
หลักการและกรอบการด าเนินโครงการมรดกแห่งชาติ 

1. หลักการและเหตุผล 

   ตามที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบให้ประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๒ จ านวน ๒๖๓ แหล่งใน ๖๒ จังหวัด ประกอบกับมีแหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สมควร
อนุรักษ์ และบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการด ารงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในคว าม
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งบางแห่งพบว่าอยู่ในภาวะอันตรายและถูก
ท าลายจนลดคุณค่าความส าคัญลง  แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมเหล่าน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์ให้เป็น
มรดกของชาติไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญามรดกโลก ได้เสนอการขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้ 5 แหง่ 
และอยู่ระหว่างการเตรียมการอีกหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในประเทศทั้งพัฒนาและก าลังพัฒนาก็มีการจัดท า
การสงวนคุ้มครองมรดกของชาติตนเอง เช่น สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส ฯลฯ  
   นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเป็นภาคีสมาชิกในด้ านการอนุรักษ์ เช่น อนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ า และอนุสัญญาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทั้งหมดมี
วัตถุประสงค์จะอนุรักษ์และเตรียมพร้อมกับการปรับตัว เพื่อการรองรับการบริหารจัดการโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วม และมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตลอดจนกลยุทธ์และกฎเกณฑ์ในการรักษาคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู  
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (2554) จึงได้ ริเ ร่ิม 
โครงการน าร่องในการจัดท าโครงการมรดกของชาติไทยขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบในด้านกระบวนการที่อยู่บนฐาน
ของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เสนอรูปแบบขององค์กรที่ท าหน้าที่กลั่นกรองแหล่งมรดกของชาติเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยมีแผนยุทธศาสตร์ แผนจัดการที่เหมาะสม ตลอดจนการจัดท าระบบฐานข้อมูลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับมรดกของชาติไทยอย่างเป็นระบบ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเห็น
ควรด าเนินโครงการประกาศมรดกแห่งชาติต่อไป 

2. แนวคิดเกี่ยวกับมรดกแห่งชาติ 

 “มรดก (heritage)” อาจจ าแนกเบื้องต้นได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ “มรดกที่เป็นนามธรรม หรือ
มรดกที่ จับต้องไม่ได้ tangible heritage)” หมายถึงประเพณีวัฒนธรรม ศิลปการแสดง ภาษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติ ไม่สามารถ
ครอบครอง ถ่ายโอน หรือยกให้แก่กันได้โดยตรง  และ “มรดกที่ เป็นรูปธรรม หรือ มรดกที่ จับต้องได้ 
(tangible heritage)” หมายถึงมรดกที่เป็นทรัพย์สิน (properties)  ที่มองเห็นและสัมผัสจับต้องได้ สามารถ
ครอบครอง ถ่ายโอน หรือยกให้แก่กันได้โดยตรง มรดกในรูปแบบน้ียังจ าแนกย่อยออกได้เป็น ๒ กลุ่มด้วยกัน 
คือ ทรัพย์สินที่ เคลื่อนย้ายได้ (movable properties) เช่นศิลปวัตถุต่าง ๆ และทรัพย์สินในที่ตั้ง (in situ 
properties) ซึ่งมีพื้นที่ก ากับและมีต าแหน่งที่ตั้งที่แน่นอน เช่น อาคาร ชุมชน ผืนป่า อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ  



การด าเนินงานตามโครงการมรดกแห่งชาติ จะครอบคลุมเน้ือหาเฉพาะมรดกที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทรัพย์สินใน
ที่ตั้งเท่าน้ัน ซึ่งจัดเป็นมรดกในลักษณะเดียวกับ “มรดกโลก (world heritage)” ของยูเนสโก (UNESCO)  

 เกณฑ์การพิจารณาคุณค่ามรดกโลก (world heritage criteria) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
พิจารณาคุณค่าของแหล่งมรดกที่ครอบคลุมสาระส าคัญของอนุสัญญามรดกโลก อนุสัญญาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ า และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไวอ้ย่างครบถว้น ทั้ง
ยังครอบคลุมแหล่งมรดกทุกประเภท จึงมีความเหมาะสมที่จะน าเอาเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับระบบมรดก
ชาติ ประกอบด้วย มรดกจังหวัด (มรดกท้องถิ่น) และมรดกชาติ การน าเอาเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้จะช่วยให้
สามารถด าเนินการต่อไปเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกชาติที่มีคุณค่าสูงในระดับสากล ให้เป็นมรดกโลก
ในอนาคต 

 การจัดท าระบบมรดกแห่งชาติมีประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกให้อยู่คู่กับประเทศไทย สามารถส่งต่อแหล่งมรดกที่คุณค่าไปให้แก่คนในรุ่นต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี
ยังมีประโยชน์ในด้านการศึกษาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือการสร้างประโยชน์ทางสังคม ฯลฯ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากแหล่งมรดกค่อนข้างน้อย เน่ืองจากยังไม่ได้มีการจัดท าระบบ
มรดกชาติอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังน้ัน เมื่อจะริเร่ิมด าเนินการเร่ืองมรดก แห่งชาติ 
จึงต้องท าความเข้าใจระบบทั้งหมดว่ามีความเป็นมา องค์ประกอบ หรือหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ทั้ง น้ี การ
จัดระบบมรดกแห่งชาติของประเทศไทยจะสมบูรณ์ได้ ก็ควรจ าแนกประเภทและก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ให้สอดคล้องหรืออ้างอิงกับหลักการและเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนานาชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ต่อไปในอนาคต 

 หลักการส าคัญในการจัดระบบมรดกแห่งชาติ คือการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า
ความส าคัญของแหล่งมรดกอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อใช้ในการกลั่นกรองแหล่งมรดกว่ามีคุณค่า
ความส าคัญในด้านใด แล ะมี คุณค่าอ ยู่ในระดั บใด เพื่ อให้ สามารถจ าแ นก แห ล่งม รดก ออ กเป็ น                  
๑) มรดกท้องถิ่นหรือมรดกจังหวัด   ๒) มรดกชาติ และ ๓) มรดกที่มีคุณค่าสูงกว่าระดับชาติ ซึ่งมีศักยภาพที่
จะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกระหว่างชาติ หรือมรดกโลกต่อไปได้ เพื่อให้การจัดท าระบบมรดกชาติเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและต่อเน่ือง รวมทั้งเพื่อให้สามารถน าเอามรดก แห่งชาติที่มีคุณค่าความส าคัญสูงกว่าระดับชาติ
น าไปสู่การขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกระหว่างชาติ หรือมรดกโลกต่อได้สะดวกยิ่งขึ้น เกณฑ์การพิจารณาคุณค่า
ความส าคัญของมรดกท้องถิ่นและมรดกชาติที่ จัดท าขึ้นจึงควรสอดคล้องหรืออ้างอิงจาก เกณฑ์ของการ
พิจารณามรดกโลกของยูเนสโก ดังน้ัน ในระบบมรดกชาติ ควรพิจารณาคุณค่าความส าคัญของแหล่งมรดก
ออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด ที่มีคณะกรรมการมรดกจังหวัดเป็นผู้พิจารณา และ
ระดับชาติ ที่มีคณะกรรมการมรดกแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา ดังน้ันจึงควรสร้างระบบการพิจารณาให้มีความ
ต่อเน่ืองกัน และสามารถต่อยอดไปสู่การการด าเนินการเสนอเป็นแหล่งมรดกที่มีคุณค่าความส าคัญสูงกว่า
ระดับชาติ ให้เป็นมรดกระหว่างชาติและมรดกโลกต่อไป 



 

 ยูเนสโก (UNESCO, ๒๐๑๐) ได้จ าแนกมรดกโลก เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 ๑)  ทรัพย์สินทางธรรมชาติ (natural properties)  หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นแหล่งธรรมชาติ

เป็นหลัก  และ 
 ๒)  ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (cultural properties) หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นผลงานจากการ

สร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นหลัก 

 นอกจากทรัพย์สินทั้ง ๒ ประเภทแล้ว  ยังมีทรัพย์สินที่เกิดจากธรรมชาติและที่เกิดจาก
มนุษย์ส ร้างขึ้นผสมผสานอยู่ด้วยกัน ยูเนสโกได้ก าหนดให้เป็น “ทรัพย์สินแบบผสม” (mixed properties) 
หรือทรัพย์สินที่ เป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่
ในกลุ่มที่เ รียกว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (cultural landscape) อันมีความหมายถึงแหล่งมรดกที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ โดยที่ทั้งสองสิ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  เป็นลักษณะพิเศษที่คนและ
ธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  ภูมิทัศน์วัฒนธรรมยังแบ่งเป็นสองประเภทย่อย คือ ทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมซึ่งธรรมชาติมีความโดดเด่นน้อย และทรัพย์สินทางธรรมชาติซึ่งธรรมชาติมีความโดดเด่นมาก  
หลักการเบื้องต้นในการพิจารณาคุณค่าแหล่งมรดกจึงต้องพิจารณาว่าจัดเป็นมรดกประเภทใด  เพื่อให้
สามารถใช้เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าที่เหมาะสมในการประเมินคุณค่าต่อไป   

 

มรดกแห่งชาติ 



 ในหลายประเทศที่มีการจัดท าทะเบียนมรดกแห่งชาติโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของตัวเอง 
มักจะไม่ได้จ าแนกระดับคุณค่าความส าคัญระหว่างมรดกท้องถิ่นและมรดกชาติอย่างชัดเจน บางประเทศจะ
ใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกเฉพาะด้าน โดยมักให้ความส าคัญกับมรดกทางวัฒนธรรม 
หรือบางประเทศก็แยกการพิจารณามรดกทางวัฒนธรรมกับมรดกทางธรรมชาติออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
โดยในการพิจารณาความส าคัญของมรดกทางธรรมชาติมักรวมเอาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวทรัพย์สินที่
เป็นแหล่งมรดก เช่น ขนาดของป่าไม้ ห รือจ านวนและประเภทของพืชและสัตว์ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปเข้าไป
ด้วย แม้ว่าแหล่งมรดกทางธรรมชาติเหล่าน้ันจะไม่ได้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ยั่งยืน หรือมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่น หรือมีความสวยงามเป็นพิเศษ นอกจากน้ี เกณฑ์การพิจารณาส่วนใหญ่ ก็ยังไม่ครอบคลุมถึงอนุสัญญา
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญามรดกโลก อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ า 
และอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

