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 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ประเมินสภาพท างกายภาพของโบราณสถาน 
วเิคราะห์สภาพปัญหา  และเสนอแนวทางการจดัการโบราณสถาน ในจงัหวดัอุตรดิตถ์  การประเมิน
สภาพทางกายภาพของโบราณสถาน  พบวา่ปัญหาการจดัการโบราณสถานในพื้นท่ีศึกษา มี 5 
ประการ  ไดแ้ก่ 1) ขาดการสนบัสนุนและพฒันาดา้นการศึกษาและวชิาการ  2) ขาดการพฒันาดา้น
การเขา้ถึงแหล่ง 3) ขาดการพฒันาดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน 4) มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของ
แหล่งจากธรรมชาติ และ 5) มีความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพของแหล่งจากการกระท าของมนุษย ์ 
 ส่วนแนวทางการจดัการโบราณสถาน ส าหรับภาครัฐและภาคประชาชนนั้น การศึกษา
คร้ัง น้ีเห็นวา่ควรมี 5 แนวทาง ส าหรับปัญหาแต่ละประการ ดงัน้ี  แนวทางท่ี 1 เพื่อพฒันาดา้น
การศึกษาและวชิาการ  ประกอบดว้ยกิจกรรม ท่ีเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ โบราณสถาน การเก็บ
ขอ้มูลโบราณสถาน เพิ่มเติม  เผยแพร่ขอ้มูลทางวชิาการ จดัตั้งศูนย์ รวบรวมขอ้มูล บรรจุเน้ือหา
เก่ียวกบัโบราณสถานในหลกัสูตรการเรียน รวมถึงการสนบัสนุนการวจิยัระดบัทอ้งถ่ิน แนวทางท่ี 2 
เพื่อพฒันาการเขา้ถึงแหล่ง  ประกอบดว้ยกิจกรรมการ พฒันาและดูแล รักษาเส้นทางคมนาคมเพื่อ
ความสะดวกและปลอดภยั แนวทางท่ี 3 เพื่อพฒันาสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ประกอบดว้ย กิจกรรม
สร้างระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และดูแลรักษาอยา่งเหมาะสม  แนวทางท่ี 4 เพื่อลดความ
เส่ียงต่อการเส่ือมสภาพจากธรรมชาติ ประกอบดว้ยกิจกรรมอนุรักษแ์ละ ดูแลรักษาโบราณสถาน
อยา่งต่อเน่ือง  แนวทางท่ี 5 เพื่อลดความเส่ียงต่อการเส่ือมสภาพจาก มนุษย์ ประกอบดว้ย กิจกรรม
ดูแลรักษาโบราณสถาน  เผยแพร่ความรู้ด้ านกฏหมาย  และบงัคบัใชก้ฏหมายเก่ียวกบัโบราณสถาน
อยา่งเคร่งครัด รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของโบราณสถาน 
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 This research aims at assessment of physical condition, analyze the problem and 
propose guideline for management of ancient monuments in Uttaradit province.  
 The assessment of physical condition of the ancient monuments in the study area found 
that there are 5 management problems as follows. 1) Lacking of educational and academic activities 
to support the monuments. 2) Lacking of developed communication routes to support accessing to 
the monuments. 3) Lacking of basic public utilities and infrastructures. 4) Risk to the deterioration 
from nature. 5) Risk to the deterioration from human activities. 
 This study therefore proposes 5 management guidelines for the government and the 
public sectors. These are as follows. 1) Guideline for development of education and academic 
programs which comprises activities that can strengthen knowledge about history of ancient 
monuments, obtain more appropriate academic data, disseminate academic information, develop 
information centre for supporting local schools and researchers. 2)  Guideline for the development of 
communication routes to support accessing to the monuments. 3) Guideline for the development 
and maintenance of basic public utilities and infrastructures.  4) Guideline for reduce the risk of 

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