
เมอืงอลัอลูาเปิดเผยรายละเอยีดของ The Kingdoms Institute 
ศนูยก์ลางทางโบราณคดแีหง่ใหมข่องโลก 
พรอ้มเผยขอ้มลูการคน้พบใหมใ่นภาคตะวนัตกเฉยีงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
 
The Kingdoms Institute ศนูยก์ลางการวจิัยทางโบราณคดแีละการอนุรักษ์ระดับโลกในเมอืงอัลอลูา 
ไดร้ับการเปิดตัวเมือ่ชว่งตน้เดอืนนี ้
โดยจะเป็นแหลง่บกุเบกิการวจิัยและการคน้พบทางวทิยาศาสตรใ์นพพิธิภัณฑม์ชีวีติขนาด 22,000 
ตารางกโิลเมตรของซาอดุอีาระเบยี 
 
การศกึษาอยา่งละเอยีดในเมอืงอัลอลูาและสถานทีอ่ืน่ ๆ 
ท าใหค้น้พบประเพณีการสรา้งอนุสรณ์สถานเกา่แกท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมกีารคน้พบ 
ซึง่จะเปลีย่นมมุมองทีม่ตีอ่สงัคมยคุหนิใหม ่(Neolithic) 
 
คณะนักวจิัยไดท้ าการส ารวจทางอากาศในเมอืงอัลอลูาและพืน้ทีโ่ดยรอบ 
ตามดว้ยการส ารวจภาคพืน้ดนิอยา่งครอบคลมุและการขดุคน้ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 
อัลอลูา, ซาอดุอีาระเบยี--29 เมษายน 2564--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
The Kingdoms Institute ศนูยก์ลางการวจิัยทางโบราณคดแีละการอนุรักษ์ในเมอืงอัลอลูา 
ประเทศซาอดุอีาระเบยี 
ไดป้ระกาศการคน้พบทางโบราณคดคีรัง้ส าคัญในภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศ น่ันคอื 
การคน้พบวา่โครงสรา้งอันซบัซอ้นในลักษณะอนุสรณ์สถานทีเ่รยีกวา่ “mustatil” 
มอีายเุกา่แกก่วา่ทีเ่คยเชือ่กนัมา โดยขอ้มลูใหมด่ังกลา่วไดร้ับการเปิดเผยในวาระครบรอบ 5 
ปีของการประกาศวสิยัทัศน ์Saudi Vision 2030 และ The Kingdoms Institute 
จะเป็นองคป์ระกอบส าคัญทีข่บัเคลือ่นวสิยัทัศนด์ังกลา่ว   
 
รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่https://www.multivu.com/players/uk/8889651-
alula-reveals-new-global-hub-for-archaeology-the-kingdoms-institute/  
 
ผลการศกึษาและบทสรปุจะไดร้ับการแจกแจงรายละเอยีดและเผยแพรผ่า่นวารสาร Antiquity ในวันที ่30 
เมษายน 2021 
 
The Kingdoms Institute ทีเ่พิง่เปิดตัวเมือ่ชว่งตน้เดอืนนี ้ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้ดว้ยการสนับสนุนจาก Royal 
Commission for AlUla (RCU) โดย RCU ไดด้ าเนนิโครงการวจิัยอยา่งครอบคลมุทั่วอัลอลูา 
น าไปสูก่ารขยายขอบเขตความรูเ้กีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องมนุษยใ์นพืน้ที ่
และกลายเป็นรากฐานทางปัญญาของ The Kingdoms Institute 
ซึง่เป็นศนูยก์ลางของโลกดา้นการวจิัยทางโบราณคดแีละการอนุรักษ์ 
 
