
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูวิจัย :  วราภรณ  จิวชัยศักดิ์ และ  ศรีสุพร  ชวงสกุล      
ชื่อเร่ือง : การศึกษาสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ                                                                
ปงบประมาณ : ๒๕๓๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๔    ปท่ีพิมพ  : ๒๕๓๔         
สาระสังเขป (Abstract) : 

การศึกษาวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคสํารวจสถานภาพการศึกษาวจิัยท่ีเกีย่วกับกรุงเทพฯ ในแงมุมตางๆ 
จากเอกสารประเภทวิทยานพินธ  ผลงานวจิัย  บทความเชิงวิเคราะหและเอกสารประกอบการสัมมนา การ
ประชุมทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางการศึกษาวิจยัวัฒนธรรมกรุงเทพฯ โดยสํารวจผลงานการศึกษาเกี่ยวกับ
กรุงเทพมหานครต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ (พ.ศ.๒๔๘๘) จนถึงปจจุบัน  (พ.ศ.๒๕๓๒) 

จากการสํารวจผลงานการศึกษาวิจยัท่ีเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครปรากฏวามีจํานวนถึง ๑,๓๕๖ เร่ือง 
แบงเปนการศึกษาวจิัยในลักษณะวิทยานิพนธ ๑,๑๘๒  เร่ือง  งานวิจยั ๑๑๗  เร่ือง และบทความ ๕๗  เร่ือง 
และสามารถจําแนกแนวทางการศึกษาออกเปน ๑๑ ดาน คือดานการศึกษา ประชากร เศรษฐกิจ สาธารณสุข 
การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเช่ือ นันทนาการส่ิงแวดลอม การจราจร ผังเมือง และเบ็ดเตล็ด ซ่ึงใน
แตละดานไดมีการศึกษาวิจยัในประเดน็ตางๆท่ีหลากหลายและหลายแงมุมตามความสนใจของผูวจิัยและ
สภาพปญหาของกรุงเทพฯ ตลอดจนเง่ือนไขสภาวะแวดลอมตางๆ 

ผลการสํารวจพบวามีผูศึกษาวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในดานตางๆจากมากมาหานอย
ตามลําดับดังนี ้  การศึกษา  เบ็ดเตล็ด  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอม  สาธารณสุข  ผังเมือง  ประชากร การเมืองการ
ปกครอง ศาสนาและความเชื่อ การจราจรและนันทนาการ องคความรูท่ีไดในแตละดานใหแนวความคิดใน
การศึกษาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครอยางกวางขวางในหลายแงมุม แตในบางประเด็นนาจะไดมีการศึกษา
เพิ่มเติมใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ (Keyword):  กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร--การศึกษาและวจิัย 
                                                                     
ผูวิจัย : ปยนาถ บุนนาค, ดวงพร นพคุณ และ สุวัฒนา ธาดานิต ิ     
ชื่อเร่ือง : คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอกรุงเทพฯ ในรอบ ๒๐๐ ป (พ.ศ. ๒๓๒๕–

๒๕๒๕) 

เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                              
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๕  ปท่ีพิมพ :  ๒๕๒๕       
สาระสังเขป (Abstract) : 



งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและความเปล่ียนแปลงของคลองขุดในกรุงเทพฯ 
และบริเวณใกลเคียง ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๕– ๒๕๒๕  ผูวิจัยเสนอการวิจัยเปน ๕ บทคือ   ๑)  คลองขุดใน
กรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียงกอนสมัยรัตนโกสินทร    ๒)  คลองขุดสมัยรัตนโกสินทรกอนทําสนธิสัญญา
เบาริง  ๓)  คลองขุดภายหลังสนธิสัญญาเบาริงจนถึงสมัยรัชกาลท่ี ๕  ๔) คลองขุดสมัยรัชกาลท่ี ๖ ถึง พ.ศ.
๒๕๐๐ ๕) คลองขุดสมัยปจจุบัน พ.ศ.๒๕๐๐ ถึง พ.ศ.๒๕๒๕  ๖) บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยสรุปวา กอนสมัยรัตนโกสินทร กรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียงมีคลองขุดบาง เพื่อ
ยุทธศาสตร การคมนาคม การขนสง การคาขาย ซ่ึงสืบมาถึงสมัยกอนทําสนธิสัญญาเบาริง ภายหลังการทํา
สนธิสัญญาเบาริง การขุดคลองยังคงมีจุดมุงหมายเพื่อการคมนาคม การขนสง การคาขาย และเพิ่ม
จุดมุงหมายการเปดพื้นท่ีเพาะปลูกขาว เพราะขาวเปนสินคาสงออกตามสนธิสัญญา ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ มีการ
ออกกฎหมายเพื่อรักษาคลองใหใชคลองอยางมีประสิทธิภาพ   คร้ันสมัยรัชกาลท่ี ๖ จนถึงปจจุบัน คลองขุด
กลับถูกละเลยท้ังรัฐบาลและประชาชน ทําใหคลองเกิดความต้ืนเขิน สกปรก ถูกถมทําถนน กอใหเกดิ
สภาพแวดลอมเปนพิษตอชาวกรุงเทพฯ ในปจจุบัน 

หากมีการรักษาคลองใหใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางท่ีบรรพบุรุษไดทําไวจนกระท่ังกรุงเทพฯได
ช่ือวา  “เวนิสตะวนัออก”   ก็จะมีสวนทําใหคนกรุงเทพฯ มีสุขภาพทั้งรางกายและจติใจด ี
 
คําสําคัญ (Keyword) :  คลอง –- ความเปนมาและการเปล่ียนแปลง, การขุดคลอง, กรุงเทพมหานคร,                                

           สมัยรัตนโกสินทร, สนธิสัญญาเบาริง 
 

ผูวิจัย : วรวิทย   ทัตตากร และคนอ่ืนๆ        
ชื่อเร่ือง : ความกาวหนาของการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                       
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ :  -        
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยัเอกสารนี้ไดศึกษาความกาวหนาของการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร เร่ิมต้ังแตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชผูทรงสถาปนาราชวงศจักรีถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจบัุน   โดยไดศึกษาลักษณะของการสาธารณสุขและการแพทยท่ีมี
อยูเดิมในระยะแรกของยุครัตนโกสินทรยงัไมมีวิธีทางวทิยาศาสตรใชปองกันโรคระบาดตางๆ ทําให
ประชาชนตายดวยโรคระบาดคร้ังละมากมาย เม่ือมีการเจ็บปวยการรักษาพยาบาลสวนใหญใชยาสมุนไพร
จากพืช อวยัวะของสัตว และการนวด ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลท่ี ๓) 
เร่ิมมีการติดตอคาขายกับชาวตางประเทศ ไดมีการทําสนธิสัญญามิตรภาพและการพาณิชย ในขณะเดียวกันก็
ไดมีคณะมิชชันนารีเดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนา มิชชันนารีบางคนเปนแพทย ดังนั้นเขาจงึใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาลประชาชนดวย 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ไดมีการนําการแพทยแผนปจจุบัน
เขามาแทนท่ีการแพทยแผนโบราณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาฯ ใหตั้ง
คณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งเพ่ือใหสรางโรงพยาบาลแหงแรกในกรุงเทพฯ เพ่ือเปนสถานท่ีใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลแกประชาชนทั่วไป  ในขณะท่ีกําลังสรางโรงพยาบาลอยูนั้น สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาศิริ
ราชกกุธภณัฑฯประชวรดวยโรคบิดอยางแรงและถึงแกทิวงคต เหตกุารณคร้ังนี้ทําใหพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงเศราสลดมาก และไดกระตุนใหมีการเปล่ียนแปลงการแพทยมาเปนแผนปจจุบันเร็ว



