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พนมยงค์ และจอมพลป. พิบูลสงคราม ดังจะเห็นได้จากการสร้างศาลากลางจังหวัด โรงงานกลั ่นสุราและ
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ที่มาและความสําคญัของปัญหา   

           เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเคยเป็นท่ีตั้งราชธานีของประเทศไทยมานานถึง 417 ปี แต่
ภายหลงัจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 เม่ือพ.ศ.2310 บริเวณภายในเกาะเมืองไดถู้กทิ้งให้
กลายเป็นป่ารกร้างและถูกลดความสาํคญัให้มีฐานะเป็นเพียงเมืองจตัวาข้ึนตรงต่อกรุงธนบุรีและ
กรุงเทพฯตามลาํดบั ถึงแมไ้ดป้รากฏว่ายงัมีประชากรเขา้มาอาศยัอยู่ตามริมฝั่งแม่นํ้ ารอบเกาะเมือง
และภายในเกาะเมืองตรงบริเวณรอบนอกของแนวกาํแพงเมืองเดิมบา้งก็ตาม อย่างไรก็ดีเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการฟ้ืนฟคูวามสาํคญัในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
ซ่ึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังจันทรเกษมบริเวณพ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาและมีพระบรมราชโองการใหเ้จา้เมืองกรุงเก่าปลกูจวนอยูใ่นบริเวณใกลก้นั ดว้ย
เหตุน้ีจึงไดเ้ร่ิมมีราษฎรเขา้มาอยูอ่าศยับริเวณพ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามาก
ข้ึน  

                 ต่อมาใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็ จพระจุลจอม เกล้า เจ้าอยู่หั ว  เก าะ เ มือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการจดัตั้งเป็นศูนยก์ลางการปกครองมณฑลกรุงเก่าเม่ือพ.ศ. 2438 ซ่ึงการ
จดัตั้งมณฑลกรุงเก่าไดส่้งผลใหมี้การก่อสร้างสถานท่ีราชการต่างๆข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออกของ
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา อีกทั้งบริเวณใกลก้บัพระราชวงัจนัทรเกษมยงัเป็นท่ีตั้ งของย่านการคา้
ทางนํ้ าท่ีสาํคญัของเกาะเมืองคือตลาดหวัรอ เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลใหมี้การขยายตวัของชุมชนเมือง
ทางพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดั
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ตั้ งสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่าคร้ังแรกในพ.ศ. 24591 และต่อมาจึงยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครศรี
อยธุยาเม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ.ศ. 24782 

      เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการพฒันาคร้ังสาํคัญในระยะต่อมาเม่ือพ.ศ.2483 
ภายใตน้โยบายของนายปรีดี พนมยงค ์หรือหลวงประดิษฐม์นูธรรม ซ่ึงเป็นชาวอยุธยาและเป็นผูน้าํ
คนสําคัญในคณะราษฎร์  มีบทบาทในการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยนายปรีดีมี
นโยบายท่ีจะพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาจากท่ีดินซ่ึงเคยเป็นป่ารกร้างให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีราษฎร
สามารถเขา้ไปตั้งบา้นเรือนและทาํมาหากินได ้ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการสนบัสนุนการตราพระราชบญัญติั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงเดิมเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดินและท่ีวดัร้างภายในกาํแพงเมืองจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาไปเป็นของกระทรวงการคลงัในพ.ศ.2481 และมีผลบงัคบัใชใ้นพ.ศ.2482 เพ่ือให้
กระทรวงการคลงัสามารถดาํเนินการพฒันาท่ีดินในเกาะเมืองได้อย่างสะดวก โดยนายปรีดี มี
นโยบายพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยการวางผงัเมืองแบ่งเป็นบริเวณย่านการค้า เขต
ชุมชน บริเวณท่ีตั้งสถานท่ีราชการ ตลอดจนบริเวณท่ีจะสงวนไวเ้ป็นเขตโบราณสถาน และไดส้ร้าง
สถานท่ีสําคัญภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้แก่  ศาลากลางจังหวัด โรงงานสุราและ
แอลกอฮอลอ์ยธุยา และโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคมทางบกเขา้
สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือการสร้างสะพานปรีดี-ธาํรงในพ.ศ. 2486 ซ่ึงส่งผลให้การติดต่อ
ระหว่างกรุงเทพฯกบัเกาะเมืองมีความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน และยงัไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิตและการคา้ขายทางนํ้ าไปสู่ทางบกของตลาดหวัรอในระยะยาว                                            

 

 

                                                             
        1 “ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า”ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 33 ตอนท่ี, (11 มิถุนา

ยม 2459): 62. 

       2 “พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา จงัหวดันครศรีอยธุยา”,ราชกิจจานุเบกษา,เล่ม
ท่ี 52,(10 ธนัวาคม 2478),92. 
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       นอกจากน้ี ผูน้าํท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีสาํคญัอีกท่าน
หน่ึงคือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 2 สมยั3 จอมพล ป. พิบูล
สงครามไดใ้หค้วามสาํคญักบัการซ่อมแซมสาธารณูปโภคและบูรณะโบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งมาก โดยมีวตัถุประสงคส่์วนหน่ึงเพ่ือเตรียมฉลองงาน 25 พุทธศตวรรษ 
ในวาระท่ีพระพุทธศาสนาเจริญย ัง่ยนืมาครบ 2,500 ปี ในพ.ศ.2500  การดาํเนินงานบูรณะเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยามีทั้งการซ่อมแซมถนนทั้ง 7 สายภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา การส่งเสริม
ธุรกิจการคา้ใหก้บัราษฎรโดยการจดัสร้างตึกแถว 3 ชั้นทั้งสองฝั่งของเชิงสะพานปรีดี–ธาํรง จาํนวน 
20 คูหา เพ่ือใหร้าษฎรเขา้มาเช่าทาํการคา้ขาย นอกจากน้ียงัมีการจดัสร้างอาคารสงเคราะห์ จาํนวน 
43 ห้องท่ีบริเวณบึงพระราม  และจัดการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี ลว้นส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาอยา่งชดัเจนมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการเกิดชุมชนร้านคา้บริเวณวิหารพระมงคล
บพิตรและการขยายตวัของอาคารพาณิชยร์วมถึงตลาดแห่งใหม่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