3. คุณสมบัติของการเป็นมรดกแห่งชาติ 

 ในการเป็นมรดกแห่งชาติในนระดับจังหวัดหรือระดับชาติ จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาจัดระดับและขึ้นทะเบียน และจัดระดับมรดกแห่งชาติ โดยการประเมินจากคุณค่าของแหล่ง
ทรัพยากรที่ได้มีการเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ 

 แหล่งมรดกที่จะได้รับการประกาศเป็นมรดกแห่งชาติหรือมรดกจังหวัด จะต้องมีคุณค่าที่โดด
เด่นเป็นในระดับชาติหรือระดับจังหวัด  และจะต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย  ๑ เกณฑ์ จาก ๑๐ เกณฑ์ นอกจากน้ี
ยังต้องผ่านเงื่อนไขด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน (integrity) ความแท้ (authenticity) และการปกป้องคุ้มครอง
และบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับมรดกโลก แต่อาจมีระดับความเข้มข้นที่ น้อยกว่ามรดกโลก
เน่ืองจากแหล่งมรดกที่พิจารณาไม่ได้มีคุณค่าในระดับสากล แต่มีคุณค่าระดับชาติหรือระดับจังหวัด  
 

 
 
 
 

มรดกแห่งชาติ หรือมรดกจังหวัด 



 1. การประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วน (integrity) 
 ความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  

ซึ่งพิจารณาได้จาก ความเป็นองค์รวม (wholeness) ความสมบูรณ์ (intactness) และการปราศจากสิ่งคุกคาม 
(absence of threats)  

 - ความเป็นองค์รวม หมายถึงการคงอยู่ขององค์ประกอบส าคัญทั้งหมดที่แสดงถึงคุณค่าของ
แหล่งมรดก 

 - ความสมบูรณ์ หมายถึงความสมบูรณ์ขององค์ประกอบส าคัญทั้งหมดที่ยังปรากฏอยู่ ซึ่งไม่
ควรมีสิ่งใดสูญหาย หรือถูกท าลายอย่างมีนัยส าคัญ หรือเสื่อมสภาพไป 

 - การปราศจากสิ่งคุกคาม หมายถึงองค์ประกอบส าคัญที่มีอยู่มีความปลอดภัย ไม่ถูกคุกคาม
โดยการพัฒนา การเสื่อมสภาพ หรือถูกทอดทิ้ง 

 2. การประเมินความแท้ (authenticity)  
 การประเมินความแท้ใช้เฉพาะกับแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  หรือเฉพาะประเด็นทาง

วัฒนธรรมของแหล่งมรดกแบบผสม ความแท้หมายถงึการแสดงออกอย่างสัตยจ์ริงขององค์ประกอบที่แสดงถึง
คุณค่าที่ค่าที่แท้จริงของแหล่งมรดก ในทางปฏิบัติอาจพิจารณาได้จาก  : 

 - รูปร่างและการออกแบบ (form and design) 
 - วัสดุและเน้ือหา (materials and substance) 
 - การใช้ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอย (use and function) 
 - ประเพณี เทคนิค และระบบการบริหารจัดการ  
 (traditions, techniques and management systems) 
 - ต าแหน่งที่ตั้งและบริบทโดยรอบ (location and setting) 
 - ภาษา และรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอื่นๆ  
  (language, and other forms of  intangible heritage) 
 - จิตวิญญาณและความรู้สึก (spirit and feeling) 

 ในการพิจารณาเงื่อนไขด้านความแท้ของแหล่งมรดก ควรค านึงถึงลักษณะเฉพาะของ
ทรัพย์สินด้วย ตัวอย่างเช่น กลุ่มอาคารในย่านเมืองเก่าที่มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และมีการบู รณะ
ซ่อมแซม อาจมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุจากเดิมที่ไม่มีการผลิตแล้วมาเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มี
คุณลักษณะใกล้เคียงกันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมไว้ได้เป็น
อย่างดี ก็ควรถือว่ายังคงมีความแท้เป็นที่ยอมรับได้  

  



4. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นมรดกแห่งชาติ 
 เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าของทรัพย์สินที่จะเป็นมรดกแห่งชาติหรือมรดกจังหวัด เป็นเกณฑ์ที่

อ้างอิงจากเกณฑ์มรดกโลก โดยมีการปรับปรุงถ้อยค าเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจเฉพาะเท่าที่จ าเป็นเพื่อ
รักษาเน้ือหาให้ตรงตามเกณฑ์มรดกโลกตามที่ระบุในคู่มือของยูเนสโก (UNESCO) ฉบับล่าสุด (๒๐๐๘) ไว้ให้ได้
มากที่สุด ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้งหมด ๑๐ ข้อ โดยทรัพย์สินที่จะได้เป็นมรดกแห่งชาติห รือมรดกท้องถิ่น 
จะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อ และมีคุณค่าตามเกณฑ์ดังกล่าวในระดับชาติ หรือ
ระดับท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. หลักเกณฑ์ด้านแหล่งศิลปกรรม 
                         เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
      เกณฑ์ข้อที่ 2 เป็นการแสดงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตาม
กาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหน่ึงของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยี ศิลป
สถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 
      เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวฒันธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เหน็อยู่
ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 
      เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร สิ่งก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  
      เกณฑ์ข้อที่ 5 เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสื่อม
สลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
      เกณฑ์ข้อที่  6 เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือย่างเป็นรูปธรรม กับเหตุการณ์
หรือประเพณีที่ยังด ารงอยู่ แนวคิด ความเชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรม ที่มีความส าคัญมาก  
(การใช้เกณฑ์น้ีควรใช้ร่วมกับเกณฑ์ข้ออื่นอีกอย่างน้อย 1 ข้อ) 

 2. หลักเกณฑ์ด้านแหล่งธรรมชาติ 
                      เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สุดยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่มีความงาม
ตามธรรมชาติที่โดดเด่นและมีความส าคัญด้านสุนทรียภาพ 
      เกณฑ์ข้อที่ 2 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนส าคัญในประวัติศาสตร์ของ
โลก (earth history) รวมถึงบันทึกของชีวิต (record of life) กระบวนการส าคัญทางธรณีวิทยาที่ยังด าเนินอยู่
อย่างต่อเน่ืองในพัฒ นาการของภูมิลักษณ์  (landforms) หรือลักษณะส าคัญทางธรณีสัณฐานหรือภู มิ
ลักษณวรรณา (geomorphic or physiographic features) 
      เกณฑ์ข้อที่  3 เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยา  และ
ชีววิทยาที่ส าคัญในวิวัฒนาการและพัฒนาการของพื้นแผ่นดิน น้ าจืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล 
และชุมชนของพืชและสัตว์ 
      เกณฑ์ข้อที่ 4 เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่ส าคัญ และมีคุณค่าที่สุดส าหรับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั้ง ( in situ conservation) รวมถึงถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม 
ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์ 
   
 
 



5. การจัดท าเอกสารเพ่่อเสนอเป็นมรดกแห่งชาติ 

 การจัดท าเอกสารเพื่อเสนอเป็นมรดกแห่งชาติ เร่ิมต้นจากระดับท้องถิ่น โดยการเสนอเป็น
มรดกจังหวัดก่อน จากน้ันหากคณะกรรมการมรดกจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอมรดกจังหวัดแห่งใด
เป็นมรดกชาติ จึงด าเนินการจัดปรับปรุงเอกสารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกแห่งชาติต่อไป การจัดท า
เอกสารเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัด เป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการร่วมกันรวบรวมและให้ข้อมูล การร่วมกันพิจารณาคุณค่าของทรัพย์สิน การก าหนด
พื้นที่กันชน (buffer zone) และการจัดท าแผนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดท าเอกสารเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนมรดกท้องถิ่น หรือมรดกจังหวัด เป็นการน าเอาหลักการของมรดกโลกมาปรับปรุงให้ง่ายขึ้นเพื่อให้
สามารถน าไปใช้ในระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีบทบาทส าคั ญในการจัดท าเอกสารคือ
คณะท างานและฝ่ายเลขานุการ มีขั้นตอนต่างๆ ดังน้ี 

 1. การส ารวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะเป็นมรดกจังหวัด 
         ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในขั้นตอนน้ี ได้แก่ คณะท างานซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
มรดกท้องถิ่นและผู้น าท้องถิ่นที่เกี่ยวขอ้ง และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นซึ่งเป็น
ฝ่ายเลขานุการ ท าหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
เจ้าของทรัพย์สิน หรือประชาชนในท้องถิ่นในการด าเนินการจัดท าเอกสารเพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดก
จังหวัด ข้อมูลที่ จัดเก็บรวบรวมจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ หากเป็นข้อมูลที่ขาดความชัดเจนทาง
ประวัติศาสตร์  หรือเป็นต านานที่เล่าสืบต่อกันมา  ก็จะต้องด าเนินการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้อง ดังน้ัน 
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ  เอกสาร  ข้อมูล  ภาพถ่ายเก่า ควบคู่ไปกับการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ใน
ขั้นตอนน้ีจ าเป็นต้องกรอกแบบส ารวจและบันทึกข้อมูลมรดกชาติและมรดกจังหวัดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ๒. การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย  
    กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นสิ่งส าคัญและ

จ าเป็นในการเสนอเป็นมรดกจังหวัด เพราะมีผลต่อความร่วมมือในการจัดการแหล่งมรดก ความร่วมมือใน
การด าเนินงาน และความร่วมมือในการตรวจสอบผลการด าเนินงานในอนาคต จึงควรมีการปรึกษาหารือกับ
บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะเสนอขอขึ้นทะเบียนทั้งหมด   
เพื่อหาฉันทามติในการด าเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะการก าหนดพื้นที่กันชน และการจัดท าแผนการจัดการ 

