ. 2542-
2547  มีผูเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาพิพิธภัณฑเตาโบราณบานบอสวกแลว
มากกวา 50,000 คน แหงท่ีสองไดแก พิพิธภัณฑแหลงโบราณคดีท่ีวัดโปง
มะนาว  ตําบลหวยขุนราม  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี และแหงท่ีสาม
กําลังดําเนินการขุดคนศึกษาและพัฒนาแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามสมัยโบราณ
ท่ีบานเวียงบัว หมูท่ี 7  ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซึ่งท้ังสามพ้ืนที่
ไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมจากสมาชิกสภาและผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  ท้ังในลักษณะของการเขารวมขุด
คนศึกษาวิ จัยดวยตัวเอง  การสนับสนุนงบประมาณ  การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานเชนสรางถนนเขาสูแหลงโบราณคดี  สรางสิ่งอํานวย 
ความสะดวกอื่นๆสําหรับการทองเท่ียว  การสนับสนุนงบประมาณในการ 
สรางพัฒนา  และการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ เปนตน 

(4)  การบริรักษ (conservation within use) หมายถึง การคงไวซึ่ง
สภาพทางกายภาพและคุณคาของทรัพยากรทางโบราณคดี  เพ่ือประโยชนใน
การศึกษา  การทัศนศึกษาหรือการทองเท่ียวโดยใชเทคนิควิธีการตางๆ ตาม
ความเหมาะสมในสภาพแวดลอมของทรัพยากรวัฒนธรรมแตละประเภทแตละ
แหง  เชน การเสริมสรางความแข็งแรงของสิ่งกอสรางหรือวัตถุ การบูรณะ การ
จําลอง การทําเทียม  การถอดพิมพ  การสรางขึ้นใหม  การจัดแสดงพิพิธภัณฑ  
รวมไปถึงการสรางและการบังคับใชกฎเกณฑขอปฏิบัติและขอหามตางๆ เพ่ือ
สนองตอความประสงคท่ีจะทําใหทรัพยากรวัฒนธรรมคงอยูและชุมชนสามารถ
ใชประโยชนอยางเหมาะสมใหนานที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได  

(5) การสรางเครือขายขยายความรวมมือ (networking)  ดวยเหตุท่ี
ทรัพยากรทางโบราณคดีเปนสมบัติของสวนรวม  มีผูคนเกี่ยวของเปนเจาของ
รวมกันหลายกลุมหลายฝายทั้งคนในชุมนทองถ่ิน  คนในภาครัฐ  และภาคสวน
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อ่ืนๆ   ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีจําเปนตองแสวงหาความ
รวมมือจากสถาบัน  กลุม  ชุมชน  องคกรอ่ืนๆทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน)  โดยการสรางเครือขายการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีท่ีกอใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน  เปนกระบวนการ
เสริมพลังซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะชวยใหการจัดการเกิดประโยชนอยางกวางขวาง
และย่ังยืน 

(6) การฟนฟู ผลิตซ้ํา และสรางใหม (resource rehabilitation / 
revitalization)  เปนการสรางความหมาย  คุณคา  และกําหนดบทบาทและ
หนาท่ีใหมใหกับทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูแตอาจจะไมไดทําหนาท่ีดั้งเดิม
อยางที่เคยเปนในอดีต  และมีการนําเอาทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นมาปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือใชประโยชนในบทบาทใหม (re-functioning) เพ่ือใชในการ
แกปญหาดานเศรษฐกิจและปญหาความยากจนของชุมชนทองถ่ิน  หรือสราง
ประโยชนใหมทางดานการเปนแหลงเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในทุก
รูปแบบ  เชน การฟนฟูประเพณี  พิธีกรรมบางอยางท่ีเคยปฏิบัติกันในสถานที่
โบราณบางแหงขึ้นมาเพื่อใชเปนวิธีการในการฟนฟูพลังและศรัทธาของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชน (การบวชปา  การบวชดอย  บวชแมน้ํา) การพัฒนาพิพิธภัณฑ
แหลงโบราณคดี (archaeological site-museum)  การนําเอาพระบรม
สารีริกธาตุ ท่ี อัญเชิญจากกรุใตพระเจดียหรือสถูปโบราณที่ พังทลายไป
ประดิษฐานในพระสถูปเจดียท่ีสรางขึ้นใหมตามรูปแบบสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมดั้งเดิมที่พบในการศึกษา มีตัวอยางเชน พระธาตุนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม พิพิธภัณฑวัดจันเสน  จังหวัดนครสวรรค  หรือในกรณีพระธาตุ
พนมองคเดิมพังทลายลงท้ังหมด  ก็มีการกอสรางขึ้นใหมตามแบบแผนทาง
สถาปตยกรรมและรูปแบบทางศิลปกรรมดั้งเดิม  นอกจากนี้ยังมีการนําเอา
รูปแบบโบราณสถาน  สัญลักษณลวดลายที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
แหลงโบราณคดีตางๆไปดัดแปลงเปนตราสัญลักษณเพ่ือการประชาสัมพันธ
สถานที่  กิจกรรม  เปนตราสัญลักษณประจําจังหวัด  เครื่องหมายการคา  ตรา
ประจําองคกร  กลุม  ชมรม  หรือชุมชนทองถ่ินตางๆ  เปนตน 
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(7) การใชกฎเกณฑ ขอปฏิบัติ ขอบัญญัติในการควบคุมและปองกัน 
(regulation control) ในบางกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองดําเนินการปกปอง
คุมครองหรือกําหนดแนวปฏิบัติในการอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูใน
เขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลองกับจารีตและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจะรวมกับชุมชน  และภาค
ประชาสังคมในทองถ่ินกําหนดแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมนําเสนอใหสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินออกเปนขอบัญญัติท่ีไมขัดแยงกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อ่ืนๆเพ่ือบังคับใชเฉพาะในพ้ืนที่การปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  แตการบังคับใช
จะตองดําเนินไปในรูปแบบที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
อยางยั่งยืน  เปนคุณตอท้ังชุมชนทองถ่ินและตอตัวทรัพยากรทางโบราณคดีมาก
ท่ีสุด 

(8) การดําเนินกิจกรรมธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรทาง
โบราณคดี (resource-based community business)  ซึ่งในปจจุบันเปน
กิจกรรมที่ปฏิเสธไมไดวามีความจําเปนตองเขามาเก่ียวของในกระบวนการ
จัดการ  เนื่องจากเราอยูในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรี  ท่ีมีการคิดเรื่อง
ลงทุน-ขาดทุน-กําไรอยูตลอดเวลา  แมวาในกรอบคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
และแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงจะพยายามไมใหคิดเรื่องกําไร-ขาดทุน
มากนัก  แตในการจัดการจะตองมีคาใชจายตลอดเวลา  ในระยะเริ่มตนคงจะไม
มีใครเสียสละลงทุนลงแรงในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมโดยไมมีทุนที่เปน
เงิน  หรือวัตถุสิ่ งของได เปนเวลานานๆ  ดังนั้นกิจกรรมเชิง ธุรกิจจึงมี
ความสําคัญในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี  ซึ่งจะสามารถสรางรายได
โดยการจัดพิมพหนังสือ  เอกสาร  ภาพโปสการด  จัดทําของที่ระลึก  ผลิต
สินคาเอกลักษณของแหลงโบราณคดีและชุมชนออกจําหนาย  การจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใหบริการนําชม  การใหบริการทองเที่ยว  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเก็บคาธรรมเนียมจากผูเขารวม  และการขอรับการสนับสนุนจากองคกร
การกุศล  ภาคธุรกิจเอกชน  และองคกรระหวางประเทศดานวัฒนธรรมและ
โบราณคดี  เปนตน 



  สถาบันพระปกเกลา  

 
 

 

76  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพพิิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

แผนภาพที่ 3  แนวทางในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีแบบ “ ประชารวมรัฐจัดการ
รวมกัน”  ในแผนภาพจะเห็นวาในกระบวนการจัดการที่ดีนั้น องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ควรเปนสวนหนึ่งขององคกรสนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินตางๆเขาไปมี
สวนรวมในการจัดการ 

การจัดการ 
ทรัพยากรทางโบราณคดี 
โบราณสถาน  แหลงโบราณคดี 

โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ 
พิพิธภัณฑทองถิ่น
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การเสริมสรางศักยภาพและเตรียมความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 

 
จากสถานการณ ในปจ จุ บันที่ทรัพยากรทางโบราณคดีประเภท

โบราณสถาน   แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ท่ีแตเดิมเปนเพียง
มรดกทางวัฒนธรรม ท่ีใชประโยชนในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเชิง
นามธรรม   รวมทั้งใชเปนหลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของ
ทองถ่ินและชาติตางๆ หรือท่ีเรียกรวมๆวา “ทุนทางสังคม”  ไดกลายมาเปน 
“ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” ท่ีมีเปาหมายการจัดการใหเกิดรายได
ท่ีเปนตัวเงินมากวาแตกอน  เห็นไดชัดเจนจากการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของรัฐบาลผานแบบแผนการบริหารจัดการโบราณสถาน  แหลง
โบราณคดี  และแหลงประวัติศาสตรในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร  และการ
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม  ซึ่งได
กอใหเกิดรายไดเปนคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานประวัติศาสตร  โบราณสถาน
สําคัญ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ัวประเทศรวมแลวมากกวาปละ 100 ลาน
บาทนําเขาเปนรายไดกองทุนโบราณคดีของกรมศิลปากร  ท้ังนี้ยังไมรวมไปถึง
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังคาเดินทาง  คาท่ีพัก  อาหาร  คาสินคาท่ีระลึก  และอ่ืนๆ 

 



  สถาบันพระปกเกลา  

 
 

 

78  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพพิิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีนักทองเท่ียวใชจายในการเดินทางไปทองเท่ียวยังสถานที่นั้นๆ อีกหลายสิบเทา
ในแตละป   

ปรากฏการณดังกลาวกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็น
ความสําคัญของโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ   
ในฐานะเปนทรัพยากรทางการทองเท่ียว  และพยายามคนหาทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่เขตการปกครองของตนเพื่อนํามาพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวกันมากขึ้น  ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรทางโบราณคดี   
ท้ังผลดีและผลเสียหายมากบางนอยบางแตกตางกันไป  ซึ่งการดําเนินงาน
ดังกลาวเปนไปในลักษณะแขงขัน  ตางคนตางทํา  ตางทิศทาง  และไมได
ประสานงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใหแกกันและกัน   จึงไมเกิดผล
ดีผลไดในทางการพัฒนาทองถ่ินแบบยั่งยืนเทาท่ีควรจะเปน 

อยางไรก็ตาม  ในภาวะที่หนวยราชการสวนกลางอยางกรมศิลปากร 
ยังไมดําเนินการถายโอนภารกิจในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีอยูใน
รูปแบบอุทยานประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หรือหอจดหมายเหตุ
แหงชาติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการแทน  ก็ไมไดหมายความ
วาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมสามารถดําเนินการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีใดๆไดเลย  เพราะในปจจุบันยังมีเงื่อนไขและปจจัยหลายประการที่
เอ้ืออํานวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่ปกครองของตนเองได  ไดแก 
 (1) ยังมีทรัพยากรทางโบราณคดี  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุอยูในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ อีกเปนจํานวนมากที่กรม
ศิลปากรหรือนักวิชาการดานโบราณคดียังมิไดสํารวจพบ  หรือขึ้นบัญชี
โบราณสถาน  โบราณวัตถุของกรมศิลปากร  ซึ่งพ้ืนที่ประเทศไทยแทบทุกตําบล
เคยมีมนุษยอยูอาศัยหรือทํากิจกรรม  จึงมีทรัพยากรทางโบราณคดีอยูท้ังบนดิน  
ใตดิน  หรือในแหลงน้ํา  ในปจจุบันในเขตปกครองขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบางแหงอาจจะไมมีขอมูลทางเอกสารยืนยันวามีทรัพยากรทางโบราณคดี
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อะไรเลย  ก็ไมไดหมายความวาไมมีจริงๆ  การไมมีขอมูลอาจจะเกิดจากไมเคย
มีการสํารวจตรวจคนหามากอน  หรือสํารวจแลวแตยังไมพบ  ซึ่งหากไดมีการ
ดําเนินการสํารวจตรวจคนหาอยางจริงจังก็อาจจะคนพบทรัพยากรทางโบราณคดี
สําคัญๆบางก็เปนไปได  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถริเริ่มโครงการ
หรือกิจกรรมการศึกษาวิจัย  การสํารวจตรวจคนหาทรัพยากรทางโบราณคดีใน
พ้ืนที่ปกครองของตนเองได  โดยอาจจะขอความรวมมือจากกรมศิลปากร
โดยตรง  หรือขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษา  องคกรมหาชน  องคกร
พัฒนาที่เก่ียวของ นักวิชาการดานโบราณคดี  ประวัติศาสตร  มานุษยวิทยา  
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของใหเขามารวมกันดําเนินการในรูปแบบการจางวิจัย  หรือ 
ทําวิจัยรวมกันก็ได 
 (2) ยังมีทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทแหลงโบราณคดี  เมือง
โบราณที่มีคูเมืองกําแพงเมืองลอมรอบ  รวมทั้งโบราณสถาน  ศาสนสถานรกราง
ท่ีสํารวจพบ  ขึ้นบัญชีเปนโบราณสถานไวแลวแตยังไมมีการศึกษาวิจัย  หรือไมมี
การบูรณะปฏิสังขรณนํามาใชประโยชน ถูกปลอยทิ้งไวเฉยๆยังไมมีการจัดการ
ใดๆ ใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินอีกเปนจํานวนมาก  ซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถเปนผูริเริ่มโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางโบราณคดีในพ้ืนที่ปกครองของตนเองขึ้นมาก็ได 
 (3) ยังมีทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทโบราณสถาน  แหลง
โบราณคดี  ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานตามกฎหมาย  ไดรับการ 
ขุดคนศึกษาและบูรณะปฏิสังขรณไปบางบางสวน  แตไมการดูแลจัดการทํานุ
บํารุงรักษาและใชประโยชนอยางตอเนื่อง  ทําใหทรัพยากรทางโบราณคดี
เหลานั้นชํารุดทรุดโทรม  เสื่อมสภาพไปโดยไรประโยชน  ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมการจัดการทํานุบํารุงดูแลรักษา
และใชประโยชนในรูปแบบตางๆ  เชนเปนสวนสาธารณะ  เปนแหลงเรียนรู  
เปนสถานที่ทองเ ท่ียวทางประวัติศาสตร  โดยรวมมือกับกรมศิลปากร  
สถาบันการศึกษา นักวิชาการในสาขาโบราณคดี  ประวัติศาสตร  สถาปตยกรรม  
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พิพิธภัณฑสถานวิทยา มานุษยวิทยา ฯลฯ  องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) มูลนิธิ
ตางๆ  องคกรพัฒนาระหวางประเทศทางดานโบราณคดีและวัฒนธรรม เชน  
ศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป หรือ สปาฟา (SPAFA)  และ ยูเนสโก 
(UNESCO) เปนตน 
 (4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงมีศักยภาพและความ
พรอมดานงบประมาณ  และบุคคลากรเชี่ยวชาญบางสาขา (วิศวกร  สถาปนิก  
ชางโยธา)  เชน  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลตําบลบางแหง  และองคการบริหารสวน
ตําบลบางแหง  สามารถจัดสรรงบประมาณและบุคคลากรในการดําเนินกิจกรรม
ดานการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีรวมกับองคกรอ่ืนๆไดในลักษณะ
พันธมิตรหรือพหุภาคีรวมในการจัดการ   
 (5) มีนักวิชาการ  สถาบันการศึกษาจํานวนมากที่มีความรู  ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีสามารถให
ความชวยเหลือหรือรวมดําเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่ปกครองไดเปนจํานวนมาก    ในประเทศ
ไทยมียังมีวิชาการสังกัดสถาบันการศึกษา  และนักวิชาการอิสระที่มีความรูและ
ประสบการณท้ังในดานการศึกษาวิจัย  การบูรณะปฏิสังขรณ  การพัฒนา  การ
จัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑ  หรือการจัดการในรูปแบบหอจดหมายเหตุ  หรือ
รูปแบบอื่นๆ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถขอความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษา  นักวิชาการในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี  การขุดคนศึกษา
โบราณสถาน  การออกแบบบูรณะปฏิสังขรณโบราณสถาน  การจัดแสดง
พิพิธภัณฑ  โดยอาจจะจางเหมาสถาบันการศึกษาในลักษณะเปนคูสัญญา  หรือ
การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบทุนวิ จัยและพัฒนา  (Research & 
Development Grants) โดยมีเงื่อนไขสําคัญวาสถาบันการศึกษาหรือนักวิชาการ
ท่ีเปนคูสัญญา  หรือรับทุนวิจัยและพัฒนานั้นจะตองสรางโอกาสใหเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เขาไปมีสวนรวมใน
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การทํางานใหมากท่ีสุด  และจะตองดําเนินการจัดการฝกอบรม  ถายทอด
ประสบการณ  และสรางคูมือการทํางานใหกับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและชุมชนทองถ่ินในกิจกรรมและภารกิจที่ดําเนินการดวย 
 

