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         วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาระหว่างพ .ศ . 2483-2534 ผลการศึกษาพบว่า  เศรษฐกิจและสังคมของเกาะเ มือง
พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงเป็น 2 ระยะสําคญั โดยในระยะแรกคือช่วงพ.ศ.2483-2519 ซ่ึงในระยะน้ี
พบว่า เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดมี้ความเจริญมากข้ึนจากการดาํเนินนโยบายพฒันาเกาะเมืองของ นายปรีดี 
พนมยงค์ และจอมพลป. พิบูลสงคราม ดังจะเห็นได้จากการสร้างศาลากลางจังหวัด โรงงานกลั ่นสุราและ
แอลกอฮอล ์และโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  และเม่ือมีการสร้างสะพานปรีดี-
ธาํรง พ.ศ.2486 รวมทั้งการซ่อมแซมถนนสายหลกัภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในพ.ศ. 2500 ยิ ่งมีส่วน
ส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัของตลาดบก อาคารพาณิชย ์ตลาดแห่งใหม่ รวมทั้งยงัไดมี้การส่งเสริมธุรกิจและการ
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ จาก
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ียิง่ส่งเสริมใหมี้ราษฎรเขา้มาอยูอ่าศยัในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาหนาแน่นมากข้ึน 
                 ส่วนในระยะท่ี 2 คือช่วงพ.ศ. 2520 – 2534 ในระยะน้ีไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงย่านการคา้หลักภายใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากยิ ่งข้ึน ทั้งน้ีเพราะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ตามนโยบายพฒันาการท่องเท่ียวภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 4-6 ซ่ึงได้ส่งเสริมให้มีการดําเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  ยิ ่งมีส่วนผลกัดนัให้ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวต่างๆ
ขยายตวัมากข้ึนเร่ือยๆ ต่อมาเม่ืออุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จาก
องคก์ารยเูนสโก ในพ.ศ.2534 กรมศิลปากรและสาํนกัผงัเมืองจึงไดด้าํเนินนโยบายจาํกดัพื้นท่ีภายในเกาะเมืองให้
เป็นพื้นท่ีอนุรักษ ์พื้นท่ีพาณิชยกรรมและท่ีพกัอาศยัจึงถูกกาํหนดให้ขยายออกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ดา้นทิศตะวนัออก ดว้ยเหตุน้ียา่นการคา้และกิจการท่องเท่ียวใหม่ๆ เช่น โรงแรมอู่ทองอินน์          โรงแรมอยุธยา
แกรนดโ์ฮเตล็ และตลาดแกรนด ์จึงขยายตวัออกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาอยา่งต่อเน่ือง 
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   This research aims at examining socio-economic changes in Ayutthaya City 
Island during A.D. 1932 – 1991. The result of the study reveals there were two phases of  
socio-economic changes in Ayutthaya City Island. The first one was during A.D. 1932 – 
1976 when Ayutthaya City Island became more prosperous due to the Ayutthaya City 
Island Development Programs of Mr. Pridi Banomyong and Marshal Plaek 
Phibunsongkhram; for example, the Ayutthaya City Hall, a distillery, and Ayutthaya 
Wittayalia School in the island. Moreover, since Pridi-Thamrong Bridge was constructed, 
and many main streets in the island were repaired in AD. 1957, there was an expansion of 
land new markets and commercial buildings, including promotions on businesses and 
historic site restorations in Ayutthaya City Island for tourism. Accordingly, a considerable 
number of migrants went and resided in the island since then. 
   The second phase was during  A.D. 1977 – 1991 when there was a shift in 
terms of main business quarters of the island. During that period, Ayutthaya City Island 
was promoted as a historical tourist site according to the tourism development policy under 
4th – 6th National Economic and Social Development Plans. The Ayutthaya Historical Park 
was administered and upheld. Therefore, various dimensions of tourism businesses were 
increasingly raised. Afterwards, the Ayutthaya Historical Park was awarded as the World 
Heritage Site by UNESCO in A.D1991. The Department of Fine Arts and the Department 
of City Planning, hence, implemented their policies to conserve the area in the city. Some 
areas outside the island eastwards were utilized as commercial and dwelling purposes; for 
example, the U-Thong Inn Hotel, the Ayutthaya Grand Hotel, and Grand Market. Thereby, 
there has been continuous urbanization outside Ayutthaya City Island since that time.    
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