 ในขั้นตอนน้ี สมควรที่จะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าร่วมหารือและรับรองแบบส ารวจ
และบันทึกข้อมูลที่คณะท างานและฝา่ยเลขานุการจัดท าขึ้น หากมีข้อใดที่มีความเห็นที่แตกต่าง จะได้ช่วยกัน
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มัความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ร่วมกันก าหนดพื้นที่กันชน และร่วมกันจัดท ามาตรการหรือ
แผนการจัดการแหล่งมรดกที่เหมาะสม 

 ในกรณีที่แหล่งมรดกเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก การด าเนินการในขั้นตอนน้ีจะค่อนข้างง่ายเน่ืองจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีจ านวนไม่มาก หากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นชุ มชนหรือเมืองซึ่งมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน
มาก การด าเนินการจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการหาข้อตกลง



ร่วมกันมากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันพื้นที่ขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมให้ทรัพย์สินที่ขอขึ้นทะเบียนมี
คุณค่ามากขึ้นด้วย 

 ๓. การจัดท าเอกสารเพื่อเสนอเป็นมรดกเป็นมรดกแห่งชาติ 
 เมื่อได้ข้อยุติจากการปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงจัดท าเอกสารเพื่อเสนอ

ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นมรดกท้องถิ่น โดยผู้รับผิดชอบหลักยังคงเป็นคณะท างานชุดเดิมและฝ่ายเลขานุการ 
ซึ่งน าข้อมูลจากแบบส ารวจที่ผ่านการรับรองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผลการปรึกษาหารือเกี่ยวกับพื้นที่กัน
ชน และมาตรการหรือแผนการจัดการ มากรอกในแบ บเสนอ เป็นมรดกแห่งชาติและมรดกจังห วัด 
(nomination form) รวมทั้งจัดท าเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มดังกล่าว 

 ๔. การพิจารณาเอกสารการเป็นมรดกแห่งชาติ 
  ขั้นตอ นน้ีเป็ นก ารด าเนินก ารผ่ านฝ่ ายเล ขา นุก าร ซึ่ งจะต้อ งน าเส นอ เอก สารต่ อ
คณะอนุกรรมการด้านมรดกทางธรรมชาติห รือคณะอนุกรรมการด้านมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือ
จังหวัด เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัด  ในขั้นตอนน้ีหากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่าเอกสารที่น าเสนอยัง
ขาดความสมบูรณ์ ก็อาจขอให้น าเอกสารไปปรับปรุงแก้ไขหรืออาจขอให้ผู้จัดท าเอกสารมาชี้แจงรายละเอียด
ก็ได้ เมื่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการก็จะ
น าเร่ืองเสนอต่อไปยังคณะกรรมการมรดกจังหวัดเพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป   

 ในกรณีที่มีทรัพย์สินขอเป็นมรดกจังหวัดจ านวนมาก หรือมีเอกสารที่ไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไขจ านวนมาก คณะกรรมการมรดกจังหวัดอาจสั่งการให้จัดท าบัญชีรายชื่อ (lists) ทรัพย์สินที่
เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกจังหวัด เพื่อเป็นการระบุสถานภาพเบื้องต้นว่าทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในระหว่าง
ขอเป็นมรดกจังหวัดก็ได้  

 ในกรณีที่คณะกรรมการมรดกจังหวัดพิจารณาเห็นว่า มรดกจังหวัดที่ เสนอขึ้นทะเบียนมี
คุณค่าในระดับชาติ ก็สามารถสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติต่อไป โดย
หน่วยงานที่เข้ามารับเร่ืองต่อก็คือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมรดกชาติ ซึ่งจะด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
เช่นเดียวกับการขอเป็นมรดกจังหวัด เพียงแต่เป็นการด าเนินการในระดับชาติเพื่อเสนอเป็นมรดกชาติ     
หากคณะกรรมการมรดกชาติพิจารณาเห็นชอบให้เป็นมรดกชาติ แหล่งมรดกดังกล่าวก็จะได้ปรับสถานภาพ
ขึ้นเป็นมรดกชาติ แต่หากคณะกรรมการมรดกชาติพิจารณาไม่เห็นชอบ แหล่งมรดกดังกล่าวก็จะยังคงมี
สถานภาพเป็นมรดกท้องถิ่นต่อไป 

 ๕. การด าเนินการตามแนวทางหรือแผนบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 ขั้นตอนน้ีถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการปกป้องมรดกจังหวัดหรือมรดกชาติ ซึ่งหน่วยงาน 

องค์กร บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มเสนอเป็นมรดกจังหวัดหรือ
มรดกชาติ จะต้องด าเนินการ และจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ หากคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่าการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรการหรือแผนงานที่ได้เสนอไว้ ก็อาจเสนอให้คณะกรรมการมรดกจังหวัดหรือ



คณะกรรมการมรดกแห่งชาติมีหนังสือตักเตือนและสั่งการ ให้ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หากยังไม่มีการด าเนินการอีก คณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้องอาจเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
มรดกจังหวัดหรือคณะกรรมการมรดกชาติ ให้ถอดถอนทรัพย์สินดังกล่าวออกจากการเป็นมรดกท้องถิ่นหรือ
มรดกชาติต่อไป  ในกรณีที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาตรการหรือแผนการจัดการ ผู้เสนอและผู้จัดท าเอกสาร
สามารถจัดท าเอกสารส่วนน้ีขึ้นใหม่เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการมรดกจังหวัดหรือคณะกรรมการมรดกแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ข้ันตอนการด าเนินงาน

 



7. แบบเสนอข้ึนทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด (ดังเอกสารแนบ) 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๘1-2, ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๕5 
โทรสาร 0 2265 6578 , 0 2265 6581 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th Cc : envsite.sarabun@onep.go.th  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการอบรม แนวทาง วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการส ารวจและจัดท าประกาศยา่นชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 



               
แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด 

 
 
 
 

เลขที่/รหัส  จังหวัด  
ช่ือแหล่งมรดก  
ระดับที่เสนอข้ึนทะเบียน   มรดกชาติ    มรดกจังหวัด  
ชนิด   มรดกทางวัฒนธรรม   มรดกทางธรรมชาติ   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ประเภท   เมือง/ชุมชน/ย่าน    

  แหล่งโบราณคดี    
  ศาสนสถาน   
  ซากดึกด าบรรพ์   

  สถาปัตยกรรม/สิง่ก่อสรา้ง 

  ป่าไม้/ป่าชุมชน 

   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ปา่   
   น  าตก    

  ชายทะเล/ชายหาด    
  ธรณีสัณฐาน/ภมิูลักษณวรรณา 

  ภูเขา/ถ  า   

  ทะเลสาบ/หนอง/บึง/พรุ  
  อื่นๆ (ระบุ) 

  เกาะ/แก่ง 
  ป่าชายเลน 

 
 

ที่ตั ง  

พิกัด (UTM)  ขนาดพื นที่ (ไร่)  

ชื่อเจ้าของ/ผู้ถอืครอง  
สถานที่ติดต่อ  

 

โทรศัพท์/E-mail  
 

แผนที่แสดงที่ต้ังแหล่งมรดกและพื้นที่กันชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารแนบ 



แผนที่แสดงขอบเขตและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกชาติ 

   เป็นผลงานชิ นเอกจากอัจฉริยภาพการสรา้งสรรค์ของมนุษย ์ 
   เป็นผลงานทีแ่สดงให้เหน็ถงึการแลกเปลี่ยนค่านิยมหรอืแนวคิดทีส่ าคัญในด้านพัฒนาการทางสถาปตัยกรรม อนุสรณศิ์ลป ์การวางผัง

เมือง หรือการออกแบบภมิูทัศน ์
   เป็นผลงานทีเ่ปน็ประจกัษ์พยานที่ส าคัญยิง่ หรือที่โดดเด่น ของประเพณีวัฒนธรรม หรืออารยธรรมทีย่ังคงอยู ่หรือที่สิ นสดุไปแล้ว  
   เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร งานสถาปตัยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลย ีหรือภูมิทศัน ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่

ส าคัญในประวัติศาสตรข์องมนษุยชาติ  
   เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั งถิ่นฐาน การใช้ที่ดนิ หรือการใช้ทะเลตามประเพณีนยิม ซึ่งเปน็ตัวแทนของวัฒนธรรม หรือปฏิสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม  
    เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออยา่งเป็นรูปธรรม กับเหตกุารณ์หรือประเพณีทีย่ังด ารงอยู่ แนวคิด ความเชือ่ งานศิลปะ หรือ

วรรณกรรมที่มีความส าคัญมาก  
   เป็นพื นที่ที่มีปรากฏการณ์สดุยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื นที่ทีมี่ความงามตามธรรมชาติทีโ่ดดเดน่ และมีความส าคัญด้านสุนทรยีภาพ  
   เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงให้เหน็ขั นตอนส าคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงบนัทกึของชีวิต กระบวนการส าคัญทางธรณวีิทยา ที่

ยังด าเนินอย่างต่อเนือ่งในพัฒนาการของภมิูลักษณ์ หรือ ลักษณะส าคัญทางธรณสีัณฐานหรือภูมิลักษณวรรณา  
   เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ส าคัญในวิวัฒนาการและพัฒนาการของพื นแผ่นดิน น  า

จืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนเิวศทางทะเล และ ชุมชนของพืชและสตัว์  
   เป็นถิ่นที่อยูต่ามธรรมชาติทีส่ าคัญที่สุด และมีคุณค่าที่สุดส าหรับการอนรุักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งที่ตั ง รวมถึงถิน่ทีอ่ยู่ 

ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรอืการอนรุักษ ์
คุณค่าโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 

รายละเอียดและเหตุผล : 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน  (ประเมินทัง้มรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม) 
-  ความเป็นองค์รวม  
-  ความสมบูรณ์  
-  การปราศจากสิ่งคุกคาม  