ข้ึน    นอกจากนี้ยังไดทรงริเร่ิมใหจดัต้ังสุขาภิบาลข้ึนท่ีกรุงเทพฯเปนแหงแรก ซ่ึงนับไดวาเปนรากฐานสําคัญ
ดานสาธารณสุขของกรุงเทพฯในปจจุบัน ดวยวิธีการปองกันโรคสมัยใหม โรคระบาดอันตรายไดถูกกําจัด
กวาดลางไปแลว เชน กาฬโรค ไขทรพิษ  เปนตน  
 
คําสําคัญ (Keyword):  การสาธารณสุขไทย, กรุงเทพมหานคร, การสาธารณสุข –- ประวัติความเปนมา 
 
ผูวิจัย :  สมบูรณ   สุขสําราญ         
ชื่อเร่ือง : ความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                          
ปงบประมาณ : ๒๕๒๖   ปที่วิจัยเสร็จ : ๒๕๒๙   ปที่พิมพ : -          

สาระสังเขป (Abstract) : 
งานวิจยันี้มุงศึกษาความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีน ๓  ดานคือ  ๑)  ความเช่ือดานศาสนา ไดแก ศาสนา

พุทธนิกายมหายานและหินยาน ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา และการไหวเจา หรือการนับถือผีสางเทวดา   ๒)  ความ
เช่ือดานพิธีกรรมในรอบป ซ่ึงแสดงออกในประเพณีตรุษจีน  หยวนเชียว  เช็งเมง  ขนมจาง สารทจีน  การ
ไหวพระจนัทร การกินเจ และการไหวศาลเจาประจําป  ๓) ความเช่ือดานพิธีกรรมในรอบชีวิต ซ่ึงเกี่ยวของ
กับประเพณีการรับขวัญเด็ก การผานชวงอายุ การแตงงาน/แซยดิ  และกงเต็ก 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดมาจากการคนควาเอกสาร การสัมภาษณคนไทยเช้ือสายจีน ๑๕ คนใน
ยานสําเพ็ง และยานทรงวาด และจากการสังเกตกิจกรรมของคนไทยเช้ือสายจีนท่ีเกีย่วกับความเช่ือตางๆ  

ผลการวิจัยสรุปไดวา ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยเช้ือสายจนีในอดีตมีความพยายามผสมผสาน
ระหวางขงจื้อ เตา พุทธศาสนานิกายมหายานและการไหวเจา ในปจจุบันคนรุนใหมท่ีเกิดในประเทศไทยและ
มีการศึกษาไทยมีแนวโนมท่ีจะมีความเช่ือในพุทธศาสนาแบบเถรวาทมากกวา  ดังจะเหน็ไดจากการมีหิ้งบูชา
พระแทนศาลเจา หรือมิฉะนัน้ก็มีท้ังสองอยางควบคูกนัไป และการไปวัดเพื่อทําบุญตักบาตรแทนการไปศาล
เจา เปนตน 

ในดานความเชื่อทางพิธีกรรมในรอบปพบวา ในปจจบัุนคนไทยเช้ือสายจีนนยิมปฏิบัติตามเทศกาล
ตรุษจีน เช็งเมง ขนมจาง สารทจีน ไหวพระจันทร และไหวศาลเจาประจําป แตไมนยิมเทศกาลหยวนเชียว 
และกินเจ 

สวนความเช่ือเร่ืองพิธีกรรมในรอบชีวิตนัน้พบวาคนไทยเช้ือสายจนีปฏิบัติพิธีกรรมไมครบถวนทุก
ข้ันตอน คือเลือกข้ันตอนท่ีไมเดือดรอนคาใชจาย  

ผูวิจัยสรุปวาความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนมีท้ังความตอเนื่องคือคงความเปนจนีไวและความ
เปล่ียนแปลง คือผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย 

 
คําสําคัญ (Keyword): พุทธศาสนา,  นิกายมหายาน,  นกิายหินยาน,  จีน – ประเพณแีละพิธีกรรม,     
                                     ลัทธิขงจื้อ,  ลัทธิเตา,  การไหวเจา,  ยานสําเพ็ง,  ยานทรงวาด 
 
ผูวิจัย : สุกัญญา   สุจฉายา         
ชื่อเร่ือง : ความเช่ือและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางระมาด 
เงินทุน :  เงินทุนสถาบันไทยศึกษา  



