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48101910: สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
คําสําคญั: การศึกษาผลกระทบโบราณสถานของชาตใินกรุงรัตนโกสนิทรชั้นใน

สุนิสา จิตรพันธ: การศึกษาผลกระทบตอโบราณสถานของชาติในกรุงรัตนโกสินทรชั้นในตั้งแตป พ.ศ.
2394 –ปจจุบัน อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์. 481 หนา.

การศึกษาผลกระทบตอโบราณสถานของชาติในกรุงรัตนโกสินทรชั้นในจากการพัฒนา ตั้งแตป พ.ศ.
2394 - ปจจุบัน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเอกสารทางวิชาการ และศึกษาภาคสนามจากการขุดแตง ศึกษา และจัดทํา
ผลสรุปการวิเคราะหทางวิชาการจากการขุดแตง 5 แหลง ไดแก 1. การขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี(บริเวณคลองคูเมือง
เดิม) 2. การขุดคน/ขุดแตงพระราชวังบวรสถานมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 3. การขุดคน/ขุด
แตงบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย 4 .การขุดคน/ขุดแตงบริเวณพ้ืนท่ีกระทรวงพาณิชย(เดิม) 5. การ
ขุดคน/ขุดแตงบริเวณพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน(เดิม) ทาเตียน

เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาประเทศตั้งแต พ.ศ.2394 จนถึงปจจุบัน ท่ีมีผลกระทบตอโบราณสถานของชาติ
ในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน โดยดําเนินการศึกษาขอมูลทางวิชาการและการขุดคนขุดแตงทางโบราณคดี จาก
กรณีศึกษาท้ัง 5 แหลง นํามาเปรียบเทียบกับลักษณะทางกายภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน และหลังจากสรุปผลการวิจัย
ตามระเบียบวิธีการวิจัยแลว พบวา การพัฒนาประเทศตั้งแต พ.ศ. 2394 – ปจจุบัน สงผลกระทบตอโบราณสถาน
ของชาติในกรุงรัตนโกสินทรชั้นในเปนอยางมาก และทําใหหลักฐานทางประวัติศาสตร และโบราณคดี ขาดความ
สมบูรณ และขาดความตอเนื่องทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโบราณสถานสงผลกระทบตอ
ทัศนียภาพเมืองในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ตลอดจนการใชประโยชนท่ีดิน เสนทางการสัญจร สถานท่ีสําคัญ
และคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี

ผูวิจัย ไดเสนอใหรัฐกําหนดนโยบายการอนุรักษพ้ืนท่ีประวัติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณกรุง
รัตนโกสินทรชัน้ในใหเปนพ้ืนท่ีประวัติศาสตรกําหนดเขตอนุรักษในภาพรวมแหลงโบราณสถาน สถาปตยกรรม และ
ศิลปกรรมของชาติในเขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน จะตองมีมาตรการตางๆและการบังคับใชกฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เกีย่วของอยางเครงครัด เปนธรรม เสมอภาคสงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษา  หนวยงานทางราชการและเอกชน
ท่ีเกี่ยวของจัดทํากิจกรรม บูรณาการความรวมมือ ชวยเหลือ ปกปอง อนุรักษพ้ืนท่ีท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
ใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธทางวิชาการ และทําความเขาใจแกนักวิชาการและประชาชนท่ัวไป ใหท่ัวถึง  เพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นแกประชาชน รวมท้ังชี้ใหเห็นถึงปญหาและความเสียหายท่ีมีผลกระทบมาจาก
การพัฒนาและการบูรณะโบราณสถานและแหลงโบราณสถานท่ีไมเปนไปตามหลักวิชาการทางดานอนุรักษ จะสงผล
ใหเกิดความเสียหายและเปนการทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรและความเปนเอกลักษณของชาติไทย

ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศิลปากร
ลายมอืชือ่นักศึกษา.............................................. ปการศึกษา 2555
ลายมอืชือ่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.........................................................
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48101910: MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY
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MONUMENT/DEVELOPMENT
SUNISA CHITRBHANDH : IMPACT TO NATIONAL MONUMENT IN BANGKOK FROM

DEVELOPMENT : A CASE STUDY ON KRUNG RATTANAKOSIN. THESIS ADVISOR : PROF. M.R
SURIYAVUDH SUKHASVASTI, Ph.D. 481 pp.

The researcher aims to provide an academic analysis into the issues pertaining to the
protection against impact and preservation of the national ancient monuments situated in the
inner parts of Rattanakosin; from both deliberate and unforeseen developmental actions that
may lead to the deterioration of its cultural value and significance.

This research studies and analyses academic documents and excavation field studies
from 5 significant archaeological sites from the inner parts of Rattanakosin as follows:
1. Areas of excavation at the Thonburi’s wall (The canal area of the old city) 2. Areas of the
Bowasathansutthawat Palace, Thammasat University, Tha Pra Chan Campus 3. Areas of the
construction at the Sanamchai Sky Train Station 4. Areas of excavation in the  (Old) Ministry of
Commerce 5. Areas at the (Old) Department of Internal Trade, Thatien

The researcher has studied the various developments that may pose as a threat and
cause damaging affects on Thailand’s national historical sites. These developments have caused
for many of the vital historical evidence in these sites to be damaged and destroyed. Hence,
deteriorating its historical and cultural significance, and proposed this to state policy for
preserving the historic area, especially in the inner part of Rattanakosin have to specify to be the
conservative area. The archaeological site, architecture in the inner part of Rattakosin have to
enforce to use the law which relevant to regulations by strict, equitable, and encourage the
educational agencies, the government and the private company that involves to arrange
activities, the integration, the cooperation, protection, preservation the area that is the historical
evidence, and advertisement in the academic to make the understanding among scholars and
the general people extensively. For strengthen understanding with Thai people as well as
pointing out the problems, and the restoration of the archaeological sources that do not comply
with the principles of conservation that will damage the historical evidence of Thailand.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนงานการศึกษา
คนควาวิจัยที่ตองเพียรพยายามจัดทําเปนอยางมาก ตองใชความรูความสามารถ และประสบการณ
จากการทํางานดานโบราณคดี การลงมือปฏิบัติงานดานวิชาการโบราณคดีในฐานะนักโบราณคดี
ประสบการณดานการบริหารงานโบราณคดี จนไดรับความสําเร็จ

ในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ไดรับความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษา คณาจารย
เพื่อนนักศึกษา ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนอยางมาก  ที่ไดให
การปรึกษาหารือ และใหความชวยเหลือเปนอยางดี ตลอดมา นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจาก
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และพี่นองชาวกรมศิลปากรอีกหลายคน ที่ไดชวยเหลืองานดานการ
ติดตอประสานงานเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เปนอยางดีผูจัดทําตองขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ดวย
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