       อย่างไรก็ตาม นับตั้ งแต่ช่วงพ.ศ.2520 - 2534 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดมี้การ
เปล่ียนแปลงอีกระยะหน่ึงจากแผนพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของไทย จากนโยบายดา้นการท่องเท่ียวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4-6 ซ่ึงส่งผลใหธุ้รกิจดา้นการท่องเท่ียวโดยเฉพาะธุรกิจท่ีพกั ร้านอาหาร และร้าน
ขายของท่ีระลึกภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาขยายตวัมากข้ึน นอกจากน้ีกรมศิลปากรได้
ดาํเนินการจัดตั้ งอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ.2525 ซ่ึงส่งผลให้มีนโยบาย
อนุรักษโ์บราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาอยา่งจริงจงัและมีการวางแผนการใชท่ี้ดิน
เพ่ือจาํกดัเขตพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัออกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ดว้ยเหตุน้ีจึงส่งผล
ให้ย่านการค้าภายในเกาะเมืองขยายตัวไม่ได้ จึงจ ําเป็นต้องขยายตัวออกนอกเกาะเมือง

                                                             
3จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย 2 ช่วงคือสมยัท่ี 1 พ.ศ. 2484- 

2487 และสมยัท่ี 2 พ.ศ. 2491-2500 โดยใน พ.ศ. 2499 เป็นช่วงท่ี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเ้ขา้มามีบทบาทใน
การบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งมาก 
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พระนครศรีอยธุยาไปทางทิศตะวนัออก และพฒันาพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวใหเ้ป็นยา่นการคา้แห่งใหม่
เพ่ือช่วยลดความแออดัของยา่นการคา้และยา่นท่ีอยูอ่าศยัภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา และใน
พ.ศ.2534 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไดรั้บการประกาศจากองค์การยเูนสโก แห่ง
สหประชาชาติ ให้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกท่ีสําคัญของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลให้เกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งมีการดาํเนินงาน
อนุรักษ์อย่างเหมาะสมยิ ่งข้ึนภายใต้เง่ือนไขของการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาต่อไป 

       จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะเห็นไดว้่า เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีการพฒันาการและ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีน่าสนใจ อยา่งไรก็ตามจากการสาํรวจงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีผ่านมาพบว่ามีงานเขียนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์ของ นวลเพ็ญ 
ภาณุรัตน์ เร่ือง “การจัดการปกครองมณฑลกรุงเก่า ในรัชสมัยพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2438 – 2453)” (พ.ศ.2521) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่า สมยัรัชกาล
ท่ี 5 ซ่ึงครอบคลุมทั้งดา้นการปกครอง การศาล การคลงั การศึกษา และการอนามยั โดยมีขา้หลวง
เทศาภิบาลจดัการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาต่างๆหลายประการ เช่น การจดัรูปหน่วยราชการให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย การชาํระสะสางคดีต่างๆ การปราบปรามโจรผูร้้าย จดัระเบียบวิธีการเก็บภาษี
อากรให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงด้านการคมนาคม ฯลฯ ซ่ึงทําให้มณฑลกรุงเก่ามีความ
เจริญก้าวหน้า มีการพฒันาท่ีโดดเด่นเป็นตวัอย่างแก่มณฑลอ่ืนๆ และนับเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ
พฒันาเกาะเมืองในระยะเร่ิมตน้ 

      วิทยานิพนธข์อง สุวฒัน์ คุม้วงษ ์เร่ือง “การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพือ่ประกอบการ
วางแผนพฒันาเมอืง เทศบาลเมอืงนครศรีอยุธยา ” (พ.ศ. 2525) ซ่ึงเป็นวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ท่ีไดศึ้กษาถึงสภาพในอดีตและปัจจุบนั คุณค่าความสาํคญั และปัญหาของบริเวณ
โบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเ้คียง ระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2525 
โดยพบว่า เทศบาลเมืองนครศรีอยธุยาและบริเวณท่ีเก่ียวเน่ือง มีโบราณสถานอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึง
การขยายตวัของเมืองอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม ทาํให้ประชาชนไม่
ใส่ใจในบริเวณโบราณสถาน เป็นผลให้โบราณสถานถูกประชิด บุกรุก และถูกทาํลาย และส่งผล
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กระทบถึงการท่องเท่ียว ซ่ึงถือเป็นความเปล่ียนแปลงอย่างหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของการ
พฒันาเมืองในดา้นบริเวณท่ีพกัอาศยั บริเวณพาณิชยกรรม และบริเวณอุตสาหกรรมท่ีสวนทางกบั
การอนุรักษ์โบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ียงัคงส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน 
นอกจากน้ียงัมีวิทยานิพนธ์จากสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีสามารถนาํมาประกอบการศึกษาคือ
เร่ือง“การวางผังเฉพาะพืน้ที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา” (2539) ของ 
คมกฤษ เง่าวีระกลู ซ่ึงศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินริมแม่นํ้ าเจา้พระยา ในเขตอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยาทั้งสองฝั่งท่ีขนานกบัแม่นํ้ าเจา้พระยา (ยกเวน้ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา) 
ระหว่างพ.ศ. 2526 – 2539 ท่ีมีรูปแบบการใชท่ี้ดินในบริเวณดงักล่าวไม่เหมาะสม ทาํให้ชุมชนริม
แม่นํ้ าเจา้พระยามีการขยายตวัอยา่งไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอน โดยมีปัจจยัส่วนหน่ึงมาจากการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมภายในเกาะเมืองท่ีส่งผลกระทบกบัพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยา
ทั้ งทางด้านคมนาคมและย่านการค้าซ่ึงมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีในระดับสูงข้ึน 
การศึกษาความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีบริเวณดงักล่าวจึงทาํให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืนท่ี
ภายในและภายนอกเกาะเมืองในช่วงเวลาท่ีศึกษา 