เจา้ชายบาดร ์รัฐมนตรกีระทรวงวัฒนธรรมซาอดุอีาระเบยีและผูว้า่การ RCU กลา่ววา่ 
“ดว้ยแรงบันดาลใจจากวสิยัทัศนข์องมกฎุราชกมุารแหง่ซาอดุอีาระเบยีในการปกป้องประวัตศิาสตร ์200,000 
ปีของเมอืงอัลอลูา มรดกทางวัฒนธรรมของเมอืงแหง่นี้จงึไดร้ับการสบืสานโดย The Kingdoms Institute 
ซึง่เป็นศนูยก์ลางความรู ้การวจิัย และความรว่มมอืระดับโลก 
ทีมุ่ง่ส ารวจขอบเขตความรูท้างโบราณคดแีละสรา้งงานใหมใ่นชมุชน 
นับเป็นสถานทีแ่หง่การคน้พบและเฉลมิฉลองความส าเร็จ 
ในขณะทีเ่ราเปิดเผยบทบาทของซาอดุอีาระเบยีทีม่ตีอ่มวลมนุษยชาต”ิ 
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https://www.multivu.com/players/uk/8889651-alula-reveals-new-global-hub-for-archaeology-the-kingdoms-institute/


การศกึษาคร ัง้ใหญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา 
 
เราทราบถงึการมอียูข่อง mustatil แลว้ แต ่mustatil มากกวา่ 1,000 แหง่ทีท่มีงานของ RCU บันทกึไว ้
มมีากกวา่ทีเ่คยระบไุวก้อ่นหนา้นีถ้งึสองเทา่ 
 
ทมีงานจาก University of Western Australia 
ไดท้ าการส ารวจทางอากาศและภาคพืน้ดนิอยา่งครอบคลมุดว้ยการส ารวจระยะไกล (remote sensing) 
และเฮลคิอปเตอร ์หลังจากบันทกึภาพทางอากาศเรยีบรอ้ยแลว้ ทมีงานไดส้ ารวจภาคพืน้ดนิราว 40 จดุ 
และท าการขดุคน้พืน้ทีเ่ป้าหมาย 1 จดุ นับเป็นการศกึษา mustatil ครัง้ใหญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมมีา 
โดยโครงสรา้งโบราณเหลา่นีท้ีต่ัง้อยูใ่นทะเลทรายของซาอดุอีาระเบยีคอืหลักฐานของการท าพธิกีรรมของม
นุษยโ์บราณ 
 
การหาอายจุากคารบ์อนกมัมันตรังส ีเพือ่ระบอุายขุองฟันและเขาควายทีค่น้พบในโพรงของ mustatil 
แหง่หนึง่ในเมอืงอัลอลูา ซึง่อยูป่ะปนกบัวัตถอุืน่ ๆ ทีด่เูหมอืนวา่จะใชใ้นพธิกีรรม 
เผยใหเ้ห็นวา่มาจากยคุหนิใหมต่อนปลาย (Late Neolithic) หรอืราว 6,000 ปีกอ่นครสิตกาล 
 
การวจิัย mustatil คอืเป้าหมายหลักของ RCU โดยโครงการวจิัยทางโบราณคดทีั่วเมอืงอัลอลูา 
ซึง่รวมถงึการคน้พบ mustatil ไดร้ับการถา่ยทอดผา่นสารคดชีดุ Architects of Ancient Arabia ทางชอ่ง 
Discovery Channel  
 
ศนูยก์ลางการคน้พบ 
 
The Kingdoms Institute 
ไดร้ับการจัดตัง้ขึน้ใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางวทิยาศาสตรร์ะดับโลกส าหรับการวจิัยทางโบราณคดแีละการอนุรักษ์ 
โดยมุง่ศกึษายคุประวัตศิาสตรแ์ละยคุกอ่นประวัตศิาสตรข์องคาบสมทุรอาหรับ 
รวมทัง้อนุรักษ์มรดกตกทอดในฐานะจดุเชือ่มสามทวปี 
โดยการปฏบิัตงิานภาคสนามทั่วอัลอลูาไดช้ว่ยเตมิเตม็ชอ่งวา่งทางประวัตศิาสตรข์องมนุษยแ์ละธรรมชาตใิน
พืน้ทีน่ี ้
 