          มาก 

  มาก 

  มาก 

              ปานกลาง 

  ปานกลาง 

  ปานกลาง 

  น้อย 

  น้อย 

  น้อย 

ความสมบูรณ์ครบถว้นโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 

รายละเอียดและเหตุผล : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ความแท้  (ประเมินเฉพาะมรดกทางวฒันธรรมหรือประเด็นทางวฒันธรรมของแหล่งมรดกแบบผสม) 
-  รูปร่างและการออกแบบ  
-  วัสดุและเนื อหา  
-  การใช้ประโยชน์และหน้าที่ใชส้อย  
-  ประเพณี เทคนิค และระบบการบริหารจัดการ  
-  ต าแหน่งที่ตั งและบรบิทโดยรอบ  
-  ภาษาและรูปแบบของมรดกเชิงนามธรรมอื่นๆ  
-  จิตวิญญาณและความรู้สึก  
-  อื่น ๆ  (ระบุ)  
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ความแท้โดยรวม    มาก   ปานกลาง   น้อย 

รายละเอียดและเหตุผล : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
-  ขาดการดูแลรักษา/ถกูทิ งรา้ง  
-  เสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ  
-  ถูกบุกรุกหรือท าลายโดยประชาชนหรอื 

นักลงทุน  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของหนว่ยงาน

ภาครัฐ  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาคเอกชน  
-  การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม  
-  ขาดการจัดระเบยีบในพื นที่แหล่งมรดก  
-  ขาดการจัดระเบยีบพื นทีร่อบนอกแหล่งมรดก  
-  อื่น ๆ  (ระบุ)  
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สภาพปัญหาโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 

รายละเอียดและเหตุผล : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนการบริหารจัดการ 
ระบุแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการในระยะ  5  ปี   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบส าคัญ  (ขนาด 4 x 6 นิ้ว  จ านวน  2  ภาพ) 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แหล่งข้อมูลส าคัญ  (เอกสารและบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายการเอกสารแนบเพือ่ประกอบการพจิารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลงช่ือ  
ผู้เสนอ  
ต าแหน่ง  

สถานที่ติดต่อ  

โทรศัพท์/E-mail  

 

 

สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัดได้ท่ี 
 
เว็บไซต์ culturalenvi.onep.go.th/สื่อประชาสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติ
และมรดกจังหวัด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

                  
 

แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด 
 

เลขที่/รหัส พช - ๑๐๐๒ จังหวัด เพชรบูรณ์ 
ช่่อแหล่งมรดก ย่านชุมชนเก่าบ้านนาตะกรุด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชนิด   มรดกทางวัฒนธรรม   มรดกทางธรรมชาติ   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ประเภท   เมือง/ชุมชน/ย่าน    

  แหล่งโบราณคดี    
  ศาสนสถาน   
  ซากดึกด าบรรพ์   

  สถาปัตยกรรม/ส่ิงก่อสร้าง 
  ป่าไม้/ป่าชุมชน 

   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   
   น้ าตก                               ภูเขา/ถ้ า                   เกาะ/แก่ง   

  ชายทะเล/ชายหาด               ทะเลสาบ/หนอง/บึง/พรุ       ป่าชายเลน   
  ธรณีสัณฐาน/ภูมิลักษณวรรณา     อื่นๆ (ระบุ)  

 

ที่ต้ัง บ้านนาตะกรุด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัด (UTM) ๑๕°๒๕'๔๔"N   ๑๐๑°๑๐'๐"E ขนาดพ้่นท่ี(ไร่) - 
ช่่อเจ้าของ/ผู้ถ่อครอง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเทพ 
สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีเทพ 
โทรศัพท์/E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด 



แผนที่แสดงที่ต้ังแหล่งมรดกและพ้่นที่กันชน 
 

 
                                                                                                                                                                                                   

ที่มา: Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ที่ต้ังแหล่งมรดก: ชุมชนบ้านนาตะกรุด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 



แผนที่แสดงขอบเขตและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 

 
 
 

ที่มา:ที่มา: Google Maps                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ที่ต้ังแหล่งมรดก: ชุมชนบ้านนาตะกรุด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 

 

จากเอกสารเรื่อง “เทีย่วที่ต่างๆ ภาค ๓ เรื่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์” บันทึกโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กล่าวว่า 

 “...เที่ยวเมืองเพ็ชรบูรณ์ที่พิมพใ์นเล่มนื ้ข้าพเจ้าแต่งไว้ครัง้ไปตรวจราชการมณฑลเพช็รบูรณ์เมื่อ รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ ตรง
กับปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๔๗ ...มีเมืองโบราณอีกเมอืงหนึ่งอยู่ใต้เมืองวิเชียรบุรีลงมาข้างฝ่ังตะวันออกเหมอืนกัน เมืองนี้เรียกว่าเมืองศรีเทพ
ช่ือหนึ่ง อีกช่ือหนึ่งเรียกตามค าธุดงค์วา่ “เมืองอภัยสาลี” อยู่ห่างล าน้ าสักข้ึนไปประมาณ ๑๕๐ เส้น แลอยู่ที่ป่าแดง จะไปดูได้ไมย่ากนกั 
เมื่อจะล่องจากเมืองเพช็รบูรณ์ ข้าพเจ้าจงึได้ส่ังใหเ้อามา้เดินมาคอยรับที่ท่านาตะกรุดอันเป็นที่จะข้ึนไปสู่เมืองศรีเทพ...” จากเอกสาร
ดังกล่าวท าให้ทราบว่า บ้านนาตะกรุดเริ่มมีมาก่อน พ.ศ. ๒๔๔๗ นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๔  อายุหมู่บ้านมากกว่า ๑๑๗ ปี  
 บ้านนาตะกรุด เดิมขึ นอยู่กับต าบลนาตะกรดุ ต่อมาเปลี่ยนชือ่เปน็ต าบลศรเีทพ โดยเอาชือ่เมืองเก่ามาตั งเป็นหมู่บ้านก่อนที่จะเกิด
เป็นบ้านนาตะกรุด ได้มีการยา้ยถิ่นฐานมาจากบา้นใหญ่ เดิมคือบ้านศรเีทพน้อยในปจัจุบนั ชาวบา้นได้อพยพเดนิทางลัดเลาะมาตามล าคลอง
บ้านและล าคลองห้วยยาง เนือ่งจากเกดิโรคระบาด โรคหา่ อหิวาตกโรค จึงมีชาวบ้านบางกลุ่มหนีโรคไปตามปา่เขาเพ่ือตั งรกราก เม่ือเดินทาง
มาถึงบริเวณท้ายล าคลองห้วยยางซึง่เป็นพื นที่ทีมี่ความอุดมสมบรูณป์ระกอบกับเปน็พื นทีลุ่่มเหมาะกับการตั งถิน่ฐานท ามาหากิน จึงตกลงกัน
ตั งหลักปักฐานสรา้งที่อยู่อาศัยในบรเิวณพื นที่ดังกลา่ว ตามค าบอกเล่าของปู่เสมอ  โตมะนิตย ์เล่าว่า “ตอนที่อพยพมาที่บ้านนาตะกรุดนั้น
ได้มากันหลายครอบครัว คือ ครอบครัวปู่หมอก  ตะกรุดเงิน ครอบครัวปู่เทา  ไพรสิงห์ ครอบครัวปู่แฉ่ง  จันทร์หอม ครอบครัวปู่เนียม  
งามเลิศ ครอบครัวปู่ยอด  ตะกรุดเพ็ง และครอบครัวย่ากา้น” เริ่มเข้ามาตั งบ้านเรือนท ามาหากินอยู่สองฝั่งฟากล าคลองห้วยยาง (คลอง
กลางบ้านปัจจุบนั) สมัยก่อนคลองนี กว้างและลึกมาก มีน  าไหลผ่านตลอดป ีมีต้นไม้น้อย – ใหญ่อยู่สองฝั่งคลอง ซึ่งตอนนั นมีเพียงไม่กี่หลังคา
เรือน ถนนหนทางเข้าหมู่บา้นก็ยงัไม่มี จะไปไหนมาไหนกต็้องเดินบกุป่าฝ่าดงกันไป พวกข้าราชการ เช่น ครู ก็มีความขาดแคลนไม่มีใครอยาก
มาอยู่ ทั งนี เพราะสภาพหมู่บ้านเป็นป่าเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก ต่อมาบา้นนาตะกรดุได้เปลี่ยนจากต าบลนาตะกรุดเป็นต าบลศรีเทพ 
จึงเหลือแต่เพียงบ้านนาตะกรุดเท่านั น ส าหรับการตั งชื่อหมู่บ้านว่า นาตะกรุด นั น มีปู่ย่าตายายเคยเล่าไว้เป็นสองประการดังนี  
 ประการแรก สาเหตุที่เรียกว่าบา้นนาตะกรดุ เพราะหมู่บ้านนี มีลักษณะพื นทีเ่ปน็แอ่งน  าซึ่งไม่ลึกนกั เม่ือถึงฤดูฝนน  าจะเต็มแอ่ง แอง่
น  านี  ชาวบ้านเรียกว่า “ตะกุด” ซึ่งแอ่งน  ามีอยูม่ากมายในหมู่บา้น เม่ือถึงฤดูแล้งน  าก็จะแห้ง แอ่งแต่ละแอ่งจะมีความยาวประมาณ ๑๐ วา 
ต่อเนื่องกันบ้างไม่ต่อเนือ่งกันบา้ง ดังนั นค าวา่ตะกุดจงึมีลักษณะคล้ายคลอง แต่ความยาวความสั นของตะกุดนั นเกิดขึ นมาตามธรรมชาติ เช่น 
ตะกุดข่าง ตะกุดยอ ตะกุดตะเข้ ตะกุดครก ตะกุดไอ้โซ ตะกุดจิก เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ชื่อตะกุดต่างจะเรยีกตามชื่อของพรรณไม้ทีมี่อยู่บริเวณ
นั นเป็นจ านวนมากๆ เช่น ตะกุดยอ มาจากต้นยอ ตะกรุดจิก มาจากต้นจิก เป็นต้น  
 ประการที่สอง สาเหตุที่เรียกชื่อบา้นนาตะกุด เพราะมีคนมาหาเครื่องรางของขลัง คือ “ตะกรุด” นางจีน ตะกรุดงามได้เลา่ไว้ว่า ใน
สมัยก่อนบริเวณนี เป็นพื นที่ทีเ่คยเปน็เมืองเกา่ ต่อมาเมืองดังกล่าวเกดิการล้มสลาย ก็มีชาวบา้นจากเมืองอื่นเข้ามาหาเครื่องรางของขลังของ
เก่าที่มีค่า เช่น ตะกุด ชาวบ้านได้เข้ามาตั งบ้านเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้านเรียกว่า “บ้านนาตะกุด”  
 สมัยแรกที่มาถึงยังไม่มีนามสกลุ จนถงึเม่ือรชัการที ่๖ จึงได้มีการตรานามสกุลใช้มาจนถึงทุกวันนี  สันนิฐานว่าการตรานามสกุลที่
เกิดขึ นได้น ามาจากชื่อของบรรพบรุุษ มีเพียงไม่กี่นามสกุลที่เป็นตระกูลดั งเดิม และเม่ือสมัยนั นมีตะกรุดเยอะจึงได้น าเอาตะกรุดมาตั งเป็น
นามสกุลมาจนถึงปัจจุบัน เช่น 