      งานวิจัยของ เก้ือกูล  ยืนยงอนันต์ เ ร่ือง  “ ความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา  ระหว่าง พ.ศ. 2438 – 2500” (พ.ศ. 2529) นับเป็นงานวิจัยท่ีศึกษาความ
เปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี โดยงานวิจยัของ เก้ือกูล เน้นการ
อธิบายถึงความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาตามช่วงระยะเวลา โดยมีการศึกษา
ทางดา้นผงัเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ทัว่ไปของประชาชน การประกอบอาชีพของชาวเกาะเมืองและ
บริเวณใกลเ้คียง  การพฒันาดา้นคมนาคม การสาธารณูปโภค การเปล่ียนแปลงของโบราณสถาน
รวมทั้งนโยบายของรัฐในการดาํเนินการบูรณะเกาะเมืองในระยะเวลาต่างๆ โดยงานวิจยัของเก้ือกลู
เนน้การศึกษาความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกซ่ึงเป็น
นโยบายจากส่วนกลางเป็นหลกั  
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       วิทยานิพนธ์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของ ขจรจบ กุสุมาวลี เร่ือง “ การ

จดัการ“พืน้ที่ประวตัศิาสตร์”จากกรณศึีกษาบริเวณวหิารพระมงคลบพติร” (พ.ศ.2542) ท่ีศึกษาการ
พยายามสร้างพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์กบัโบราณสถานในบริเวณต่างๆในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
โดยเป็นการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบา้นบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภายใตโ้ครงการนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดย
ชาวบา้นถกูควบคุมการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีมากข้ึน อีกทั้งไดรั้บการจดัความสมัพนัธท์างสังคมท่ีมี
ต่อพ้ืนท่ีในบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรท่ีเคยอยู่อาศยั เป็นแหล่งทาํมาหากิน ให้กลายเป็นพ้ืนท่ี
ประวติัศาสตร์ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีไดเ้สนอโนภาพของ
กระบวนการสร้างพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ผา่นขอ้มลูทางวิชาการต่างๆ รวมถึงเร่ืองเล่าจากความทรงจาํ
ของชาวบา้นในยคุบุกเบิกพ้ืนท่ี การศึกษาขอ้มลูจากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี จึงสามารถสะทอ้นภาพการ
เปล่ียนแปลงปรับตวัของชาวบา้นในยคุสมยัท่ีแตกต่างกนัผา่นมุมมองของชาวบา้นเอง ทาํให้ไดเ้ห็น
มิติความสมัพนัธร์ะหว่างคนและพ้ืนท่ีมากกว่าการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาผา่นนโยบายการจดัการแต่เพียงอยา่งเดียว 

       นอกจากน้ียงัมีวิทยานิพนธ์ของพฑัร์ แตงพนัธ์ สาขาประวติัศาสตร์ไทย เร่ือง “ การ

พฒันาชุมชนเมอืงกบัการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล พ.ศ.

2482-2544” (พ.ศ.2555) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัการดาํเนินนโยบายของภาครัฐและการดาํเนินงานส่วน
ทอ้งถิ่นในการพฒันาชุมชนเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบทบาทของภาครัฐและ
ทอ้งถิ่นในการดาํเนินการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 
ระหว่างพ .ศ .2482-3544 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการอนุรักษ์
โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยารวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาชุมชนเมือง
ภายใต้การจัดการในด้านต่างๆ ซ่ึงการศึกษาดงักล่าวได้ช้ีให้เห็นถึงนโยบายและปัญหาในการ
วางแผนใชพ้ื้นท่ีภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในช่วงเวลาท่ีศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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      งานวิทยานิพนธ์เร่ือง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2483 – 2534” จึงเป็นการศึกษาท่ีตอ้งการอธิบายถึงความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ในช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ.2483- 2534 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเกาะเมือง
มีพฒันาการอย่างต่อเน่ืองมาจากสมยัท่ีเป็นท่ีตั้ งของมณฑลกรุงเก่า โดยไดมี้ปัจจยัต่างๆท่ีมีส่วน
ผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีจะ
เนน้การศึกษาถึงพฒันาการของยา่นการคา้ภายในเกาะเมืองท่ีส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดการขยายตวัของการคา้จากตลาดนํ้ าท่ีดาํรงมาเป็นเวลาหลายร้อยปี มาสู่การ
ขยายตวัและเจริญเติบโตของตลาดบกท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ งสะทอ้นให้เห็นพฒันาการจาก
เมืองสําคญัของแหล่งโบราณสถานสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และมรดกโลกท่ี
สาํคญัของประเทศไทย ภายใตก้ารดาํเนินนโยบายดา้นการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีได้ส่งผลต่อการ
ขยายตวัของชุมชนภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในระยะเวลาดงักล่าว 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

      1.เ พ่ือศึกษาถึงภู มิหลังทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาระหว่างพ.ศ.2394-2482 

      2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาระหว่าง พ.ศ.2483 - 2534 

      3.เพ่ือศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  
ระหว่าง พ.ศ.2483 - 2534 

