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คําสําคัญ: เมืองสุพรรณบุรี / การตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาเมือง / พ้ืนที่ในการอนุรักษ 
 นารีรัตน กลํ่าจตุรงค: การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรเมืองสุพรรณบุรีดานการ      
ตั้งถ่ินฐานและการพัฒนาเมืองเพ่ือกําหนดพ้ืนที่ในการอนุรักษ. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: 
ผศ. วิชัย บุญวาศ.  230 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีเปาหมายเพ่ือกําหนดอาคารและพ้ืนที่ที่ทรงคุณคาดานประวัติศาสตร 
สถาปตยกรรม และศิลปกรรม ใหครอบคลุมในเขตผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี เนื่องจากในเขตผังเมือง
รวมเปนเมืองเกาที่มีการตั้งถ่ินฐานมายาวนาน เปนเมืองคูเมืองหลวงอยุธยาในยุคกอตั้งกรุงศรีอยุธยา 
มีหลักฐานการตั้งถ่ินฐาน แหลงประวัติศาสตร และปจจุบันมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แต
หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการอนุรักษพ้ืนที่ที่ทรงคุณคา และการวางผังเมืองรวมยังใหความสําคัญ
ไมครอบคุลม 
 การกําหนดอาคารและพ้ืนที่ที่ทรงคุณคา ผูวิจัยกําหนดหลักเกณฑการประเมินอาคารและ
พ้ืนที่ที่ทรงคุณคา โดยแบงเกณฑการประเมินเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1. คุณคาทางประวัติศาสตร   
2. คุณคาดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 3. คุณคาดานสุนทรียภาพและความเปนของแทดั้งเดิม      
ซึ่งเกณฑทั้ง 3 ขอ นี้ ไดประยุกตจากวิธีการประเมินคุณคาของ กรมศิลปากร ยูเนสโก และกฎบัตรเวนิส 
แลวทําการปรับปรุงเกณฑการประเมินรวมกับผูเชี่ยวชาญ จึงนําไปประเมินอาคารและพ้ืนที่ที่เห็นวา
ทรงคุณคาแตยังไมไดรับการอนุรักษ จํานวน 11 แหง รวมกับผูเชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินมีอาคาร
และพ้ืนที่ที่ทรงคุณคา ซึ่งมีความสําคัญมาก 7 แหง และความสําคัญปานกลาง 4 แหง 
 ขอเสนอแนะเพื่อการอนุรักษสําหรับอาคารและพ้ืนที่ที่ทรงคุณคาในเขตผังเมืองรวมเมือง
สุพรรณบุรี 1. ควรขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 เพ่ิมอีก 8 แหง 1) วัดหนอพุทธางกูร 2) วัดใหม
สุวรรณภูมิ 3) วัดวรจันทร 4) เรือนยะมะรัชโช 5) วัดพราว 6) พิพิธภัณฑเจาพระยายมราช 7) วัดชี
สุขเกษม 8) แหลงเตาเผาบานบางปูน 2. การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรีควรให
ความสําคัญกับอาคารและพ้ืนที่ที่ทรงคุณคาที่ผูวิจัยไดนํามาทําการศึกษา โดยอาจพิจารณากําหนด
เปนที่ดินประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 3. อาจออกเปนขอกําหนดทองถ่ิน
กําหนดบริเวณกําหนดบริเวณหามกอสรางฯ อาคารและพ้ืนที่ที่ทรงคุณคาที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา       
4. จัดตั้งงบประมาณ ปฏิสังขรณ บูรณะ อาคารและพ้ืนที่ ๆ ทรุดโทรม ไดแก วัดลาวทอง แหลงเตาเผา
บานบางปูน และ 5. ควรจัดทําโครงการวางผังออกแบบพื้นที่เฉพาะเพื่อการอนุรักษใหดํารงเปน
เมืองเกา โดยใหสํานักนโยบายและแผนจัดทําผังแมบทและผังพ้ืนที่เฉพาะ    
ภาควชิาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ลายมือชื่อนักศึกษา................................................ ปการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ................................................ 
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 The research aimed to assess historical buildings and areas which inherit art, 
architectural and historic values within the designated Suphanburi Comprehensive Plan. 
Situated on the west of Ayutthayasince Ayutthaya’s early establishment as the capital of the 
kingdom, Suphanburi houses evidences of settlement and historic sites, and is currently 
under rapid growth. However, designation of historical buildings and areas has not yet been 
encompassed into the city’s Comprehensive Plan by the government which leaves many 
buildings and areas of historic values in the city unprotected by the conservation laws.  
 The researcher constructed a set of criteria to evaluate buildings and areas of 
historic values including these 3 categories: 1. historic value 2. socio-cultural and economic 
value 3. aesthetic and authentic value. These referred to the criteria used by the Thailand’s 
Department of Fine Arts, UNESCO and the Venice Charter.  A set of experts were asked to 
select and adjust these criteria to derive a final set to be used in the evaluation of 11 unlisted 
buildings and areas for their worthiness of conservation. The initial evaluation result was then 
reviewed and adjusted by the specialists which resulted to a number of unlisted buildings and 
areas of historic values. This research found 7 unlisted sites with high level of historic values 
and 4 sites of and moderate values. 
 Recommendations for the city’s Comprehensive Plan to conserve these unlisted 
buildings and areas of historic values of the city of Suphanburi include the followings: 
 1. Eight archaeological sites with high level of historic values that should be 
immediately registered according to the Act on Ancient Monuments, Antiques and National 
Museums, B.E. 2504 (1961) include: 
  1) Wat Nho Phuttangkul 
  2) Wat Mai Suvannabhumi 
  3) Wat Wora Chandra 
  4) House of Yama Ratcho 
  5) Wat Phrao 
  6) Chao Phraya Yommarat Museum 
  7) Wat Chi Sukkasem 
  8) The kiln site of Ban Bangpoon 
 2. All 11 buildings and areas studied in this research must be designated as 
historical conservation zones in the city’s Comprehensive Plan.  
 3. Certain local regulations are to be amended to prohibit constructions in the 
above recommended conservation zones. 
 4. A budget should be allocated for the restoration and reconstruction of 
dilapidated buildings and areas in this study consisting of Wat Lao Thong and the kiln site of 
Ban Bangpoon. 
 5. The Office of Policy and Plan should be responsible to develop Mater Plans for 
the recommended sites. 
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 การศึกษาวิจัยรายบุคคลในคร้ังนี้เปนงานชิ้นสุดทายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอม ซึ่งสําเร็จลงไดเพราะไดรับความกรุณาจาก

