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บทคัดย่อ
วิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษำกฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรอนุ รั ก ษ์ บ ำรุ ง รั ก ษำ
โบรำณสถำน และศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับ
เยำวชนในเขตเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย เป็นงำนวิจัยเชิง
คุณภำพที่เน้นกำรวิจัยทำงเอกสำรและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จำกกำรศึกษำพบว่ำกฎหมำยที่
ส ำคั ญ ในกำรอนุ รั ก ษ์ โ บรำณสถำนและโบรำณวั ต ถุ คื อ (1) พระรำชบั ญ ญั ติ โ บรำณสถำน
โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่บัญญัติถึงกำร
ดูแลรักษำ กำรควบคุมโบรำณสถำน กำรขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน บทกำหนดโทษผู้ฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ตลอดถึงอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อธิบดีกรมศิลปำกรและ
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงวั ฒ นธรรมในกำรก ำกั บ ดู แ ลให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยฉบั บ นี้ ( 2)
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่บัญญัติถึงอำนำจหน้ำที่โดยทั่วไปของ
*
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เทศบำลต ำบลเวี ย งเชีย งแสนในกำรพั ฒนำเขตพื้ นที่ ควำมรับผิ ด ชอบ (3) รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ซึ่งได้บัญญัติถึงหน้ำที่ของปวงชนชำวไทยในกำรช่วยกัน
อนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัต ถุของประเทศชำติไว้ และจำกกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ต้องมีกิจกรรมกำรบรรยำยควำมรู้ทำงกฎหมำยโดยกำรใช้คลิปวีดีโอที่มีผู้แสดง
เป็นเน็ตไอดอลของอำเภอเชียงแสน ประกอบกับกำรบรรยำยโดยนักศึกษำและอำจำรย์สำนัก
วิชำนิติศำสตร์ และมีกิจกรรมทดสอบควำมรู้โดยกำรใช้เหตุ กำรณ์จำลองบริเวณโบรำณสถำน
ต่ำง ๆ ในเขตเมืองโบรำณเชียงแสน ซึ่งจำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์พบว่ำนักเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรทำกำรทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนมีระดับคะแนนที่
สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 63 ของนักเรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ำรูปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้นี้เป็น
รูปแบบที่เหมำะสมในกำรสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนเพื่อ
สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้แก่เยำวชนในเขตเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชี ย งรำย คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ข้อเสนอแนะให้ มี กำรจั ด กำรเรีย นกำรสอนควำมรู้ด้ ำ นกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและประวัติศำสตร์ของชุมชนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในเขต
เทศบำลเวียงเชียงแสน เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์และห่วงแหนโบรำณสถำนอันเป็นประวัติศำสตร์
ของชุมชน
คาสาคัญ: รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้, กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน, ควำมตระหนักรู้
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Abstract
This research aims to study the law concerning the conservation and
maintenance of ancient monuments. and to study the model of learning
management of ancient site conservation law for youths in Wiang Chiang Saen
Sub-District Municipality Chiang Saen District Chiang Rai. It is a qualitative research
focusing on documentary research and in-depth interviews. From the study, it was
found that important laws in the conservation of ancient monuments and
antiquities are (1) Act on Antiques, Antiques, Objects of Art and National
Museums, B.E. 2504 (1961), which is a law that states the preservation of ancient
control registration of ancient monuments Penalties for violating the law as well
as the powers and duties of the competent official The Director-General of the
Fine Arts Department and the Minister of Culture will oversee the compliance
with this law. (2) the Municipality Act, B.E. 2496 (1953), which is a law stating the
general powers and duties of the Wiang Chiang Saen Sub-District Municipality in the
development of the area of responsibility; (3) the Constitution of the Kingdom of
Thailand, B.E. Thai people in helping to preserve the ancient sites and antiques
of the nation. And from the study, it was found that the learning management
model required a legal knowledge lecture activity by using a video clip featuring
the actor as a net idol of Chiang Saen District. together with lectures by students
and professors from the School of Law and there are activities to test knowledge
by using simulations of various ancient sites in the ancient city of Chiang Saen.
From the achievement assessment, it was found that the students who
participated in the project to test their knowledge of the law of conservation of
ancient monuments had higher scores, representing 63% of the total students. It
shows that this learning management model is a suitable model for creating a learning
management model for the ancient site conservation law to raise awareness among
youths in Wiang Chiang Saen Sub-District Municipality. Chiang Saen District Chiang Rai.
The research team therefore recommends that there be a course in teaching legal
knowledge on the conservation of ancient sites and community history to students
in schools in Wiang Chiang Saen municipality. To promote the conservation and
concern for the historic sites of the community.
Keywords: Learning management model, Archaeological Preservation Law, Awareness
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1. บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมืองโบรำณเชียงแสน ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย จำก
เอกสำรทำงประวัติศำสตร์พบว่ำพระยำแสนภู ทรงสร้ำงเมืองเชียงแสนขึ้นในปีพุทธศักรำช
1871 เป็นเมืองหน้ำด่ำนเพื่อป้องกันข้ำศึกทำงด้ำนเหนือและควบคุมเมืองล้ำนนำตอนบน นคร
เชียงแสนหรือเมืองเชียงแสนในอดีต ถือเป็นศูนย์กลำงกำรปกครองของอำณำจักรล้ำนนำและ