ตะกรุดโฉม  ตะกรุดแจ๋ม  ตะกรุดแก้ว 
ตะกรุดงาม  ตะกรุดข า             ตะกรุดคุ้ม 
ตะกรุดเงิน  ตะกรุดทอง  ตะกรุดพล 
ตะกรุดอ่อน  ตะกรุดเดิม  ตะกรุดคง 
ตะกรุดจันทร์  ตะกรุดราช  ตะกรุดสงฆ์ 
ตะกรุดเพ็ง  ตะกรุดวัด  ตะกรุดเที่ยง 
ตะกรุดปาน  ปิ่นตะกรุด เป็นต้น” 

หลังจากนั นจงึมีชาวบ้านเริ่มเข้ามาสรา้งบ้านเรือนขยายอาณาเขตเกิดเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันการปกครองส่วนภูมิภาค



อ าเภอศรีเทพ แบ่งเขตการปกครองออกเปน็ ๗ ต าบล ๙๒ หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลศรีเทพ ๑๔ หมู่บ้าน ต าบลสระกรวด ๑๖ หมู่บ้าน ต าบล
คลองกระจัง ๑๗ หมู่บ้าน ต าบลนาสนุน่ ๑๔ หมู่บ้าน ต าบลโคกสะอาด ๑๓ หมู่บ้าน ต าบลหนองยา่งทอย ๑๑ หมู่บ้าน และต าบลประดู่งาม 
๗ หมู่บ้าน 
  

องค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก  
๑. องค์ประกอบส าคัญทางกายภาพ 
         - บ้านเก่า 
         - แหล่งศิลปกรรมภายในชมุชน ได้แก่ วัดอุทุมพรวราราม (วัดใน) วัดโพธิ์ทอง (วัดนอก) วัดธุตังคาราม 
         - ท่าบ้าน (ท่าขนส่งสินค้าในอดีต) 

         - ศาลเจ้าพ่ออู่ทอง 

๒. องค์ประกอบส าคัญที่ไม่เป็นกายภาพ 
         - ประเพณีตามความเชื่อของชุมชน เช่น ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรเีทพ,ประเพณไีปส่งไปรบัพ่อแม่ ประเพณเีลี ยงผีอตีา

ประเพณีการเลี ยงผีโรง หรือผีปู่ยาตายาย และประเพณเีลี ยงผีมอญ 

         - ต านาน นิทาน เรื่องเล่าของชุมชน เช่น ต านานเจ้าพ่อเมืองศรีเทพ ต านานเจ้าพ่อศรีเทพ ต านานการสร้างถนนจากเมือง 

ศรีเทพไปเมืองเลง็ ต านานเขาตะเภาเขาตะเข ้ต านานเมืองศรเีทพ ต านานหลง ต านานเมืองศรเีทพล่ม ต านานประวัติเจ้าหูด ต านานหูดแสนปม

ต านานมหัศจรรยข์องสระแก้วสระขวัญ ต านานช้างตกหล่ม ต านานเจ้าพ่อหินหักและเมืองศรีเทพล่ม และต านานเมืองลับแล 

         - การละเล่นพื นบ้านทีย่ังคงเล่นกันอยู่ในช่วงเทศกาลปใีหม่ สงกรานต์ เช่น การเล่นร าโทน การร้องเพลงพื นบ้าน การเล่นเบี ย

ตีเข่า การวิ่งวัว การเล่นสะบ้า การเล่นชักกะเย่อ การเล่นลูกช่วง การเล่นโผงพาง การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นผีนางควาย การเล่นผีนางสุ่ม

การเล่นผีลิงลม การเล่นผีนางสาก การเล่นผีนางด้ง และการเล่นนางช้าง 

         - ภาษาพื นถิ่นที่ยังคงแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

         - อาหารพื นถิ่น คาว-หวาน เช่น แกงอีเหี่ยว ข้าวโปรง ข้าวแดกงา เป็นต้น 

         - พืช สมุนไพรพื นถิ่น 

         - บุคคลส าคัญของชุมชน เช่น ก านันต่าง ๆ ผู้บุกเบิกการก่อตั งบ้านนาตะกรุด 

         - คาถาอาคมพื นถิ่น 
 
 

การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
 

เป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชน และบุคคลที่สนใจในประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่นบ้านนาตะกรุด 
 

 
 

คุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกชาติ 
 

  ๑. เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์  
  ๒. เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมหรือแนวคิดทีส่ าคัญในด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 

อนุสรณ์ศิลป์ การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 
  ๓. เป็นผลงานที่เป็นประจักษ์พยานที่ส าคัญยิ่ง หรือที่โดดเด่น ของประเพณีวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังคงอยู่ หรือที่

สิ้นสุดไปแล้ว  
  ๔. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร งานสถาปัตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงช่วงเวลาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  



  ๕. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน หรือการใช้ทะเลตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม  

  ๖. เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออย่างเป็นรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังด ารงอยู่ แนวคิด ความ
เชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรมที่มีความส าคัญมาก  

  ๗. เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สุดยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น และมี
ความส าคัญด้านสุนทรียภาพ  

  ๘. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนส าคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงบันทึกของชีวติ กระบวนการ
ส าคัญทางธรณีวิทยา ที่ยังด าเนินอย่างต่อเน่ืองในพัฒนาการของภูมิลักษณ์ หรือ ลักษณะส าคัญทางธรณีสัณฐานหรือ
ภูมิลักษณะวรรณา  

  ๙. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ส าคัญในวิวัฒนาการและ
พัฒนาการของพื้นแผ่นดิน น้ าจืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล และชุมชนของพืชและสตัว์  

 ๑๐. เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่ส าคัญที่สุด และมีคุณค่าที่สุดส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง่
ที่ตั้ง รวมถึงถิ่นที่อยู่ ของสิ่งมีชีวิตที่ถกูคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์ 

 

คุณค่าโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 
รายละเอียดและเหตุผล : 
       ชุมชนบ้านนาตะกรุด ก่อตั งมามากกว่า ๑๑๗ ปี เต็มไปด้วยอารยทางวัฒนธรรมที่ มีความซับซ้อนโดยเฉพาะในแง่ของประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ที่แสดงถึงความเป็นอัตลกัษณเ์ฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิ ง หรือไทเดิ ง หรือไทยโคราช เป็นกลุ่มชนพื นถิ่น 

ที่ตั งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุม่น  าป่าสัก ที่แฝงไปด้วยคุณค่าในเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่นที่องิกบัประวัติศาสตร์ชาติ จึงเห็นควรให้มีการ

อนุรักษ์และศึกษาแหลง่ศิลปกรรมดังกล่าว เพ่ือส ารวจท าเปน็ขอ้มูลแหล่งศิลปกรรม และพัฒนาแหล่งดังกล่าวให้เป็นมรดกของจังหวัดต่อไป 
 

 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน  (ประเมินทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม) 
-  ความเป็นองค์รวม  
-  ความสมบูรณ์  
-  การปราศจากสิ่งคุกคาม  

       มาก 
  มาก 
  มาก 

      ปานกลาง 
      ปานกลาง 
      ปานกลาง 

  น้อย 
  น้อย 
  น้อย 

 
ความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยรวม 

  มาก   ปานกลาง   น้อย 

รายละเอียดและเหตุผล : 
ชุมชนบ้านนาตะกรดุ มีสภาพภูมิประเทศของชุมชน เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น  าป่าสักไหลผ่าน ลักษณะชุมชนเป็นสังคมชนบท ยังชีพด้วย

เกษตรกรรม การคมนาคมมีถนนขนาดเล็กใช้เดินทางเข้าออกชุมชน ด้วยต าแหน่งที่ตั ง ที่ซ่อนตัวจากถนนสายหลัก และอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนขนาดเลก็ ส่งผลให้สภาพสังคม วัฒนธรรม ยังคงมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวแตอ่าจมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยคุตาม
สมัย  

 
 

ความแท้  (ประเมินเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมหร่อประเด็นทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกแบบผสม) 
-  รูปร่างและการออกแบบ  
-  วัสดุและเน้ือหา  
-  การใช้ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอย  

       มาก 
       มาก 
       มาก 

  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

          ปานกลาง 

  น้อย 
  น้อย 
  น้อย 



-  ประเพณี เทคนิค และระบบการ
บริหารจัดการ  
-  ต าแหน่งที่ตั้งและบริบทโดยรอบ  
-  ภาษาและรูปแบบของมรดกเชิง
นามธรรมอื่นๆ  
-  จิตวิญญาณและความรู้สึก  
-  อื่น ๆ (ระบุ)  

