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50101901 : สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 
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 กรรณิการ์ สธีุรัตนาภิรมย์ : กรุงธนบรีุ ในสมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสนิทร์. อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ศ.ดร.ม.ร.ว. สริุยวฒุิ  สขุสวสัดิ ์และ รศ.ดร. รัศมี  ชทูรงเดช. 467 หน้า. 
 

การศึกษาวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ศึกษาวิจยัพฒันาการทางกายภาพของเมืองธนบุรีใน
สมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสนิทร์ โดยใช้หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการสํารวจร่องรอยหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร์โบราณคดีท่ียงัคงเหลืออยู่ และการขุดค้นทางโบราณคดีจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ 
ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ คลองคเูมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) สถานีรถไฟ
ธนบรีุ (เดมิ)  

จากการศึกษาวิจัยพบว่าชุมชนธนบุรีมีพัฒนาการมาจากการตัง้ถ่ินฐานของชุมชน
เกษตรกรรมริมนํา้แลบบกระจดักระจายโดยมีศาสนสถานเป็นศนูย์กลาง ชมุชนจะมีความหนาแน่น
มากบริเวณฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม การเข้ามาของชาวตะวนัตกโดยเฉพาะเพ่ือ
การพาณิชย์นานาชาติทําให้มีการขดุคลองลดั คลองลดัท่ีเกิดขึน้ทําให้ภมูิลกัษณ์เปล่ียนแปลงไป 
โดยเมืองได้ขยายไปทางฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม มีการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ี
เมือง การกลายเป็นเมืองของธนบุรีนัน้ประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ คือ ชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ย่าน และบ้านเมือง ทําเล ท่ีตัง้ ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ี และผลิตผลทางการ
เกษตร 

นอกจากนัน้ การศกึษาทางโบราณคดีได้เพิ่มพนูประเด็นรายละเอียดตา่งๆ ท่ีหลกัฐาน
ทางประวตัิศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึง ได้แก่ ลกัษณะและขอบเขตของตวัเมืองบางกอก ลกัษณะของ
ป้อมปราการและกําแพงเมืองธนบรีุ ผู้ศกึษาเสนอว่าควรมีการขดุค้นทางโบราณคดีเพ่ือตรวจสอบ
ประเดน็สําคญัตา่งๆ คือ ชมุชนธนบรีุในระยะแรกเร่ิม ตําแหน่งท่ีตัง้ของเมืองและขอบเขตของเมือง
ในอดีต และกําแพงเมืองบางกอก และควรมีการสํารวจทางโบราณคดีเพิ่มเติมในพืน้ท่ีตามริมนํา้
และลําคลองสําคญัในพืน้ท่ีใกล้เคียง 
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 The objective of the research is to study the physical development of Thonburi 
city by integrate the knowledge of Thonburi history during Ayutthaya and early Rattanakorin 
periods with archaeological evidences from the survey of historical and archaeological traces 
and the excavation of 4 sites, Vichai Prasit Fort, the rampart and moat of Thonburi city (Ban 
Kamin Canal), the former of minister of commerce area and the former of Thonburi train staion 
area.  
 The results demonstrate that the settlement at Thonburi is developed from the 
agriculture villages, which located along the former Chao Phraya river and canal. The western 
part of the former of Chao Phraya river was more density of community than the eastern part. 
After a manmade straight shortcut canal was dug during the reign of the King Phra Chai Racha 
(A.D.1524-1546), the appearance of the Thonburi area had been changed. However, the 
urbanization of Thonburi was developed from the following factors: community, a relatively 
large, dense and permanent settlement, strategic location and fertilization. 
 Archaeological evidences prosper and bring to together diverse source materials to 
more details of the historical knowledge which the historical record could not provided such as 
the form and boundary of Bangkok city, the appearance of Thonburi forts and city wall, and the 
level of ancient floor etc. Many issues should be examined by using archaeological survey and 
excavation method such as the outer ancient settlement around the city, the location, boundary 
and form of city. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สภาวิจยั
แห่งชาติ (สกว.) East West Center (EWC) และ University of Hawaii at Manoa (UHM) และ
ได้รับการช่วยเหลือสนบัสนนุจากหน่วยงานและบคุลากรตา่งๆ ดงันี ้

คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล พิพิธภณัฑ์ศริิราชพิมขุสถาน มหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ อาจารย์ท่ีปรึกษาและประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สขุสวสัดิ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั รอง
ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชทูรงเดช อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รองศาสตราจารย์สรุพล นาถะพินธุ และอาจารย์เอนก สีหามาตย์ รอง
อธิบดีกรมศลิปากร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

Prof. Miriam T.Stark อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี UHM Prof. Christien Peterson, Prof. 
William Chapman, UHM และ Prof. Laura L. Junker, University of Illinois at Chicago  

คณาจารย์และบคุลากรในภาควิชาโบราณคดี ประกอบไปด้วย  รองศาสตราจารย์มยรีุ  
วีระประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชัรี สาริกบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ รอง
ศาสตราจารย์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ เอือ้ตระกูลวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชวลติ ขาวเขียว อาจารย์ประอร ศลิาพนัธุ์ อาจารย์ ดร. สฤษดิ์พงศ์ ขนุทรง อาจารย์ผสุดี รอดเจริญ 
คณุบณัฑิตย์ สมประสงค์  

ผู้สนับสนุนการศึกษาทางโบราณคดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ 
อาจารย์ นพ. สมทุร จงวิศาล อาจารย์ปฐมฤกษ์ เกตทุตั ดร.อําพนั กิจงาม ดร.ปริวรรต ธรรมปรีชา
กร ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์ อ.ดร.กฤษณ์ วนัอินทร์ นกัวิชาการท่ีช่วยเหลือด้านข้อมลูและร่วมสํารวจและ
ขุดค้น ได้แก่ นายชัยยศ เจริญสนัตติพงศ์ นายอรรถชัย ลิม้เลิศเจริญวนิช รวมทัง้นักศึกษาและ
เพ่ือนผู้ให้กําลงัใจมาโดยตลอดทัง้ในฮาวายและไทย ซึง่ไมอ่าจกลา่วถึงได้ทัง้หมดในท่ีนี ้ 

บิดา มารดา และครอบครัว ผู้สนบัสนุนผู้วิจยัมาตลอดชีวิต คณุความดีอนัอาจพึงมีได้
ในการวิจัยครัง้นี ้ขอมอบให้บิดามารดา และคณาจารย์ หากผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้
เพียงผู้ เดียว 
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