ขอบเขตของการศึกษา      

      การศึกษาเ ร่ือง“การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา พ.ศ.2483 – 2534 ” มุ่งศึกษาพฒันาการภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี
ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีลกัษณะเป็นเกาะ มีแม่นํ้ าสายใหญ่
ไหลผา่น 3 สาย คือ แม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่นทางดา้นทิศตะวนัตกและทิศใต ้แม่นํ้ าป่าสักไหลผ่าน
ทางทิศตะวนัออก และแม่นํ้ าลพบุรีไหลผา่นทางดา้นทิศเหนือโดย แม่นํ้ า 3 สายน้ีไหลมาบรรจบกนั
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และโอบลอ้มรอบพ้ืนท่ีของตวัเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่วนขอบเขตของช่วงเวลาท่ีศึกษาจะเร่ิม
ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตั้ งแต่ช่วงหลงัพ.ศ. 
2483 ซ่ึงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการบุกเบิกพฒันาอย่างเด่นชดั และนับเป็นจุดเร่ิมต้น
สาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
อย่างต่อเน่ือง โดยกาํหนดให้ พ.ศ. 2534 เป็นปีสุดทา้ยของการศึกษา เน่ืองจากมีการประกาศข้ึน
ทะเบียนอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก แห่ง
สหประชาชาติ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสําคัญของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมือง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของประเทศไทย 

วธิีการศึกษา     

       การศึกษาเร่ือง  “  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2483 - 2534 ใชว้ิธีศึกษาตามระเบียบวิธีการศึกษาทางประวติัศาสตร์ โดย
ศึกษาจากเอกสารหลกัฐานร่วมสมยั เอกสารชั้นตน้ เช่น จดหมายเหตุจากสาํนักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  ราชกิจจานุเบกษา บนัทึกการประชุม ขอ้มลูดา้นสถิติ และคน้ควา้จากเอกสารชั้นรองต่างๆ
เช่น หนงัสือ วิทยานิพนธ ์ผลงานวิจยัและบทความต่างๆ นอกจากน้ีไดใ้ชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลในพ้ืนท่ีท่ีเลือกศึกษาของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเพื่อเสริมขอ้มลูหลกัฐานเอกสารอีกดว้ย 

แหล่งข้อมูล 

      1. สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

                   2. สาํนกัหอสมุดแห่งชาติ 

                   3. หอสมุดกลาง สถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                   4. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงันามจนัทร์และวงัท่าพระ 

                   5. สถาบนัอยธุยาศึกษา 

                   6. หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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                   7. การสมัภาษณ์บุคคลต่างๆท่ีอยูอ่าศยัในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         

        1.เพ่ือให้เข้าใจถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ระหว่างพ.ศ.2394-2482 

     2. เพ่ือให้เขา้ใจถึงปัจจยัท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยา ระหว่างพ.ศ.2483 - 2534 

     3. เ พ่ือให้ เข้าใจถึงการ เป ล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะ เ มือง
พระนครศรีอยธุยา ระหว่าง พ.ศ.2483 - 2534 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

ภูมหิลงัทางเศรษฐกจิและสังคมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2394 – 2482 

                  จังหวดัพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีเก่าของประเทศไทยก่อนการก่อตั้ งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยมีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นศนูยก์ลางของอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยานานถึง 
417 ปี ต่อมาภายหลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ในพ.ศ.2310 ศนูยก์ลางการปกครองของไทย
ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่ท่ีแห่งใหม่คือกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตามลาํดบั ส่งผลให้บทบาทของ
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลดความสาํคญัลง แต่ยงัมีการพฒันาไปตามบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยัโดยไดก้ลบัมาทวีความสาํคญัมากข้ึนอีกคร้ังในช่วงหลงั
พ.ศ.2483 เป็นตน้มา ซ่ึงสืบเน่ืองจากจากนโยบายการบุกเบิกพฒันาพื้นท่ีภายในเกาะเมืองทั้ งจาก
นโยบายของรัฐและการจดัการภายในทอ้งถิ่น ดงันั้นในบทท่ี 2 จึงเน้นการปูพ้ืนฐานให้เห็นถึงภูมิ
หลงัทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในช่วงก่อนพ.ศ.2483 ท่ีเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยามีพฒันาการจากเกาะเมืองท่ีแทบปราศจากผูค้นอยู่อาศยัจนกระทัง่มีการพฒันา
มากข้ึนจากการเป็นศนูยก์ลางมณฑลกรุงเก่า ซ่ึงทาํใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการพฒันา
และกลบัมามีความสาํคญัมากข้ึนตามลาํดบั 

                        อยา่งไรก็ตามเม่ือเขา้สู่สมยัตน้รัตนโกสินทร์ระหว่างพ.ศ. 2325 – 2393  เมืองกรุงเก่า
ยงัคงสถานะเป็นเมืองจัตวา เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ยงัคงอยู่ในสภาพรกร้าง โดยในสมยั
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ไดท้รงโปรดฯให้ร้ือกาํแพงเชิงเทินป้อมปราการเก่า
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามาสร้างพระราชวงัใหม่ในกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงัมีวตัถุประสงค์ในการร้ือถอนป้อมปราการต่างๆเพ่ือป้องกนัมิให้เป็นท่ี
ซ่องสุมของโจรผูร้้ายและผูท่ี้อาจตั้ งตนเป็นใหญ่ในเมืองกรุงเก่า  ดงันั้นบริเวณภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาจึงไม่เอ้ือต่อการตั้ งบา้นเรือนอยู่อาศยัของราษฎร แมก้ระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 
ภายในเกาะเมืองก็ยงัคงมีสภาพเป็นป่า ไม่มีการตั้งชุมชนอยูอ่าศยั โดยสงัฆราชปาเลกวัซ์ บาทหลวง
ชาวฝรั่งเศสซ่ึงเดินทางผ่านเมืองกรุงเก่าในสมยัรัชกาลท่ี 3 เม่ือพ.ศ. 2377 ไดบ้นัทึกถึงสภาพเกาะ
เมืองท่ีไดพ้บเห็นไวใ้นหนงัสือเล่าเร่ืองกรุงสยามตอนหน่ึงความว่า 
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                   ความจริงแลว้ตวันครนั้นเป็นเกาะใหญ่ยาว 3 ลิเออ โดยรอบ มีรูปลกัษณะคลา้ยถุงเงิน
จีน ขา้พเจา้ไดซ้อกแซกดูโบราณสถานทัว่ทุกแห่งอนัตั้งอยู่บนเกาะนั้น บรรดาท่ีน่าอศัจรรยก์็
คือพระบรมมหาราชวงัและวงัหลวง ซ่ึงยงัมีพระปฏิมากรองค์สูงตั้ง 50-60 ปิเอด์ตั้งอยู่ ....
กาํแพงนั้นปรักหกัพงัหมดแลว้ และมหาโบราณสถานน้ีมีตน้ไมข้ึ้นรกปกคลุม หนาแน่นไป
ดว้ยตน้ตาล เป็นท่ีอยู่อาศยัของนกเคา้แมวและแร้ง โบราณสถานเหล่าน้ี เป็นท่ีฝังซ่อนมหา
สมบติัเม่ือคราวอยุธยาแตก มีการขดุคน้อยู่เนืองๆ และปรากฏวา่ไดผ้ลดี...1 