ศู น ย์ กลำงควำมเจริ ญ รุ่ง เรืองในด้ ำ นพุ ท ธศำสนำ มี ร่องรอยประวั ติ ศำสตร์ที่ ส ำคัญ อั น เป็ น
สัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรืองของนครเชียงแสนในอดีตที่หลงเหลือให้คนไทยในปัจจุบันได้
ภำคภูมิใจ ไม่ว่ำโบรำณสถำน เช่น วัดพระธำตุเจดีย์หลวง วัดป่ำสัก วัดพระเจ้ำล้ำนทอง วัดผ้ำ
ขำวป้ำน วัดพระบวช วัดนำงฟ้ำกำเผือก รวมทั้งคูเมือง กำแพงเมืองหรือกำแพงอิฐป้อมปรำกำร
อันเก่ำแก่ เป็นต้น
สำหรับเมืองโบรำณเชียงแสนในปัจจุบัน มีฐำนะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยม
ของประชำชนทั่ ว ไป เนื่ องจำกเป็ น เมื องโบรำณและเป็ นเมื องท่ำ ที่ส ำคัญ ในกำรค้ำขำยกับ
ต่ ำ งประเทศในภูมิ ภำคลุ่ มแม่ น้ำโขงไม่ว่ ำจะเป็นสำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นต้น แต่เมื่อควำมเจริญรุ่งเรื่องใน
กำรเศรษฐกิจ เข้ำ มำมี บทบำทมำกขึ้น สภำพควำมเป็นอยู่ ของประชำชนก็เปลี่ยนแปลงไป
มุ่ ง เน้ น ธุ รกิจ กำรค้ำ มำกกว่ ำกำรอนุ รักษ์ กำรประสำนประโยชน์ระหว่ำ งประโยชน์ส่วนตน
ประโยชน์ทำงธุรกิจตำมควำมเจริญรุ่งเรื่องตำมยุคตำมสมัยที่เกิดขึ้น กำรอนุรักษ์และกำรดูแล
มรดกทำงวัฒนธรรม ซึ่งมีพัฒนำกำรมำช้ำนำนย่อมได้รับควำมสนใจน้อยลง กำรให้ควำมสำคัญ
เรื่องกำรอนุรักษ์จึงถูกละเลย ควำมรักควำมหวงแหนในควำมเป็นเมืองเก่ ำทำงประวัติศำสตร์
ผู้ ค นให้ ค วำมสนใจน้อยลง จึ ง เป็ น กำรยำกที่จ ะประสำนประโยชน์ระหว่ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจกับกำรอนุรักษ์เมืองโบรำณให้สำมำรถคงไว้อย่ำงยั่งยืนได้
กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนต้องอำศัยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนของรัฐและประชำชนในชุมชนนั้ นเองเป็นหลักในกำรร่วมกันดูแลรักษำและห่วงแหน
โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุอันเป็นประวัติศำสตร์ของชำติและชุมชนไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง กำร
อนุรักษ์เมืองโบรำณเชียงแสนให้สำมำรถคงไว้อย่ำงยั่งยืน ต้องส่งเสริมให้ชุมชน เยำวชน มี
ควำมรู้และมีจิตสำนึกในกำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ของชุมชนให้คงอยู่ใน
หัวใจของประชำชนบนพื้นฐำนควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและควำมรู้สึกหวงแหนในฐำนะส่วนหนึ่ง
ของประวัติศำสตร์ของตน กำรให้ควำมรู้และปลูกจิตสำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์เมืองโบรำณเชียง
แสนให้กับเยำวชน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสำมำรถสร้ำงประวัติศำสตร์ไว้ภำยในใจคนท้องถิ่นและ
ปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนในฐำนะเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนและเป็น
ศูนย์กลำงควำมเจริญในอดีต กำรให้ควำมรู้กับเยำวชนนอกจำกมีควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์แล้ว
ต้องมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนด้วย เนื่องจำกกฎหมำยเป็นสิ่งที่
กำหนดวิธีกำรในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โบรำณสถำนในรูปแบบต่ำงๆ ไว้ ซึ่งกำรอนุรักษ์
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โบรำณสถำนจะต้ อ งอยู่ ภ ำยใต้ ข อบเขตของกฎหมำยด้ ว ย ดั ง นั้ น งำนวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น
ท ำกำรศึ กษำรูป แบบกำรจั ด กำรเรีย นรู้กฎหมำยเกี่ย วกับ กำรอนุ รักษ์ โ บรำณสถำนสำหรับ
เยำวชนในเขตพื้นที่เทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย อันเป็นที่ตั้ง
ของเมื อ งโบรำณเชี ย งแสน เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งด้ ำ นกฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรอนุ รั ก ษ์
โบรำณสถำนเมืองโบรำณเชียงแสนให้กับเยำวชน
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์บำรุงรักษำโบรำณสถำน
1.2.2 เพื่อจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชนในเทศบำล
ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
1.2.3 เพื่ อ ประเมิ น ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและควำมพึ ง พอใจต่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นรู้
กฎหมำยอนุรักษ์โบรำณสถำนของเยำวชนในเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงรำย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1) กฎหมำยเกี่ยวกับอนุรักษ์บำรุงรักษำโบรำณสถำน เช่น รัฐธรรมนูญแห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 และกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) กำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชน
3) ควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยอนุรักษ์
โบรำณสถำนของเยำวชน
1.3.2 ขอบเขตประชากร
1) ครูหรือนักกำรศึกษำร่วมกำหนดรูปแบบกำรเรียนรู้ รวมจัดทำสื่อกำรเรียนรู้
2) เยำวชนที่ อยู่ ภำยในเขตเทศบำลต ำบลเวี ย งเชี ย งแสน อำเภอเชี ย งแสน
จังหวัดเชียงรำย
1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลำที่ศึกษำตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2563 ถึง 30 กรกฎำคม 2564
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
1.4.1 รูปแบบการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพที่เน้นกำรวิจัยทำงเอกสำร กำรสัมภำษณ์เชิง
ลึก และมีกำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม Focus Group Discussion
1.4.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย/ประชากร
ผู้ วิ จั ย คัด เลื อกกลุ่ ม เป้ ำ หมำยจำกกำรรับ รู้ในช่ ว งวั ย ของเยำวชนร่ว มกับครู
โรงเรียนเทศบำล 1 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย และได้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษำปีที่ 5 และประถมศึกษำปีที่ 6 ซึ่งมีช่วงอำยุ 10-11 ปี ซึ่งสำมำรถทำควำมเข้ำใจ
กับควำมรู้ที่มีกำรใช้ภำษำที่ยำกขึ้นได้ รวมจำนวน 69 คน
1.4.3 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือวิจัย
1) ทำกำรพิจำรณำกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ และประเด็น
เกี่ยวข้องที่ต้องกำรทรำบ
2) กำหนดขอบเขตของเนื้อหำเพื่อนำมำสร้ำงแนวคำถำมโดยทำกำรจำแนก
ตำมเครื่องมื อที่ ใช้ ในกำรศึ กษำ ได้ แก่ แนวคำถำมที่ ใช้ ในกำรสนทนำกลุ่ ม Focus Group
Discussion แบบทดสอบควำมรู้ และแบบประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ และตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชำญ
1.4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) กำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงโดย กำรสนทนำกลุ่ม Focus
Group Discussion สอบถำมประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงโดยเรียงลำดับประเด็นคำถำมตำม