การศึกษาวิจัย  คือ หัวใจ 
ของการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในทองถิ่น 

 

ขอแนะนําวา  กิจกรรมสําคัญที่สุดอยางแรก  ท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกระดับควรจะเรงดําเนินการกอนที่จะกาวลวงเขาไปจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดีในรูปแบบใดๆเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน ก็คือ  
การศึกษาวิจัยทรัพยากร (resource research)  

เราตองยอมรับความจริงวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญหรือ
เกือบทั้งหมดยังไมมีฐานขอมูลทรัพยากรทางโบราณคดีในพ้ืนที่ปกครองของ
ตนเอง  ยังขาดความรูทางวิชาการที่ลึกซึ้งเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดี  ยัง
ขาดความเขาใจในคุณคาและความสําคัญที่แทจริงของทรัพยากรทางโบราณคดีท่ี
มีตอทองถ่ินของตนและตอประเทศชาติ  ยังไมสามารถกําหนดแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชนในระยะยาวแกทองถ่ินนั้นๆได  จึงเปนการ
สมควรอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองทําการศึกษาวิจัย 
เชิงสํารวจ (survey research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
(participatory action research & development : PAR&D)  เพ่ือคนหาและ
จัดทําบัญชีทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยูในพ้ืนที่ปกครองของตนวามีอะไรอยูท่ี
ไหนมากนอยเพียงใด  จัดการประเมินคุณคาความสําคัญและศักยภาพของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอยู  แลวจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทางโบราณคดีให
เปนระบบเดียวกันจนสามารถเชื่อมโยงขอมูลกันไดกับเครือขายองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดวยกัน  หรือกับองคกรอ่ืนๆ  ซึ่งฐานขอมูลทรัพยากรทางโบราณคดี
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เปนปจจัยสําคัญสําหรับใชในการวางแผนงานการพัฒนาดานตางๆขององคกร  
รวมทั้งสามารถใหบริการแกผูสนใจไดอีกดวย   

นอกจากนี้ ในบางพื้นที่อาจจะดําเนินการวิ จัยทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรในระดับลึก (advanced research) เก่ียวกับแหลงโบราณคดี  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุท่ีมีอยูในพ้ืนที่  ซึ่งจะทําใหไดองค
ความรูเก่ียวกับทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆมากขึ้น  และจะเปนขอมูลสําหรับ
การตัดสินใจวางแผนการจัดการในลักษณะอ่ืนๆตอไปวาจะพัฒนาทรัพยากรทาง
โบราณคดีนั้นๆในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและใชประโยชนไดยาวนาน 

ในกระบวนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีตามแบบแผนโบราณคดี
ชุมชนใหความสําคัญกับกิจกรรมการศึกษาวิจัยเปนเบื้องแรกกอนดําเนินงานใน
กิจกรรมการจัดการลักษณะอ่ืน  เพราะการศึกษาวิจัยชวยใหเกิดความรูแกท้ังผูท่ี
ลงมือศึกษาวิจัยเองและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  ชวยใหคนพบตัวทรัพยากรทาง
โบราณคดีและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดีนั้นๆวาเปนอยางไร  เปน
การพัฒนาศักยภาพขององคกรและชุมชนทองถ่ินในเขตปกครองขององคกรให
มีความรูความเขาใจ  และเกิดทักษะประสบการณในการจัดการดวยตนเอง
พ่ึงตนเองมากกวาการขอรับการชวยเหลือจากหนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมาย
หรือองคกรอ่ืนๆในลักษณะของการพึ่งพิงตลอดไป   
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ดวยการทําแผนที่ทางโบราณคดีทองถิ่น 

 

การทําแผนที่ทางโบราณคดีทองถ่ิน  : Localized Archaeological 
Mapping   เปนกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาแบบมีสวนรวมรูปแบบหนึ่งท่ี
ใหชุมชนเขามารวมกันคนหา  ระบุ/กําหนดรายการ  และจัดทําทะเบียนหรือ
ระบบบัญชีบรรดาทรัพยากรทางโบราณคดีประเภทตางๆทีมีอยูในทองถ่ิน   ซึ่ง
จะเปนการบันทึกรายการและรายละเอียดองคประกอบสวนยอยตางๆ ของ
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ทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีปรากฏอยูท้ังในรูปลักษณะของสิ่งท่ีจับตองสัมผัสได   
(the tangibles) เชน  แหลงโบราณคดี  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และ
ศิลปวัตถุ  ในรูปของอาคาร  สถานที่  วัตถุ  สิ่งกอสราง  ภูมิประเทศ  โรงงาน  
งานหัตถกรรม  ถํ้า  เพิงผา  ชายหาด  เนินเขา  ริมฝง แมน้ํา บอน้ํา  สระ  
ทะเลสาบ ฯลฯ  และสิ่งท่ีเปนนามธรรม  (the intangibles) เชน  ความทรงจํา  
ภูมิปญญาและความรู  ประวัติบุคคล  ทัศนคติ  ความเชื่อและระบบคุณคา 
ศิลปะวัฒนธรรม  การแสดง เพลง  พิธีกรรม ฯลฯ   การศึกษาวิจัยลักษณะนี้จะ
ชวยใหทองถ่ินคนพบสิ่งท่ีเรียกวา เอกลักษณ หรือ  อัตลักษณ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของตนเอง  (local unique / identity) ท่ีมีความแตกตางไปจากชุมชน
อ่ืนๆ  และนําไปสูการคิดริเริ่มที่จะทํากิจกรรมพัฒนาตางๆอันเก่ียวเนื่องกับสิ่งท่ี
คนพบนั้นทั้งดานการบันทึก  การเขียนประวัติศาสตรของทองถ่ิน  การอนุรักษ  
การใชประโยชนหรือการฟนฟูบูรณะใหกลับมาทําประโยชนตอทองถ่ินในมิติ
ตางๆ 
 การทําแผนที่ โบราณคดีทอง ถ่ินโดยทั่ วไปมีส วนสําคัญในการ
ตอบสนองตอความตองการในดานตางๆของการพัฒนาทองถ่ิน  เชน  การ
กระตุนและสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว  การอนุรักษฟนฟูบูรณะสถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร  การปรับปรุงวิถีทัศนในถนนหรือคลองสายสําคัญๆของชุมชน   
และการสรางเสริมประสบการณและผลผลิตทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

การทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน   เปนกิจกรรมที่สามารถสรางการมี
สวนรวมของดึงดูดกลุมตางๆในชุมชนในการจําแนกประเภทของทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีมีอยูในชุมชน   รวมกันกําหนดวาทรัพยากรทางโบราณคดีประเภท
ใด  แหงใด  ชิ้นใด  ควรไดรับการบันทึก  อนุรักษ   บูรณะฟนฟู  หรือผลิตซ้ํา
ขึ้นมาใหม  ซึ่งผลผลิตจากกิจกรรมอาจจะปรากฏในรูปตางๆ  ไดแก 

 

• แผนที่แสดงตําแหนงท่ีตั้ง  ท่ีเก็บรักษาทรัพยากรทางโบราณคดี 
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• รายงานการสํารวจคนควาท่ีมีขอมูลท่ีตั้ง  ประวัติ  ลักษณะและ
สภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี 

• การบันทึกเปนประวัติศาสตรตัวเขียน วิดีทัศน  หรือวัสดุทาง
เทคโนโลยีสื่อสารอ่ืนๆ   เชน  ซีดีรอม  ภาพยนตร  ภาพนิ่ ง  
ไมโครฟลม  หนังสือ ฯลฯ 

• งานศิลปะ เชน  ภาพวาด  รูปปน  การละเลน  เพลง งานหัตถกรรม  
เครื่องจักสาน  ผาทอ  เครื่องประดับ ฯลฯ 

• แนวคิดและแผนงานการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบ
ตางๆ เชน  สวนประวัติศาสตร/วัฒนธรรม    ยานประวัติศาสตร/
วัฒนธรรม    อาวประวัติศาสตร/วัฒนธรรม   หุบเขาประวัติศาสตร
หรือกอนประวัติศาสตร หรือหุบเขาวัฒนธรรม   ยานอุตสาหกรรม
ประวัติศาสตร   หมูบานประวัติศาสตร/กอนประวัติศาสตร  หรือ
หมูบานวัฒนธรรม   เสนทางประวัติศาสตร/วัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ
แหลงโบราณคดี  พิพิธภัณฑทองถ่ิน  รูปแบบตางๆ  และหอ
จดหมายเหตุทอง ถ่ิน  หอวัฒนธรรม   หรือศูนย เรียนูรู ด าน
ประวัติศาสตร/โบราณคดี/วัฒนธรรม  เปนตน  

• แนวคิดหรือแผนงานการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบ
โครงการศึกษาการพัฒนาโบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรมทองถ่ิน  

 
นอกจากนี้กระบวนการแผนที่ โบราณคดีทอง ถ่ินยังกอให เ กิด

คุณประโยชน อ่ืนๆ  เชน  นําไปสูการทํากิจกรรมดานปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  การปลูกตนไม  การแกไขปญหาจราจร  การปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศนของชุมชน  ซึ่งแนวคิดและขอคนพบในการปรับปรุงและแกไขปญหา
ดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในระหวางการทําแผนที่  และเห็นวามีปญหาใดบางท่ี
เก่ียวของกับทรัพยากรทางโบราณคดีและการพัฒนาทองถ่ิน 
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การทํากิจกรรมแผนที่โบราณคดีทองถ่ินสามารถดําเนินการไดในพ้ืนที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับทุกขนาดทุกสถานท่ีไมวาจะมีประชากร
มาหรือนอย  แตควรเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร
แนนนอน  มีประวัติการตั้งถ่ินฐานยาวนานพอที่จะมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม
และทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีอายุไมนอยกวา 50 ปขึ้นไป 

ขอท่ีพึงตระหนักไวอยางหนึ่งก็คือ  ตองจําไววา  ความมุงหมายพื้นฐาน
ของกระบวนการแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน  ก็คือ  การชวยใหคนในทองถ่ิน
น้ันๆรูจัก  ช่ืนชม  และสามารถนําเอาความทรัพยากรทางโบราณคดี
ทั้งหลายที่คนพบไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยาง
ย่ังยืน 

อาจกลาวไดวาในการศึกษาวิจัยผานกระบวนการแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน  
ทุกคนในทองถ่ินนั้นๆไดรับประโยชนท่ัวกัน  เนื่องจากเปนกระบวนการที่
เก่ียวของกับคนทุกคน   เก่ียวของสถานที่ทุกแหง  รวมทั้งเก่ียวของกับความรู
ความคิดที่มีอยูในแตละคนที่เชื่อมโยงสัมพันธกันในลักษณะของความเปนชุมชน
ทองถ่ินเดียวกัน 

กระบวนการแผนที่โบราณคดีทองถ่ินอาจจะกอใหเกิดแหลงประกอบการ
หรือกิจการใหมๆขึ้นในพื้นที่ท่ีมีการวางงานสูง  นอกจากนี้ยังมีสวนชวยในการ
สรางความเขาใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จะเอ้ือตอความสําเร็จใน
กระบวนการปรับความเขาใจหรือการสรางความปรองดอง  การสรางความเสมอ
ภาค และการสรางทัศนคติและคานิยมที่ดีตอการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
ในทองถ่ินนั้นๆ 

ในดานการริเริ่มสรางสรรคใหมๆ  การทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินชวยให 
สามารถคนพบเรื่องราว ความคิด แนวคิด  จินตนาการ  รูปแบบ และขอมูล
ตางๆของทองถ่ินที่สามารถนําไปใชประโยชนในการกระตุนใหเกิดการคิด
ดัดแปลงและพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมๆในรูปแบบของงานฝมือ  และงานศิลปะ
ตางๆ    ยกตัวอยาง  เชน  การนําเอารูปแบบลวดลายที่โดดเดนเปนเอกลักษณ
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หรือสัญลักษณท่ีพบในแหลงโบราณคดี  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และ
ศิลปวัตถุ และสัญลักษณของหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ  ไปสรางสรรคในงาน
เขียนและวาดภาพ   งานปน    งานเครื่องปนดินเผา  สถาปตยกรรม  เครื่อง
ตกแตงประดับบานและอาคาร  งานผาและสิ่งทอ งานกระดาษ  การด สิ่งพิมพ 
และงาน ออกแบบตางๆ  นอกจากนี้ยังสามารถนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ
โบราณคดีและประวัติศาสตรของทองถ่ิน  วรรณกรรม  นิทาน เรื่องเลา   
มุขปาถะ  ตํานาน  ไปสรางสรรคในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการ งานเขียนทาง
ประวัติศาสตร สารคดี  บทความ  วรรณกรรม  ขาวสาร  และบทโทรทัศน  รวม
ไปถึงการสรางเปนภาพยนตรออกเผยแพร   

กลาวไดวาความรุมรวยของทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีคนพบในการศึกษา
ทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในงานพัฒนา
ตางๆอยางกวางขวางและครอบคลุมทุกภาคสวนของทองถ่ินและสังคม   

การทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินมีคุณประโยชนตอการจัดการทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  และการทองเท่ียวเชิงนิเวศของทองถ่ิน  เพราะวาในการศึกษา
วิจัยดังกลาวชวยใหคนในทองถ่ินไดคนพบทรัพยากรทางโบราณคดี  และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอื่นๆซึ่งสามารถนําไปพัฒนาเปนทรัพยากรเพื่อการ
ทองเท่ียวไดเปนอยางดี   

ในดานการศึกษาและการเรียนรู  การทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน
กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของทุกฝายและทุกคนที่เขารวมกิจกรรม  ผลไดท้ังท่ี
เปนองคความรู  ขอคนพบ  ปญหา  ทางออกในการแกปญหา  สถานที่  วัตถุ  
ลวนแตเปนทรัพยากรในการศึกษาและการเรียนรูของคนในทองถ่ินเองและคน
นอกชุมชน  ในบางพื้นที่การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้นําไปสูการสรางหลักสูตร
การศึกษาขึ้นมาใหมใหสัมพันธกับประเด็นทางโบราณคดี  ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมที่คนพบ  ในหลายกรณีเกิดศูนยเรียนรูหรือแหลงเรียนรูตางๆ ขึ้น
มากมาย  ท้ังในรูปแบบศูนยฝกอาชีพ  สถานประกอบการ  กลุม   พิพิธภัณฑ
ชุมชนรูปแบบตางๆ  กลายเปนสถานที่ฝกอาชีพ  ดูงาน  ถายทอดเทคโนโลยี
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และความรูท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาความรูความสามารถของคนที่เขาไป
เก่ียวของ  สามารถสรางสรรคอาชีพเพ่ิมรายได   ลดภาวะการวางงานไดเปน
อยางดี 

การทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินมีประโยชนตอการวางแผนและการพัฒนา
ทองถ่ิน  ชวยใหทราบความตองการที่แทจริงของชุมชนตางๆในเขตการปกครอง
ทองถ่ินนั้นๆที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถนําไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงแผนงานของโครงการ
ตางๆ   นอกจากนี้การระบุวาทรัพยากรทางโบราณคดีแหงใด  ชิ้นใดมี
ความสําคัญมากนอยเพียงใดยังชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน
ทองถ่ินสามารถประเมินผลดีผลเสีย (ผลกระทบ)ท่ีจะเกิดจากกิจกรรมการ
พัฒนาตางๆตอทรัพยากรทางโบราณคดีวาเปนคุณหรือเปนโทษตอทรัพยากร
ทางโบราณคดีนั้น  และเปนแนวทางในการจัดการอนุรักษหรือใชประโยชนอยาง
เหมาะสมในระยะยาว   
 
ใครควรเปนผูวิจัยจัดทําแผนที่โบราณคดีทองถิ่น  
และตองทําอะไรบาง 

 
ขอแนะนําวาการทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินในเขตปกครองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินระดับตางๆในระยะเริ่มตน  ควรจะดําเนินการไปพรอมๆ
กันทั้งจังหวัด  ผูท่ีมีหนาท่ีหลักในการจัดทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน  ไดแก  
ฝายบริหารและสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  ทุกประเภท  ท้ัง 
อบจ.  อบต. เทศบาล  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการ
หมูบาน  โดยประสานกับสํานักงานศิลปากร และ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติใน
ภูมิภาคตางๆ  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรมจังหวัด-อําเภอ-
ตําบล  สถาบันทางศาสนา  พระสงฆ  ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ิน  นักวิชาการใน
สถาบันการศึกษา  นักวิชาการอิสระ  องคกรพัฒนาเอกชน   องคกรประชาชน  



  สถาบันพระปกเกลา  

 
 

 

88  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพพิิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ภาคธุรกิจเอกชน  และองคกรจัดการดานการทองเที่ยว  ใหเขามาชวยกันสํารวจ
ตรวจคน  ศึกษาวิจัยเอกสาร   สํารวจศึกษาในภาคสนาม  สรางองคความรู
เก่ียวกับโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและทรัพยากร
วัฒนธรรมอื่นๆที่มีอยูในทองถ่ินนั้นๆแลวจัดทําเปนแผนที่แสดงตําแหนงท่ีตั้ง  
ท่ีเก็บรักษา  จัดทําทะเบียนบัญชีและบันทึกสภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุท่ีคนพบโดยละเอียดดวยการถายภาพ  วิดีทัศน  หรือบันทึกสภาพ
ปจจุบันดวยเทคนิควิธีการอ่ืนๆ  ทําการประเมินศักยภาพดานตางๆ  จัดทํา
รายงานการศึกษาเปนรูปเลมเพ่ือเผยแพร  เก็บไวใชประโยชนในการวางแผน  
การบริหารจัดการ  หรือใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอแนะนําและแนวทางการดําเนินการในการศึกษาวิจัยจัดทําแผนที่
โบราณคดีทองถ่ิน  มีดังตอไปนี้ 