อาจารยทุกทานที่ไดใหความรู ความเอาใจใส และคําตักเตือน เพื่อใหสามารถทํางานลุลวงได

ดวยดี  

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยวิชัย บุญวาศ อาจารยที่ปรึกษา, อาจารย ดร.ธนะ 

จิราภิวัฒน, ผูชวยศาสตราจารยพรพจน สุขเกษม, รองศาสตราจารยสิทธิพร ภิรมยร่ืน, และ 

อาจารย ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษาและความรูที่มีประโยชนทั้ง

ในการเรียนและการทํางาน 

 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทั้ง 7 ทาน ประกอบดวย คุณอรุณศักด์ิ กิ่งมณี คุณธาวิณี      

จุลพรหม คุณวาริน สุขเสมอ คุณจรัสพร วรศักด์ิกัญญา คุณศรีวรรณ อนันตผล และคุณรจวรรณ 

ยศมัญกิจ ที่ไดสละเวลาในการใหสัมภาษณ และใหคําแนะนําเกี่ยวกับเกณฑการประเมินอาคาร

และพ้ืนที่ที่ทรงคุณคาดานประวัติศาสตร สถาปตยกรรม และศิลปกรรม ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชน

อยางยิ่งสําหรับงานวิจัยในคร้ังนี้ 

 สุดทายนี้ตองขอบใจ คุณทรงวุฒิ ทองบอ ที่ชวยแนะนําหนังสือดานประวัติศาสตรและ

ชวยสํารวจภาคสนามรวมกัน  และขอบคุณกําลังใจที่สําคัญที่สุดจากครอบครัวและพี่ ๆ เพื่อน ๆ 

นอง ๆ  ที่สํานักงาน  ขอบคุณที่คอยเปนหวงและใหกําลังใจ จนทําใหสามารถทํางานใหสําเร็จลุลวง

ไปได 
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