                  อยา่งไรก็ตาม แมภ้ายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงไม่ปรากฏว่ามีผูค้นอยู่อาศยั แต่
ในพ้ืนท่ีโดยรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตามริมฝั่งแม่นํ้ าลาํคลองได้มีการตั้ งถิ่นฐานของ
ประชาชนอยา่งหนาแน่น ดงัท่ีสงัฆราชปาลเลกวัซไ์ดก้ล่าวไวว้่า “ เมืองใหม่นั้นตั้ งอยู่โดยรอบนคร
เดิม มีเรือนอยู่สองแถว พลเมืองประมาณ 40,000 คน ประกอบดว้ยคนไทย จีน ลาว และมลายา 
เมืองอยธุยา อุดมไปดว้ยขา้วและปลา...”2 

                  การตั้ งถิ่นฐานของราษฎรรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาดงัปรากฏในเล่าเร่ืองกรุง
สยามของสงัฒราชปาลเลกวัซข์า้งตน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า แมเ้มืองกรุงเก่าไดสิ้้นสภาพความเป็นเมือง
หลวงและศนูยก์ลางการปกครองแลว้  แต่เมืองกรุงเก่ายงัเป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก  จึงมี
ราษฎรตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองตามปากคลองสาํคญัๆและจุดบรรจบของแม่นํ้ าสายต่างๆ
บริเวณรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยในบริเวณทิศเหนือซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนสาํคญัตั้ งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา และบริเวณทิศใต้มีชุมชนอาศัยอยู่หลายเช้ือชาติทั้ งไทย จีน มุสลิม ญวน 
นอกจากน้ี ยงัมีราษฎรบางส่วนซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีถกูกวาดตอ้นใหม้าอยูอ่าศยัท่ีเมืองกรุงเก่าตั้งแต่สมยั
กรุงกรุงธนบุรี เช่นชาวพิษณุโลกและชาวนครราชสีมารวมถึงชาวลาวท่ีถูกกวาดตอ้นเขา้มาในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ในคราวเหตุการณ์กบฏเจา้อนุวงศ ์  

                                                             

     1มงเซเญอร์ ปาลเลกวัซ์. แปลโดย สันต ์ท. โกมลบุตร, เล่าเร่ืองกรุงสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ศรี
ปัญญา, 2549), 75-76. 

      2เร่ืองเดิม, 76. 
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                  อยา่งไรก็ดี แมมี้ราษฎรตั้งถิ่นฐานอยู่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาก็ตาม แต่การเขา้
มาตั้งถิ่นฐานของราษฎรภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดเ้ร่ิมปรากฏตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 เป็น
ต้นมา อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน  ทําให้เกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการฟ้ืนฟคูวามสาํคญัทางประวติัศาสตร์ จนกระทัง่เม่ือมีการจดัตั้ งมณฑล
กรุงเก่าในพ.ศ. 2438 ส่งผลให้พ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการ
พฒันาความเจริญจากการเป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีราชการสําคัญๆของมณฑล จนส่งผลให้เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนและยา่นการคา้ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึนตามลาํดบั ดงัท่ีจะได้
แสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

                      2.1 การตั้งถิ่นฐานของราษฎรบริเวณด้านตะวนัออกของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา

ภายใต้นโยบายการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน พ.ศ. 2394 -2437 

     ในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานของราษฎรบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
นั้นมีลกัษณะของการขยายตวัของชุมชนริมฝั่งแม่นํ้ ารอบเกาะเมืองมาสู่บริเวณภายในเกาะเมือง โดย
ในบริเวณริมฝั่งแม่นํ้ าไดมี้ราษฎรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นเป็นระยะๆ ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้นโยบายบูรณะโบราณสถานบางส่วนของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงได้
ปรากฏว่าเร่ิมมีราษฎรเขา้มาตั้ งบา้นเรือนฝั่งเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก
แผนท่ีแสดงการตั้งถิ่นฐานของราษฎรบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 
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แผนท่ีท่ี 1 : การตั้งถิน่ฐานของราษฎรบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.ศรีศกัร วลัลิโภดม,อุทยานประวัติศาสตร์
อยุธยา : การดับสนิททางปัญญาของกรมศิลปากร ,เข้าถึงเม่ือ 26 พ.ย. 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=983 