       มาก 
   

       มาก 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 

  ปานกลาง 
 

  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

  น้อย 
 

  น้อย 
  น้อย 

 
  น้อย 
  น้อย 

ความแท้โดยรวม        มาก   ปานกลาง   น้อย 
รายละเอียดและเหตุผล : 
       ชุมชนบ้านนาตะกรุด เป็นชุมชนทีเ่กีย่วกับความทรงจ า เนื่องจากในอดีตสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้เสด็จตรวจราชการหัว

เมือง และทรงเดินทางมามณฑลเพชรบูรณ์ ด้วยเรือทางล าน  าป่าสัก จากเอกสารเรื่อง “เที่ยวที่ต่างๆ ภาค ๓ เรื่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์” 

บันทึกโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ กล่าวว่า 

“ฉันล่องเรือจากเมืองวิเชียรบรุ ีมาถึงบ้านนาตะกรุดอันเป็นท่าทีจ่ะข้ึนเดินบกไปยังเมอืงโบราณในวันนั้น ให้เรียกพวกชาวบ้าน
ศรีเทพอันอยู่ใกล้เมืองโบราณมาถามถึงเบาะแส และส่ิงซึ่งน่าดูในเมืองนั้น แต่คนเหล่านั้นต่างคนพากันปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็น จนออก
ประหลาดใจ ฉันคิดใคร่ครวญดูเห็นว่าคนพวกนั้นไมเ่คยพบเจ้านาย และไม่เคยได้ยินใครซกัไซ้ไถ่ถามเซน่นั้นมาแต่ก่อน น่าจะเข้าใจตาม
ภาษาของเขาว่าฉันคงได้ลายแทงปริศนามาขุดทรัพย์แผ่นดิน ถ้าพาไปไม่ได้ทรัพย์ก็จะถูกลงโทษ จึงบอกปัดเสียให้พันภัย ต้องพูดจา
ช้ีแจงอยู่นานจนคนเหล่านั้นวางใจ จึงบอกออกความตามรู้เห็น และรับจะพาไปตามประสงค์ ฉันพักแรมอยู่คืนหนึ่ง พอรุ่งเช้าก็ไปดูเมือง
โบราณ ระยะทางห่างล าน้ าราว ๑๕๐ เส้น เป็นเมืองใหญ่โต ต้ังในที่ราบ มีคูรอบและมีปราการถึง ๒ ช้ัน มีสระน้ าก็หลายสระ ที่กลาย
เมืองมีปรางค์เทวสถานทั้งข้างนอกเมืองและในเมืองเรียรายไปหลายแห่ง แต่ข้อส าคัญของการดูเมืองโบราณแห่งนี้ อยู่ที่ไปพบของ
จ าหลักศิลาแปลกๆ มีอยู่เกล่ือนกล่น เพราะยังไมม่ใีครไปค้นของโบราณมาแต่กอ่น” ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าชุมชนบา้นนาตะกรุดถือเป็นชุมชนที่
เป็นส่วนหนึง่ของความทรงจ าร่วมกันของคนทีอ่ยู่รว่มกันในพื นทีชุ่มชน ที่ถือว่ามีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ นในอดีตที่เต็มไปด้วยอารยธรรมทาง
วัฒนธรรมที่มีความซับซอ้นโดยเฉพาะในแง่ของประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ที่แสดงถึงความเปน็อตัลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนบ้านนา
ตะกรุด 
 

 

สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
-  ขาดการดูแลรักษา/ถูกทิ้งร้าง  
-  เสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ  
-  ถูกบุกรุกหรือท าลายโดยประชาชน

หรือนักลงทุน  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ

หน่วยงานภาครัฐ  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ

ภาคเอกชน  
-  การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม  
-  ขาดการจัดระเบียบในพื้นที่แหล่ง

มรดก  
-  ขาดการจัดระเบียบพื้นที่รอบนอก

แหล่งมรดก  

  มาก 
  มาก 
  มาก 

 
       มาก 

 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 

      
      มาก 

 

  ปานกลาง 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
           ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 

 

  น้อย 
  น้อย 

                น้อย 
 

                 น้อย 
 

  น้อย 
 

  น้อย 
  น้อย 

 
  น้อย 

 



-  อื่น ๆ (ระบุ)  
 

  มาก   ปานกลาง   น้อย 
 

สภาพปัญหาโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 
รายละเอียดและเหตุผล : 

สภาพปัญหาของชุมชนบ้านนาตะกรุด มาจากยคุสมัยที่เปลี่ยนแปลงส่งผลใหว้ิถีการด ารงชีวิตอาจมีความเปลี่ยนแปลงบ้าง โดยเฉพาะ
เด็กสมัยใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยมีากขึ น วัฒนธรรม ประเพณ ีและภมิูปญัญาต่าง ๆ  จึงหลงเหลือให้เหน็เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 
ส่วนแหล่งศิลปกรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น บางอย่างองค์ประกอบและรายละเอียด ถูกละทิ งและผุพังตามกาลเวลา 

 
 

 

แผนการบริหารจัดการ 
ระบุแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการ 

- จัดท าข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมอัตลักษณแ์ละวิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะมรดกด้านวัฒนธรรมของท้องถิน่ 

- สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว่เชือ่มโยงกับชุมชนเก่าอืน่ ๆ  ทั งที่สอดคลอ้งกับเทศกาลในปจัจบุันและกิจกรรมเฉพาะท้องถิ่น 

ภาพประกอบส าคัญ  (ขนาด ๔ x ๖ น้ิว  จ านวน  ๒  ภาพ) 
 

 
 

ประเพณีเล้ียงผีโรง หรือผีปู่ ยา ตา ยาย  
พิธีกรรมเก่าแก่ของชุมชนบา้นนาตะกรุด 

 



 
 

ท่าบ้าน สถานที่ขนส่งสินค้าทางน้ า พื้นที่แหง่ความทรงจ าของชุมชนบา้นนาตะกรุด 
เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมอืงจอดเรือข้ึนเดินบกทีบ่ริเวณท่าบา้น 

 
แหล่งข้อมูลส าคัญ  (เอกสารและบุคคล) 
 

 เอกสารอ้างอิง     
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.  (๒๕๖๐).  “ข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์”,  (เอกสารอัดส าเนา). 
ปรุงศรี  กลิ่นเทศ.  “ต านาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในชุมชนเมืองศรีเทพ  (หมู่บ้านนาตะกรุด)”,   
 (เอกสารอัดส าเนา). 
 

 บุคคลอ้างอิง 
     เสมอ  โตมะนิตย์.  (๒๕๖๔).  อายุ ๗๘  ปี  บ้านเลขที่  ๓๖  หมู่  ๑๕  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ   

อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
     ปรุงศรี  กลิ่นเทศ.  (๒๕๖๔).  อายุ  ๘๓  ปี  บ้านเลขที่  ๒๑๒  หมู่  ๒  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ   

อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
     จ ารัส  ปานเงิน.  (๒๕๖๔).  อายุ  ๖๔  ปี  บ้านเลขที่  ๖๑/๑  หมู่  ๑  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ   

อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
     สมพงษ์  โตมะนิตย์.  (๒๕๖๔).  อายุ  ๗๗  ปี  บ้านเลขที่  ๓๖  หมู่  ๑๕  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ   

อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
     ทัศนีย์  ปานเงิน.  (๒๕๖๔).  อายุ  ๕๑  ปี  บ้านเลขที่  ๑๖  หมู่  ๒  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ 



อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
     ชาญ  ตะกรุดแก้ว.  (๒๕๖๔).  อายุ  ๖๒  ปี  บ้านเลขที่  ๓๖  หมู่  ๑  บ้านนาตะกรุด  ต าบลศรีเทพ 

อ าเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์.  สัมภาษณ์,  ๒๐  มกราคม. 
 

 

รายการเอกสารแนบเพ่่อประกอบการพิจารณา 
 

         รายงานการศึกษาพื นที่ย่านชุมชนเก่า บ้านนาตะกรุด ต าบลศรีเทพ อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเตรียมการประกาศ 

เขตอนุรักษ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 

ลงช่่อผู้เสนอ ผู้ช่วยศาตราจารย์กมล  บุญเขต 
ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สถานที่ติดต่อ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โทรศัพท์/E-mail ๐๕๖ – ๗๑๗๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                  
 

แบบเสนอขึ้นทะเบียนมรดกแห่งชาติและมรดกจังหวัด 
 

เลขที่/รหัส พช - ๑๐๐๑ จังหวัด เพชรบูรณ์ 
ช่่อแหล่งมรดก ย่านชุมชนเก่าตลาดหล่มเก่า ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชนิด   มรดกทางวัฒนธรรม   มรดกทางธรรมชาติ   ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ประเภท   เมือง/ชุมชน/ย่าน    

  แหล่งโบราณคดี    
  ศาสนสถาน   
  ซากดึกด าบรรพ์   

  สถาปัตยกรรม/ส่ิงก่อสร้าง 
  ป่าไม้/ป่าชุมชน 

   อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า   
   น้ าตก                               ภูเขา/ถ้ า                   เกาะ/แก่ง   

  ชายทะเล/ชายหาด               ทะเลสาบ/หนอง/บึง/พรุ       ป่าชายเลน   
  ธรณีสัณฐาน/ภูมิลักษณวรรณา     อื่นๆ (ระบุ)  

 

ที่ต้ัง ตลาดหล่มเก่า ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัด (UTM) ๑๖°๕๓'๑๓.๔"N ๑๐๑°๑๓'๓๗.๖"E ขนาดพ้่นท่ี(ไร่) - 
ช่่อเจ้าของ/ผู้ถ่อครอง เทศบาลต าบลหล่มเก่า 
สถานที่ติดต่อ เทศบาลต าบลหล่มเก่า 
โทรศัพท์/E-mail ๐๕๖-๗๐๙๐๑๕ 
แผนที่แสดงที่ต้ังแหล่งมรดกและพ้่นที่กันชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Google Maps                                                                                                                                                
ที่ต้ังแหล่งมรดก: ชุมชนตลาดหล่มเก่า ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 