(1) ลักษณะของงานศึกษาวิจัยจัดทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ิน  เปน
งานวิจัยเชิงสํารวจ  เปนการศึกษาประมวลขอมูลจากเอกสาร ท่ีมีผูศึกษาไวแลว 
(documentary survey)   และการศึกษาสํารวจตรวจสอบและคนหาทรัพยากร
ทางโบราณคดีเพ่ิมเติมในภาคสนาม (field survey)  ไมมีการขุดคนศึกษาใน
แหลงโบราณคดีหรือตามโบราณสถานตางๆ  กิจกรรมนี้องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดําเนินการไดเองอยางเอกเทศ  โดยไมตองยื่นหนังสือขอ
อนุญาตตอกรมศิลปากร   แตอาจจะขอรับการสนับสนุนและความรวมมือดาน
ผูเชี่ยวชาญทางโบราณคดีท่ีสังกัดกรมศิลปากร   สถาบันการศึกษา  หรือ
นักวิชาการอิสระใหเขารวมดําเนินงานดวยก็ได 

(2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเดียวกัน  หรือในทองถ่ินทาง
ภูมิศาสตรเดียวกัน  เชน ลุมน้ําเดียวกัน  หุบเขาเดียวกัน  ฝงทะเลดานเดียวกัน
อาวเดียวกัน  คลองเดียวกัน  ควรจัดทําเปน โครงการศึกษาวิจัยและจัดทําแผน
ท่ีโบราณคดีทองถ่ิน  ท่ีดําเนินการรวมกัน  ใชระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย  แบบ
แผนการบันทึกขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการรายงานผลการศึกษาใน
รูปลักษณะและมาตรฐานเดียวกัน  ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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สามารถเชื่อมโยงขอมูล  แลกเปลี่ยนขอมูล  และใชประโยชนขอมูลรวมกันได  
โดยการลงทุนดานงบประมาณรวมกันเพียงครั้งเดียว 

(3) องคการบริหารสวนจังหวัดควรเปนเจาของเรื่องหลัก (เจาภาพ) 
เปนผูประสานงานในการริเริ่มพัฒนาโครงการ  จัดหานักวิชาการผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาวิจัยและจัดทําแผนที่โบราณคดี  ประสานหนวยงานเชี่ยวชาญที่
เก่ียวของใหเขามารวมดําเนินการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยและจัดทําแผนที่
โบราณคดีทองถ่ิน  โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ในจังหวัดเขารวม
ดําเนินการและรับผิดชอบภาระหนาท่ีศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ปกครองขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

(4) นักวิชาการ  และผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําแผนที่โบราณคดีรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันออกแบบระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย  วิธีการ
สํารวจ  ระบบการบันทึกขอมูล  วิธีการวิเคราะห  การรายงานผลการศึกษา  และ
ออกแบบระบบแผนที่ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันใหสามารถนําไปใชไดในทุกพ้ืนที่  
ทุกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) เทคนิควิธีการสํารวจศึกษา  เก็บขอมูลทรัพยากรทางโบราณคดี  
และการจัดทําแผนที่โดยทั่วไปควรใชวิธีการและเทคโนโลยีงายๆไมยุงยาก
สามารถทําไดดวยมือ  (manual  method)  แตในบางกรณีอาจจะใชเทคโนโลยี
สมัยใหม  เชน  ภาพถายทางอากาศ  ภาพถายดาวเทียม  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) ท่ีใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหแปลความเขามา
ชวยในการศึกษาก็ได  ท้ังนี้ขึ้นอยู กับความพรอมดานงบประมาณ  และ
ความสามารถของผูวิจัยในแตละพ้ืนที่ 

(6) รูปแบบการศึกษาวิจัย  ควรดําเนินการในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR)  หรือการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research & 
Development : PAR&D)  ท่ีเปนกระบวนการพัฒนาความสามารถของ
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ผูเขารวมกิจกรรมไปพรอมๆกับการสรางผลงานการวิจัยและผลิตแผนที่และ
ฐานขอมูลทรัพยากรทางโบราณคดีไปดวยในขณะเดียวกัน 

(7) ผูวิจัยหลักและผูจัดทําแผนที่ควรเปนเจาหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและประชาชนในพื้นที่  โดยมีนักวิชาการ  ผูเชี่ยวชาญคอยให
คําปรึกษาและนิเทศการวิจัยเปนระยะ 

(8) มีการรายงานความกาวหนา  และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยเปน
ระยะๆ (3 เดือน/ครั้ง)  ท้ังการนําเสนอในเวทียอยระดับ อบต.  เทศบาลตําบล  
เทศบาลเมือง  และในเวทีใหญระดับ อบจ.  หรือระดับภาค (6 เดือน/ครั้ง)  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในหมูผูวิจัยดวยกัน  และเปนการ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตอสาธารณะและเพ่ือเปนการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล  เม่ืองานวิจัยเสร็จสมบูรณก็ใหนําเสนอตอสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  รัฐสภา  และรัฐบาลเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา
ประเทศตอไป 

(9) ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆแหงยังไมสามารถ
ดําเนินการศึกษาวิจัยจัดทําแผนที่โบราณคดีทองถ่ินรวมกันได  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใดที่มีทรัพยากรทางโบราณคดีอยูในพ้ืนที่มากและมีความพรอมดาน
งบประมาณ  ก็อาจจะริเริ่มทดลองดําเนินการศึกษาวิจัยนํารองเพ่ือหาแบบ
แผนการวิจัยและระบบแผนที่ท่ีเหมาะสมไปกอนก็ได  เม่ือประสบความสําเร็จ
แลวก็สามารถขยายผลความสําเร็จใหเปนตัวอยางแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงอ่ืนๆนําไปดําเนินการได  ไมจําเปนตองดําเนินการพรอมกันก็ได  
ท้ังนี้แลวแตความพรอมและความสนใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
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การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี  ท้ังท่ีเปนไปตามภารกิจที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับถายโอนมาจากกรมศิลปากร และภารกิจ
อ่ืนๆในลักษณะเดียวกันและในลักษณะที่คลายคลึงกับกับที่กรมศิลปากร
ดําเนินการอยู  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได  3  รูปแบบ  
ไดแก 

 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยอิสระ     
 
ในที่นี้ ไดแก ภารกิจดานการบํารุงรักษาโบราณสถานขั้นพ้ืนฐาน 

ประกอบดวย  กิจกรรมการรักษาความสะอาด  ถากถางวัชพืชและกําจัดสิ่งกีด
ขวาง  และการปกปองคุมครองรักษาความปลอดภัยโบราณสถานทั้งโบราณ
สถานที่มีความสําคัญระดับชาติและระดับทองถ่ิน  ซึ่งภารกิจดังกลาวเปนงานขั้น
พ้ืนที่ฐานที่ตองการเจาหนาท่ีในระดับที่ไมตองมีความชํานาญสูง  เชน  คนงาน  
คนสวน  ภารโรง  และพนักงานรักษาความปลอดภัย  ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจจะดําเนินการโดยใชเจาหนาท่ีท่ีมีอยูแลวออกไปดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  ไดแก  ถากถางทําความสะอาดโบราณสถานเดือนละ  
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1 ครั้ง  จัดเจาหนาท่ีออกไปตรวจสภาพพื้นที่โบราณสถานเปนระยะตามความ
เหมาะสม  หรือในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามภารกิจที่มอบหมาย  หรือมีงบประมาณสําหรับภารกิจดังกลาว
เพียงพอก็สามารถจางเหมาเอกชน  หรือวาจางประชาชนในชุมชนทองถ่ิน
ดําเนินการในภารกิจนี้ก็ได  ท้ังนี้การดําเนินงานใหอยูในความควบคุมของ
เจาหนาท่ีองคกรอยางใกลชิด 

   
2.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการรวมกับหนวยงาน

เชี่ยวชาญมีอํานาจตามกฎหมาย (กรมศิลปากร)    
 

เปนรูปแบบการดําเนินงานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมศิลปากร
ซึ่งเปนหนวยงานราชการเชี่ยวชาญที่มีอํานาจตามกฎหมายรวมกันดําเนินการ   

ในที่นี้หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับกรมศิลปากรรวมกัน
ดําเนินการในภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กรมศิลปากรกําหนด  โดยในการถายโอนภารกิจดานการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีแมวากรมศิลปากรอนุญาตใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถดําเนินการกิจกรรมการซอมแซมเบื้องตนตามรูปแบบ  วัสดุ  
และวิธีการดั้งเดิม  การคํ้ายันโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมความ
ม่ันคงแข็งแรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ  การประกอบคืนสภาพดวยวิธี 
อนัสติโลซีส  และการประยุกตใชสอยเฉพาะโบราณสถานที่มีความสําคัญใน
ระดับทองถ่ิน แตเ ม่ือพิจารณาถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกรมศิลปากร
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญหลาย
ตําแหนง  และตองดําเนินการตามขั้นตอนตางๆท่ียุงยากซับซอนอีกมากมาย  
 ก็เห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความจําเปนตองดําเนินการใน
ภารกิจการดูแลรักษาโบราณสถานดวยตัวเองทั้งหมดในทุกขั้นตอน เพราะจะ
เปนภาระที่เกินกําลังความสามารถ  และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
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สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท่ีกรมศิลปากรกําหนดไดครบถวนแต
ในทายที่สุดองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมมีอํานาจตัดสินใจวาแบบแปลน  
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไวนั้นจะทําไดหรือไม  เพราะตองสงใหกรม
ศิลปากรพิจารณาอนุมัติแบบ  และตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
อธิบดีกรมศิลปากรผูมีอํานาจตามกฎหมาย  ซึ่งในความเปนจริงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสวนใหญไมมีความจําเปนตองลงทุนจางเจาหนาท่ีหรือผูเชี่ยวชาญ
สาขาตางๆท่ีกรมศิลปากรกําหนดไวเปนพนักงานประจําเพ่ือดําเนินงานเฉพาะ
กิจเชนนี้  เวนแตในกรณีท่ีกรมศิลปากรถายโอนภารกิจการจัดการอุทยาน
ประวัติศาสตร  กลุมโบราณสถาน  หรือแหลงโบราณคดีท่ีมีความสําคัญที่จะตอง
จัดการอยางตอเนื่องในลักษณะงานประจําก็อาจจะตองพิจารณาลงทุนในเรื่องนี้  
แตในขณะนี้ยังไมมีการถายโอนภารกิจลักษณะดังกลาวแตอยางใด  และก็ยังไม
มีแนวโนมวากรมศิลปากรจะถายโอนภารกิจอุทยานประวัติศาสตรหรือกิจการ
โบราณสถาน  (รวมทั้งกิจการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ) ท่ีสรางรายไดจากการ
เก็บคาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนๆใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตอยาง
ใด    

แตหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความจําเปนจะตองทําการ
ซอมแซมเบื้องตน  การค้ํายันโบราณสถาน  การสงวนรักษา  การเสริมความ
ม่ันคงแข็งแรง  การบูรณะ  การปฏิสังขรณ  การประกอบคืนสภาพดวยวิธีอนัส
ติโลซีส  และการประยุกตใชสอยโบราณสถานแหงใดแหงหนึ่งท่ีมีอยูในพ้ืนที่
ปกครองทั้งโบราณสถานที่มีความสําคัญในระดับทองถ่ินและในระดับชาติ (ไม
จํากัดเฉพาะโบราณสถานระดับทองถ่ินตามที่กรมศิลปากรกําหนดใหเทานั้น)  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็สามารถดําเนินการรวมกับกรมศิลปากรที่เปน
หนวยงานเชี่ยวชาญไดโดยตรง  ซึ่งสามารถดําเนินการไดใน 2 กรณี  ไดแก 

 
กรณีที่ 1   องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณสําหรับ

ดําเนินการเองทั้งหมด  หมายถึงเปนเจาของเรื่อง (เจาภาพ/ผู จัดสรร
งบประมาณ)  หรือผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการงบประมาณ  แลวขอให
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กรมศิลปากรเปนเจาของเรื่อง (เจาภาพ) รับผิดชอบดําเนินการดานวิชาการและ
เทคนิค   มีกรณีตัวอยางการดําเนินงานในลักษณะนี้เกิดขึ้นมากมาย  เชน การ
บูรณะและปรับปรุงกําแพงเมืองเชียงใหม  เม่ือ พ.ศ. 2539-2541  โดยใน
กิจกรรมดังกลาวเทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาของงบประมาณ  และขอให
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 6 เชียงใหม กรมศิลปากร 
(ในขณะนั้น) เขาไปเปนกรรมการและรับผิดชอบดานการกําหนดคุณลักษณะ
งานวิชาการโบราณคดีวาจะตองขุดคนขุดแตงศึกษาตรงไหนอยางไรกอนการ
บูรณะ ออกแบบการบูรณะ  ควบคุมการดําเนินงานทางโบราณคดีและการบูรณะ  
เปนคณะกรรมการตรวจรับงานรวมกัน  กิจกรรมดังกลาวเทศบาลนครเชียงใหม
ดําเนินการโดยวิธีจางเหมาบริษัทเอกชนที่ มีประสบการณในการอนุรักษ
โบราณสถานเขาไปดําเนินงาน  หรือในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครดําเนินการบูรณะ
ปอมพระสุเมรุ  ท่ีบางลําพู  กรุงเทพมหานครก็เปนผูจัดสรรงบประมาณ  และ
ขอใหสํานักโบราณคดี  กรมศิลปากรรับผิดชอบดานการกําหนดคุณลักษณะงาน
ขุดคนศึกษาทางโบราณคดี  งานบูรณะ  และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน และ
เปนคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  
และในปจจุบันก็มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศดําเนินการในลักษณะ
เชนนี้เปนจํานวนมาก  เชน  องคการบริหารสวนตําบลลอ  อําเภอจุน  จังหวัด
พะเยา  จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการขุดคนศึกษา  ขุดแตงโบราณสถานใน
พ้ืนที่ เมืองโบราณเวียงลอ  โดยขอใหกรมศิลปากรจัดทํารูปแบบรายการ
คุณลักษณะงานวาจะตองทําอะไรบาง  และ อบต. ลอ  เปนผูดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางบริษัทเอกชนที่มีประสบการณในการรับจางเหมางานขุดคนศึกษาทาง
โบราณคดี  และมีนักวิชาการโบราณคดีของกรมศิลปากรเปนผูควบคุมการ
ปฏิบัติงาน   ซึ่งรูปแบบการดําเนินการในลักษณะนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะมีโอกาสไดเรียนรูแบบแผนขั้นตอนการทํางาน งานวิชาการและงานเทคนิค
เฉพาะทางจากเจาหนาท่ีของกรมศิลปากรไปในระหวางการประสานงานและการ
ทํางานตลอดโครงการหรือกิจกรรมนั้น  แตเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน   และประชาชนทั่วไปในทองถ่ินอาจจะไมได มีโอกาสได เรียนรู
กระบวนการทํางานทางวิชาการโดยตรง  เนื่องจากเปนการดําเนินการโดย
นักวิชาการสังกัดบริษัทธุรกิจเอกชนที่มักจะไมคอยเปดโอกาสใหคนอื่นๆ ท่ีไมได
เปนลูกจางของบริษัทไดเขาไปมีสวนรวมในการทํางานวิชาการมากนัก  รวมทั้งมี
ขอจํากัดดานกําหนดเวลาตามสัญญาจางท่ีบริษัทธุรกิจเอกชนตองเรงดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ  จึงไมมีเวลาถายทอดความรูหรือสรางกระบวนการเรียนรูใหแก
ทองถ่ินได  แตในกรณีเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนคูสัญญาในฐานะ 
ผูจางอาจจะกําหนดคุณลักษณะงานเพิ่มเติมใหบริษัทธุรกิจเอกชนผูรับจางตอง
ถายทอดเทคนิควิธีการทํางานใหกับเจาหนาท่ีขององคกร  และประชาชนใน
ทองถ่ินโดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไปในระหวางการทํางานดวยก็ได 

 

กรณีที่ 2  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดเปนผูจัดสรรงบประมาณ  
แตวัด  โบสถ  มัสยิด  หรือเอกชนผูถือกรรมสิทธ์ิในโบราณสถาน  หรือกรม
ศิลปากรที่เปนหนวยงานผูรับผิดชอบตามกฎหมายเปนผูจัดสรรและบริหาร
งบประมาณเอง  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเจาของพ้ืนที่สามารถเขาไป
รวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานจัดการใดๆเกี่ยวกับโบราณสถานแหง
นั้นๆได  ท้ังนี้ในการรวมงานกับกรมศิลปากรและองคกรอ่ืน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ
ขนสง  แรงงาน  ตามแตความสามารถขององคกรนั้นๆจะทําได  แตสิ่งสําคัญที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรทําก็คือ  การสนับสนุนใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีในองคกรไดมีโอกาสเขาไปรวมเรียนรูกระบวนการทํางานจัดการ
โบราณสถานนั้นๆเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับภารกิจดังกลาวมา
ดําเนินการเองในอนาคต 
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3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นริเร่ิมกิจกรรมใหม   
 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถริเริ่มภารกิจดานการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบอื่นที่กรมศิลปากรยังมิไดดําเนินการมากอน   

ในปจจุบันมีภารกิจการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีกรมศิลปากร
มิไดถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปดําเนินการ  ไดแก การขุดคน
ศึกษาวิ จัยทางโบราณคดี   งานพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   งานอุทยาน
ประวัติศาสตร  งานหอจดหมายเหตุแหงชาติ   ซึ่งเปนกิจการที่มีความสําคัญใน
ระดับชาติท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันอาจจะยังมีความพรอมดาน
ตางๆตามที่กรมศิลปากรกําหนดเปนเงื่อนไขไวไมเพียงพอที่จะเขาไปดําเนินการ
จัดการดวยตัวเองอยางอิสระเปนเอกเทศ  แตในอนาคตก็มีแนวโนมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองเขาไปมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีในกิจกรรมดังกลาวมากขึ้น และในที่สุดก็จะตองดําเนินการจัดการ
ดวยตัวเองเปนสวนใหญ  

ในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีดังกลาวองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถพัฒนาสรางความพรอมใหกับองคกรและชุมชนทองถ่ินในพื้นที่
ปกครองไดโดยที่ยังไมจําเปนตองรับถายโอนภารกิจตางๆดังกลาวจากกรม
ศิลปากรมาดําเนินการโดยตรง  แตสามารถริเริ่มสรางกิจกรรม  หรือโครงการที่
มีภารกิจคลายคลึงกับอุทยานประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  หรือหอ
จดหมายตุแหงชาติท่ีกรมศิลปากรดําเนินการอยู  ซึ่งอาจจะเปนไปในรูปแบบ
สวนประวัติศาสตร/วัฒนธรรม (Historic/Cultural Garden)  ยาน
ประวัติศาสตร/วัฒนธรรม  (Historic/Cultural District)  อาวประวัติศาสตร/
วัฒนธรรม (Historic/Cultural Bay) หุบเขาประวัติศาสตรหรือกอน
ประวัติศาสตร  (Historic/Prehistoric Valley) หุบเขาวัฒนธรรม (Cultural 
Valley) ยานอุตสาหกรรมประวัติศาสตร (Historic Industrial District)  หมูบาน
ประวัติศาสตร/กอนประวัติศาสตร (Historic /Prehistoric Villa) เสนทาง
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ปร ะ วั ติ ศ า สต ร  ( H istoric Trails) คลอ งป ร ะ วั ติ ศ า สต ร / วัฒนธ ร รม  
(Historic/Cultural Canal) เหมืองประวัติศาสตร/วัฒนธรรม (Historic/Cultural 
Mine)  ภูเขาประวัติศาสตร/วัฒนธรรม  (Historic/Cultural Mountain)  ปา
วัฒนธรรม/ชุมชน (Cultural / Community Forest) พิพิธภัณฑทองถ่ินรูปแบบ
ตางๆ (Local Museums)  หอจดหมายเหตุทองถ่ิน (Local Archives) และ
รูปแบบอื่นๆ ฯลฯ 

นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถทดลองริเริ่มกิจกรรม
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบใหมๆท่ีกรมศิลปากรไมเคย
ดําเนินการมากอน   โดยในบางพื้นที่อาจจะมีทรัพยากรทางโบราณคดีหลาย
ประเภทหลายยุคสมัยอยูในพ้ืนที่ดียวกันเปนบริเวณกวางครอบคลุมพ้ืนที่หลาย
ตําบลและเก่ียวของกับอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง  
ตัวอยางเชน  พ้ืนที่ยานอุตสาหกรรมสองยุค  ในเขตตําบลดูใต  ตําบลนาซาว  
และตําบลสวก  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน และตําบลทุงศรีทอง  อําเภอเวียงสา  
จังหวัดนาน ซึ่งมีแหลงโบราณคดีประเภทแหลงผลิตเครื่องมือหินสมัยกอน
ประวัติศาสตรอายุราว 4,000 -8,000 ป ท่ีเทือกเขาหินแกว เขาชมพู  ดอยปู
แกว  ดอยภูซาง  ดอยภูทอก และมีแหลงเตาเผาเครื่องถวยชามสมัยโบราณอายุ 
550-750 ปมาแลวที่บานสวกพัฒนา  บานบอสวก  บานหนองโตม ในพ้ืนที่
รวมกันแลวประมาณเกือบ 40 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งในสวนของแหลงผลิต
เครื่องมือหินสมัยกอนประวัติศาสตรกรมศิลปากรยังมิไดดําเนินการศึกษาวิจัย
หรือจัดการในลักษณะอ่ืนใดมากอน แตจังหวัดนานและภาคประชาสังคมใน
จังหวัดนานไดรวมกันเสนอใหพ้ืนที่แหลงโบราณคดีดอยภูซางเขาสูบัญชีการ
พิจารณาขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก (World Heritage Tentative List) ไปแลว  
ในกรณีเชนนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนานที่ประกอบดวย  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน  องคการบริหารสวนตําบลดูใต  องคการบริหาร
สวนตําบลนาซาว  องคการบริหารสวนตําบลสวก  และองคการบริหารสวนตําบล
ทุงศรีทอง  สามารถรวมมือกันจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบของ 
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โครงการศึกษาการพัฒนาโบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรมจังหวัดนาน เพ่ือให
เปนแหลงทดลอง  คนควา  ศึกษาดานการศึกษาและพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
การพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  ตามแบบอยางพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (Living Museums) 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  โปรดเกลาใหดําเนินการใน
โครงการศึกษาการพัฒนาตางๆ 6 แหงท่ัวประเทศไทยก็ได  ซึ่งกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในลักษณะเชนนี้เปนการบูรณาการงานจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีและงานการพัฒนาชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานในพื้นที่แหลง
โบราณคดีเขาดวยกัน  เปนการพัฒนาทั้ง “คน”  และ “ของ (ทรัพยากรทาง
โบราณคดี)” ไปพรอมๆกันในลักษณะ  “ คนและชุมชนอยูรวมกับแหลง
โบราณคดี ”  ซึ่งยังไมเคยมีการจัดการในลักษณะเชนนี้มากอนในประเทศไทย  
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดนานสามารถริเริ่มกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดีในลักษณะนี้ไดก็จะไมซ้ําซอนกับภารกิจที่กรมศิลปากร
หรือหนวยราชการอื่นๆดําเนินการอยู  และจะเปนกิจกรรมนํารองสําหรับการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบใหมท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผูบริหาร  และสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง  และเปนวิถีการพัฒนาทองถ่ินที่สอดคลองกับการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  อีกดวย 

นอกจากพื้นที่ยานอุตสาหกรรมสองยุคที่อําเภอเมือง  จังหวัดนานแลว  
ในประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ อ่ืนๆที่มีทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีมีศักยภาพสูง
เหมาะสมตอการจัดการในลักษณะ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาโบราณคดี
และนิเวศวัฒนธรรม ไดอีกหลายแหง   เชน   

ในภาคตะวันออกมีแหลงโบราณคดีโคกพนมดี  ตําบลทาขาม  อําเภอ
พนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและแหลงฝงศพของคนสมัยกอน
ประวัติศาสตรเม่ือราว 4,000 ปมาแลว      
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ ทุงกุลารองไห ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่  
5 จั งหวัดในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ท่ี มีแหล ง โบราณคดีส มัยกอน
ประวัติศาสตร  ชุมชนโบราณและเมืองโบราณสมัยตางๆหลายรอยแหง   

ในภาคกลางมีพ้ืนที่ยานเหมืองทองแดงโบราณที่หุบเขาวงพระจันทร  
จังหวัดลพบุรี   แมน้ําลพบุรี  แมน้ําปาสัก  แมน้ํานอย  แมน้ําทาจีน  แมน้ําแม
กลอง  และคลองตางๆอีกมากมาย 

ในภาคเหนือตอนบน  มีแหลงโบราณคดีประเภทถ้ําท่ีมีหลักฐานการ
อยูอาศัยและฝงศพของคนกอนประวัติศาสตรอายุ 10,000 ปขึ้นไปจํานวนมาก
ท่ีอําเภอปางมะผา  จังหวัดแมฮองสอน  ยานถํ้าเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม  รวมทั้งแหลงโบราณคดีประเภทแหลงผลิตเครื่องถวยชามสมัย
โบราณอายุหลายรอยป  ท่ีแหลงเตาสันกําแพง  ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง  
แหลงเตาอินทขิล  ตําบลอินทขิล  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม   แหลงเตา
เวียงกาหลง  เขตติดตออําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงรายและอําเภอวังเหนือ  
จังหวัดลําปาง  แหลงเตาพาน  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   แหลงเตาวัง
เหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง  แหลงเตาและเมืองโบราณที่เวียงบัว  
ตําบลแมกา  และลุมน้ําแมต๋ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา และ ฯลฯ  เปนตน 

 ในพ้ืนที่ภาคใตทางฝงทะเลอันดามันมีพ้ืนที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินการจัดการในรูปแบบ โครงการศึกษาการพัฒนาโบราณคดีและนิเวศ
วัฒนธรรม  อยูท่ี อาวพังงา  อําเภอเมือง  จังหวัดพังงา  ซึ่งมีแหลงโบราณคดี
ประเภทภาพเขียนสีแบบดั้งเดิม  แหลงท่ีอยูอาศัย  แหลงฝงศพสมัยกอน
ประวัติศาสตรอยูตามเพิงผาและถํ้าในระบบนิเวศปาชายเลนเปนจํานวนมาก   
และในขณะเดียวกันก็มีชุมชนปจจุบันตั้งบานเรือนอยูอาศัยในพ้ืนที่ดังกลาว  
รวมทั้งเปนพ้ืนที่ทองเท่ียวที่สําคัญของภูมิภาค  เปนตน 

 

สาระสําคัญของการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบ โครงการ
ศึกษาการพัฒนาโบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรม  ไมใชเปนกิจกรรมแบบ
โครงการ (project approach) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในระยะเวลาสั้นๆแลวทิ้ง
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เลิกไป  หากเปนการจัดการที่เปนกระบวนการตอเนื่องในระยะยาว (process 
approach)  ท่ีสามารถสรางกิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีใน
ลักษณะตางๆ  ท้ังการศึกษาวิจัยสรางความรู  การประเมินคุณคาและศักยภาพ
ทรัพยากร  การบริรักษทรัพยากร  การสรางเครือขายขยายความรวมมือในการ
จัดการ  การจัดการความรู  การจัดการเชิงธุรกิจบนฐานทรัพยากร  การฟนฟู
ทรัพยากรและผลิตซ้ํา  การสรางและบังคับใชกฎระเบียบในการคุมครองปองกัน
ทรัพยากร  และสามารถจัดการในรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรทาง
โบราณคดีใหเปนอุทยานประวัติศาสตร  ศูนยศึกษาวิจัยทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรในเรื่องนั้นๆ  การพัฒนาเปนพิพิธภัณฑสถานในอาคาร  
พิพิธภัณฑกลางแจง (Open-Air Museum) พิพิธภัณฑแหลงโบราณคดี 
(Archaeological-Site Museum))  การพัฒนาเปนแหลงเรียนรู  แหลงทองเท่ียว  
มีศูนยวิจัย   หองปฏิบัติการ  หองประชุมสัมมนา  ท่ีพัก  กิจกรรมฝกอบรมทาง
โบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรม  การฟนฟูอาชีพ  ศูนยฝกอบรมดานการจัดการ
ทรัพยากรทางโบราณคดี  หองสมุด ฯลฯ  ซึ่งเปนประโยชนทางดานการจัด
การศึกษาในระดับตางๆท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการจัดใหมี
ขึ้นตามขอกําหนดในรัฐธรรมนูญฯ  และเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินที่เปนภาระหนาท่ีสําคัญโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกระดับ 

การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปแบบ โครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนาโบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรม  นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
ระดับ (ท้ัง อบจ. เทศบาล  อบต. และองคกรอ่ืน) ท่ีมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกันจะตอง
ประสานกันเปนเครือขายจัดการรวมกันแลว  ยังจะตองแสวงหาความรวมมือ
จากสถาบันทางวิชาการ  สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  และ
หนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมายอยางกรมศิลปากร  หรือหนวยงานเชี่ยวชาญ
อ่ืนๆที่มีอํานาจเก่ียวของในเรื่องของพ้ืนที่และทรัพยากรที่จะเขาไปบริหารจัดการ
ดวย  ซึ่งอาจจะดูวาเปนเรื่องท่ียุงยากและซับซอนที่จะสามารถดําเนินการไดแลว
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เสร็จเปนรูปธรรมในระยะเวลาสั้นๆตามวาระการดํารงตําแหนงในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (คราวละ 4 ป)  ซึ่งอาจจะไมกอใหเกิดแรงจูงใจในการ
ริเริ่มกิจกรรมในหมูผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตหากพิจารณาให
ถวนถี่แลวจะพบวากิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในรูปลักษณะ
โครงการศึกษาการพัฒนาโบราณคดีและนิเวศวัฒนธรรมเปนเรื่องท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางแทจริง  เปนเรื่องท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองเปนผูริเริ่มและดําเนินการดวยตนเอง  เพราะจะเปน
แบบแผนและแนวปฏิบัติท่ีนําไปสูการพ่ึงตนเองไดดานการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีในรูปแบบใหมท่ีไมซ้ําซอนหรือเปนการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรทาง
โบราณคดีกับหนวยงานเชี่ยวชาญตามกฎหมายที่มีอยูเดิม  เปนการจัดการแบบ
บูรณาการที่มุงบริรักษทรัพยากรทางโบราณคดีและพัฒนาชุมชนทองถ่ินไป
พรอมๆกัน  และที่สําคัญก็คือในประเทศไทยมีแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
เห็นความสําเร็จใหเรียนรูดูเปนตัวอยางแลวในโครงการศึกษาการพัฒนาตางๆท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหดําเนินการอยูแลวถึง 6 แหงท่ัว
ประเทศ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถไปเรียนรูดูงานกันไดหลายๆครั้ง
จนสามารถนําไปปรับประยุกตใหเหมาะสมกับทองถ่ินของตน  
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กรณีตัวอยาง : 

การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 แมวาในปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตางๆจะยังไมไดรับ
การถายโอนภารกิจและอํานาจในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีจาก
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายอยางกรมศิลปากรก็ตาม  แตก็มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไดดําเนินการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดี
ประเภทโบราณสถาน  แหลงโบราณคดี  และพิพิธภัณฑรวมกับกรมศิลปากร  
องคกรพัฒนาชุมชน  สถาบันการศึกษา  โครงการวิจัยทางวิชาการที่เขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  ในบทความนี้
มีกรณีตัวอยางที่ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จและขอจํากัดในการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีและการพัฒนาชุมชนทองถ่ินไปพรอมๆกัน  ซึ่งในบทความนี้ขอยก
กรณีตัวอยางท่ีนาสนใจ 3 กรณี ดวยกัน  ไดแก  (1) การจัดการแหลง
โบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบานโปงมะนาว  จ. ลพบุรี  (2) การจัดการ
พิพิธภัณฑกลางแจงเรือสําเภาเสม็ดงาม  จ. จันทบุรี  (3) การจัดการแหลง
โบราณคดีดอยภูซาง  จ. นาน   
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กรณีที่ 1  
การจัดการแหลง
โบราณคดสีมัยกอน
ประวัติศาสตรบานโปง
มะนาว  ต. หวยขุนราม  
อ. พัฒนานิคม  จ. ลพบุรี   
 

แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว  เปนแหลงท่ีอยูอาศัยและแหลงฝงศพ
ของมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรเม่ือราว 2,000 กวาปมาแลว  ตั้งอยูในเขตที่
สูงตอนกลางของประเทศไทยในลุมน้ําสาขาของแมน้ําปาสักบริเวณที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีเปนหลุมฝงศพและโครงกระดุกมนุษยรวมทั้งโบราณวัตถุ
ประเภทเครื่องปนดินเผา  เครื่องมือเหล็ก  เครื่องประดับและภาชนะสําริด  
ลูกปดแกว  ลูกปดหิน  เครื่องประดับทําจากเปลือกหอย ฯลฯ  อยูในบริเวณ
ท่ีตั้งวัดโปงมะนาว  บานโปงมะนาว  หมูท่ี 7  ตําบลหวยขุนราม  อําเภอพัฒนา
นิคม  จังหวัดลพบุรี  ปจจุบันอยูหางจากที่วาการอําเภอพัฒนานิคม  จังหวัด
ลพบุรี  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 45  กิโลเมตร 
  ความเปนมาของการจัดการแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว  เกิดขึ้น
จากเม่ือตนป พ.ศ. 2543  มีราษฎรจากทองท่ีอ่ืนจํานวน 64 คนไดเขาไปขุดหา
โบราณวัตถุในบริเวณปาขางวัดโปงมะนาว  โดยมิไดรับอนุญาตจากทางราชการ   
และในการขุดไดพบโครงกระดูกมนุษยและโบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตร
จํานวนมาก  ราษฏรกลุมดังกลาวไดเลือกเก็บเอาเฉพาะโบราณวัตถุท่ีทีราคา  
เชน  ลูกปด  เครื่องประดับสําริด  และภาชนะดินเผาที่สมบูรณเอาไปขายให
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พอคารับซื้อโบราณวัตถุ  และท้ิงโครงกระดูกมนุษย  เครื่องมือเหล็ก  เศษ
ภาชนะดินเผาที่แตกหักเสียหายไว เปนจํานวนมาก   การลักลอบขุดหา
โบราณวัตถุดําเนินไปเพียง 2 วัน  ราษฎรกลุมนั้นก็ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับกุม
ดําเนินคดี ในความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504  หลังจากนั้นคณะกรรมการหมูบาน
โปงมะนาว  โดยการแนะนําของคุณสมสวน  บูรณะพงษ  หัวหนาสถานีอนามัย
ตําบลหวยขุนราม  ไดชวยกันเก็บรวบรวมชิ้นสวนโครงกระดูก มนุษย  และ
โบราณวัตถุตางๆท่ีถูกขุดขึ้นมากองทิ้งไวเกลื่อนกลาดนํามาเก็บรักษาไวท่ีศาลา
การเปรียญวัดโปงมะนาว  และชวยกันปรับแตงสภาพหลุมลักลอบขุดที่ยังมีโครง
กระดูกมนุษยหลายโครงพรอมกับโบราณวัตถุหลายชิ้นที่เหลืออยู   สรางหลังคา
คลุมหลุมโครงกระดูกกันแดดกันฝนเปนการชั่วคราว และเมื่อขาวการพบโครง
กระดูกและโบราณวัตถุแพรออกไปก็มีราษฏร   และผูคนจากทองถ่ินอ่ืนเดินทาง
ไปชมหลุมโครงกระดูกท่ีวัดโปงมะนาวเปนจํานวนมาก  หลุมโครงกระดูกก็
กลายเปนพิพิธภัณฑแหลงโบราณคดีไปโดยปริยาย  แตการเปดหลุมขุดคนที่มี
โครงกระดูกมนุษยและโบราณวัตถุของจริงไวเปนเวลานานๆก็มีปญหาเรื่องการ
ทําความสะอาด  และการเสื่อมสภาพ  โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกลงมา  น้ําฝนซึม
เขาไปในหลุมโครงกระดูกทําใหผนังหลุมพังทลายและโครงกระดูกเริ่มผุเปอย
และแตกหัก 
 ในป พ.ศ. 2543-2544  คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว  รวมกับ
ชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลหวยขุนราม  และ
องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม  ไดจัดทําโครงการพิพิธภัณฑเปดบานโปง
มะนาว  เสนอตอกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตทําการขุดคนศึกษาและพัฒนา
แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว (โปรดดูตัวอยางรายละเอียดโครงการที่แนบ
ทายกรณีศึกษานี้)  และก็ไดรับความรวมมือจากกรมศิลปากรอนุมัติให
ดําเนินงานขุดคนศึกษาและพัฒนาแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวได  ซึ่งถือวา
เปนครั้งแรกที่กรมศิลปากรอนุมัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการขุด
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คนศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดี  แตก็มีเงื่อนไขวาจะตองใหนักโบราณคดีอาชีพ
เขาไปรวมรับผิดชอบการดําเนินงานใหถูกตองตามระบบทางวิชาการ  ซึ่งใน
กิจกรรมดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนรามและคณะกรรมการ
หมูบานโปงมะนาวไดรับการสนับสนุนจากรองศาสตราจารยสุรพล  นาถะพินทุ  
อาจารยประจําภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรรับเปนที่ปรึกษาและดูแลดาน
การขุดคนทางโบราณคดีและประสานขอความรวมมือจากคณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากรนําคณาจารยและนักศึกษาไปรวมทําการขุดคนศึกษาทาง
โบราณคดี  และจัดทําพิพิธภัณฑทองถ่ินที่วัดโปงมะนาว   
 การจัดการแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวที่มีกิจกรรมสําคัญ  คือ การ
ขุดคนศึกษาวิจัยทางโบราณคดี  และการพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินวัดโปงมะนาว
เปนการทํางานภายใตความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม  
คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว   ชมรมอนุรักษแหลงโบราณคดีและ
ทรัพยากรธรรมชาติตําบลหวยขุนราม  สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติท่ี 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร  คณาจารยและนักศึกษา
คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดําเนินการติดตอกันเปนเวลาถึง 4 ป  
คือตั้งแต พ.ศ. 2543-2547  โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหลาย
องคกร  เชน  กองทุนเพ่ือสังคม ( SIF ) จังหวัดลพบุรี  การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย  องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  และองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม 

นอกจากนี้ยังมีคณะนักวิจัยทางโบราณคดีจาก พิพิธภัณฑศิลปะ
ตะวันออก  และสถาบันแอฟริกันและเอเชียตะวันออกศึกษาแหงประเทศอิตาลี
เขามารวมดําเนินการศึกษาวิจัยดวยในป พ.ศ. 2545 

การดําเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑ
บานโปงมะนาวระหวางป พ.ศ. 2543-2547 ไดพบหลักฐานและขอมูลทาง
โบราณคดีท้ังท่ีเปนหลุมฝงศพ  โครงกระดูกมนุษย  เครื่องปนดินเผา  เครื่องมือ
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เหล็ก  เครื่องประดับเพ่ิมขึ้นมากมาย  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพิพิธภัณฑหลุม
ขุดคนทางโบราณคดี  และพิพิธภัณฑแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีมีมาตรฐาน  มีนักทองเท่ียว  นักศึกษา  นักวิชาการ  และนักเรียน
เดินทางเขาไปเยี่ยมชมมากมาย   และท่ีนาปลื้มปติสําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลหวยขุนราม  และคณะกรรมการบานโปงมะนาวและคณะทํางานก็คือ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จพระราชดําเนิน 
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑหลุมขุดคนทางโบราณคดี  และพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
วัดโปงมะนาวเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2547 

นอกจากผลสําเร็จและผลไดในทางวิชาการ  และการพัฒนาพิพิธภัณฑ
ทองถ่ินแลว  คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว  สมาชิกชมรมอนุรักษชมรม
อนุรักษแหลงโบราณคดีและทรัพยากรธรรมชาติตําบลหวยขุนราม  ชาวบาน  
และสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลหวยขุนรามผู ท่ีมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานไดมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการจัดการทรัพยากร
ทางโบราณคดี  และการจัดการพิพิธภัณฑแหลงโบราณคดีไดอยางรวดเร็วและ
สามารถดูแลรักษา  นําชม  และบริหารจัดการแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑได
โดยดวยตนเอง  นับวากระบวนการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและการ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินบานโปงมะนาว  ประสบความสําเร็จทั้งในมิติของการ
อนุรักษและพัฒนาแหลงโบราณคดีไดถูกตองตามหลักวิชาการ  และประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมไปพรอมๆกันดวย  ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี  การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  สวนราชการจังหวัดลพบุรี  ไดใหการสนับสนุนใน
การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  ถนน  และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
และสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบหวยขุนรามไดทําหนาท่ี
บริการจัดการแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑวัดโปงมะนาวไดอยางตอเนื่อง 
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ในการขุดคนศึกษาแหลงโบราณคด ี
บานโปงมะนาว  ตําบลหวยขุนราม  
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  
ระหวางป พ.ศ. 2543-2547ไดพบหลมุ
ฝงศพมนษุยสมัยกอนที่มีโครงกระดูก
ทุกเพศทุกวัยรวมประมาณ 120  โครง  
รวมทั้งโบราณวัตถุประเภทตางๆจาํนวน
มาก  ซ่ึงโบราณวัตถุทั้งหมดทีพ่บถูก
นําไปจดัการวิเคราะห  เก็บเปน
คลังขอมลูและจัดแสดงไวในพพิิธภัณฑ
ทองถ่ินบานโปงมะนาวที่บริหารจดัการ
โดยชุมชนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลหวยขนุราม   และไดรับการ
สนับสนุนนอยางตอเนื่องจากนักวิชาการ
และองคกรอ่ืนๆ 
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ตัวอยางโครงการที่เสนอขออนุญาตตอกรมศิลปากร  
  

โครงการพิพิธภัณฑเปดบานโปงมะนาว   
  ตําบลหวยขนุราม  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุร ี

  
 1.  ความเปนมาของโครงการ 
 1.1 ความเปนมาของโครงการพิพิธภัณฑเปดโปงมะนาว  เกิดขึ้นจากการที่

มีราษฎรจากอําเภอโคกสําโรง  จังหวัดลพบุรี  จํานวน  64  คน  ได
เขาไปลักลอบขุดคนหาโบราณวัตถุในพื้นที่แหลงโบราณคดีบริเวณขาง
วัดบานโปงมะนาว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543 ไดพบโครงกระดูก
และโบราณวัตถุตางๆเปนจํานวนมาก  ซ่ึงโครงกระดูกและโบราณวัตถุ
ดังกลาวเปนของสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องกับสมัย
ทวารวดี  อายุประมาณ 2,500-3,500  ป   โดยราษฎรที่ลักลอบขุด
คนไดเลือกเก็บเฉพาะโบราณวัตถุสําคัญที่มีราคา  เชน  ลูกปด  
เครื่องประดับสําริด  ภาชนะดินเผาที่สมบูรณเอาไปขาย  และทิ้งโครง
กระดูก  เครื่องมือเหล็ก  เครื่องมือหิน  ภาชนะดินเผาที่แตกหัก
เสียหายไวเปนจํานวนมาก 

1.2 ราษฎรที่ลักลอบขุดหาโบราณวัตถุถูกเจาหนาที่ตํารวจจากสถานี
ตํารวจภูธรตําบลมะนาวหวานจับกุมทั้งหมดและขณะนี้อยูในระหวาง
ดําเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 

1.3 คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว  โดยการแนะนําของนายสมสวน  
บูรณะพงษ  หัวหนาสถานีอนามัยตําบลหวยขุนราม  ไดเก็บรวบรวม
โบราณวัตถุท่ีถูกทิ้งไว  แลวนํามาเก็บรักษาไวท่ีศาลาการเปรียญวัด
บานโปงมะนาวมีจํานวนประมาณ  500  ชิ้น  และไดชวยกันปรับพื้นที่
และกลบหลุมที่ถูกลักลอบขุดคนเกือบทั้งหมด  เวนไวเพียงหลุมเดียวที่



  สถาบันพระปกเกลา  

 
 

 

110  การจัดการโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และพพิิธภณัฑสถานโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยังมีโครงกระดูกและโบราณวัตถุบางสวนที่ผูลักลอบขุดยังไมไดเอาไป  
และไดปรับแตงทําความสะอาดหลุมโครงกระดูกดังกลาวจนเห็นโครง
กระดูกและโบราณวัตถุชัดเจนมากขึ้น 

1.4 ตอมาขาวการพบโครงกระดูกแพรออกไป  จึงมีชาวบานจากหมูบาน
อ่ืนและจังหวัดใกลเคียงเดินทางมาชมหลุมโครงกระดูกมากขึ้น  และมี
สื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ  และโทรทัศนไดเผยแพรขาวจนทําใหแหลง
โบราณคดีบานโปงมะนาวเปนที่รูจักมากขึ้น  คณะกรรมการหมูบาน
โปงมะนาวจึงชวยกันสรางหลังคาชั่วคราวคลุมหลุมโครงกระดูก  และ
ชวยกันดูแลรักษา ทําความสะอาดโครงกระดูกและโบราณวัตถุในหลุม  
และจัดทําเปนพิพิธภัณฑเปดใหประชาชนทั่วไปเขาชมตั้งแตวันที่ 13  
เมษายน  พ.ศ. 2543  เปนตนมา 

1.5 เมื่อมีฝนตกมีน้ําฝนไหลซึมเขาไปในหลุมคณะกรรมการหมูบานฯ   
เกรงวาจะทําใหโครงกระดูก  และโบราณ วัตุเสียหายจึงชวยกันทํา
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) 
แตโครงการฯ ยังไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุน ฯ  
และใหนํากลับไปแกไขปรับปรุง 

 

2. สภาพหลุมโครงกระดูกและแหลงโบราณคดีวัดบานโปงมะนาว 
สภาพปจจุบัน    ของหลุมโครงกระดูก  และโบราณวัตถุท่ีวัดบานโปง
มะนาว   มีดังนี้ 

2.1  หลุมโครงกระดูก  มีขนาดกวางประมาณ  3  เมตร  ยาวประมาณ 4  
เมตร ลึกประมาณ 1.00 - 1.30  เมตร ขอบหลุมไมสม่ําเสมอ   ใน
หลุมมีโครงกระดูกมนุษยฝงอยูจํานวนมาก  มีท้ังโครงกระดูกที่สมบูรณ
ท้ังราง  และโครงกระดูกที่ เหลือเพียงบางสวน  จํานวนประมาณ  
10- 13  โครง  และมีโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา  เครื่องประดับ
สําริด  ขันสําริดฝงรวมอยูจํานวนมาก  และที่โครงกระดูกโครงหนึ่งท่ีอยู
กลางหลุมมีขันสําริดครอบอยูท่ีปาก  
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2.2 โครงกระดูกและโบราณวัตถุท่ีอยูในหลุมถูกขุดแตงใหลอยตัว  และมีท่ีฝง
จมอยูในดินอีกจํานวนหนึ่ง   สภาพโครงกระดูกที่ถูกขุดแตงสวนใหญอยู
ในตําแหนงเดิมโดยเฉพาะกระดูกที่โผลพนผิวดินไมมาก   แตก็มีกระดูก
ท่ีถูกขุดจนลอยตัวเคลื่อนไปจากตําแหนงเดิม เฉพาะกระดูกมือและเทา
ซ่ึงเปนกระดูกชิ้นเล็กๆถูกเคลื่อนยายเปลี่ยนตําแหนง  และหายไปเปน
จํานวนมาก 

2.3 การอนุรักษหลุมโครงกระดูก   และโบราณวัตถุ ท่ีชาวบานและ
คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาวดําเนินการไปแลว  คือการตั้งเตนท
ผาใบและสรางหลังคามุงสังกะสีเกาๆคลุมหลุมโครงกระดูกปองกันแดด
และฝนไวเปนการชั่วคราว   และทํารั้วสังกะสีลอมรอบปากหลุมปองกัน
คนลงไปในหลุม 

2.4 การจัดการโบราณวัตถุท่ีผูลักลอบขุดทิ้งไว  คณะกรรมการหมูบานได
เก็บรวบรวมชิ้นสวนกระดูกมนุษย  และโบราณวัตถุตางๆไปเก็บรักษา  
และจัดแสดงไว ณ  ชั้นลางของศาลาการเปรียญวัดบานโปงมะนาว  ยัง
ไมมีการจัดหมวดหมู    ยังไมมีการจัดทําทะเบียนและคําอธิบายวัตถุ 

2.5 องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม โดยความเห็นพองตองกันของ
คณะกรรมการทุกหมูบานและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
พิจารณาเห็นวาแหลงโบราณคดีและโบราณวัตถุดังกลาวมีความสําคัญ
ในทางประวัติศาสตร และโบราณคดีของชาติ  และจะเปนประโยชนตอ
การจัดการศึกษาของทองถิ่นตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติปฏิรูป
การศึกษา  จึงมีความประสงคจะจัดทําพิพิธภัณฑหลุมเปดและ
พิพิธภัณฑจัดแสดงโบราณวัตถุ     และจะขอใหกรมศิลปากร    และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสงนักวิชาการ  นักโบราณคดี  นักศึกษามาทํา
การขุดคนขยายหลุมและตกแตงใหสวยงาม  และทําการอนุรักษใหคง
สภาพ   จัดสรางหลังคาคลุมหลุมเปนการถาวร  และปรับปรุงชั้นลาง
ของศาลาการเปรียญวัดบานโปงมะนาวเปนพิพิธภัณฑ จัดแสดง
โบราณวัตถุ       
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3.    การจัดการแหลงโบราณคดีและโบราณวัตถุในชั้นตน 
คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว   ไดประสานงานขอความรวมมือ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ  และสํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 3  พระนครศรีอยุธยาสงภัณฑารักษและนัก
โบราณคดีไปตรวจสอบแหลงโบราณคดีและโบราณวัตถุแลว    นอกจากนี้ยัง
เสนอโครงการพิพิธภัณฑหลุมโครงกระดูกโบราณเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม ( SIF ) จังหวัดลพบุรี และสํานักงานการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย  จังหวัดลพบุรี ในการจัดกิจกรรม  3   กิจกรรม  
คือ  (1) การฝกอบรมผูนําชุมชนและเยาวชน  เรื่องการอนุรักษแหลง
โบราณคดีและสิ่งแวดลอม   ดําเนินการไปแลวเมื่อวันที่ 8-9  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2543  ผูเขารับการอบรม 100  คน    และมีการเดินทางไปทัศนศึกษา
ดูงานที่แหลงโบราณคดีบานธารปราสาท  จังหวัดนครราชสีมา (2)  กิจกรรม
สรางโรงเรือนคลุมหลุมโครงกระดูกโบราณ 1  หลัง  และ (3) กิจกรรมการ
เรียนรูกระบวนการทํางานทางโบราณคดีและขุดคนศึกษาแหลงโบราณคดีบาน
โปงมะนาวเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑหลุมเปด ซ่ึงในกิจกรรม (2)  และ  (3) นั้น 
ยังไมไดเริ่มดําเนินการ 