The Kingdoms Institute ไดร้ับแรงบันดาลใจจากบทบาทของเมอืงอัลอลูาในฐานะจดุตัดทางวัฒนธรรม 
รวมถงึความส าคัญทางประวัตศิาสตรใ์นการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมและการคา้โลก 
โดยจะท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางวชิาการและแหลง่รวมวัฒนธรรมทัง้องคค์วามรู ้การส ารวจ 
และแรงบันดาลใจ 
อกีทัง้ยังเป็นหนึง่ในเสาหลักของโครงสรา้งพืน้ฐานทางวัฒนธรรมในเมอืงอัลอลูาภายใตแ้ผนแมบ่ท The 
Journey Through Time Masterplan ทีเ่พิง่เปิดตัวไปในเดอืนนี้ 
 
The Kingdoms Institute จะชว่ยเตมิเต็มเป้าหมายของวสิยัทัศน ์Vision 2030 
ในการพัฒนาซาอดุอีาระเบยีใหเ้ป็นสงัคมทีค่กึคัก เศรษฐกจิทีเ่จรญิรุง่เรอืง 
และชาตทิีเ่ต็มเป่ียมดว้ยความมุง่มั่น 
นอกเหนอืจากการพัฒนาศนูยก์ลางประวัตศิาสตรร์ะดับโลกในเมอืงอัลอลูาแลว้ The Kingdoms Institute 
ยังเตรยีมฝึกอบรมนักโบราณคดรีุน่ใหมข่องประเทศและผูน้ าในอนาคตของทางสถาบัน 
เพือ่เปิดโอกาสใหแ้กค่นรุน่ใหมใ่นประเทศ  
 
บา้นถาวรของ The Kingdoms Institute ซึง่เป็นโครงสรา้งหนิทรายสแีดงทีส่ะทอ้นถงึอารยธรรมดาดัน 
(Dadan) ตัง้อยูใ่นเขตดาดันของเมอืงอัลอลูา บนพืน้ที ่28,857 ตารางเมตร 
โดยจะเปิดตอ้นรับผูม้าเยอืนกลุม่แรกภายในปี 2030 และ RCU คาดการณ์วา่จะมผีูม้าเยอืนปีละ 838,000 คน 
ภายในปี 2035     
 



การกอ่สรา้งสถานทีด่ังกลา่วยังคงอยูใ่นขัน้ตอนของการวางแผน 
แตใ่นฐานะทีเ่ป็นองคก์รวจิัยทีท่ างานมาอยา่งตอ่เนือ่งนับตัง้แตม่กีารกอ่ตัง้ RCU นักโบราณคดกีวา่ 100 
ชวีติจงึไดเ้ริม่ส ารวจ ขดุคน้ และศกึษาท่ัวเมอืงอัลอลูาแลว้ และวัตถสุะสมถาวรของ The Kingdoms 
Institute ก็เพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ เชน่กนั  
 
แมว้า่ภารกจิของ The Kingdoms Institute 
จะครอบคลมุประวัตศิาสตรข์องมนุษยแ์ละธรรมชาตใินเมอืงอัลอลูาทีย่าวนานกวา่ 200,000 ปี แต ่
“ยคุราชอาณาจักร” ซึง่ประกอบดว้ยราชอาณาจักรดาดันและราชอาณาจักรแนบาเทยี ในชว่งราว 1,000 
ปีกอ่นครสิตกาล ถงึครสิตศักราช 106 จะเป็นจดุสนใจหลักของทางสถาบัน 
 