ปงบประมาณ  : ๒๕๔๓    ปที่วิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๔     ปที่พิมพ  : -         

สาระสังเขป (Abstract) : 
งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาวิถีชีวติชาวสวนคลองบางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  

โดยเฉพาะในดานความเช่ือและพิธีกรรมของชาวสวน เพื่อรวบรวมองคความรูดานวัฒนธรรมของชาวสวน
ไวเปนลายลักษณอักษร 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ชาวสวนคลองบางระมาดยดึม่ันในพระพุทธศาสนาซ่ึงนับถือมาแตบรรพบุรุษ 
ในรอบ ๑ ป ชาวสวนจะมีประเพณพีิธีกรรมใน ๓ ระดับ  คือประเพณีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา 
ประเพณพีิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับชีวิต และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับอาชีพการทําสวน ประเพณพีิธีกรรมดังกลาว
ชาวสวนสวนใหญยังคงเช่ือถือและปฏิบัติอยู แมวาบางอยางจะเปล่ียนแปลงไป เชน ประเพณีสลากภัตทุเรียน 
พิธีกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการเกิด เปนตน 

นอกจากนี้ชาวสวนยังมีความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับอํานาจเหนอืธรรมชาติ เชน ความเช่ือ
เร่ืองพระภูมิเจาท่ี ความเช่ือเร่ืองเจาพอ-เจาแม ฯลฯ ซ่ึงเปนความเช่ือในหมูคนบางกลุมเทานั้น 

สวนในดานการประกอบอาชีพทําสวนพบวา ชาวสวนบางระมาดตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงใน
หลายดาน ท้ังดานการผลิต การจําหนาย และการสืบทอด โดยเฉพาะหลังน้ําทวมใหญป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดทํา
ใหสวนผลไมยืนตนดั้งเดิมลมไปเปนจํานวนมาก จนชาวสวนตองเปล่ียนวิธีการผลิตกลายมาเปนสวนพืช
สวนครัวไปในที่สุด 

 
คําสําคัญ (Keyword):   ไทย-- ความเช่ือและพิธีกรรม, ไทย-- ความเปนอยูและประเพณ,ี  ชาวสวน, คลอง 
                                       บางระมาด, กรุงเทพมหานคร 

 
ผูวิจัย : เกียรติ   จิวะกลุ และคนอ่ืน ๆ        
ชื่อเร่ือง : ตลาดในกรุงเทพมหานคร : การขยายตัวและพฒันาการ 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๔     ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ : ๒๕๒๕          
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยันี้มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาของตลาดท่ีสัมพันธกับววิฒันาการการเติบโตของกรุง
รัตนโกสินทร   จนถึงการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕ 

ผลการวิจัยพบวา ตลาดเปนแหลงบริการสินคาท่ีเปนอาหารการกินประจําวันและเคร่ืองใชตางๆ ของ
กรุงเทพฯ มีวิวัฒนาการตามการขยายตัวของการต้ังถ่ินฐาน เร่ิมแรกเปนตลาดน้ําตามริมคลอง ตอมา
เปล่ียนแปลงเปนตลาดท่ีถาวรบริเวณริมคลองสําคัญ คร้ันถนนมีบทบาทแทนแมน้ําลําคลอง ตลาดก็หนาแนน
ตามริมถนน  รูปแบบการคาขายก็เปล่ียนแปลงจากเรือเรในลําคลองเปนหาบเรและแผงลอยริมถนนและแผง
ลอยในตลาด หางรานเม่ือสมัยรัชกาลท่ี ๔–สมัยรัชกาลท่ี ๕ ก็เปล่ียนเปนศูนยสรรพสินคาขนาดใหญ ตลาด
สดท่ีเปดโลงก็เปนแผงสินคาใตหลังคาเดียวกันลอมรอบตึกแถว หาบเรแผงลอยเปนสวนประกอบสําคัญของ
ตลาด ตลาดในปจจุบันเกดิปญหาสภาพแวดลอมท้ังแออัดไรระเบียบ ไมถูกสุขลักษณะอนามัย ควรมีการ
ปรับปรุงตลาดท่ีมีอยูในปจจบัุนในอนาคตตลาดบางแหงอาจเปล่ียนแปลงเปนซุปเปอรมารเก็ตและศูนย 
การคา  เพราะตลาดในปจจบัุนไมสะดวกสบาย 