แผนที่แสดงขอบเขตและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 

 
 

 
ที่มา: Google Maps                                                                                                                                                

ที่ต้ังแหล่งมรดก: ชุมชนตลาดหล่มเก่า ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก 
 

 

       ชุมชนตลาดหล่มเกา่ หรือทีช่าวบ้านเรียกกันว่า ตลาด ๑๐๐ ปี เป็นชุมชนเก่าแก่นบัรอ้ยป ีมีเรือนแถวตั งเรยีงรายอยู่สองฝั่งถนนพิทักษ์

บ ารุงจ าหน่ายสนิค้าเบด็เตล็ด อาหาร และสินค้าหายาก ตลาดหล่มเกา่สร้างโดยชาวไทหลม่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทีส่ืบเชื อสายมาจากชาว

ลาวเวียงจันทน์และหลวงพระบาง จากเอกสารชั นต้นโดยฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในปี พ.ศ. ๒๒๕๐ ได้เกิดข้อพิพาทระหว่าง

เมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบางจนเกิดสงครามใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้คนอพยพมาทางใต้เข้ามาตั งเป็นชุมชนขึ น ได้แก่ เมืองน  าปาด 

(จังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองเลย เมืองด่านซ้าย และเมืองหล่ม จนกระทั่ง ราวปี พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ (รัชกาลที่ ๑) และพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ผลปรากฏว่าไทยตีได้เมืองจ าปาศักดิ์ เมือง

เวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง ทั งสามเมืองจึงตกเป็นประเทศราชของสยามอีกครั งหนึ่ง กองทัพสยามไดก้วาดต้อนราษฎรชาวเมือง

เวียงจันทน์เข้ามาอยู่ในเขตของสยามตั งแต่เมืองลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม จนถึงเมืองราชบุรี ส่วนราษฎรชาวเมือง

เวียงจันทน์และหลวงพระบาง บางส่วนได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเขตเมืองน  าปาด เมืองนครไทย และเมืองหล่ม และในปี พ.ศ. 

๒๓๖๙ เกิดสงครามครั งประวัติศาสตรร์ะหว่างกองทัพเจา้อนวุงศ์ กษัตริยเ์วียงจันทน ์และกองทพัของสยาม ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผลปรากกฎ

ว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้พ่ายแพ้สงครามให้แก่สยาม กองทัพสยามจึงกวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทน์แบบเทครัวครั งใหญ่ท าใหเ้มืองหล่ม มี

ประชากรชาวลาวเพ่ิมมากขึ น (ฝ่ายประมวลเอกสารและ จดหมายเหตุ, ๒๕๔๓) พบหลักฐานจากพระธาตุหลวงลาวรูปทรงดอกบัวตูมแปด

เหลี่ยม ณ วัดทุ่งธงไชย ภายในกรุพระธาตุพบจารึกแบบแผ่นโลหะ จารึกสังกาด ๙๗ ตัว (พ.ศ. ๒๒๗๘) ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย 

(สงวน รอดบุญ, ๒๕๕๖, อ้างถึงใน ธีระวัฒน์ แสนค า, ๒๕๕๖) เห็นได้ว่าการอพยพของชาวลาวมาตั งถิ่นฐานที่เมืองหล่มในอดีตเกิดขึ นหลาย

ครั ง ส่งผลท าให้บ้านเมืองเกดิความแออัด และในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ จึงเป็นเหตุให้พระสุริยวงษามหาภักดีเดชชนะสงคราม เจ้าเมืองหล่ม ไดท้ า

การย้ายเ มืองหล่มไปสร้างใหม่บริเวณบ้านท่ากกโพธิ์ ฝั่งตะวันออกของแม่น  าป่าสัก ซึ่งเป็นท าเลที่อุดมสมบูรณ์ พื นที่เหมาะแก่การท า

เรือกสวนไร่นา ประกอบกบัแม่น  าป่าสักสามารถใช้สญัจรในการขนส่งสนิค้า และค้าขายกับเมืองต่าง ๆ  ได้สะดวก โดยเรียกเมืองที่สร้างใหม่วา่ 

“เมืองหล่มสัก” ส่วนเมืองเดิมให้เรียกว่า “หล่มเก่า หรือเมืองเก่า” (กลุิสรา, ๒๕๖๐) 

       จึงกล่าวได้ว่า “ชาวไทหล่ม” ส่วนใหญ่สืบเชื อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวล้านชา้ง หรืออาจเรียกได้ว่าเปน็ “กลุ่มชาวลาวพลัดถิ่น” ที่

อพยพมาจากสาเหตุของภยัสงคราม ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ย่อมแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของการด ารงชีวิต ดังนั นจึงมีความเป็นไปได้

อย่างยิ่งที่ชาวไทหลม่ จะน าเรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการด ารงชีวิต ที่เคยสัมพันธ์กับกลุ่มตนเองในอดีตเม่ือครั งอยู่เวียงจันทน์

และหลวงพระบาง มาสร้างความรู้สกึร่วมความเป็นกลุ่มและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  การสร้างอัตลักษณ์บางอย่างจึงมาจากพื นฐาน

ความเชื่อดั งเดิมที่มีความสัมพันธ์กับอดีต (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, ๒๕๔๕) เช่นเดียวกับงานศึกษา “บั งไฟของชาวอีสานพลัดถิ่น” ของกลุ่ม

ชุมชนลาวอพยพในอเมรกิา ได้ใช้งานบุญบั งไฟเป็นสัญลกัษณใ์นฐานะเปน็ “บุญบ้านเกิด” ท าให้บญุบั งไฟเปน็สญัลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีส่ร้าง

ความรู้สึกร่วมเป็นกลุ่มเดียวกันของคนพลัดถิน่ในซีแอตเติล จึงเห็นว่าขณะที่ผู้คนในซกีโลกหนึ่งได้กลายเป็นพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง แต่

วิถีชีวิตของกลุ่มคนยังผูกโยงไว้กับถิ่นฐานบ้านเกิดได้ (แวง พลังวรรณ, ๒๕๔๕) เฉกเช่น “ชาวไทหล่ม” ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติ วิถีชีวิตแบบ

ดั งเดิมตามบรรพบุรษุจนกลายเปน็อัตลักษณท์างชาติพันธุ์ได้อย่างน่าสนใจ เช่นการปฏิบัติตาม “ฮีตสิบสอง” หรือ ประเพณีวัฒนธรรมของ

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวลา้นช้าง การสื่อสารด้วย “ภาษาหลม่” หรือที่ชาวไทหล่มเชื่อว่าเปน็ภาษาที่มาจาก “ภาษาลาวเวียง” มีส าเนียงหางเสียง

ต่างกันไปนิดหนอ่ยแต่โทนเสยีงจะนุม่นวลเหมือนภาษาอีสานผสมภาษาล้านนา ความเป็นระบบเครือญาติที่ยดึถือล าดับชั นผู้อาวุโส ความเชื่อ

เรื่องแถนและผีบรรพบุรุษในลักษณะเดียวกับชาวลาว 

       ใจกลางชุมชนตลาดหล่มเก่า มีเส้นทางสัญจรคือถนนพิทักษบ์ ารุงเป็นหลัก มีพื นที่ศูนย์รวมเล็ก ๆ ในชุมชน ณ ลานวัดสะเกศ ลาน
โรงเรียนอนุบาลหล่มเกา่ มีตลาดสดด้านในใจกลางชุมชน มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเชื่อมโยงกับกลุ่มเรือนแถวไม้ที่เป็น



หลักฐานแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรือง ภูมิปัญญา และพัฒนาการของชุมชนตลาดเทศบาลต าบลหล่มเก่า สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและความเชือ่ที่
สืบต่อกันมาของชาวหล่มเกา่ตั งแตต่ั งถิ่นฐานจนถึงปจัจบุันที่ยังคงท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตของชาวหล่มเก่า ท าให้เป็นสิ่งพิเศษที่กลุ่ม
เรือนแถวไม้นั นมีคุณค่าและมีความส าคัญกว่าอาคารอืน่ กลุ่มเรือนแถวไม้ส่วนใหญ่ในชมุชนมีอายมุากกว่า ๑๐๐ ปี เป็นลกัษณะเรือนค้าขายที่
ประตูเรือนแถวเป็นบานเฟ้ียมไม้ ขนาดสองชั นมีระเบยีงด้านหน้ายาวต่อเนื่องกัน มีความสวยงามท าจากวัสดุที่เป็นไม้สีเดียวกันตลอดแนว 
ตั งอยู่ ๒ ฟากฝั่งถนน ซึ่งพื นทีด่ังกล่าวแสดงให้เหน็ถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่สามารถอนรุักษแ์ละสบืทอดไว้ได้เปน็อย่างดี เช่น การตักบาตร
ท าบุญเช้าทุกวันพระใหญ่ที่บริเวณสี่แยกใจกลางตลาด ขบวนแหเ่ทยีนพรรษาทีผ่่านแนวถนนสายหลัก การจัดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณ
สามแยกด้านในตลาด และยังเป็นพื นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายของชาวอ าเภอหล่มเก่า 
 

 
องค์ประกอบส าคัญของแหล่งมรดก  

๑. องค์ประกอบส าคัญทางกายภาพ 
         - บ้านเก่า 
         - แหล่งศิลปกรรมภายในชมุชน ได้แก่ วัดตาล วัดทุ่งธงไชย วัดม่วงชุม วัดศรีมงคล วัดศรีสมัุงค์ วัดสระเกศ และวัดวังเวิน 
         - อาคารแถวไม้โบราณแบบชั นเดียวและสองชั น 

๒. องค์ประกอบส าคัญที่ไม่เป็นกายภาพ 
         - ประเพณีตามความเชื่อของชุมชนตามฮีตสิบสองคลองสิบสี ่เช่น เลี ยงปี,ประเพณีกินดองเจ้า,ประเพณสีรงน  าพระ,ประเพณี