The Kingdoms Institute 
จะท าภารกจิการวจิัยทางโบราณคดแีละการอนุรักษ์หลายสบิโครงการท่ัวเมอืงอัลอลูา 
ซึง่เกีย่วขอ้งกับผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสาขาวชิา ขณะทีท่มีงานจากสถาบันตา่ง ๆ 
ทัง้ในซาอดุอีาระเบยีและตา่งประเทศไดเ้ริม่ท างานไปแลว้ เชน่ King Saud University 
ไดว้างรากฐานการท างานอันมคีา่มาตลอด 15 ปี รวมถงึองคก์รอกีหลายแหง่ อาท ิUNESCO, ICOMOS, 
Centre national de la recherche scientifique จากฝรั่งเศส, Deutsches Archaologisches Institut 
จากเยอรมน ีและ University of Western Australia เป็นตน้ 
 
“เราเพิง่เริม่บอกเลา่เรือ่งราวของราชอาณาจักรโบราณแหง่อาระเบยีเหนอืทีไ่มเ่คยเปิดเผยมากอ่น” Jose 
Ignacio Gallego Revilla กรรมการบรหิารฝ่ายโบราณคด ีการวจิัย และการอนุรักษ์มรดกของ RCU กลา่ว 
“เราคน้พบมรดกทางโบราณคดใีนพืน้ทีม่ากขึน้เรือ่ย ๆ 
และสิง่ทีไ่มเ่คยไดร้ับการจัดแสดงมากอ่นตลอดหลายทศวรรษทีผ่า่นมาก็จะไดร้ับการน าเสนออยา่งทีค่วรจะเ
ป็นใน The Kingdoms Institute”  
 
The Kingdoms Institute 
ไมเ่พยีงลอกคราบประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของเมอืงอัลอลูาและอทิธพิลระหวา่งวัฒนธรรมผา่นการคน้พบทา
งโบราณคดเีทา่นัน้ 
แตย่ังพัฒนาโครงการฝึกอบรมเชงิวชิาการและวชิาชพีทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาตดิว้ยวธิกีารและเทคนคิที่
ทันสมัย เพือ่บม่เพาะผูเ้ชีย่วชาญชาวซาอดุอีาระเบยีรุน่ใหมใ่หม้าชว่ยสานตอ่ภารกจิของ The Kingdoms 
Institute จากรุน่สูรุ่น่ 
 
ทัง้นี ้Dr. Abdulrahman Alsuhaibani 
ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรักษาการผูอ้ านวยการฝ่ายพพิธิภัณฑแ์ละนทิรรศการ ขณะที ่Munirah 
Almushawh 
ไดร้ับต าแหน่งนักโบราณคดหีญงิคนแรกทีเ่ป็นผูอ้ านวยการรว่มของโครงการทางโบราณคดใีนซาอดุอีาระเบยี   
 
Dr. Rebecca Foote ผูอ้ านวยการฝ่ายโบราณคดแีละการวจิัยมรดกทางวัฒนธรรมของ RCU กลา่ววา่ 
“เมอืงอัลอลูาก าลังท าโครงการวจิัยมากมาย 
และจะกา้วขึน้เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารวจิัยทางโบราณคดคีกึคักทีส่ดุในตะวันออกกลาง 
เราเพิง่เสร็จสิน้การส ารวจพืน้ที ่22,000 ตารางกโิลเมตรทัง้ทางอากาศและภาคพืน้ดนิ 
และบันทกึจดุทีม่คีวามส าคัญทางโบราณคดกีวา่ 30,000 จดุ นอกจากนัน้ยังท าการขดุคน้พืน้ทีเ่ป้าหมายกวา่ 
50 จดุ ท าใหไ้ดร้ับขอ้มลูมากมายโดยเฉพาะเกีย่วกบัยคุกอ่นประวัตศิาสตรต์อนปลาย (ราว 6,000-2,000 
ปีกอ่นครสิตกาล) พรอ้มผลการคน้พบอันน่าทึง่ เชน่ ขอ้มลูใหมเ่กีย่วกบั mustatil” 
 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั The Kingdoms Institute และแผนแมบ่ท The Journey Through Time 
Masterplan ไดท้ี ่https://ucl.rcu.gov.sa/  
 