แนวคำถำมทีใช้ในกำรสนทนำกลุ่ม Focus Group Discussion
2) กำรเก็บข้อมูลจำกแบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชน จำกนักเรียนจำนวน 2 ช่วง คือ ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมและ
หลังเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 10 ข้อ
3) กำรเก็บข้อมูลจำกแบบประเมินควำมพึงพอใจ ผู้ตอบแบบประเมินต้อง
แสดงควำมเห็นต่อ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมำยอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับ
เยำวชน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating Scale) ซึ่งจะต้องกำหนดระดับ
มำตรำส่วนที่เป็นข้อควำมให้เป็นค่ำน้ำหนักตัวเลขเพื่อประโยชน์ต่อกำรนำไปใช้ในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลทำงสถิติค่ำน้ำหนักตำมวิธีกำรของลิเคร์ท (Likert)
1.4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมู ล ที่ ไ ด้ จ ำกกำรเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จำกเครื่ องมื อที่ ใช้ วิ เครำะห์ เนื้ อ หำ
(Content (Analysis) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) นำเสนอ
ในรูปแบบของตำรำงประกอบคำบรรยำย
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน รวบรวมและ
วิเครำะห์จำกเอกสำรตัวบทกฎหมำย ตำรำ ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนกำรศึกษำ ตลอดจน
เอกสำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำน
กำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บ ควำมพึ ง พอใจของผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมแต่ ล ะด้ ำ นที่ ใ ช้ ใ น
กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นเกณฑ์แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับมำกที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 4.21 - 5 (2) ระดับมำก มีค่ำเท่ำกับ 3.41 – 4.20 (3) ระดับ
ปำนกลำง มีค่ำเท่ำกับ 2.61 – 3.40 (4) ระดับน้อย มีค่ำเท่ำกับ 1.81 – 2.60 และ (5) ระดับ
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น้อยที่สุด มีค่ำเท่ำกับ 1.00 – 1.80 และนำค่ำที่ได้นำมำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ยและนำมำแปล
ควำมหมำย
2. ผลการวิจัย
กำรวิจัยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนเพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจให้แก่เยำวชนในเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย มี
ผลสรุปกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังต่อไปนี้
2.1 จากการศึก ษาพบว่ า กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การอนุรัก ษ์ โ บราณสถาน มี
ดังต่อไปนี้
2.1.1 พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่บัญญัติถึงกำรดูแลรักษำ กำรควบคุม
โบรำณสถำน กำรขึ้นทะเบียนโบรำณสถำน บทกำหนดโทษผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย
ตลอดถึงอำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ อธิบดีกรมศิลปำกรและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
วัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยฉบับนี้
โดยมำตรำ 4 ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง ค ำนิ ย ำมของ “โบรำณสถำน หมำยควำมว่ ำ
อสังหำริมทรัพย์ซึ่งโดยอำยุหรือโดยลักษณะแห่งกำรก่อสร้ำง หรือโดยหลักฐำนเกี่ยวกับประวัติ
ของอสังหำริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทำงศิลปะ ประวัติศำสตร์ หรือโบรำณคดี ทั้งนี้ให้
รวมถึงสถำนที่ที่เป็นแหล่งโบรำณคดี แหล่งประวัติศำสตร์ และอุทยำนประวัติศำสตร์ด้วย” และ
“โบรำณวัตถุ หมำยควำมว่ำ สังหำริมทรัพย์ที่เป็นของโบรำณ ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบรำณสถำน ซำกมนุษย์หรือซำกสัตว์
ซึ่งโดยอำยุหรือโดยลักษณะแห่ง กำรประดิษฐ์หรือโดยหลักฐำนเกี่ยวกับประวัติของสังหำริม
ทรั พ ย์ นั้ น เป็ น ประโยชน์ ใ นทำงศิ ล ปะ ประวั ติ ศ ำสตร์ ห รื อ โบรำณคดี ” และ“ศิ ล ปวั ต ถุ
หมำยควำมว่ำ สิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่ำงประณีตและมีคุณค่ำสูงในทำงศิลปะ”
กฎหมำยฉบับนี้มีทั้งหมด 40 มำตรำ แบ่งออกเป็น 5 หมวดและอีก 1 บทเฉพำะ
กำล ซึ่งแต่ละหมวดมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
หมวด 1 โบรำณสถำน มีสำระสำคัญเกี่ยวกับ อำนำจของอธิบดีกรมศิลปำกรใน
กำรประกำศขึ้นทะเบียนโบรำณสถำนและให้มีอำนำจกำหนดเขตที่ดินเป็นเขตของโบรำณสถำน
(มำตรำ 7) ข้อห้ำมกำรปลูกสร้ำงอำคำร ห้ำมซ่อมแซม รื้อถอน ต่อเติม ทำลำย เคลื่อนย้ำยหรือ
ขุดค้นสิ่งใด ๆ ภำยในเขตของโบรำณสถำน และอำนำจของอธิบดีกรมศิลปำกรในกำรสั่งระงับ
กำรก่อสร้ำงและให้รื้อถอนอำคำรหรือส่วนแห่งอำคำรนั้นภำยในกำหนดหกสิบวันนับแต่วัน
ได้รับคำสั่ง ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับกำรก่อสร้ำงหรือรื้อถอนอำคำรหรือส่วนแห่งอำคำรตำมคำสั่ง
อธิบดี มีควำมผิดฐำนขัดคำสั่งเจ้ำพนักงำน และให้อธิบดีดำเนินกำรรื้อถอนอำคำรหรือส่วนแห่ง
อำคำรนั้ น ได้ โดยเจ้ ำ ของผู้ ครอบครองหรือผู้ ป ลู กสร้ำ งไม่ มี สิ ท ธิ เ รีย กร้อ งค่ำ เสี ย หำยหรื อ
ดำเนินคดีแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่ำด้วยประกำรใดทั้งสิ้น สัมภำระที่รื้อถอนถ้ำเจ้ำของไม่ขนย้ำยออกไป
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จำกเขตโบรำณสถำนภำยในกำหนดสิ บ ห้ ำ วั น นั บ แต่ วั น รื้ อถอนเสร็จ ให้ อธิ บ ดี จั ด กำรขำย
ทอดตลำดสัมภำระนั้น เงินที่ได้จำกกำรขำยเมื่อหักค่ำใช้จ่ำยในกำรรื้อถอนและกำรขำยแล้ว
เหลือเท่ำใด ให้คืนให้เจ้ำของสัมภำระนั้น (มำตรำ 7 ทวิ) นอกจำกนี้ ห้ำมมิให้ผู้ใดซ่อมแซม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลำย เคลื่อนย้ำยโบรำณสถำนหรือส่วนต่ำง ๆ ของ
โบรำณสถำน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้ำงอำคำรภำยในบริเวณโบรำณสถำน เว้นแต่จะ
กระทำตำมคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดี (มำตรำ 10)
กำรเรีย กเก็บ ค่ำ เข้ำ ชมโบรำณสถำน รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงวั ฒ นธรรมมี
อำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้ำชมปฏิบัติในระหว่ำงเข้ำชมได้ และจะกำหนดให้ผู้เข้ำ
ชมเสียค่ำเข้ำชมหรือค่ำบริกำรอื่นด้วยก็ได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำสภำพ ควำมปลอดภัย
ควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบรำณสถำนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
กำรจัดให้เข้ำชมโบรำณสถำนที่มีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
โดยเรียกเก็บค่ำเข้ำชมหรือค่ำบริกำรอื่น ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทรำบก่อนและต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศิลปำกรประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
