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  การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาความตระหนักและแนวคิดของการดําเนินการอนุรักษโบราณ
สถานท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร และการใชประโยชน การใหความสําคัญ การให
คุณคาตอโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรภายใตกรอบทัศนคติและมุมมองตางๆ ของรัฐและชุมชน
ตั้งแตป 2521- 2549 เพื่อช้ีใหเห็นถึงขอดีขอเสียและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับโบราณสถานและ
ผลกระทบตอรัฐ ประชาชน และสังคม ตลอดจนผูมีสวนไดเสียที่เกิดข้ึนจากการอนุรักษโบราณสถาน 
ผลการศึกษาพบวา พื้นที่ เกาะรัตนโกสินทรมีโบราณสถานตั้งอยูมากมาย แตรัฐเลือกที่ จะทุมเท
งบประมาณและทรัพยากรตางๆ อนุรักษโบราณสถานเฉพาะท่ีรัฐเห็นคุณคาและใหความสําคัญเพียง
ไมกี่แหงเทานั้น สวนใหญเปนโบราณสถานท่ีมีอายุเกาแตต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 ลงไป และเปนโบราณ
สถานท่ีมีความเกี่ยวของกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเทานั้น การอนุรักษภายใตแนวคิดนี้  
จึงกอใหเกิดปญหามากมาย อาทิ ความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และรัฐกับชุมชน 
อีกทั้งรื้อถอนอาคารโบราณที่รัฐเห็นวา ไมมีคุณคาทางเพียงพอที่จะเปนโบราณสถาน แตในอีก    
มุมมองหนึ่ง กลับมีคุณคาและความหมายตอประวัติศาสตรของชุมชนและสังคม ดังกรณีที่เกิดข้ึนกับ
อาคารโรงพิมพคุรุสภา ศาลาเฉลิมไทย กลุมอาคารศาลฎีกา นอกจากนี้ ดวยความที่รัฐเห็นวา “คน” 
เปนอุปสรรคตอการอนุรักษ รัฐจึงหาวิธีการกันคนออกไปจากเกาะรัตนโกสินทรดวยมาตรการตางๆ 
มาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดการไลรื้อชุมชน แตกลับนํามาซึ่งความขัดแยงอยางรุนแรง กระนั้น แมการ
อนุรักษจะสงผลกระทบตอชุมชนและสังคมในทางลบ แตดานเศรษฐกิจกลับทําใหนักทองเท่ียวทั้ง   
ชาวไทยและตางชาติเขามาทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนทุกป สงผลใหอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวของไทยและกรุงเทพมหานครในภาพรวมดีข้ึน มีรายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น กระทั่ง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลายเปนรายไดหลักของประเทศ ดวยเหตุนี้ทําใหรัฐตองดําเนินการ
อนุรักษโบราณสถานในเกาะรัตนโกสินทรเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  
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 The aim of this study was to examine awareness and conceptualization of the 
conservation of historic sites in the Koh Rattanakosin island. The study also investigated 
utilization and attention to any significance and values of those sites in the Koh Rattanakosin  
within government’s and community’s perspective frameworks during B.E. 2521 – 2549. 
Consequently, the study could point out advantages/disadvantages and impacts towards the 
historic sites, as well as the government, people, and society as a whole – particularly 
stakeholders of the mentioned conservation. The study found that there were a substantial 
number of historic sites located in the Koh Rattanakosin Island, but the government devoted 
many budgets and resources for a few sites which it considered as values. Many of them 
were the historic sites built during and before the reign of King Rama V, which were 
associated with Nation-Religion-Monarchy discourse. This conservative way within this 
perspective resulted in some problems; for instance, conflicts between the public sectors, and 
the government and community. The government, furthermore, demolished several old 
buildings since it did not consider as historic sites. On the other hand, those were rich of 
historical values and meaningfulness for community and society, such as the Kurusapha 
Building, Sala Chalermthai, and the Supreme Court Buildings. In addition, because the 
government considered “human” as an obstacle for conservation, the former attempted to 
constrain the latter from the Koh Rattanakosin Island by various methods; for example 
community removal which caused coming serious conflicts. This way of conservation can be 
said to have a negative impact towards community and society. However, it led to a positively 
economic one, because there was a gradual increase in both Thai and foreign tourists in 
Bangkok each year. The overview of tourist industry of Thailand and Bangkok was positive, 
for the country earned big incomes from tourism as one of the main sources. As a result, the 
government has been conducting conservation of the historic sites in the Koh Rattanakosin 
Island so far. 
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