 

https://ucl.rcu.gov.sa/


เกีย่วกบัอลัอลูา 
 
อัลอลูา อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี หา่งจากกรงุรยิาด 1,100 กโิลเมตร 
รุม่รวยดว้ยมรดกของมนุษยแ์ละธรรมชาตอิันแสนมหัศจรรย ์พืน้ทีอ่ันกวา้งขวาง 22,561 ตารางกโิลเมตร 
มทีัง้หบุเขาอันเขยีวชอุม่ ภเูขาหนิทรายตัง้ตระหงา่น และแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมอายเุกา่แกห่ลายพันปี 
 
สถานทีท่ีโ่ดง่ดังและเป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในอัลอลูาคอืเมอืงโบราณเฮกรา (Hegra) 
แหลง่มรดกโลกแหง่แรกของซาอดุอีาระเบยีทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโก เมอืงโบราณแหง่นีม้พีืน้ที ่
52 เฮกตาร ์และเคยเป็นเมอืงส าคัญทางตอนใตข้องราชอาณาจักรแนบาเทยี โดยมสีสุานเกอืบ 100 
แหง่ทีย่ังอยูใ่นสภาพดแีละมกีารตกแตง่ผนังภายนอกอยา่งวจิติรงดงามดว้ยการขดุภเูขาหนิทราย 
ผลวจิัยบง่ชีว้า่เฮกราคอืดนิแดนใตส้ดุของอาณาจักรโรมัน 
หลังจากเอาชนะราชอาณาจักรแนบาเทยีในครสิตศักราช 106 
 
นอกจากเมอืงโบราณเฮกราแลว้ อัลอลูายังมสีถานทีท่างประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดทีีน่่าสนใจอกีมากมาย 
เชน่ เมอืงโบราณ (Old Town) ทีล่อ้มรอบดว้ยโอเอซสิโบราณ, ดาดัน (Dadan) 
เมอืงหลวงของราชอาณาจักรดาดัน ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุในคาบสมทุรอาหรับในชว่ง 1,000 
ปีกอ่นครสิตกาล, การจารกึและงานศลิปะบนหนิหลายพันชิน้ในจาบาล อกิมาห ์(Jabal Ikmah) 
และสถานรีถไฟฮญิาซ (Hijaz) 
 
หมายเหตสุ าหรบับรรณาธกิาร 
 
The Kingdoms Institute เป็นพหพูจนแ์ละไมแ่สดงความเป็นเจา้ของ 
 
ชือ่เมอืงอัลอลูาในภาษาอังกฤษสะกดวา่ AlUla เสมอ ไมใ่ช ่Al-Ula 
 
เกีย่วกบั Royal Commission for AlUla 
 
Royal Commission for AlUla (RCU) กอ่ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาในเดอืนกรกฎาคมปี 2017 
เพือ่อนุรักษ์และพัฒนาเมอืงอัลอลูาในภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่มคีวามส าคัญในเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาต ิแผนการระยะยาวของ RCU 
คอืการพัฒนาเศรษฐกจิและเมอืงดว้ยความระมัดระวัง รับผดิชอบ และยั่งยนื 
พรอ้มกบัอนุรักษ์มรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตใินพืน้ที ่
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้มอืงอัลอลูาเป็นจดุหมายปลายทางการอยูอ่าศัย ท างาน และทอ่งเทีย่ว 
เป้าหมายเหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิโครงการมากมายทัง้ในดา้นโบราณคด ีการทอ่งเทีย่ว วัฒนธรรม การศกึษา 
และศลิปะ ซึง่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นในการตอบสนองตอ่ความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
การสรา้งพลังใหก้บัชมุชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวสิยัทัศน ์Vision 2030 ของซาอดุอีาระเบยี 
 
 
 
 
 
 
 
 