การเปล่ียนแปลงสภาพและรูปแบบตลาดสดมาเปนแหลงการคาแบบตะวันตก จึงจัดวาเปนการสูญเสีย
เอกลักษณอยางหนึ่งของชีวิตไทยๆ 



คําสําคัญ (Keyword) :  ตลาด -- พัฒนาการและการเปล่ียนแปลง, ตลาดในกรุงเทพมหานคร, ตลาด –     
                                      การขยายตัว, กรุงรัตนโกสินทร 

 
ผูวิจัย : อดิศักดิ ์ นอยสุวรรณ     
ชื่อเร่ือง : ทาเตียน- ปากคลองตลาด : พัฒนาการและการเปล่ียนแปลง 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา     ปงบประมาณ :  ๒๕๓๗ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๘    ปท่ีพิมพ :  -  
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีทาเตียน-ปากคลองตลาด
ดานการใชท่ีดนิ สภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาวระหวาง พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๕๓๗ 

ผลการวิจัยพบวา ประวัตคิวามเปนมาของทาเตียน-ปากคลองตลาดสมัยกรุงรัตนโกสินทรระยะแรก
นั้น ทาเตียนเปนพื้นท่ีท่ีพกัอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ เสนาบดี บริเวณริมแมน้ําเปนตลาดน้ํา ระยะตอมามี
การยายตลาดทายสนมมารวมกับตลาดนํ้า ทําใหทาเตียนมีความสําคัญข้ึน สวนปากคลองตลาดเปนพื้นท่ีชาย
น้ําวางเปลาสลับกับบาน ตอมาทาเตียนเปนสถานท่ีขนสงสําคัญและตลาดคาสงไปหัวเมืองตามแมน้าํ
เจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ํานอย แมน้าํปาสัก ทําใหทาเตียนมีความเจริญสูงสุดระหวางหลังสงครามโลก
คร้ังท่ี ๒ ถึง พ.ศ.๒๔๙๖ แลวมีบทบาทนอยลง  เนื่องจาก พ.ศ.๒๔๙๖ มีการสรางตลาดขององคการตลาดท่ี
ปากคลองตลาดและยายหาบเรจากทาเตียนไปขายบริเวณปากคลองตลาด ทําใหปากคลองตลาดมีบทบาทมาก
ข้ึน  ปจจุบันทาเตียนยังคงเปนศูนยกลางการคาสงของชํา ผลิตภัณฑน้ําตาล น้ํามัน ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา สวน
ปากคลองตลาดเปนศูนยกลางการคาสงผลผลิตการเกษตร ทําใหพืน้ท่ีคับแคบมีปญหาการจราจร ความ
สกปรก อาคารชํารุด เปนตน 

แนวโนมท่ีเปนไปไดในการพัฒนาและอนรัุกษทาเตียนและปากคลองตลาดคือการจัดระเบียบการใช
ท่ีดินใหเหมาะสม โดยการยายตลาดคาสงนีอ้อกจากพ้ืนท่ี สรางทาเรือเพ่ือการคมนาคม และจัดพื้นท่ีบางสวน
เปนท่ีจอดรถสําหรับนักทองเท่ียว เปนตน 
 
คําสําคัญ (Keyword) : ทาเตียน, ปากคลองตลาด, ทาเตียน -- ประวัตคิวามเปนมา, ปากคลองตลาด –ประวัติ           
ความเปนมา, ไทย--ความเปนอยูและประเพณ,ี สมัยรัตนโกสินทร 
 