(มำตรำ 13) โดยโบรำณสถำนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและมีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำย หำกจั ด ให้ มี ก ำรเรี ย กเก็ บ ค่ำ เข้ำ ชมหรื อ ค่ ำ บริ ก ำรอื่ น เป็ น ปกติ ธุ ร ะ หรื อ จั ด เก็บ
ผลประโยชน์ใด ๆ อั น เกิด จำกโบรำณสถำนนั้น ให้ เจ้ ำ ของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้ วย
กฎหมำยเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทั้งหมดหรือบำงส่วน (มำตรำ 9)
พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ มี อ ำนำจเข้ ำ ไปในโบรำณสถำน เพื่ อ ตรวจดู ว่ ำ ได้ มี ก ำร
ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทำลำย เคลื่อนย้ำยโบรำณสถำนหรือส่วนต่ำง ๆ
ของโบรำณสถำน หรือมีกำรขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้ำงอำคำรภำยในบริเวณโบรำณสถำน
หรือไม่ ในกำรนี้ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจยึดหรืออำยัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ำจะ
เป็นวัตถุที่ได้มำจำกกำรขุดค้นในบริเวณโบรำณสถำนได้ (มำตรำ 10 ทวิ) นอกจำกนี้ อธิบดีมี
อำนำจสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลใด ๆ ทำกำรซ่อมแซมหรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ
อันเป็นกำรบูรณะหรือรักษำไว้ให้คงสภำพเดิมได้ด้วย (มำตรำ 11)
ในกรณีที่มีกำรโอนโบรำณสถำนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้โอนจะต้องแจ้งกำรโอน
เป็นหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีกรมศิลปำกร
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันโอน โดยผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบรำณสถำนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทำง
มรดกหรือโดยพินัยกรรมต้องแจ้งกำรได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภำยในหกสิบวันนับแต่วันได้รับ
กรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบรำณสถำนเดียวกันหลำยคน เมื่อได้มีกำรมอบหมำย
ให้ ผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ร วมคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ผู้ แ จ้ ง กำรรั บ กรรมสิ ท ธิ์ และผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยได้
ปฏิ บั ติ ก ำรแจ้ ง นั้ น ภำยในก ำหนดเวลำดั ง กล่ ำ วแล้ ว ให้ ถื อ ว่ ำ ผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ร วมทุ ก คนได้
ปฏิบัติกำรแจ้งนั้นแล้วด้วย (มำตรำ 12)
กำรหำประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรศึกษำและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนั้น อธิบดี
กรมศิ ล ปำกรมี อ ำนำจอนุ ญ ำตเป็ น หนั ง สื อ ให้ บุ ค คลใดเข้ ำ ไปด ำเนิ น กิ จ กำรใด ๆ เพื่ อ หำ
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ผลประโยชน์ในบริเวณโบรำณสถำนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและมิใช่เป็นโบรำณสถำนที่มีเจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย โดยให้ผู้รับอนุญำตออกค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกิจกำร
ทั้ ง สิ้ น และผู้ รับ อนุญ ำตต้ องจ่ ำยเงิ นค่ำสิท ธิ ค่ำ ตอบแทน และค่ำ ธรรมเนี ยมอื่ น ให้ แก่กรม
ศิลปำกรเพื่อสมทบกองทุนโบรำณคดี ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่อธิบดีประกำศกำหนดในรำชกิจจำ
นุเบกษำ (มำตรำ 13 ทวิ)
หมวด 2 โบรำณวัตถุและศิลปวัตถุ มีสำระสำคัญเกี่ยวกับ อำนำจของอธิบดีกรม
ศิลปำกรในกำรขึ้นทะเบียนโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุ เมื่ออธิบดีกรมศิลปำกร เห็นว่ำโบรำณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุใดที่มิได้อยู่ในควำมครอบครองของกรมศิลปำกร มีประโยชน์หรือคุณค่ำในทำง
ศิลปะ ประวัติศำสตร์ หรือโบรำณคดีเป็นพิเศษ อธิบดีมีอำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำขึ้น
ทะเบียนโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น และในกรณีที่อธิบดีกรมศิลปำกร เห็นว่ำโบรำณวัตถุใดไม่
ว่ำจะได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือศิลปวัตถุใดที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สมควรสงวนไว้เป็นสมบัติ
ของชำติ อธิบดีมีอำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำกำหนดให้โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ำมทำกำรค้ำ และหำกเห็นสมควรเก็บ รักษำไว้เป็นสมบัติของ
ชำติ ให้อธิบดีมีอำนำจจัดซื้อโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้ได้ (มำตรำ 14)
โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ห้ำมมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกอธิบดีกรมศิลปำกร และถ้ำหนังสือ
อนุญำตนั้นกำหนดเงื่อนไขไว้ประกำรใดก็ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขนั้นด้วย (มำตรำ 15) รวมทั้ง
หำกโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วชำรุด หักพัง เสียหำย สูญหำย หรือมีกำรย้ำย
สถำนที่เก็บรักษำ ให้ผู้ครอบครองโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจ้ง เป็นหนัง สือไปยัง อธิ บ ดี
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันชำรุด หักพัง เสียหำย สูญหำย หรือมีกำรย้ำยนั้น (มำตรำ 16)
นอกจำกนี้ ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแจ้งปริมำณ รูปพรรณและสถำนที่เก็บ
รักษำโบรำณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น ต่ออธิบดีกรมศิลปำกร และในกรณีที่เห็นว่ำโบรำณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุใดมีประโยชน์หรือคุณค่ำในทำงศิลปะ ประวัติศำสตร์ หรือโบรำณคดีเป็นพิเศษ ให้
อธิบดีมีอำนำจจัดซื้อโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้ได้ (มำตรำ 14 ทวิ)
กำรโอนโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้โอนจะต้องแจ้งกำรโอน
เป็นหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันโอน โดยผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทำงมรดก
หรือโดยพินัยกรรม ต้องแจ้งกำรได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภำยในหกสิบวันนับแต่วันได้รับ
กรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลำยคน เมื่อได้มีกำร
มอบหมำยให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งกำรรับกรรมสิทธิ์ และผู้ได้รับมอบหมำย
ได้ ป ฏิ บั ติ กำรแจ้ ง นั้ น ภำยในกำหนดเวลำดั ง กล่ ำวแล้ ว ให้ ถือว่ ำ ผู้ มี กรรมสิ ท ธิ์ รวมทุ กคนได้
ปฏิบัติกำรแจ้งนั้นแล้วด้วย (มำตรำ 17)
ผู้ประสงค์จะผลิตสิ่งเทียมโบรำณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมกำรทำ
เทียมแจ้งรำยกำรสิ่งที่ตนจะผลิตต่ออธิบดีกรมศิลปำกรพร้อมทั้งต้องแสดงให้ปรำกฏที่สิ่งที่ตน