 

4. เหตุผลและความจําเปน 
4.1 แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว   เปนแหลงฝงศพของมนุษยสมัยกอน

ประวัติศาสตรตอนปลาย  อายุประมาณ 2,500 - 3,500  ปมาแลว  
ซ่ึงแหลงโบราณคดีลักษณะเชนนี้พบมากมายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี  และ
ในเขตลุมแมน้ํ าปาสัก    สวนมากถูกลักลอบขุดทําลายเพื่อหา
โบราณวัตถุเอาไปขาย    นับวันแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีจะ
ถูกทําลายมากขึ้น  และมีอัตราการทําลายเร็วยิ่งขึ้น  โดยที่หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของไมสามารถปองกัน  และไมไดดําเนินการใดๆที่จะ
รักษาหรืออนุรักษเอาไวได 
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4.2 การที่ชาวบาน คณะกรรมการหมูบานโปงมะนาว องคการบริหารสวน
ตําบลหวยขุนราม  วัดบานโปงมะนาว  ตําบลหวยขุนราม  อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ชมรมอนุรักษโบราณสถานจังหวัดลพบุรี  
กองทุนเพื่อสังคม ( SIF) มีความตองการที่จะจัดการและอนุรักษหลุม
โครงกระดูก  และโบราณวัตถุ  ในรูปแบบของพิพิธภัณฑชุมชน  
ชี้ใหเห็นวาชาวบานมีความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของแหลง
โบราณคดี  โบราณวัตถุ  และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ท่ีมีอยูในทองถิ่น
ของตน และเห็นวาสามารถนํามาพัฒนาใหเกิดประโยชนทางดาน
การศึกษา  เศรษฐกิจและการทองเที่ยวไดเปนนิมิตหมายที่ดีตอการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีและประวัติศาสตรของชาติ  เปน
แนวทางที่สอดคลองกับความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540  มาตรา 46  ท่ีวา  “บุคคล ซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นยอม
มีสิทธิ์อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี   ภูมิปญญา  ศิลปะ  หรือ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น”  

4.3 คณะกรรมการหมูบานและองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนรามมี
ความเห็นวาในเรื่องการจัดการแหลงโบราณคดีและโบราณวัตถุใน
รูปแบบพิพิธภัณฑทองถิ่น  เปนเรื่องที่ตองดําเนินการไปตามหลัก
วิชาการ  จึงควรจะตองไดรับการแนะนําและชวยเหลือจากนักวิชาการ
และผู เชี่ยวชาญทางโบราณคดี   การอนุรักษ   และการจัดการ
พิพิธภัณฑหลุมขุดคนทางโบราณคดี  และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. 2504 ดวย    ซ่ึงในชั้นนี้แมวาชาวบาน
และคณะกรรมการหมูบานจะไดรับการอบรมและผานการดูงานขั้นตน
มาแลว  แตก็ยังมีความรูดานวิชาการขุดคนทางโบราณคดี  การจําแนก
แยกประเภทโครงกระดูก  การจําแนกแยกประเภทโบราณวัตถุ  และ
การแปลความขอมูลทางโบราณคดี  รวมไปถึงการอนุรักษและจัดการ
โบราณวัตถุและการดูและพิพิธภัณฑไมเพียงพอ 
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4.4 ในกิจกรรมการจัดการฝกอบรมเยาวชนและผูนําชุมชน  เรื่อง  การ
อนุรักษแหลงโบราณคดี  และสิ่งแวด ลอม  เปนการอบรมใหความรูเชิง
บรรยายและดูงานเพียง 2 วัน  ยังไมสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรม
มีความเขาใจ  หรือเกิดทักษะในการอนุรักษและการจัดการแหลง
โบราณคดี  โบราณวัตถุ  และสิ่งแวดลอมไดดีพอ    และยังไมสามารถ
ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑหลุมเปดได   องคการบริหารสวนตําบลหวย
ขุนราม  และคณะกรรมการทุกหมูบานจึงกําหนดใหมีโครงการจัด
กิจกรรม  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในการเรียนรู
ขั้นตอนและกระบวนการทํางานทางโบราณคดี  และการจัดการ
โบราณวัตถุเบื้องตน  ท่ีเนนการเรียนรูดวยการกระทํา เปนการ
ปฏิบัติงานรวมกันระหวางนักวิชาการ  นักอนุรักษ  กับชาวบาน  
เยาวชน  และผูนําชุมชน  โดยทํากิจกรรมการขุดคนศึกษาวิจัยทาง
โบราณคดี  ขุดขยายและตกแตงหลุมโครงกระดูกเดิม   จัดทําบัญชี    
จําแนกแยกประเภทชิ้นสวนกระดูกมนุษยและโบราณวัตถุท่ีเก็บรวบรวม
ไวจํานวนมาก โดยมีนักโบราณคดีผูเชี่ยวชาญการขุดคนและศึกษาวิจัย
จากกรมศิลปากร  หรือสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชา
โบราณคดี  หรือศึกษาคนควาทางโบราณคดี และการจัดทําระบบ
พิพิธภัณฑมาเปนวิทยากรใหความรู รวมปฏิบัติงานในภาคสนาม และ
ฝกทักษะการขุดคนและการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีเบื้องตนใหกับผูนํา
ชาวบาน   เยาวชน  และอาสาสมัครทองถิ่นที่เขารับการอบรม  เปนการ
ปฏิบัติงานขุดคนตามกระบวนการทางวิชาการโบราณคดีท่ีเปนสากล   
ผูเขารับการอบรมและชาวบานจะไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานจริง  ได
ลงมือทํางานดวยตัวเอง  ซ่ึงจะไดรับทั้งความรู  ความเขาใจ  และเกิด
ทักษะอยางแทจริง   ในขณะเดียวกันก็จะเกิดองคความรูทางโบราณคดี
จากการขุดคนดวย  โดยจะไดขอมูลที่เปนระบบทางวิชาการ  ไดองค
ความรูท่ีถูกตองจากการทํางานรวมกัน  และไดรายงานการศึกษาวิจัยที่
ชวยยืนยันเรื่องราวของโครงกระดูกและโบราณวัตถุท่ีพบในการขุดคน    
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ประการสําคัญที่สุดจะทําใหผูเขารับการอบรมมีความสามารถในการ
ดูแล  จัดการ  อนุรักษ  ปกปองคุมครองแหลงโบราณคดี  นําชม และ
เปนมัคคุเทศกประจําหมูบานตอไปไดเปนอยางดี 

4.5 เนื่องจากแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑหลุมขุดคนที่วัดบานโปงมะนาว  
อยูไมไกลจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์   จึงเปนแหลงทัศนศึกษา  และแหลง
ทองเท่ียว  มีนักเรียน  นักศึกษา  และนักทองเท่ียว  เดินทางไปเยี่ยมชม
ทุกวัน  โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดนักขัตฤกษอ่ืนๆมีผู
เขาไปเยี่ยมชมจํานวนมาก  ประกอบกับมีสื่อมวลชนไดเผยแพรขอมูล
และความเคลื่อนไหวออกสูสาธารณะตลอดเวลา  ทําใหแหลงโบราณคดี
และพิพิธภัณฑหลุมขุดคนบานโปงมะนาวเปนที่รูจักทั่วไป 

4.6 องคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม  และคณะกรรมการหมูบานใน
ตําบลหวยขุนรามทราบ  และตระหนักดีวาการจัดการหลุมขุดคนที่มี
โครงกระดูกมนุษยและโบราณวัตถุจริงในรูปแบบพิพิธภัณฑหลุมขุดคน
ในพื้นที่ประเทศไทยนั้นเปนเรื่องที่ดูแลรักษายาก   เพราะสภาพ
ภูมิอากาศที่รอนชื้น  โดยเฉพาะมีปญหาเรื่องความชื้นในดินและปญหา
เรื่องน้ําใตดินมาก   โครงกระดูกและโบราณวัตถุท่ีมีสภาพเปราะบาง
และเกาแก ท่ีขุดแตงคงไวในที่ เดิมในหลุมขุดคนอาจจะเกิดความ
เสื่อมสภาพเสียหายไดงายในระยะเวลาไมนาน (3-5 ป)  การจัดทําเปน
พิพิธภัณฑหลุมขุดคนแบบถาวรเพื่อเปนแหลงทัศนศึกษาและแหลง
ทอง เ ท่ียวจะตองมีการเตรียมการในการอนุรักษ โครงกระดูก  
โบราณวัตถุและผนังดินใหมีความแข็งแรงทนทานตอความรอน  
ความชื้น  และสภาวะแหงสลับเปยกของดินดวย   จะตองเตรียม
แผนงานจัดทําแบบพิมพจําลองโครงกระดูกและโบราณวัตถุจัดแสดง
แทนของจริงในหลุมไวดวย  ซ่ึงเรื่องนี้องคการบริหารสวนตําบลหวยขุน
ราม  และคณะทํางานฯ  ยังไมมีความรูและทักษะในการดําเนินงาน  
จําเปนตองขอความรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการอนุรักษดวย 
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4.7 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน   องคการบริหารสวนตําบล
หวยขุนราม  คณะกรรมการหมูบานทุกหมูในตําบลหวยขุนราม  
คณะกรรมการวัดบานโปงมะนาว  และชาวบานในตําบลหวยขุนราม  จึง
มีความเห็นเปนเอกฉันทในการดําเนินงานตามโครงการพิพิธภัณฑ 
เปดบานโปงมะนาว  เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตรของทองถิ่น  และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติใหคงอยู
สืบไป  นอกจากนี้ยังเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตําบล
หวยขุนรามในดานการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมในทองถิ่น   และ
จะสามารถชวยลดภาระหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมศิลปากรในการ
ดูแลแหลงโบราณคดีสําคัญๆลงไดอีกสวนหนึ่ง 

 

5.   วัตถุประสงคของโครงการฯ 
5.1 เพื่อแกไขปญหาการเสื่อมสภาพของโครงการดูกและโบราณวัตถุท่ีอยูใน

หลุมที่เกิดจากการลักลอบขุดของผูคาโบราณวัตถุ 
5.2 เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชาวบานในตําบลหวยขุนรามในเรื่อง

กระบวนการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี 
5.3 เพื่อสงเสริมใหชาวบานในตําบลหวยขุนรามไดมีความรูความเขาใจและ

ตระหนักในคุณคาของแหลงโบราณคดีท่ีมีอยูในทองถิ่นของตน 
5.4 เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน  โดยใชกระบวนการทํางานทางดาน

การอนุรักษหลักฐานทางโบราณคดีผานกระบวนการเรียนรูดวยการ 
ลงมือทําดวยตนเอง 

5.5 เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑหลุมขุดคนทางโบราณคดี  และพิพิธภัณฑจัดแสดง
โบราณวัตถุของชุมชนตําบลหวยขุนราม  สําหรับใชเปนสถานที่ 
ทัศนศึกษา  และเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 

5.6 เพื่อสงเสริมใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตรในทองถิ่น  และเปนการลดภาระหนวยงาน
ของรัฐในการดูแลปองกันแหลงโบราณคดีถูกบุกรุกทําลายอีกทางหนึ่ง 
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6. กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
6.1 การขุดคนศึกษาทางโบราณคดี  ขุดแตงหลุม  และขยายพื้นที่หลุมเดิมที่

ถูกลักลอบขุด ( มีโครงกระดูกและโบราณวัตถุติดที่ )  ขนาดพื้นที่ทํางาน   
25  ตารางเมตร  โดยขุดแตงโครงกระดูกและโบราณวัตถุใหอยูติดที่ 

6.2 อนุรักษโครงกระดูก  โบราณวัตถุ  และสภาพหลุมขุดคนทั้งหลุมเดิมและ
ท่ีขุดขยายใหมใหแข็งแรง 

6.3 จัดทําขอมูล  และจัดแสดงหลุมขุดคนใหเปนพิพิธภัณฑเปด 
6.4 จําแนกประเภท   จัดทําบัญชี    จัดทําคําอธิบาย   และจัดแสดง

โบราณวัตถุท่ีเก็บรวบรวมไวท่ีวัดบานโปงมะนาว  ประมาณ  500  
รายการ 

6.5 ฝกอบรมกระบวนการการทํางานโบราณคดีสนาม  และการจัดทํา
พิพิธภัณฑชุมชนใหชาวบาน  และอาสาสมัคร  จํานวน  50  คน 

6.6 สรางอาคารคลุมหลุมขุดคนและโครงกระดูก 1  หลัง  (ขนาดและ
รูปลักษณะจะกําหนดแบบภายหลังจากการขุดคนเสร็จสิ้นลงแลว ) 
 

7. วิธีการดําเนินงาน  
เปนการดําเนินงานรวมกันระหวางชาวบาน พระสงฆ  อาสาสมัคร

ทองถิ่นและนักวิชาการดานโบราณคดี และผูเชี่ยวชาญดานการจัดพิพิธภัณฑ 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2543 

• เดือนกรกฎาคม ประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงาน
ตางๆ 

• เดือนสิงหาคม จัดเตรียมอุปกรณ  จัดซ้ือวัสดุ  สรางหลังคา
ชั่วคราวคลุมพื้นที่ทํางาน 

• เดือนกันยายน ประชุมคณะทํางานจัดเตรียมการขุดคนศึกษา    
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• เดือนตุลาคม  ขุดคนศึกษา  จัดทําพิพิธภัณฑ  
• เดือนพฤศจิกายน ศึกษาวิเคราะหขอมูล  และโบราณวัตถุ  

เขียนรายงาน 
• เดือนธันวาคม  จัดพิมพรายงานการดําเนินงาน  และพิธีเปด

พิพิธภัณฑฯ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
• คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยขุนราม 
• คณะกรรมการหมูบานทุกหมูบานในตําบลหวยขุนราม 
• คณะกรรมการวัดบานโปงมะนาว 

 

10. หนวยงาน  องคกร  และผูสนับสนุน   
• กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) 
• กรมศิลปากร 
• การทองเท่ียวแหงประเทศไทย   
• จังหวัดลพบุรี 
• สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ( จังหวัดลพบุรี )   
• สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
• สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี 3  

พระนครศรีอยุธยา   
• พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ กรมศิลปากร   
• ชมรมอนุรักษโบราณสถานจังหวัดลพบุรี   
• ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
• กองทุนสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   
• ศูนยภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป ( SPAFA )   
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• ภาควิชาการพฒันาชุมชน  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ภาควิชาประวัติศาสตร   

• สถาบันราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 
• สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  
11.  งบประมาณดําเนินการ 
11.1 ปจจุบันกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมไดอนุมัติงบประมาณเพื่อการ

กอสรางหลังคาคลุมหลุมโครงกระดูกเดิม  และเพื่อการจัดการ
ฝกอบรมชาวบานในกระบวนการขุดคนศึกษาและอนุรักษทาง
โบราณคดี  เปนเงินประมาณ  50,000  บาท  ซ่ึงถือเปนทุนฐานที่
เปนตัวเงินของชุมชน  นอกจากนี้ยังมีทุนแรงงานและวัสดุอุปกรณท่ี
ชุมชนจะนํามาใชในการดําเนินงานอีกสวนหนึ่ง 

11.2   คณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการฯ  จะขอรับการสนับสนุนเปน
เงินงบประมาณ  หรือ  ผูเชี่ยวชาญ  หรือวัสดุอุปกรณจากหนวยงาน  
องคกร  และผูสนับสนุนในขอ 10.  ตามความจําเปนตอไป 
  

12. ความคาดหวังจากโครงการฯ 
12.1 ชาวบานไดเรียนรูดวยการลงมือทํา  ไดทํางานวิจัยตามกระบวนการ

ทางวิชาการที่ถูกตองดวยตนเอง   เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะ
ไดความรู  ความเขาใจ  และเกิดทักษะท่ีแทจริง 

12.2 หลุมขุดคน  โครงกระดูก  และโบราณวัตถุไดรับการจัดการ  ศึกษา  
และแปลความทางโบราณคดีท่ีถูกตอง   เกิดองคความรูใหมท่ีเปน
ประโยชนสําหรับงานโบราณคดีและประวัติศาสตรของทองถิ่น  และ
ประวัติศาสตรของชาติ 

12.3 ทองถิ่นและหมูบานจะไดรายงานการศึกษาวิจัยที่เกิดจากการทํางาน
รวมกันระหวางนักวิชาการกับชาวบานจะมีการพิมพรายงานเผยแพร
ออกไปในวงกวาง   ชุมชนสามารถลงทุนจัดพิมพรายงานทางวิชาการ
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เปนหนังสือนําชมพิพิธภัณฑ หลุมขุดคน  และสรางรายไดใหแกชุมชน
ไดอีกทางหนึ่ง 