ผูวิจัย : ผุสดี   ทิพทัส และ มานพ   พงศทัต        
ชื่อเร่ือง : บานในกรุงเทพฯ : รูปแบบและการเปล่ียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ป (พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕) 
เงินทุน  :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                  
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๔  ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๕  ปท่ีพิมพ   :     ๒๕๒๕    
สาระสังเขป  (Abstract) : 

การวิจยันี้มีจดุประสงคเพื่อการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอาคารประเภทบานพักอาศัยในกรุง
รัตนโกสินทรตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๕–๒๕๒๕ รวมท้ังวิเคราะหลักษณะทางสถาปตยกรรม องคประกอบของ
อาคาร การจัดผังบริเวณเนือ้ท่ีใชสอย โครงสราง วัสดกุอสราง ชางผูสรางสรรค และอิทธิพลท่ีมีผลตอการ
สรางสรรคแตละยุคสมัย 



ผลงานวิจัยกลาวถึงสภาพความเปนอยู การตั้งหลักแหลงท่ีพักอาศัย ลักษณะอาคารท่ีพักแตละสมัยซ่ึง
ในชวงสมยัรัชกาลท่ี ๑–สมัยรัชกาลท่ี ๒ มีรูปแบบตามสมัยกรุงศรีอยุธยา ชวงสมัยรัชกาลท่ี ๓ อาคารไดรับ
อิทธิพลสถาปตยกรรมจีน ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ อาคารไดรับอิทธิพลจากรูปแบบเดิมของไทย จีน และตะวนัตก 
สมัยรัชกาลท่ี ๕  – สมัยรัชกาลท่ี ๖  มีการพัฒนาประเทศตาม อารยธรรมตะวันตกทําใหมีชางชาวตะวันตก
เขามาออกแบบอาคารและการกอสรางบานผูมีฐานะดีกไ็ดรับอิทธิพลการออกแบบการกอสรางตามสมัยดวย 
หลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ชางไทยท่ีไดรับการศึกษาจากตะวนัตกไดรับแนวความคิด
สถาปตยกรรมตะวนัตกกลับมาประยุกตใชกับอาคารในประเทศไทยตามสภาพแวดลอมของไทย คร้ัน พ.ศ. 
๒๕๐๓ เปนตนมา อาคารที่พักอาศัยมีความแตกตางกนัตามฐานะเศรษฐกิจของผูอาศัยและเจาของบาน มีการ
แปรสภาพบานเด่ียวเปนหมูบานจัดสรรชานเมือง  อาคารเคหะสงเคราะหของรัฐบาล อาคารแถวในเมือง และ
อาคารชุดในปจจุบัน 

 
คําสําคัญ (Keyword):  บาน, กรุงเทพมหานคร, กรุงรัตนโกสินทร, สถาปตยกรรมไทย, ไทย –- ความเปนอยู 
                                       และประเพณ,ี สถาปตยกรรมจีน 

 
ผูวิจัย : แนงนอย ศักดิ์ศรี หมอมราชวงศหญิง,  ณพิศร  กฤตติกากุล  และ ดรุณ ี แกวมวง   
ชื่อเร่ือง : พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ. ๒๓๒๕–๒๕๒๕) 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                 
ปงบประมาณ :  ๒๕๒๔  ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๕   ปท่ีพิมพ :  ๒๕๒๕         
คําสําคัญ (Keyword) : พระราชวัง, วัง, สถาปตยกรรมไทย, สมัยกรุงรัตนโกสินทร, กรุงเทพมหานคร 
สาระสังเขป  (Abstract) : 

เอกสารการวิจยันี้เปนการศึกษาเร่ืองพระราชวังและวังในกรุงเทพฯ ท่ีสรางข้ึนต้ังแตป พ.ศ. ๒๓๒๕  
ถึง พ.ศ. ๒๕๒๕   โดยมีขอบเขตจํากัดเฉพาะพระราชวังและวังของพระราชโอรสของพระมหากษัตริย  และ
พระราชโอรสของพระมหาอุปราชแหงพระราชวงศจักรี ยกเวนวังในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ท่ีไดสรางข้ึนนอกจาก
เพื่อพระราชทานพระราชโอรสดังกลาวแลว ยังโปรดฯ ใหสรางพระราชทานพระญาติและบุคคลสามัญที่
ยกข้ึนเปนเจา เนื่องจากประกอบคุณความดแีกบานเมืองในการกอบกูแผนดิน 