    จากแผนท่ีข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการตั้ งถิ่นฐานของราษฎรบริเวณเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาตามริมฝั่งแม่นํ้ าลาํคลองท่ีเป็นเสน้ทางท่ีแม่นํ้ าไหลมาบรรจบลอ้มรอบเกาะเมือง 
กล่าวคือริมฝัง่แม่นํ้ าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายสาํคญัท่ีไหลผา่นหวัเมืองต่างๆในภาคกลาง ทั้งเมือง
นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และอยุธยา โดยแม่นํ้ าเจ้าพระยาได้ไหลผ่านบริเวณทิศ
ตะวนัตกและทิศใตข้องเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบรรจบกบัแม่นํ้ าป่าสักบริเวณบางกะจะ
หรือท่ีตั้งของป้อมเพชรซ่ึงเป็นซ่ึงเป็นบริเวณท่ีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลเขา้สู่กรุงเทพฯ โดยบริเวณน้ีเป็น
ท่ีอยูอ่าศยัของราษฎรและยา่นการคา้สาํคญัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา ส่วนฝั่งตรงกนัขา้มซ่ึงมีคลอง
หลายสายตดัจากแม่นํ้ าเจา้พระยาเพ่ือเช่ือมการติดต่อกบัพ้ืนท่ีภายใน เช่นคลองตะเคียนหรือคลอง
ขุนละครไชย ซ่ึงในสมยักรุงศรีอยธุยาก็เคยเป็นบริเวณท่ีคนหลายเช้ือชาติศาสนาไดต้ั้ งบา้นเรือนอยู่
อาศยั ทั้งชาวพุทธ คริสต ์มุสลิม ส่วนบริเวณดา้นตะวนัตกของปากคลองตะเคียนเป็นถิ่นท่ีอยู่ของ
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ชาวไทยมุสลิม ดงัท่ีปรากฏในนิราศพระบาทของสุนทรภู่ท่ีเดินทางผ่านมาในบริเวณดงักล่าวราว
พ.ศ. 2350 ความว่า 

ไม่เคยตายเขาบ่ายนาวาลอ่ง                เขา้ในคลองตะเคียนใหโ้หยหา 

ระยะย่านบา้นช่องในคลองมา             ลว้นภาษาพวกแขกตานีอึง...3 

       บริเวณถดัมาคือวดันักบุญยอแซฟ ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของชาวไทยท่ีสืบเช้ือสายมาจากญวน
และนับถือศาสนาคริสต์ และบริเวณท่ีชาวไทยพุทธอาศยัอยู่ คือบริเวณรอบๆวดัพุทไธสวรรย4์ 
นอกจากน้ี ในบริเวณทางทิศใตข้องเกาะเมืองแถบวดัพนัญเชิง วดันางกุย วดับางกะจะ มีราษฎร
อาศยัอยา่งหนาแน่นเช่นกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนจีนท่ีเขา้มาตั้งมาตั้งบา้นเรือนตั้ งแต่สมยัรัชกาลท่ี 1 
ส่วนในเกาะเมืองดา้นทิศใตติ้ดกบัวดัสุวรรณดารารามไดมี้ราษฎรอาศยัอยู่เช่นกนั แต่ยงัมีจาํนวน
นอ้ยเพียงไม่ก่ีครัวเรือน5 การตั้ งถิ่นฐานของราษฎรท่ีกล่าวมายงัคงอาศยัสืบทอดเช้ือสายมาจนถึง
ปัจจุบัน  โดยราษฎรกลุ่มน้ีได้ตั้ งถิ่นฐานสืบต่อมาในบริเวณริมสองฝั่งแม่นํ้ าเจ้าพระยาทางทิศ
ตะวนัตกและทิศใตข้องเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตั้ งแต่หลงัเสียกรุงศรีอยุธยาต่อมาจนถึงสมยั
รัตนโกสินทร์  

       ส่วนบริเวณแม่นํ้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีไหลผ่านเมืองเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ไหลผ่านดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาบริเวณหัวรอถึงบางกะจะ โดยในดา้น
ตรงกนัขา้มเป็นบริเวณเมืองอโยธยาซ่ึงเป็นเขตเมืองเก่านั้ น มีคลองสาํคญัคือคลองบา้นบาตร ซ่ึง
คลองน้ียาวไปทางทิศตะวนัออกติดต่อไปถึงคลองขา้วเม่าผ่านพ้ืนท่ีของอุทยั วงัน้อย แลว้มีคลอง

                                                             
      3สุนทรภู่ , รวมวรรณนิราศ 9 เร่ืองของสุนทรภู่, ( กรุงเทพฯ : บริษทัธารปัญญาจดั,2543), 52. 

      4เกื้อกูล ยนืยงอนนัต,์ ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ระหว่างพ.ศ.2438-2500 
(กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 2529), 15. 

      5สุเนตร ชุตินธรานนท์ บรรณาธิการ, ชีวิตชุมชนริมน้ําอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก (กรุงเทพฯ : 
บริษทัอมรินทร์พริ้นติ ้งแอนดพ์บัลิชชิ่ง จาํกดั (มหาชน),2540) ,49. 
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สาขาแยกไปถึงนครนายกและสระบุรี6 การตั้ งถิ่นฐานของราษฎรในบริเวณน้ีมีเฉพาะบริเวณปาก
คลองต่างๆเท่านั้น 

     นอกจากน้ีในบริเวณริมฝั่งแม่นํ้ าลพบุรี ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีไหลผ่านท่าวุง้ ลพบุรี แลว้ไหล
เขา้อยุธยาท่ีบ้านแพรก มหาราชบางปะหัน7 จากนั้นก็ไหลผ่านเข้าทางทิศเหนือของเกาะเมืองมา
บรรจบกบัแม่นํ้ าป่าสกั มีคลองสายสาํคญัคือ คลองบางขวดและคลองสระบวัซ่ึงเช่ือมต่อกบัแม่นํ้ า
ลพบุรี จึงทาํใหพ้ื้นท่ีดา้นเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมทางทางนํ้ าท่ีสาํคญั มีแม่นํ้ า
ซ่ึงเปิดไปสู่เมืองต่างๆในภาคกลาง หัวเมืองภาคเหนือ และหัวเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ8 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งบริเวณหัวรอ ซ่ึงเป็นจุดท่ีแม่นํ้ าลพบุรีและแม่นํ้ าป่าสักไหลมาบรรจบกัน 
นอกจากน้ีดา้นทิศเหนือยงัมีแหล่งชุมชนคลองสระบวั เป็นแหล่งชุมชนสาํคญัท่ีมีมาตั้ งแต่สมยักรุง
ศรีอยธุยา ชาวเมืองกรุงเก่าแถบคลองสระบวัมีอาชีพการทาํเคร่ืองป้ันดินเผา เช่นหมอ้ กระทะ เตา
ขนมครก ตะคนัเชิงไฟ กระเบ้ือง ซ่ึงชาวบา้นแถบน้ีสืบทอดการทาํเคร่ืองป้ันดินเผามาตั้งแต่คร้ังสมยั
อยธุยา แต่ไม่ไดเ้ป็นชาวอยธุยาท่ีสืบเช้ือสายดั้งเดิม9 ความหนาแน่นของราษฎรบริเวณแม่นํ้ าลพบุรีท่ี
ไหลผา่นดา้นทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาหรือท่ีเรียกว่าคลองเมืองนั้นไดมี้บรรยายไว้
ในนิราศทวาราวดี  ซ่ึงแต่งโดยหลวงจักรปาณี  ชาวกรุง เก่ าขณะเดินทางมาสู่ เกาะเ มือง
พระนครศรีอยธุยาดา้นหวัแหลม(ดูแผนท่ีท่ี 1) เม่ือราวสมยัตน้รัชกาลท่ี 5  ความว่า      