12.4 ชาวบานที่เขารับการฝกอบรมสามารถเปนมัคคุเทศกนําชมพิพิธภัณฑ
หลุมขุดคน  และจัดการดูแลรักษาไดดวยตัวเอง  และสามารถสลับ
สับเปลี่ยนกันทําหนาที่ไดตลอดไปโดยไมตองมีนักวิชาการอยูประจํา    

12.5 ความสําเร็จตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมที่เสนอแนะจะเปน
โครงการนํารองที่จะเปนตัวอยางใหหมูบานอื่นๆในจังหวัดลพบุรี  หรือ
จังหวัดอื่นๆที่มีแหลงโบราณคดีเขามาดูงาน  และนําไปทําในหมูบาน
ของตนเอง   ซ่ึงจะเปนการขยายแนวรวมในการจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรทางโบราณคดีในระดับทองถิ่น  เปนการปองกันและลด
ปญหาการลักลอบขุดทําลายมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดีของมนุษยชาติไดเปนอยางดี  และเปนการ
สนองตอบตอเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ท่ีมุง
ใหชาวบานในทองถิ่นไดมีโอกาสจัดการทรัพยากรตางๆ ในทองถิ่น
ดวยตัวเอง    และเปนการเสริมสรางความรักและความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของชาวบาน   ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหชุมชนเกิดความ
เขมแข็งในที่สุด 
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กรณีที่ 2  
การจัดการพิพิธภัณฑ 
กลางแจงเรือเสม็ดงาม 
ต. หนองบวั  อ. เมือง 
จ. จันทบรุี   

 
 

แหลงโบราณคดีเรือสําเภาเสม็ดงาม เปนแหลงโบราณคดีใตน้ําท่ีอยูใน
ระดับน้ําตื้น ตั้งอยูในพ้ืนที่ชาวบานเรียกวา “อูตอเรือพระเจาตาก”  ท่ีบานเกาะ
เสม็ดงาม  หมูท่ี 10 ตําบลหนองบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  สภาพแหลง
โบราณคดีเปนซากเรือสําเภาถูกท้ิงอยูในอูซอมเรือท่ีริมคลองอาวขุนไชย (แมน้ํา
จันทบุรี)  หางจากปากแมน้ําจันทบุรีท่ีแหลมสิงหลึกเขามาประมาณ 6 กิโลเมตร  
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปเดิมเปนปาชายเลน  พ้ืนตั้งแหลงโบราณคดีเดิมเปน
ของนายเฉลียว  บรรเทาวงษ  อดีตผูใหญบาน  ซึ่งยกที่ดินรวมประมาณ 10 ไร
ใหกับจังหวัดจันทบุรีเพ่ือพัฒนาเปนสถานที่ทางประวัติศาสตรและแหลง
ทองเท่ียว 

โครงการโบราณคดีใตน้ํา  กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนศึกษาแหลง
โบราณคดีเรือสําเภาเสม็ดงามในป พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2532  พบวาซากเรือ
ลํานี้เปนเรือสําเภาทายตัด  ขนาดกวางประมาณ  7-8 เมตร  ยาวประมาณ 24 
เมตร  เปนเรือสําภาขนาดเล็ก  มีเสาใบ 3 เสา  ใชหางเสือแบบติดตั้งท่ีกลางทาย  
ไมเปลือกเรือเปนไมเนื้อออนในตระกูลไมสน  สันนิษฐานวาเปนเรือท่ีตอมาจาก
จีน  มีรูปรางลักษณะคลายกับเรือสําเภาแบบฟูเจ้ียน    
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เรือสําเภาลํานี้ถูกนําขึ้นคานซอมในอูแหง  แตอาจจะมีสภาพชํารุดเกิน
กวาจะซอมไดสําเร็จ  หรือเจาของมีเวลาซอมไมพอ  จึงละท้ิงเรือลํานี้ไวในอูซอม  
ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานเศษเครื่องถวยชามจีนแบบซัวเถาที่คุณภาพไมคอยดีนัก 
ท่ีพบมากในบริเวณอูซอมเรือ  สันนิษฐานวาเรือสําเภาลํานี้ถูกนําขึ้นซอมเมื่อราว
ตนพุทธศตวรรษที่ 24 หรือ พ.ศ. 2300 เศษ 

ชาวบานเกาะเสม็ดงาม  และชาวเมืองจันทบุรีเลาสืบตอกันมาวาบริเวณ
ท่ีขุดพบซากเรือสําเภาโบราณลํานี้เปนอูตอเรือของพระเจาตากเม่ือคราวที่
พระองคไปรวบรวมไพรพลและเตรียมกองทัพเรือเพ่ือยกไปขับไลกองทัพพมาท่ี
กรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310  ซึ่งเม่ือพิจารณาจากสภาพเรือท่ีถูกท้ิงไวโดยที่
ซอมไมเสร็จทั้งๆ ท่ีสภาพยังคอนขางดี  และโบราณวัตถุท่ีพบมีอายุอยูใน
ชวงเวลาเดียวกับยุคสมัยการกูชาติของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  ก็นาเชื่อ
ไดวาอาจจะเปนเรือสําเภาลําหนึ่งท่ีพระองคโปรดใหซอมดัดแปลงเปนเรือ
สําหรับกองทัพเรือ  แตซอมไมเสร็จทันเวลายกทัพ  จึงท้ิงไวและไมมีใครเขาไป
ยุงเก่ียวกับเรือลํานี้อีกเลย  (สายันต  ไพรชาญจิตร 2533) 

ภายหลังการขุดคนศึกษาในป พ.ศ. 2532  ซากเรือสําเภาเสม็ดงาม
ไมไดถูกนําขึ้นไปสงวนรักษาในหองปฏิบัติการ  แตทําการรักษาสภาพโดยปลอย
ใหอยูในที่เดิมและมีการทําคันดินลอมรอบปลอยน้ําจากแมนาเขาทวมซากเรือไว  
ซึ่งเปนวิธีการอนุรักษซากเรือตามสภาพธรรมชาติ  ซึ่งตอมาเรื่องราวของซากเรือ
สําเภาเสม็ดงามไดเผยแพรออกไปสูสาธารณะมากขึ้น  จึงมีผูสนใจเดินทางไป
เท่ียวชม  และสักการะศาลพระเจาตากสินในบริเวณเดียวกันเปนจํานวนมาก   

ด วย เหตุ ท่ีแหล ง เ รื อสํ า เภา เส ม็ดงามมีความสํ าคัญทางด าน
ประวัติศาสตร  และมีศักยภาพทางดานการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว  
คณะกรรมการหมูบานเกาะเสม็ดงามจึงไดประสานงานขอความชวยเหลือจาก
หนวยงานและองคกรตางๆ  ในเบื้องตนไดรับงบประมาณจากจังหวัดจันทบุรี
สําหรับการสรางเขื่อนก้ันน้ําเพ่ืออนุรักษซากเรือ  ไดรับการสันบสนุนจากกรม 
เจาทาดําเนินการดูดทรายถมที่ปรับพ้ืนที่ใหแนนเพ่ือสรางแนวตลิ่ง 
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ป พ.ศ. 2535  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมแรงงานในการ
สรางอาคารอาคารสองหลังในบริเวณใกลแหลงเรืองเสม็ดงามเพ่ือเปนศูนย
พัฒนาอาชีพดานการสรางเรือจําลอง  มีการพัฒนาภูมิทัศนพ้ืนที่โดยการปลูก
ตนไมใหรมรื่น  จากนั้นกรมประมงก็สรางสะพานทอดออกไปยังริมทะเลเพื่อ
เปนที่พักผอนของประชาชน  ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโบราณคดีเรือสําเภา
เสม็ดงามเกิดจากความมานะพยายามในการประสานงานและรวมแรงรวมใจของ
ชาวบานเกาะเสม็ดงามที่ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป  แตในการ
จัดการก็ยังไมไดเขาไปพัฒนาซากเรือสําเภาใหเปนพิพิธภัณฑ  เนื่องจากเปนงาน
ท่ีเก่ียวของกับดานวิชาการและการอนุรักษทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีจะตอง
ไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร  และท่ีสําคัญตองใชงบประมาณในการกอสราง
อาคารเปนจํานวนมาก  ลําพังคณะกรรมการหมูบานคงไมสามารถดําเนินการได
ดวยตัวเอง   

ในขั้นตอนการพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑเรือเสม็ดงามนี้  องคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัวไดเขามามีสวนรวมเปนมีบทบาทสําคัญในการจัดทําโครงการ
ของบประมาณ  และประสานขอใหกรมศิลปากรออกแบบอาคารพิพิธภัณฑคลุม
ซากเรือเสม็ดงามให  และเม่ือไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนเงิน 5 ลานบาทเศษ  และไดรับความเห็นชอบจากกรม
ศิลปากรแลวจึงมีการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑเปนอาคารโปรงหลังคาโคงคลุม
บอน้ําท่ีมีซากเรือสําเภาเสม็ดงามแชจมอยูน้ําอยู  และสรางอาคารพิพิธภัณฑทรง
ไทยยกพื้นสูงอีกหลังหนึ่งอยูขางๆอาคารคลุมซากเรือสําหรับเปนที่จัดแสดง
นิทรรศการ  โดยมีเจาหนาท่ีจากกลุมงานโบราณคดีใตน้ํา  กรมศิลปากร  เขาไป
ชวยจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ  ซึ่งชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวไดทําพิธีเปดพิพิธภัณฑเรือสําเภาเสม็ดงามอยางเปนทางการเมื่อเดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2547  (ยุวดี มณีกุล  2547) 

ปจจุบันคณะกรรมการหมูบานเกาะเสม็ดงามทั้งหมูท่ี 10  และหมูท่ี 11  
ชวยกันดูแลจัดการพิพิธภัณฑฯ  ท้ังปรับปรุงสภาพพื้นที่  ทําความสะอาด  
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พัฒนาเปนศูนยกลางทํากิจกรรมของชุมชน  ใหคําแนะนําและขอมูลแกผูมา
เยี่ยมชม  และกําลังชวยกันวางแผนพัฒนาพ้ืนที่พิพิธภัณฑในระยะยาว  โดย
วางแผนการเตรียมจัดการอบรมมัคคุเทศกและเตรียมคนรุนใหมท่ีจะเขามา
รับผิดชอบงานจัดการพิพิธภัณฑตอจากกลุมผูอาวุโส   และเริ่มคิดหาแนวทาง 
ในการทําโครงการกูซากเรือสําเภาเอาขึ้นมาทําการอนุรักษและจัดแสดงบนบก
กอนที่โครงสรางไมเรือจะผุสลายจนไมสามารถกูเอาขึ้นมารักษาสภาพได 

ในกรณีการจัดการพิพิธภัณฑกลางแจงเรือสําเภาเสม็ดงาม  จะเห็นวา
กลุมแกนหลักในการบริหารจัดการแหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑ  คือ  
คณะกรรมการหมูบาน  และคนในชุมชนตางๆของตําบลหนองบัว  ไมใช
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโดยตรง  แตองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมี
ผูบริหารและสมาชิกสภามาจากราษฎรในตําบลหนองบัวที่มีความรูสึกเปน
เจาของแหลงโบราณคดีซากเรือสําเภาเสม็ดงามรวมกัน  จึงรับเปนภาระในการ
แสวงหางบประมาณ (5 ลานบาท) ประสานงานในการขอการสนับสนุนการ
ออกแบบอาคารและความชวยเหลือดานวิชาการจากกรมศิลปากร  และยังทํา
หนาท่ีเปนผูประสานงานและอํานวยการในการระดมความคิดวางแผนการจัดการ
แหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑในระยะยาว  ซึ่งผลการทํางานรวมกันระหวาง
คณะกรรมการหมูบานตางๆในตําบลหนองบัว  และองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวในกรณีนี้  ไดชี้ใหเห็นวาชุมชนทองถ่ินสามารถจัดการทรัพยากรทาง
โบราณคดีท่ีมีความสําคัญระดับชาติไดในรูปแบบ “ประชารวมรัฐจัดการรวมกัน”  
และองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองเขาไปเปน
เจาภาพ  เจาของ  หรือผูบริหารจัดการพิพิธภัณฑกลางแจงเรือสําเภาเสม็ดงาม
เสียเองทั้งหมด  เพียงแตทําหนาท่ีผูประสานงาน  สนับสนุนงบประมาณ  และ
อํานวยความสะดวกในการจัดการใหราษฎรในพื้นที่สามารถเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการใหมากที่สุดก็สามารถใชประโยชนจากแหลงโบราณคดีในการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ   
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ภาพบน :สภาพของซากเรือสําเภา
เสม็ดงามที่ถูกทิ้งรางอยูในอูซอม
เรือตั้งแตราว พ.ศ. 2310  
ชาวบานพบซากเรือโดยบังเอิญ
และแจงใหโครงการโบราณคด ี
ใตน้ํา กรมศลิปากรไปดําเนินการ
ขุดคนศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2525 

ภาพลาง : รูปวาดเรือสําเภาจนี 
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อาคารพิพิธภัณฑคลุมแหลงโบราณคดีที่มีซากเรือสําเภาเสม็ดงาม  และสภาพพื้นที่ที่ไดรับการ
พัฒนาจากปาชายเลนที่มีแตหลมโคลน  กลายเปนศูนยรวมดานกิจกรรมชุมชนทองถ่ินของตําบล
หนองบัว  และเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตรโบราณคดีของจังหวัดจันทบุรี  
โดยการริเริ่มของชุมชนทองถ่ินและการหนุนชวยของภาคราชการ  และการเขาไปรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  นับวาเปนความสําเร็จที่นาช่ืนชมอยางย่ิงของการ
จัดการทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีคุณคาในระดับชาติแบบ “ประชารวมรัฐจัดการรวมกัน”  ซ่ึง
ปจจุบันชุมชนทองถ่ินและองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวก็ยังเต็มใจในการเขาไปดูแลจัดการ
แหลงโบราณคดีและพิพิธภัณฑ  แมวาจะไมไดรับการถายโอนภารกิจอยางเปนทางการจาก
หนวยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญและมีอํานาจตามกฎหมายอยางกรมศิลปากรก็ตาม  
กรณีศึกษานี้ช้ีใหเห็นวา  ชุมชนทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถริเร่ิมสรางสรรค
กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีที่มีอยูในทองถ่ินของตนเองได 
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กรณีที่ 3  
การจัดการแหลง
โบราณคดดีอยภูซาง 
ต.นาซาว อ.เมืองนาน 
จ.นาน  
 

แหลงโบราณคดีดอยภูซางเปนภูเขาใหญวางตัวตามแนวเหนือ-ใต
ประกอบดวยยอดเขาสูงๆต่ําๆหลายยอด  มีชื่อเรียกตางกันไป  เชน  ดอยปาตึง
อยูทางดานทิศเหนือใกลบานกอด  และดอยภูซางทางดานทิศใตใกลกับบานสะ
ไมย ในทองท่ีต.นาซาว  อ. เมืองนาน  จ.นาน  พ้ืนที่ดอยภูซางมีความกวางตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตกประมาณ 1,300 เมตร  ความยาวตามแนวเหนือใต
ประมาณ 4,200 เมตร ยอดสูงสุดทางดานทิศใตอยูสูงจากพ้ืนที่ราบโดยรอบ
ประมาณ 100-120 เมตร 

ท่ีดอยภูซางมีหินวัตถุดิบประเภทหินควอรตไซตเนื้อละเอียด  และหิน
เถาภูเขาไฟสีดํา   หินบะซอลตเนื้อละเอียดสีดํา    หินไดอะเบสสีเขียวอยู
มากมายทั้งตามที่ลาดเชิงเขาจนถึงยอดเขา  โดยในพื้นที่ทางตอนเหนือมีหิน
วัตถุดิบดังกลาวเปนจํานวนมากตามที่ลาดเชิงเขา  ในขณะที่พ้ืนที่ทางตอนใตมี
หินวัตถุดิบชนิดดังกลาวบนยอดเขาเปนจํานวนมาก  ตามที่ลาดไหลเขาและบน
ยอดเขาหลายแหงพบหินบะซอลทและหินภูเขาไฟชนิดตางๆมากมาย  ซึ่งเปน
เครื่องยืนยันวาดอยภูซางมีหินโครงสรางท่ีกําเนิดจากภูเขาไฟหรือกระบวนการที่
เก่ียวกับภูเขาไฟ 
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ดอยภูซาง  เปนภูเขาที่มีหินภูเขาไฟเนื้อดีเหมาะสําหรับการทําเคร่ืองมือหิน  มีหลักฐานการ
กะเทาะผลิตเครื่องมือหินของคนสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อราว 4,000-8,000 ปมาแลว  ปรากฏ
อยูทั่วทั้งภูเขาลูกนี้  เรียกไดวาเปนแหลงอุตสาหกรรมเครื่องมือหินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
 

      
 

 