การวิจยันี้มีความมุงหมายจะศึกษาความเปนมา และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพระราชวังและวัง
เจานายในสมยัตางๆ ศึกษาส่ิงกอสรางและรูปแบบของสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนในพระ-ราชวังและวัง ท้ังนี้
เพื่อรวบรวมเปนขอมูลเบ้ืองตนที่จะใหความรู ความสําคัญแกบุคคลท่ัวไปและบุคคลท่ีใชสถานท่ีท่ีเคยเปนวัง
มากอน ในการท่ีจะชวยกนัอนุรักษพระราชวังและวังท่ีเหลืออยู  

ลักษณะการวจิัย เปนการวิจัยเอกสารทางประวัติศาสตรจากแหลงขอมูลตางๆ และศึกษาจากอาคาร
และส่ิงกอสรางท่ียังคงเหลืออยูในพระราชวังและวังท่ีบางแหงไดถูกเปล่ียนแปลงไปเปนสถานท่ีราชการและ
ท่ีทํางานของเอกชนไปแลว อีกทั้งศึกษาจากภาพถายและแผนท่ีท้ังในอดีตและปจจุบัน ประกอบกับการ
สัมภาษณบุคคลในราชตระกูลและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหเรียบเรียงตอไป 
 
 
 
 



ผูวิจัย : เนตรนภิศ  นาควัชระ, ปยนาถ  บุนนาค   และจุลทัศน   พยาฆรานนท    
ชื่อเร่ือง : วัดในกรุงเทพฯ : การเปล่ียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ป (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๕๒๕) 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุเพื่อเพิ่มพูนและพฒันาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                                  
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔   ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ  : ๒๕๒๕         
สาระสังเขป  (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของวดัในกรุงเทพดานตางๆ ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เปล่ียนแปลง และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงต้ังแต พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๕๒๕ ผูวิจยัไดเสนอผลงานวิจยัเปน 
๖ บทคือ ๑) คตินิยม ประเพณีเกีย่วกับวดั  ๒) วัดสมัยกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๑ – สมัยรัชกาลท่ี 
๙   ๓)  แบบอยางและวิวัฒนาการของสถาปตยกรรมวดั  ๔) ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงบทบาทวัดใน
สังคมไทย ๕) ความเปนมาและการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินวัด ๖) ความเปนมาและการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมของวัด  ๗) บทสรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงของวัดในกรุงเทพฯวา ตั้งแตสมัยโบราณวัดเปนสถาบันทาง
พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญยิ่งในสังคมไทย    รวมท้ังสถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห บอเกิดแหงศิลปกรรม 
พระมหากษัตริยและประชาชนนิยมการสรางวัดเพราะเปนมหากุศล ทําใหปจจบัุน พ.ศ. ๒๕๒๕ ใน
กรุงเทพฯ มีวดัท้ังส้ิน ๓๙๙   แหง  โดยเฉพาะเขตช้ันในกรุงเทพฯ 

วัฒนธรรมตะวันตก ความกาวหนาทางวชิาการเทคโนโลยี การคมนาคม การส่ือสาร ไดมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงบทบาท การใชท่ีดินและสภาพแวดลอมของวัดต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๔ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ วัดตองพึ่งตนเองมากขึ้นโดยการหาผลประโยชนจากท่ีดินของวดั ท้ังท่ีอยูอาศัย อาคาร
พาณิชย อุตสาหกรรม อันกอใหเกดิปญหาสภาพแวดลอม  จึงควรมีมาตรการที่รัดกุม เพื่อคงสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ความจรรโลงใจ ความเจริญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบไป 
คําสําคัญ (Keyword) : วัด -- ความเปนมาและการเปล่ียนแปลง, วัด -- คติความเช่ือ,  สังคมไทย,  
                                      สถาปตยกรรมไทย, กรุงเทพมหานคร 