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ผลิตนั้นด้วยว่ำเป็นสิ่งที่ได้ทำเทียมขึ้นเมื่อได้รับแจ้งแล้ว ให้อธิบดีแจ้งรำยชื่อผู้ผลิตและรำยกำร
สิ่งเทียมโบรำณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัต ถุที่ ควบคุมกำรทำเทียมที่จะผลิ ตนั้นต่ออธิบ ดี ก รม
ศุลกำกรเพื่อประโยชน์ในกำรส่งหรือนำออกนอกรำชอำณำจักรด้วย (มำตรำ 18 ทวิ)
ส่วนกำรค้ำ กำรแสดง โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น ผู้ใดประสงค์จะทำกำรค้ำ
โบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ำมทำกำรค้ำต้องได้รับใบอนุญำตจำกอธิบดี (มำตรำ 19 ) และ
ต้องแสดงใบอนุญำตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่ทำกำรค้ำ และให้ผู้รับใบอนุญำต
ทำบัญชีรำยกำรโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบรำณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่
ควบคุมกำรทำเทียมที่อยู่ในควำมครอบครองของตนและรักษำบัญชีนั้นไว้ ณ สถำนที่ดังกล่ำว
(มำตรำ20)
กำรส่งหรือนำเข้ำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น ผู้ใดประสงค์จะส่งโบรำณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุออกนอกรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญำตต่ออธิบดีกรม
ศิลปำกร ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งไม่อนุญำต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวัฒนธรรมภำยในกำหนดสำมสิ บวันนับแต่วันทรำบคำสั่ง คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้
เป็นที่สุด
กำรเก็บได้ซึ่งโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้นั้น ผู้ใดเก็บ
ได้ซึ่งโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ ต้องส่งมอบแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือพนักงำนฝ่ำยปกครอง หรือ ตำรวจ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ แล้วมี
สิทธิจะได้รับรำงวัลไม่เกินหนึ่งในสำมแห่งค่ำของทรัพย์สินนั้น (มำตรำ 24)
หมวด 3 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ มีสำระสำคัญเกี่ยวกับให้พิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติเป็นที่เก็บโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ส่ วนพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะให้สถำนที่ใดเป็นพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ตลอดถึงกำร
ถอนสภำพพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ให้รัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ (มำตรำ 25)
ส่วนโบรำณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในควำมดูแล
รักษำของกรมศิลปำกร จะเก็บไว้ ณ สถำนที่อื่นนอกจำกพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติได้ต่อเมื่ อ
ได้รับอนุญำตจำกอธิบดีกรมศิลปำกร(มำตรำ 26)
ในกำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ให้รัฐมนตรีมีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้ำชมปฏิบัติใ น
ระหว่ำงเข้ำชมได้และจะกำหนดให้ผู้เข้ำชมเสียค่ำเข้ำชมหรือค่ำบริกำรอื่นด้วยก็ได้ (มำตรำ 27)
หมวด 4 กองทุนโบรำณคดี มีสำระสำคัญเกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนโบรำณคดี
เพื่อใช้จ่ำยในกิจกำรอันเป็นประโยชน์แก่โบรำณสถำนหรือกำรพิพิธภัณฑ์ (มำตรำ 28)
หมวด 4 ทวิ กำรพั ก ใช้ แ ละกำรเพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำต มี ส ำระส ำคั ญ เกี่ย วกับ
อำนำจของอธิบดีกรมศิลปำกรในกำรสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญำตผู้รับใบอนุญำตกำรค้ำ
โบรำณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ และผู้ รั บ ใบอนุ ญ ำตกำรส่ ง โบรำณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนอก
รำชอำณำจักร ซึ่งอธิบดีมีอำนำจสั่งพักใช้ใบอนุญำตได้มีกำหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ใน
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กรณีที่มีกำรฟ้องผู้รับใบอนุญำตต่อศำลว่ำได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่ง
พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ ำตไว้ จ นกว่ ำ จะมี ค ำพิ พ ำกษำถึ ง ที่ สุ ด ก็ ไ ด้ ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ ำตจะขอรับ
ใบอนุญำตใด ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในระหว่ำงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญำตนั้นไม่ได้ (มำตรำ 30 ทวิ)
หมวด 5 บทกำหนดโทษ มีสำระสำคัญเกี่ยวกับควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
มีระวำงโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำและปรับ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ใ ดเก็ บ ได้ ซึ่ ง โบรำณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ซ่ อ นหรื อ ฝั ง หรื อ ทอดทิ้ ง โดย
พฤติกำรณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสำมำรถอ้ำ งว่ำเป็นเจ้ำของได้ และเบียดบังเอำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 31)
(2) ผู้ใดซ่อนเร้น จำหน่ำย เอำไปเสีย หรือรับซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประกำร
ใด ๆ ซึ่งโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันได้มำโดยกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ 31 ต้องระวำง
โทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้ำกำรกระทำผิดได้กระทำไปเพื่อกำรค้ำ ผู้กระทำผิดต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 31 ทวิ)
(3) ผู้ใดบุกรุกโบรำณสถำน หรือทำให้เสียหำย ทำลำย ทำให้เสื่อมค่ำหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งโบรำณสถำน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้ำ กำรกระทำควำมผิด เป็นกำรกระทำต่อโบรำณสถำนที่ ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
ผู้กระทำต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(มำตรำ 32)
(4) ผู้ใดทำให้เสียหำย ทำลำย ทำให้เสื่อมค่ำ ทำให้ไร้ประโยชน์หรือทำให้สูญ
หำยซึ่งโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้ำนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 33)
(5) ผู้ใดทำกำรค้ำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ำมทำกำรค้ำตำมประกำศที่ออก
ตำมมำตรำ 14 วรรคสอง หรือฝ่ำฝืนมำตรำ 15 หรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดไว้ใน
หนังสืออนุญำตตำมมำตรำ 15 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 36)
(6) ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมำย หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มำตรำ 37 ตรี)
(7) ผู้ใดส่งหรือนำโบรำณวัตถุที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออกนอกรำชอำณำจักร อันเป็น