สรงน  าเจ้าพ่อ-เจา้แม่ ประเพณแีหก่ัณฑ์หลอน ประเพณขีนมเสน้ และประเพณแีขง่เรือยาว 

         - พิธีกรรม ของชุมชน เช่น พิธีแขวงทุง พิธีปัว พิธีกินดองเจา้ และพิธีเลี ยงปีเจา้พ่อ 

         - ต านาน นิทาน เรื่องเล่าของชุมชน เช่น  

                    นิทานพื้นบ้าน: เรื่อง ไอ้ตาบอดกับไอ้ติดอ่าง 

    : เรื่อง ก าพร้าบักส่าน 

        ต านาน : เรื่อง บ่อน  าศักดิ์สิทธิ์ 

        เรื่องเล่า : เรื่องเล่า วัดตาล 

    : เรื่องเล่า หลวงพ่อใหญ่ 

    : เรื่องเล่า พระพุทธรูปสาวกหลวงพ่อใหญ่ 

         - ภาษาพื นถิ่นที่ยังคงแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

         - อาหารพื นถิ่น คาว-หวาน 

         - พืช สมุนไพรพื นถิ่น 

         - บุคคลส าคัญของชุมชน เช่น ก านันต่าง ๆ  

         - คาถาอาคมพื นถิ่น  
 

การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
 

เป็นแหล่งเรยีนรู้ของชุมชน และบุคคลที่สนใจในประวัติศาสตร์ทอ้งถิ่นประจ าอ าเภอหล่มเก่า 
 
 

 
 



คุณค่าตามหลักเกณฑ์มรดกชาติ 
 

  ๑. เป็นผลงานชิ้นเอกจากอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ของมนุษย์  
  ๒. เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนค่านิยมหรือแนวคิดทีส่ าคัญในด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม 

อนุสรณ์ศิลป์ การวางผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ 
  ๓. เป็นผลงานที่เป็นประจักษ์พยานที่ส าคัญยิ่ง หรือที่โดดเด่น ของประเพณีวัฒนธรรม หรืออารยธรรมที่ยังคงอยู่ หรือที่

สิ้นสุดไปแล้ว  
 ๔. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของประเภทอาคาร งานสถาปัตยกรรม หรือผลงานทางเทคโนโลยี หรือภูมิทัศน์ ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงช่วงเวลาที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  
  ๕. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน หรือการใช้ทะเลตามประเพณีนิยม ซึ่งเป็นตัวแทนของ

วัฒนธรรม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม  
  ๖. เป็นผลงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรง หรืออย่างเป็นรูปธรรม กับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังด ารงอยู่ แนวคิด ความ

เชื่อ งานศิลปะ หรือวรรณกรรมที่มีความส าคัญมาก  
 
  ๗. เป็นพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์สุดยอดทางธรรมชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่มีความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่น และมี

ความส าคัญด้านสุนทรียภาพ  
  ๘. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นแสดงใหเ้ห็นขั้นตอนส าคัญในประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงบันทึกของชีวติ กระบวนการ

ส าคัญทางธรณีวิทยา ที่ยังด าเนินอย่างต่อเน่ืองในพัฒนาการของภูมิลักษณ์ หรือ ลักษณะส าคัญทางธรณีสัณฐานหรือ
ภูมิลักษณะวรรณา  

  ๙. เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาที่ส าคัญในวิวัฒนาการและ
พัฒนาการของพื้นแผ่นดิน น้ าจืด ระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล และชุมชนของพืชและสตัว์  

 ๑๐. เป็นถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติที่ส าคัญที่สุด และมีคุณค่าที่สุดส าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง่
ที่ตั้ง รวมถึงถิ่นที่อยู่ ของสิ่งมีชีวิตที่ถกูคุกคาม ซึ่งมีคุณค่าโดดเด่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ หรือการอนุรักษ์ 

 

คุณค่าโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 
รายละเอียดและเหตุผล : 
       ชุมชนตลาดหล่มเกา่ เป็นย่านการค้าและศูนยก์ลางชุมชนทีอ่ยู่อาศัยดัง่เดิมทีมี่ประวัติศาสตร์มายาวนานอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี กลุ่มคนที่
ย้ายเข้ามาตั งบา้นเรอืนจะมีทั งชาวไทยและชาวลาว พื นทีข่องหล่มเกา่ในอดีตเป็นเหมือนกับชายแดนระหว่างสองอาณาจักร ซึ่งเคยเกิดเหตุ

สงครามหลายเหตุการณ ์เช่น สงครามภายในอาณาจกัรลา้นช้าง การก่อกบฏต่าง ๆ  และสงครามโลกครั งที่ ๒ ท าให้ผูค้นจากฝั่งลาวอพยพมา

บริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนามาตามกาลเวลามีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น
สถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ที่ยงัคงใช้ส าหรับค้าขายจนถึงปจัจบุัน ประเพณตี่าง ๆ  ของชุมชนที่ยงัคงมีการสบืทอดจากรุน่สูรุ่่นมาจนถึงปัจจุบัน 
 

 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน  (ประเมินทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม) 
-  ความเป็นองค์รวม  
-  ความสมบูรณ์  
-  การปราศจากสิ่งคุกคาม  

       มาก 
  มาก 
  มาก 

      ปานกลาง 
      ปานกลาง 
      ปานกลาง 

  น้อย 
  น้อย 
  น้อย 

 

ความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยรวม 

  มาก   ปานกลาง   น้อย 



รายละเอียดและเหตุผล : 
ชุมชนตลาดหล่มเก่า เปน็ชมุชนการค้า ที่ยังคงมีอาคารเรอืนแถวไม้ที่ยังคงหลงเหลือมาถึงปจัจบุัน ในภาพรวมของตลาดหลม่เก่า ถือว่ามี

องค์ประกอบค่อนข้างสมบูรณ์ 
 

 

ความแท้  (ประเมินเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมหร่อประเด็นทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกแบบผสม) 
-  รูปร่างและการออกแบบ  
-  วัสดุและเน้ือหา  
-  การใช้ประโยชน์และหน้าที่ใช้สอย  
-  ประเพณี เทคนิค และระบบการ
บริหารจัดการ  
-  ต าแหน่งที่ตั้งและบริบทโดยรอบ  
-  ภาษาและรูปแบบของมรดกเชิง 
นามธรรมอื่นๆ  
-  จิตวิญญาณและความรู้สึก  
-  อื่น ๆ (ระบุ)  

       มาก 
       มาก 
       มาก 
       มาก 

   
       มาก 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 

  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

           ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

  น้อย 
  น้อย 
  น้อย 
  น้อย 

 
  น้อย 
  น้อย 

 
  น้อย 
  น้อย 

ความแท้โดยรวม        มาก   ปานกลาง   น้อย 
รายละเอียดและเหตุผล : 
       ชุมชนตลาดหล่มเกา่ มีอาคารเรือนแถวไม้โบราณเป็นองค์ประกอบส าคัญทางกายภาพ บางส่วนมีความเปลี่ยนแปลงจากการใช้งาน 

นอกจากนี ยงัมีการรกัษาวัฒนธรรม ประเพณีส าคัญไว้ เช่น ประเพณเีลี ยงปี ประเพณีกินดองเจ้า ประเพณสีรงน  าพระ และประเพณีสรงน  าเจา้

พ่อ-เจ้าแม่ เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไม่มากนัก 
 

 

สภาพปัญหาในปัจจุบัน 
-  ขาดการดูแลรักษา/ถูกทิ้งร้าง  
-  เสี่ยงจากภัยจากธรรมชาติ  
-  ถูกบุกรุกหรือท าลายโดยประชาชน

หรือนักลงทุน  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ

หน่วยงานภาครัฐ  
-  ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ

ภาคเอกชน  
-  การใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม  
-  ขาดการจัดระเบียบในพื้นที่แหล่ง

มรดก  
-  ขาดการจัดระเบียบพื้นที่รอบนอก

แหล่งมรดก  
-  อื่น ๆ (ระบุ)  
 

  มาก 
  มาก 
  มาก 

 
       มาก 

 
  มาก 

 
  มาก 
  มาก 

      
      มาก 

 
  มาก 

  ปานกลาง 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
           ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 

 
  ปานกลาง 

  น้อย 
  น้อย 

                น้อย 
 

                 น้อย 
 

  น้อย 
 

  น้อย 
  น้อย 

 
  น้อย 

 
  น้อย 

 

สภาพปัญหาโดยรวม   มาก   ปานกลาง   น้อย 



รายละเอียดและเหตุผล : 
ชุมชนตลาดหล่มเก่า มีพัฒนาการตามกาลเวลาที่ผ่านมาตั งแต่การตั งถิ่นฐานของชาวหล่มเก่า  มีวิถีชีวิตร่วมกับกายภาพและ

สถาปัตยกรรมพื นถิ่นของชาวหล่มเก่า ปัจจุบนัอาจจะประสบปัญหาการเสื่อมโทรมทางกายภาพ ขาดการจัดการที่เหมาะสม และมีการปรับ
พื นที่ในการใช้สอยใหม่ จึงส่งผลให้รูปแบบ ลักษณะ และบรรยากาศของชุมชนเปลี่ยนไป แต่ไม่มากนัก 

 
 

แผนการบริหารจัดการ 
ระบุแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการ 

- จัดท าข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมอัตลักษณแ์ละวิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะมรดกด้านวัฒนธรรมของท้องถิน่  

- สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชือ่มโยงกับชุมชนเก่าอืน่ ๆ  ทั งที่สอดคลอ้งกับเทศกาลในปจัจบุันและกิจกรรมเฉพาะท้องถิ่น 

 

ภาพประกอบส าคัญ  (ขนาด ๔ x ๖ น้ิว  จ านวน  ๒  ภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งข้อมูลส าคัญ  (เอกสารและบุคคล) 
 

 เอกสารอ้างอิง     
     กิตติกุล  บุญเปลี่ยน และคณะ.  (๒๕๖๓).  “แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตลาดเทศบาลต าบลหล่มเก่า  
           อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์”,  สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุปทุมธานี. 
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