 
ผูวิจัย  : ปยนาถ  บุนนาค          
ชื่อเร่ือง :  สําเพ็ง : ความเปนมาและการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๓๒๕- พ.ศ. ๒๔๗๕) 
เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุมูลนิธิลี (ประเทศสิงคโปร)                                                                                
ปงบประมาณ : ๒๕๒๖   ปท่ีวิจัยเสร็จ :  ๒๕๓๔  ปท่ีพมิพ :   -        
สาระสังเขป    (Abstract) : 

ผลการศึกษาคนควาช้ีใหเหน็วาสําเพ็งเปนสถานท่ีแหงแรกท่ีชาวจนีเขามาต้ังถ่ินฐานใน    พ.ศ ๒๓๒๕ 
ซ่ึงเปนปแรกแหงการสถาปนากรุงเทพฯ เปนราชธานีของไทย หลังจากนั้นสําเพ็งไดกลายเปนศูนยกลางของ
ชุมชนชาวจนีพวกตางๆ ชาวจีนเหลานี้ประกอบอาชีพดวยการคาขายท้ัง ขายปลีก ขายสง เปนพอคาคนกลาง 
และกรรมกรแบกหามสินคา ยิ่งกวานั้นชาวจีนท่ีนี่ยังคงประพฤติปฏิบัติตนเชนเดียวกับเม่ืออยูในประเทศบาน
เกิดเมืองนอน ท้ังนี้เพื่ออนรัุกษขนบธรรมเนียมประเพณีและพธีิกรรมของตนไว ผลก็คือสําเพ็งไดกลายเปน
ศูนยกลางของชุมชนจีน ศูนยการคา และศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนในกรุงเทพฯ ตราบจนกระท่ังทุกวันนี ้
 
 



คําสําคัญ (Keyword):  สําเพ็ง, ชุมชนชาวจีน -– ประวตัิความเปนมา, ชาวจีน –- คติ    ความเช่ือ, ชาวจีน – 
                                      ประเพณีและพิธีกรรม 

 
ผูวิจัย : Pensri Duke and Piyanart Bunnag         
ชื่อเร่ือง : The Chinese Community in Bangkok : Continuity and Changes 
เงินทุน :   เงินทุนอุดหนนุ  The  Ford  Foundation                                                                                  
ปงบประมาณ : ๒๕๒๖   ปที่วิจัยเสร็จ :  ๒๕๒๙    ปที่พิมพ :   -        

สาระสังเขป    (Abstract): 
งานวิจยันี้ผูวิจยัเรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาชุมชนชาวจนีนับวาเปนชนกลุมนอยท่ี

ใหญท่ีสุดในประเทศไทย  ชาวจีนจํานวนมากไดอพยพเขามาสูกรุงเทพฯ   ตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 
นับแตนัน้มาชุมชนชาวจนีไดขยายตัวเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว   ชาวจีนเหลานี้ไดเขาไปมีบทบาททางเศรษฐกิจ
ในสังคมไทย ท้ังในดานธุรกิจการคา แรงงาน รวมท้ังการทํางานในหนวยงานของรัฐ สถานท่ีแหงแรกท่ี
ชุมชนชาวจนีเขามาต้ังถ่ินฐานคือ สําเพ็ง(พ.ศ. ๒๓๒๕) ซ่ึงตอมาไดเปนศูนยกลางของชาวจีนท่ีอพยพเขา
มายังกรุงเทพฯ  และกลายเปน “ศูนยกลางการคา” แหงแรกของกรุงเทพฯ ชาวจีนสวนใหญสามารถ
ผสมผสานเขากับสังคมไทยไดเปนอยางดโีดยการแตงงานและการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรม ชุมชนชาวจนี
ในกรุงเทพฯ เติบโตอยางรวดเร็วควบคูกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองหลวงแหงนี ้ ซ่ึงชาวจีนเปนพลัง
สําคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกลาว 
 
คําสําคัญ (Keyword)  : ชาวจีนในสังคมไทย, วัฒนธรรมไทย, ชุมชนชาวจีน 
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