กำรฝ่ำฝืนมำตรำ 22 ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบำทหรือทั้งจำ
ทั้งปรับ (มำตรำ 38)
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(8) ผู้ ใ ดส่ ง หรื อ น ำโบรำณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ออกนอก
รำชอำณำจักรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 22 ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับไม่
เกินหนึ่งล้ำนบำท (มำตรำ 39)
2.1.2 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มี บั ญ ญั ติ ที่
ก ำหนดถึ ง หน้ ำ ที่ ข องปวงชนชำวไทย และหน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในกำรอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นและของชำติ ดังนี้
มำตรำ 50 บัญญัติให้ บุคคลมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
( 8 ) ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม
มำตรำ 57 บัญญัติให้ รัฐต้อง
(1) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นและของชำติ และจัดให้มีพื้นที่สำธำรณะ
สำหรับกิจกรรมที่ เกี่ย วข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชำชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
2.1.3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มีบัญญัติที่กำหนดถึงหน้ำที่ของ
เทศบำลตำบล ในกำรบำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น ดังนี้
มำตรำ 50 ได้บัญญัติให้ ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย เทศบำลตำบลมีหน้ำที่ต้อง
ทำในเขตเทศบำล ดังต่อไปนี้
(8) บำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภู มิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ของ
ท้องถิ่น
2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถาน สาหรับเยาวชน
ในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยจำกกำรรับรู้ในช่วงวัยของเยำวชนร่วมกับครูโรงเรียน
เทศบำล 1 ซึ่งได้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 และ ประถมศึกษำปีที่ 6 ซึ่ง
มีช่วงอำยุ 10-11 ปี ซึ่งสำมำรถทำควำมเข้ำใจกับควำมรู้ที่มีกำรใช้ภำษำทีย่ ำกขึ้น และได้จัดเป็น
รูปแบบกิจกรรมกำรบรรยำยควำมรู้กฎหมำยจำนวน 1 ชั่วโมงโดยใช้คลิปที่มีผู้แสดงเป็นเน็ต
ไอดอลของเชียงแสนและกำรบรรยำยภำพโดยนักศึกษำและอำจำรย์สำนักวิชำนิติศำสตร์ และ
กิจกรรมทดสอบควำมรู้โดยกำรใช้เหตุกำรณ์จำลองบริเวณโบรำณสถำนต่ำงๆในกำแพงเมือง
โบรำณเขตเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสนในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนำคม
2564 เวลำ 8:30 – 15:00 น. ณ โรงเรียนเทศบำล 1 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย โดยมี
กำรกำหนดรูปแบบกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ
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ช่วงที่หนึ่ง เป็นกำรบรรยำยควำมรู้กฎหมำย จำนวน 1 ชั่วโมง โดยกำรใช้คลิปที่มีผู้
แสดงเป็นเน็ตไอดอลของอำเภอเชียงแสน ประกอบกับกำรบรรยำยโดยนักศึกษำและอำจำรย์
สำนักวิชำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
ช่วงที่สอง เป็นกิจกรรมทดสอบควำมรู้โดยกำรใช้เหตุกำรณ์จำลองบริเวณโบรำณสถำน
ต่ำง ๆ ในกำแพงเมืองโบรำณเขตเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน
2.3 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถานของเยาวชนในเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
2.3.1 ผลการประเมิ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทำแบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย
กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชน จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนที่เข้ำร่วมทำแบบทดสอบ 2
ช่ ว ง คื อ ก่อนเข้ำ ร่ว มกิจ กรรมและหลั ง เข้ำ ร่วมกิจ กรรม โดยมี ผ ลกำรท ำแบบทดสอบจำก
นักเรียนที่เข้ำร่วมจำนวน 43 คน พบว่ำ มีนักเรียนชั้น ป.5 เข้ำร่วมจำนวน 21 คน ภำยหลังจำก
เข้ำร่วมกิจกรรม มีนักเรียนที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นจำกก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน
12 คน ได้คะแนนเท่ำเดิม 7 คน และมีคะแนนลดลง 2 คน และมีนักเรียนชั้น ป.6 เข้ำร่วม
จำนวน 22 คน ภำยหลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรม มีนักเรียนที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นจำก
ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ได้คะแนนเท่ำเดิม 6 คน และมีคะแนนลดลง 1 คน
จำกผลกำรทำแบบทดสอบก่อนและหลังเข้ำร่วมกิจกรรมของนักเรียนดังกล่ำว
พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีผลกำรทำแบบทดสอบที่ได้คะแนนสูงขึ้น จำนวน 27 คน จำกทั้งหมด
43 คน คิดเป็น ร้อยละ 63 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำรูป แบบกำรจัดกำรเรียนรู้
กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชนในเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียง
แสน จั ง หวั ด เชี ย งรำยที่ ผู้ วิ จั ย กำหนด มี ผ ลให้ นั กเรีย นที่ เข้ำ ร่ว มกิจ กรรมมี คะแนนกำรท ำ
แบบทดสอบที่ดีขึ้น
2.3.2 ผลความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้กฎหมายอนุรักษ์โบราณสถาน
ของเยาวชน พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจ ดังต่อไปนี้
(1) ควำมพึงพอใจต่อสื่อเพำเวอร์พ้อยท์ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยโบรำณสถำน ใน
ห้องเรียนทำให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยโบรำณเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.5
(2) ควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยของผู้บรรยำยทำให้ได้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย
โบรำณสถำนเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(3) ควำมพึ ง พอใจต่ อ กำรน ำเยี่ ย มชมสถำนที่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มบริ เ วณของ
โบรำณสถำนเชียงแสนทำให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยโบรำณสถำนเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจ 4.6
(4) ควำมพึงพอใจต่อควำมพร้อมในด้ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.3
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(5) ควำมพึ ง พอใจต่ อกำรบรรยำยประกอบกำรเยี่ ย มชมโบรำณสถำน ท ำให้
ตระหนักถึงปัญหำกำรใช้และรักษำโบรำณสถำนอย่ำงผิดวิธีขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(6) ควำมพึ ง พอใจต่ อสื่ อกำรเรีย นรู้ อำทิ โ บรำณวั ต ถุ หนั ง สื อ เอกสำร ต ำรำ
สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีจำนวนเพียงพอเหมำะสม ณ
พิพิธภัณฑ์เชียงแสน ทำให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสภำพทั่วไปของโบรำณวัตถุและกำรอนุรั กษ์ที่