เคร่ืองมือหินรูปแบบตางๆที่พบใน
แหลงโบราณคดีดอยภูซาง มี่ทั้ง
เครื่องมือหินขัด  เครื่องมือหิน
กรวดกะเทาะแบบสับตัด  และ
เครื่องมือหินรูปขวาน และ เสียม 
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ลักษณะแหลงโบราณคดีบนดอยภูซาง  ตามพื้นผิวดินมีแกนหิน  สะเก็ดหิน  และเครื่องมือหินที่
ชํารุดแตกหักที่เกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องมือหินถูกทิ้งทับถมอยูหลานรอยลานชิ้นทั่วพื้นที่
เกือบ 1,500 ไร  (ภาพถายเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546) 
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พืชพรรณบนดอยภูซางโดยทั่วไปเปนปาแดงแลง  มีตนไมประเภท 
ไมแดง  เต็ง(แงะ)  ตึง  รัง  พลวง  เหียง  รัก  ซาง  ผักหวาน  สาน  มะตื๋น มะ
กัง มะปน (มะตูม)  โปงเปง  มะขี้กา ขมิ้นนก  หนาดปา  หนามจี้  จ้ิมคา  จ้ีจอ 
ฯลฯ  บนผิวดินก็มีหวายชนิดตางๆ  กลวยไมดิน  เห็ด  และพืชกินไดตาม
ฤดูกาลตางๆมากมาย 

ในหนาแลงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม  สภาพปาบน
ดอยภูซางคอนขางโปรง  บนผิวดินไมมีหญาและพืชผิวดินปกคลุมเนื่องจากถูก
ไฟไหมหมดทําใหสามารถมองเห็นหลักฐานและรองรอยการผลิตเครื่องมือหิน
ถูกท้ิงทับถมอยูมากมายหลายรอยลานหรืออาจจะเปนพันลานชิ้น 

หลักฐานทางโบราณคดี ท่ีดอยภูซางมีลักษณะคลายๆกับที่พบบน 
เขาหินแกว  เขาชมพู  ดอยปูแกวและดอยภูทอกท่ีเปนแหลงโบราณคดีประเภท
เดียวกันและอยูใกลเคียงกัน  คือ มีกอนหินวัตถุดิบ  แกนหิน  สะเก็ดหินขนาด
ตางๆ  รวมทั้งเครื่องมือหินที่ชํารุดบาง  ทําไมเสร็จบาง  แตเครื่องมือหินที่ทํา
เสร็จแลวหรือใชงานไดไมคอยมีใหเห็น  ซึ่งคงจะเปนเพราะวาเม่ือคนในยุคกอน
ประวัติศาสตรทําเครื่องมือเสร็จแลวก็นําเอาไปใชท่ีอ่ืน    

คุณสมบัติท่ีโดดเดนของดอยภูซางก็คือ  เปนแหลงโบราณคดีที่ยังคง
สภาพบริสุทธิ์  มีการรบกวนและทําลายนอยมาก  มีพ้ืนที่กิจกรรมการกะเทาะ
ผลิตเครื่องมือหินตั้งแตตามที่ลาดเชิงเขาเรื่อยไปจนถึงยอดเขามากมาย
ครอบคลุมพ้ืนที่มากกวารอยละ 60 ของภูเขา  ซึ่งกลาวไดวามีสภาพดีกวาเขาหิน
แกว  เขาชมพูและดอยปูแกว 

การจัดการแหลงโบราณคดีดอยภูซางเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2545  เม่ือแหลง
โบราณคดีแหงนี้ ถูกคนพบโดยผูชวยศาสตราจารยสายันต  ไพรชาญจิตร  
ผูจัดการโครงการโบราณคดีชุมชน  ภาควิชาการพัฒนาชุมชน  คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และจาสิบตํารวจมนัส  ติคํา  
ผูจัดการพิพิธภัณฑเตาโบราณบานบอสวก  และพิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสน
ชื่น  และไดแจงขอมูลการคนพบแหลงโบราณคดีใหกับคณะกรรมการหมูบาน
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บานกอดสวรรค (หมูท่ี 4) และบานดอนคีรี (หมูท่ี 6)  บานนาซาว (หมูท่ี 1)  
ต.นาซาว  อ.เมืองนาน  และแจงใหทางปลัดอําเภอเมืองนานเขาไปรวมทําการ
สํารวจเบื้องตนใหเปนการรับทราบรวมกันวามีแหลงโบราณคดีสําคัญอยูในพ้ืนที่
ปกครองและพ้ืนที่ทํากินของราษฎร   และจะไดหาแนวทางจัดการใหเกิด
ประโยชนทางการพัฒนาชุมชนทองถ่ินตอไป  

ตอมาในป พ.ศ. 2546  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีสวน
รวมเพื่อเสริมสรางความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมในจังหวัดนาน  โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  รวมกับคณะกรรมการหมูบานกอด  และหมูบาน
ดอนคีรี  พิพิธภัณฑเฮือนบานสวกแสนชื่น  ศูนยประสานงานประชาคมจังหวัด
นาน  องคการบริหารสวนตําบลนาซาวในฐานะเจาของพื้นที่  และองคการ
บริหารสวนจังหวัดนานในฐานะผูสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิทยากรชุมชน  ไดรวมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่ตัวอยางในแหลงโบราณคดี
ดอยภูซาง  โดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต  และ
หลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  เขาไปรวมทําการศึกษาและจัด
กิจกรรมการพัฒนารวมกับชุมชนทองถ่ินทั้งสองหมูบาน 

ผลการศึกษาดอยภูซางในข้ันตนของชาวบานกอด  บานดอนคีรีรวมกับ
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทําใหทราบวา
ในพ้ืนที่ดอยภูซางทุกลูกมีหลักฐานการกะเทาะเสียมตุนหนาแนนมากทั้งตามที่
ลาดเชิงดอยและบนยอดเขา  ซึ่งบางบริเวณมีหลักฐานกอนหินที่ถูกกะเทาะทํา
เครื่องมือ  แกนหิน  สะเก็ดหิน (ชาวบานเรียก ”ขี้กากหิน”) และเครื่องมือท่ี
ชํารุดเสียหายทับถมอยูในพ้ืนที่ตอเนื่องกันมากกวา 100 ตารางเมตร  และพ้ืนที่
ดังกลาวมีอยูหลายสิบบริเวณ  และอาจกลาวไดวาในแตละบริเวณนั้นหินวัตถุดิบ
ทุกกอนถูกฅนสมัยกอนประวัติศาสตรคัดเลือก ทุบ  และกะเทาะเอามาทํา
เครื่องมือหินเกือบทั้งหมด  ยกเวนในบริเวณที่ไมมีหินวัตถุดิบหรือมีหินแต
คุณสมบัติไมดีพอก็จะไมพบรองรอยการกะเทาะผลิตเครื่องมือ 
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สิ่งท่ีนาสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ดอยภูซางและอาณาบริเวณโดยรอบเปน
พ้ืนที่ท่ีมีหลักฐานทางธรณีวิทยาที่เก่ียวของกับภูเขาไฟอยางชัดเจน  ซึ่งขอมูล
สวนนี้อาจจะไมมีใครใหความสนใจมากอน  แตจากการสังเกตกลุมหินที่มีอยูใน
ระดับความสูงตางๆของภูเขาที่เดินสํารวจก็พบวามีหินภูเขาไฟหลายชนิดทั้ง  
หินบะซอลตเนื้อละเอียดสีดํา   หินบะซอลตมีรูพรุน (vesicular basalt)   หิน
เถาภูเขาไฟ   หินไดอะเบสเนื้อละเอียดสีเขียว และพบชั้นทับถมของหินคองโกล
เมอเรตที่มีหินกรวดฝงอยูในชั้นเถาภูเขาไฟในบริเวณกนลําน้ําซาว  แสดงใหเห็น
วาพ้ืนที่ยานนี้เคยมีภูเขาไฟระเบิดมากอน  อาจจะหลายลานปหรือเม่ือไมก่ีแสน
ปมาแลว    

นอกจากนี้ยังมีปรัมปราคติทางความเชื่อท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งซึ่งผูสูงอายุสวน
ใหญไดเคยพบเห็นดวยตนเองก็คือ  ปรากฏการณ ธาตุเสด็จ หรือการเห็นดวง
ไฟหรือลําแสงขนาดใหญปรากฏบนยอดดอยภูซางในวันสําคัญ  เชน วันเพ็ญ 
(วันพระสิบหาค่ํา)  ซึ่งบางครั้งดวงไฟนั้นก็หมุนวนเวียนตามยอดไม และบางครั้ง
ก็พุงขึ้นไปในกลางอากาศขามไปยังยอดดอยเขาชะโนด หรือภูสะงืด  หรือบางครั้ง
ก็ไปยังเขานอย (ท่ีตั้งพระธาตุเขานอย) ชาวบานเชื่อกันวาเปนการเสด็จของ 
พระบรมสารีริกธาตุ กลาวไดวาดอยภูซางเปนพ้ืนที่มีศักยภาพทั้งดานวิชาการ
โบราณคดี ธรณีวิทยา ภูมินิเวศ แหลงทรัพยากรและอาหารของชุมชน  และ
ปรัมปราคติทางความเชื่อของชุมชนฯลฯ 

จากข อค นพบในการสํ า ร วจศึ กษาร วมกั น ระหว า ง ช าวบ าน
คณะกรรมการหมูบาน  ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนา
ซาว  นักวิชาการ  และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ไดนําไปสูการ
พูดคุยถึงแนวทางในการแหลงโบราณคดีดอยภูซางใหเกิดประโยชนทางการ
พัฒนา  โดยในชั้นแรกมีมติรวมกันวาตองสงวนพื้นที่ดอยภูซางท้ังหมดใหคง
สภาพเดิมมากที่สุด  ปองกันการขยายพื้นที่ทํากินที่จะเปนการบุกรุกทําลายพ้ืนที่
แหลงโบราณคดี  หามการตัดไมทําลายปา  หามขุดดินและเก็บหินที่ เปน
หลักฐานทางโบราณคดีออกไปจากพื้นที่  ซึ่งนําไปสูการรวมมือกันจัดกิจกรรม 
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“การบวชดอยภูซาง”  ท่ีประยุกตพิธีกรรมพื้นบานมาสรางการมีสวนรวมและ
สรางความตระหนักในคุณคาของแหลงโบราณคดี  รวมทั้งการทํากิจกรรมพัฒนา
พ้ืนที่บางสวนในแหลงโบราณคดีใหเปน “ศูนยเรียนรูแหลงโบราณคดีดอยภูซาง”  
การพัฒนาพิพิธภัณฑบานกอดกสวรรคทันใจ  และการพัฒนาวิทยากรชุมชนที่มี
ผูเขารวมกิจกรรมจากชุมชนบานกอด (หมูท่ี 4)  ชุมชนบานดอนคีรี (หมูท่ี 6)  
และชุมชนบานสะไมย (หมูท่ี 2)  ท้ังผูสูงอายุ  ผูใหญ  สามเณร  และเยาวชน
ประมาณ 200 คน  โดยไดรับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตําบลนาซาว  และองคการบริหารสวนจังหวัดนาน  ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดดังกลาวดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  พ.ศ. 
2546   

หลังจากการทํากิจกรรมศึกษาวิจัย  พัฒนาและเปดศูนยเรียนรูฯ  เปด
พิพิธภัณฑบานกอดสวรรคทันใจ  และพิธีบวชดอยอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546  แลว  ชุมชนบานกอด  บานดอนคีรี  และองคการ
บริหารสวนตําบลนาซาวก็ไดเขาไปรับผิดชอบการดูแลคุมครองพื้นที่แหลง
โบราณคดีดอยภุซาง  และรวมกันทําหนาท่ีมัคคุเทศกนําชมแกนักเรียน  
นักศึกษา  และสวนราชการตางๆท่ีเขาไปศึกษาและเยี่ยมชมดอยภูซางอยาง
ตอเนื่อง 

ตอมาในป พ.ศ. 2547-2548  แหลงโบราณคดีดอยภูซางไดรับความ
สนใจจากสวนราชการและภาคประชาสังคมจังหวัดนาน  จึงไดรวมกันจัดทํา
ขอมูลแสดงคุณคาและความสําคัญของแหลงโบราณคดีและศักยภาพของชุมชน
ทองถ่ิน  และนําเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลก (ประเทศไทย)   และไดรับ
การตอบรับจากคณะกรรมการฯนํารายชื่อแหลงโบราณคดีดอยภูซางเขาบัญชี
รายชื่อเบ้ืองตน รอการประเมินเปนมรดกโลก (World Heritage Tentative List) 
แลว 

จากกรณีศึกษาการจัดการแหลงโบราณคดีดอยภูซางที่จังหวัดนาน  จะ
เห็นวาแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไมไดเปนผูริเริ่มกิจกรรมการ
ศึกษาวิจัย  การอนุรักษ  และการพัฒนาแหลงโบราณคดีดวยตนเองตั้งแตตน  
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แตการเขาไปมีสวนรวมกับโครงการวิจัยทางวิชาการ  และกิจกรรมการพัฒนา
ของชุมชนทองถ่ินก็เปนการแสดงบทบาทที่เหมาะสม  สอดคลองกับศักยภาพ
ขององคกรที่ในระยะนั้นยังไมมีใครรูวาดอยภูซางเปนแหลงโบราณคดีท่ีมี
ความสําคัญมากนอยเพียงใด  และเม่ือผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาซาว  
คณะกรรมการหมูบานในพื้นที่ไดรวมทําการสํารวจ  ศึกษาวิจัย  และจัดการงาน
พัฒนาเบื้องตนทั้งการกอสรางศูนยเรียนรูแหลงโบราณคดีดอยภูซาง  การ
กอสรางพิพิธภัณฑบานกอดสวรรคทันใจ  การมีสวนรวมสําคัญในการ 
จัดพิธีกรรมบวชดอยภูซาง  และการรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติและขอบัญญัติ
ของชุมชนในการปกปองคุมครองแหลงโบราณคดีดอยภูซางก็เปนเครื่องยืนยัน
ถึงความสามารถและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลนาซาวไดเปนอยาง
ดีวาทําหนาท่ีจัดการแหลงโบราณคดีท้ังในฐานะองคกรพัฒนา  และในฐานะที่
เปนสมาชิกของชุมชนทองถ่ิน (ประชาชน)  ไดอยางสอดคลองไมขัดแยงกัน  ซึ่ง
นําไปสูการยอมรับจากหนวยราชการสวนกลาง  จังหวัดนาน  กรมศิลปากร  
สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม   รวมทั้ ง
คณะกรรมการมรดกโลกที่มีมาตรฐานความไววางใจตอการจัดการแหลง
โบราณคดีคอนขางสูง 

ในขณะเดียวกันก็มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัด  คือ  
องคการบริหารสวนจังหวัดนาน  ไดเขาไปมีบทบาทรวมในการจัดการแหลง
โบราณคดีดอยภูซางตั้งแตเริ่มแรก  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดนาน
สนับสนุนงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  เครื่องจักรกล  และอํานวยความสะดวก
หลายประการในการจัดกระบวนการศึกษาวิจัย  พัฒนาแหลงเรียนรูฯ  การ
พัฒนาพิพิธภัณฑบานกอดสวรรคทันใจ  การพัฒนาวิทยากรชุมชน  และการ
บวชดอย  ซึ่งเปนการมีสวนรวมในเรื่องการสนับสนุน  และการเขารวม
ปฏิบัติการทั้งในฐานะที่เปนสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด  และในฐานะท่ี
เปนประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองนาน    

รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีแบบมีสวนรวมดังกลาว
ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งระดับ อบจ.  อบต.  รวมทั้งคณะกรรมการ
หมูบาน  กํานันผูใหญบาน  คอยเรียนรู  ทําความเขาใจผานการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติจริง  และจะคอยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับการยอมรับจาก
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ภายนอก  ท้ังสวนราชการเชี่ยวชาญตามกฎหมาย  จังหวัด  สวนราชการอื่นๆ  
รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณามรดกโลก  และจะคอยๆเพิ่มบทบาทในการเปน
ผูจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในลักษณะการพัฒนาชุมชนทองถ่ินมากขึ้นใน
อนาคต 
 

 
 

ศูนยเรียนรูแหลงโบราณคดีดอยภูซางที่ชุมชนทองถ่ินรวมกันพัฒนาเพื่อใชเปนแหลงเรียนรู  และ
ทัศนศึกษา  โดยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และไมมีผลกระทบตอหลักฐานทางโบราณคดี
รวมทั้งสภาพปาธรรมชาติ 
 

 

การทําพิธีบวชดอยภูซาง  โดยผูทรงคุณวุฒิ
พื้นบานทําหนาที่อัญเชิญพระพุทธเจา  เทวดา 
และสิ่งเหนือธรรมชาติมารวมปกปกรักษาแหลง
โบราณคดี  พิธีกรรมนี้มีชาวบานในพื้นที่และ
ชาวจังหวัดนานหลายรอยคนมารวมพิธีในวันที่ 
9-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2546   
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พิธีบายศรีสูขวัญดอย  และการรวมกันประกาศเจตนารมยเพื่อการอนุรักษดอยภูซางอยางย่ังยืน  
เปนการเร่ิมตนกระบวนการจัดการแหลงโบราณคดีดอยภูซางของภาคประชาชน  ที่มีองคการ
บริหารสวนตําบลนาซาว  และองคการบริหารสวนจังหวัดนานใหการสนับสนุนและมีสวนรวม
อยางใกลชิด 
 
 
 

 
 

 พิธีบวชดอยภูซางเปนการ
สื่ อ ส า ร ค ว า ม รู ค ว า ม 
เ ข า ใ จ เ รื่ อ งคุณค า และ
ความสํ าคัญของแหล ง
โบราณคดีไปสูประชาชน 
จ น ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม 
“เช่ือมั่นศรัทธา” ได
อยางรวดเร็ว 
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