     ถึงสามแยกแฉกแฉวไปแควเหนือ     แลลิ ่วเหลอืสุดหลา้ดูฟ้าเหลือง 

พอรามรามขา้มคล่องเขา้คลองเมือง        ดูแน่นเนืองเรือแพออกแซ่เซ็ง 

                                                             
      6บงัอร พนัปี “ความสาํคญัของแม่นํ้ าลาํคลองในบริเวณลุ่มนํ้ าเจา้พระยาตอนล่างต่ออาณาจกัรอยธุยา” 

( ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ, 2536), 19. 

     7เร่ืองเดียวกนั, 9. 

     8เกื้อกูล ยืนยงอนันต์,ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500,12.  

     9สุเนตร ชุตินธรานนท ์บรรณาธิการ, ชีวิตชุมชนริมน้ําอยธุยา มรดกไทย มรดกโลก ,58. 
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แต่ก่อนกวา้งขวางดี เด๋ียวน้ีแคบ              ตอ้งแจวแอบโดนดงักนัปังเป้ง 

โอห้วัแหลมแหลมแต่ช่ือไม่ฦๅเลง      ไม่แหลมเก่งเหมือนกะวา่นยัน์ตาคอ้น...”10 

                 จากขอ้ความขา้งตน้ ทาํใหม้องเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของราษฎรชาวกรุงเก่าท่ีนิยมในการ
อยู่อาศยัแพตามแม่นํ้ าลาํคลองรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยปัจจัยท่ีทาํให้เมืองกรุงเก่า
กลบัมามีราษฎรอาศัยอยู่มากน่าจะสืบเน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีท่ีสามารถทาํการ
เพาะปลกูพืชต่างๆไดผ้ลดี โดยเฉพาะขา้ว ซ่ึงเป็นอาหารหลกัท่ีใชบ้ริโภคและการผลิตเพ่ือส่งขาย 
โดยใชเ้สน้ทางคมนาคมทางนํ้ าเป็นเสน้ทางรับส่งสินคา้ไปสู่กรุงเทพฯและพ้ืนท่ีบริเวณปากอ่าวไทย
ไดโ้ดยสะดวก ดว้ยเหตุน้ีราษฎรจึงยงัคงนิยมดาํรงชีวิตท่ีพ่ึงพาแม่นํ้ าคลองเป็นหลกัทั้ งการปลูกแพ
อยูอ่าศยัและคา้ขาย ทาํใหเ้มืองกรุงเก่าในขณะนั้น แมภ้ายในพ้ืนท่ีใจกลางเกาะเมืองจะยงัคงเป็นซาก
ปรักหักพงั รกร้างไม่มีผูค้นอยู่อาศยั แต่พ้ืนท่ีบริเวณริมฝั่งแม่นํ้ าสายต่างๆรอบเกาะเมืองและเส้น
แม่นํ้ าท่ีเป็นชุมทาง จึงไดป้รากฏว่ามีราษฎรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นอยู่พอสมควร นอกจากนั้น การ
เขา้มาตั้ งหลกัแหล่งทาํการคา้ของชาวจีนตั้ งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 ให้เกิดการขยายตวัของตลาดย่าน
การค้าสําคัญๆท่ีมีชาวจีนจาํนวนมากตั้ งเรือแพขายสินค้า อีกทั้ งยงัมีชาวจีนกระจายอยู่ทั ่วไปท่ี
หัวแหลม  แถววัดพนมยงค์ แถวบางกะจะ และทุกท้องถิ่นท่ีมีการค้าตามปากคลองต่างๆ11 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณตลาดหวัรอ มีชาวจีนมากท่ีสุดของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 

                     ส่วนการเร่ิมตั้งถิ่นฐานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาดา้นทิศตะวนัออกของเกาะ
เมืองซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขยายตวัเขา้มาอยู่ในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของราษฎรนั้น
เร่ิมเม่ือมีการเข้ามาบูรณะฟ้ืนฟูความสําคัญของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) ท่ีทรงมีพระราชดาํริในการบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถานอนัไดแ้ก่พระราชวงัและวดัวาอารามต่างๆท่ีเป็นซากปรักหักพงัและถูกทิ้งร้างไปโดย

                                                             
       10หลวงจกัรปาณี (ฤกษ)์ ,นิราศทวาราวดีและบทละคอนเร่ืองมณีพิไชย, อนุสรณ์พระราชทานเพลิง

ศพนางเอิบ ทงัสุบุตร (2512),16. 