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(7) ควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยประกอบกำรเยี่ยมชมพิพิ ธภัณฑ์ ทำให้ได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบำรุงรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุตำมกฎหมำยโบรำณสถำนเพิ่มขึ้น มี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(8) ควำมพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้รับองค์ควำมรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมำย
โบรำณสถำนที่เพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(9) ควำมพึงพอใจต่อกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนและประชำชนทั่วไปได้พบปะ
แลกเปลี่ยนสนทนำ ร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.4
(10) ควำมพึงพอใจในกิจกรรมทบทวนควำมรู้เชิงสันทนำกำรที่ทำให้ได้รับควำม
บันเทิงและควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับโบรำณสถำนเพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.6
จำกกำรผลกำรประเมินควำมพึงพอใจข้ำงต้นจะพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อกำรนำ
เยี่ยมชมสถำนที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณของโบรำณสถำนเชียงแสนทำให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำยโบรำณสถำนเพิ่มขึ้น และควำมพึงพอใจในกิจกรรมทบทวนควำมรู้เชิงสันทนำกำรที่ทำ
ให้ได้รับควำมบันเทิงและควำมรู้ด้ ำนกฎหมำยเกี่ยวกับโบรำณสถำนเพิ่มขึ้น สูงที่สุด คือ 4.6
และมีควำมควำมพึงพอใจต่อควำมพร้อมในด้ำนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต น้อยที่สุด คือ 4.3 โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมที่ 4.4
คะแนน จำก 5 คะแนน แสดงให้เห็นว่ำรูปแบบของกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชน เป็นรูปแบบที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจอย่ำงมำก
และเหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนรู้กฎหมำยกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนสำหรับเยำวชนในเทศบำล
ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย
3. อภิปรายผล
จำกกำรศึกษำกฎหมำยที่สำคัญในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน ได้แก่ (1) รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 (2) พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 และ (3) พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 50 (8) ได้บัญญัติถึง
หน้ ำ ที่ ข องชนชำวไทยในกำรร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น กำรอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยำกรธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมทั้งมรดกทำงวัฒนธรรม โดยกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำนทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนต้องอำศัยคนในชุมชนนั้นเองเป็นหลักในกำรร่วมกัน
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อนุรักษ์และห่วงแหนโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ อันเป็นประวัติศำสตร์ของชุมชนไว้ให้แก่ชนรุ่น
หลั ง และยั ง สอดคล้องกับแนวคิด เกี่ย วกับวิ ธีกำรส่งเสริม กำรอนุ รักษ์โ บรำณสถำนของคุณ
วรพรต ลือเลิศและคณะ ที่เห็นว่ำกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนคือ กำรปลูกจิตสำนึกให้
คนในท้ องถิ่น ตระหนั กถึงคุณ ค่ำแก่นสำระและควำมสำคัญ ของภูมิ ปัญ ญำท้ องถิ่น ส่ ง เสริม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆ สร้ำงจิตสำนึกของควำมเป็นคน
ท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภำพชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน
อันจะสร้ำงควำมรู้และควำมภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย1
หน่วยงำนของรัฐต้องมีบทบำทสำคัญในกำรช่วยเหลือเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน
ทำงประวั ติ ศ ำสตร์ ข องชำติ แ ละชุ ม ชน และเป็ น พั น ธ กิ จ ของรั ฐ ตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 57 (1) ที่บัญญัติให้รัฐต้องมีหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีอันดี
งำมของท้องถิ่นและของชำติ และจัดให้มีพื้นที่สำธำรณะสำหรับกิจ กรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วน
ร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย ซึ่งหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่โดยตรงในกำรดูแลรักษำและควบคุม
โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุได้แก่ กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนที่มีอำนำจ
หน้ำที่โดยตรงตำมพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถำน
แห่งชำติ พ.ศ.2504 ในกำรดูแลรักษำและควบคุมโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุทั่วประเทศ
นอกจำกนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบก็เป็นหน่วยงำนของรัฐที่มี
หน้ำที่ในกำรช่วยเหลือเพื่อกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนตำมหลักกำร
กระจำยอำนำจทำงปกครองตำมพระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนำจ
ในกำรกำรบำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิ ปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ในมำตรำ 16(11) ที่บัญญัติให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจและ
หน้ ำ ที่ ในกำรบำรุง รักษำศิลปะ จำรีต ประเพณี ภูมิ ปั ญ ญำท้องถิ่น และวั ฒ นธรรมอั นดีของ
ท้ องถิ่น ซึ่ ง สอดคล้ องกับ อำนำจหน้ ำที่ ของเทศบำลต ำบลเวี ย งเชีย งแสน อำเภอเชี ย งแสน
จังหวัดเชียงรำย ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 มำตรำ 50(8) ที่บัญญัติให้เทศบำล
ตำบลมีหน้ำที่ในกำรบำรุงศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวคิดกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดีของคุณพิทักษ์ ศศิสุวรรณและคณะ
ที่เห็นว่ำกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดีของฝ่ำยปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่ละเลยถึงผลสัมฤทธิ์ของกำร
จัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือ กำรที่ชุมชนเรียนรู้ในคุณค่ำของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในชุมชนของ
1

วรพรต ลือเลิศ, พระรำชปริยัติมุนี(เทียบ สิริญำโณ) และแม่ชีกฤษณำ รักษำโฉม, “กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
โบรำณสถำน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ตำมหลักพุทธบูรณำกำร,” วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
5, ฉ.3 (กันยำยน – ธันวำคม 2561): 963.
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ตนจนเห็นถึงควำมสำคัญและคุณค่ำ ทำให้เกิดควำมตระหนักรู้และมีจิตสำนึกที่มุ่งจะธำรงรักษำ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่เพื่อเป็นทรัพยำกรสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของลูกหลำน
อีกทั้งสำมำรถวำงแผนกำรจัดกำรภูมิทัศน์วัฒนธรรมอันถือเป็นทรัพยำกรของชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ2
กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนต้องอำศัยควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนของรัฐและประชำชนในชุมชนนั้นเองเป็นหลักในกำรร่วมกันดูแลรักษำและห่วงแหน
โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุอันเป็นประวัติศำสตร์ของชำติและชุมชนไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของนักวิชำกำรคือคุณวันรักษ์ มิ่งมณีนำคิน
ว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมำยถึง กำรเข้ำร่วมอย่ำงแข็งขันและอย่ำงเต็มที่ของกลุ่ม
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทุกขั้นตอนของโครงกำรหรืองำนพัฒนำชนบท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรมี
ส่วนร่วมในอำนำจกำรตัดสินใจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรมีส่วนเข้ำร่วมจะเป็นเครื่อง
ประกันว่ำสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องกำรที่สุดนั้นจะได้รับกำรตอบสนองและทำให้มีควำมเป็นไปได้
มำกขึ้นว่ำสิ่งที่ทำไปนั้นจะตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริง และมั่นใจมำกขึ้นว่ำผู้เข้ำร่วมทุกคนจะ
ได้รับประโยชน์เสมอหน้ำกัน3
กำรส่ ง เสริมให้ เยำวชนมีควำมตระหนักรู้ถึงคุณ ค่ำและหวงแหนโบรำณสถำนและ
โบรำณวัตถุอันเป็นประวัติศำสตร์ของชำติและชุมชน และปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตน
จะทำให้เกิดรูปแบบกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุอันเป็นสมบัติของชำติและชุมชนที่
ยั่งยืน ทำให้เยำวชนเกิดควำมรู้สึกควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) ในโบรำณสถำนอันเป็น
ประวัติศำสตร์ของชุมชนของตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชำกำร คุณวันชัย วัฒนศัพท์
ที่เห็นว่ำกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมนั้น ไม่ว่ำจะเป็นระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน
ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้น มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุ บัน เพรำะจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดควำมรู้สึกควำมเป็นเจ้ำของ (Ownership) และจะทำให้ผู้มีส่วนร่วม หรือ
ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย นั้ น ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ำม( Compliance) และรวมถึ ง ตกลงยอมรั บ
(Commitment) ได้อย่ำงสมัครใจ เต็มใจและสบำยใจ4 และยังสอดคล้องกับแนวคิดกำรสร้ำง
จิตสำนึกแก่เยำวชนของคุณพีรวัชร์ รำชิวงศ์ ที่เห็นว่ำเยำวชนเป็นทรัพยำกรที่สำคัญยิ่งของ
ประเทศชำติ ประเทศชำติจะเจริญหรือพัฒนำไปได้มำกน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับเยำวชนที่ได้
พัฒนำไว้ในปัจจุบัน ดังนั้น กำรปลูกฝังเยำวชนให้เห็นคุณค่ำและควำมสำคัญของโบรำณสถำน
2

พิทักษ์ ศศิสุวรรณ, สุรพี โพธิสำรำช และยิ่งศักดิ์ เพชรนิล, “กำรบังคับใช้กฎหมำยและแนวทำงเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
พื้นที่โ บรำณสถำนของเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อ ำเภอเชีย งแสน จั งหวัดเชีย งรำย,” วารสารนิติ รัฐกิจ และ
สังคมศาสตร์ 4, ฉ.2 (กรกฎำคม – ธันวำคม 2563): 218.
3 วันรักษ์ มิ่งมณีนำคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2531), 10.
4 วันชัย วัฒนศัพท์ , ระบบทวิภาคกับการแก้ไขปัญหาแรงงานในรัฐวิสาหกิจ สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน
พระปกเกล้า, (กรุงเทพมหำนคร: กองรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน.
2549), 13.
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และโบรำณวัตถุ จึงถือว่ำเป็นงำนที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อเขำจะได้เตรียมตัวแก้ไขปัญหำใน
อนำคตและจะได้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนเมื่อพวกเขำโตขึ้นในวันข้ำงหน้ำ5
เยำวชนนอกจำกจะต้องมีควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์แล้วต้องมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน เนื่องจำกกฎหมำยเป็นสิ่งที่กำหนดวิธีกำรในกำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์โบรำณสถำนในรูปแบบต่ำงๆ ไว้ ซึ่งกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนจะต้องอยู่ภำยใต้
ขอบเขตของกฎหมำย รูปแบบของกำรจัดกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์โบรำณสถำนเพื่อสร้ำงกำร
ตระหนักรู้แก่เยำวชนในเขตเทศบำลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ต้อง
มีรูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ (1) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับ กำร
อนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ คือ พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ.2504 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 รวมทั้งหน้ำที่ของ
ประชำชนในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560 โดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงสื่อคลิปวีดีโอโดยมีผู้บรรยำยและผู้แสดง
เป็นเน็ตไอดอลของเชียงแสน โดยกำรใช้เหตุกำรณ์จำลองบริเวณโบรำณสถำนต่ำง ๆ ในเขต
เมืองโบรำณเชียงแสน ซึ่งจะทำให้เกิดควำมน่ำสนใจให้กับเยำวชนมำกขึ้น และ (2) มีกิจกรรม
น ำเยำวชนเรีย นรู้ดู ส ถำนที่ จ ริง เพื่ อสร้ำ งเสริม ควำมรู้ควำมเป็ น มำของประวั ติ ศำสตร์ แ ละ
ศิลปกรรมในเมืองโบรำณเชียงแสน โดยพบว่ำรูปแบบของกำรจัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวเยำวชนที่
เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำก
4. ข้อเสนอแนะ
จำกกำรศึกษำคณะผูว้ ิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.4.1 โรงเรียนในเขตเทศบำลเวียงเชียงแสนควรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนถึงควำม
เป็ น มำทำงประวั ติศำสตร์ของเมืองโบรำณเชียงแสนและควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ย วกับกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำน โดยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ (1) กิจกรรมกำรให้
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ และ (2) กิจกรรมนำ
เยำวชนเรียนรู้ดูสถำนที่จริง เพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นของตนในฐำนะเมืองโบรำณ
เชียงแสนเป็นเมืองที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนและเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญในอดีต
1.4.2 หน่ ว ยงำนของรั ฐ เช่ น เทศบำลต ำบลเวี ย งเชี ย งแสน และส ำนั ก งำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ จังหวัดเชียงรำย ควรจัดทำหลักสูตรอบรมควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
อนุรักษ์โบรำณสถำนและประวัติศำสตร์เมืองโบรำณเชียงแสนให้แก่ประชำชนในเขตเทศบำล
ตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์และห่วงแหนโบรำณสถำนอันเป็นประวัติศำสตร์
ของชุมชน
5

พีรวัชร์ รำชิวงศ์ , แนวทางในการอนุรักษ์โบราณสถานในวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี , (กรุงเทพมหำนคร:
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2561), 79.
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1.4.3 หน่วยงำนของรัฐควรผลิตสื่อควำมรู้ทำง Online ให้มำกขึ้นในด้ำนกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์โบรำณสถำน และสื่อควำมรู้เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ของชุมชนเชียงแสน
โดยมีเยำวชนและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประวัติศำสตร์ท้องถิ่น เพื่อ
สร้ำงจิตสำนึกร่วมกันในกำรอนุรักษ์โบรำณสถำนและประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของท้องถิ่น
5. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
เมืองโบรำณเชียงแสนนอกจำกมีโบรำณสถำนที่ต้องอนุรักษ์เพื่อกำรเรียนรู้และเป็น
สมบั ติ ข องชำติ แ ล้ ว เมื อ งโบรำณเชี ย งแสนยั ง มี วั ต ถุ โ บรำณ คื อ พระพุ ท ธรู ป พิ ม พ์ ต่ ำ งๆ
หลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งควรทำกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของพระพุทธรูปพิมพ์ต่ำงๆ สมัย
เชียงแสน ในคุณค่ำทำงประวั ติศำสตร์ คุณค่ำเชิงสังคมและมูลค่ำเชิงพำณิชย์ เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์เมืองเชียงแสนต่อไป
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