     11เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 19. 
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เปล่าประโยชน์ โดยพระองคท์รงเห็นว่าส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นมีคุณค่าแก่การจดจาํอนัเป็นสัญลกัษณ์
แห่งอดีตของชาติ12 ดงันั้นสถานท่ีสาํคญัต่างๆท่ีอยูใ่นเมืองท่ีเคยเป็นศนูยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองใน
อดีตเร่ิมจึงไดรั้บการฟ้ืนฟูบูรณะ เช่นโบราณสถานเมืองสุโขทัย พระปฐมเจดียท่ี์เมืองนครปฐม 
รวมถึงพระราชวงัและวดัวาอารามในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาและบริเวณรอบนอกดว้ยเช่นกนั   

                   ในส่วนของพระราชวงัในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์ใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 นั้น เป็นวงัหนา้เดิมในสมยักรุงศรีอยธุยา ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมือง
บริเวณจุดบรรจบกันของแม่นํ้ าลพบุรีและแม่นํ้ าป่าสัก โดยพระองค์ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้สร้าง
พระราชวังในบริเวณส่วนหน่ึงของวังหน้าเดิมซ่ึงถูกไฟไหมห้มด และพระราชทานนามว่า 
“พระราชวงัจนัทรเกษม” โดยสร้างพระท่ีนัง่พิมานรัตยา เป็นตึกหมู่อยูก่ลางวงั พระท่ีนัง่องค์น้ีสร้าง
ข้ึนตามแนวพระท่ีนัง่เดิม นอกจากน้ีพระองคย์งัโปรดเกลา้ฯใหบู้รณะวดัเสนาสนารามในพ.ศ. 2406 
ซ่ึงเป็นวดัโบราณตั้งแต่สมยัอยธุยาท่ีตั้งอยูท่างดา้นหลงัพระราชวงัจนัทรเกษม ให้เป็นวดัในบริเวณ
พระราชวงั   แต่การก่อสร้างพระราชวงัจนัทรเกษมยงัไม่แลว้เสร็จ พระองคก์็เสด็จสวรรคต ดงันั้น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี5) จึงโปรดเกลา้ฯดาํเนินการก่อสร้างต่อไปจน
เสร็จและใชเ้ป็นท่ีประทบัในเวลาเสด็จประพาสเมืองกรุงเก่า  

                 อย่างไรก็ดีการเร่ิมเข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังและวัดร้างภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา และบูรณะพระราชวงัจนัทรเกษมซ่ึงอยู่ดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองเพ่ือให้
เป็นท่ีประทบัขณะเสด็จประพาสเมืองกรุงเก่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระบรม
ราชโองการให้พระยาชัยวิชิตเจ้าเมืองกรุงเก่า ยา้ยจวนมาตั้ งใกล้ๆพระราชวัง เพ่ือช่วยดูแล
พระราชวงัดว้ย13 การบูรณะพระราชวงัจนัทรเกษม และการตั้ งจวนเจา้เมืองดงักล่าว ไดส่้งผลให้

                                                             
      12กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย,์ “ พฒันาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย” 

(ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรฒ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2548 ), 56. 

      13เกื้อกูล ยืนยงอนันต์,ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 22. 
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พ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองเร่ิมมีผูค้นเขา้มาตั้ งบา้นเรือนมากข้ึน เพราะนอกจากพระราชวงั
จนัทรเกษมและจวนเจา้เมืองซ่ึงตั้ งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้ าจะสะดวกต่อการติดต่อของราษฎรแลว้ ยงัตั้ งอยู่
ใกลก้ับตลาดหัวรอซ่ึงเป็นย่านการค้าริมแม่นํ้ าท่ีสาํคัญอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีจึงทาํให้พ้ืนท่ีด้านทิศ
ตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีลกัษณะเป็นทั้ งศูนยก์ลางการติดต่อราชการของ
ชาวบา้นและแหล่งทาํมาคา้ขายท่ีมีความคึกคกัและมีราษฎรตั้ งบา้นเรือนและทาํมาคา้ขายมาอย่าง
ต่อเน่ือง ดงัความตอนหน่ึงใน “โคลงนิราศเพนียด” ซ่ึงประพนัธโ์ดยสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้
ฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาํราบปรปักษ์ เม่ือราวพ.ศ. 2419 ท่ีได้กล่าวถึงสภาพของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาในระหว่างท่ีเดินทางผา่นบริเวณป้อมเพชร วดัพนญัเชิง จนถึงคลองทราย และหวั
รอซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกบริเวณหนา้พระราชวงัจนัทรเกษม ความว่า 

ชาวเมืองตั้งร้ัวเรียก           ริมเฉนียน 

                                                   สองฟากท่ีว่างเตียน                      หมู่บา้น 

     แลหลิ ่งหลากอาเกียร           เรือนทบั กระท่อมเฮย 

    จึงปลูกโรงตั้งร้าน                           เช่าชํ้ าทาํกินฯ 

              ทาํสีตีมีดพร้า           คา้ขาย 

   ทาํแต่ลาํพงักาย             แทะไท ้

    หากินกอบการหลาย           อยา่งต่าง ต่างนา 

   พอประโยชน์ไดใ้ช ้                          มากนอ้ยตามควรฯ 

             หวัรอแพแม่คา้          ขายของ 

   เนืองเนืองแนวฝั่งสอง                    ฟากนํ้ า 

   เยยีดยดัอดัปากคลอง          บางขวด เจียวพ่อ 

   ครบสิ่งเคร่ืองใชล้ ํ้ า                        แต่งตั้ง เตม็แพฯ..14 
                                                             

      14พ. ณ ประมวลมารค, ประชุมนิราศคาํโคลง, (พระนคร : แพร่พิทยา, 2513) , 54. 
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                 ขอ้ความจากโคลงนิราศเพนียดขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงลกัษณะความเป็นอยู่ของราษฎร
ดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองบริเวณหนา้พระราชวงัจนัเกษมซ่ึงมีการขยายตวัของบา้นเรือนอยู่
อาศยัเพิ่มมากข้ึนในลกัษณะชุมชนหมู่บา้นท่ีประกอบดว้ยบา้นเรือน ร้านคา้ มีการประกอบอาชีพ
ต่างๆเช่นการทาํมีดพร้า รวมถึงการคา้ขายทัว่ไปตามริมสองฝั่งแม่นํ้ า นอกจากน้ี ในบริเวณท่ีถดัจาก
หนา้พระราชวงัจนัทรเกษมยงัมีตลาดหวัรอซ่ึงเป็นแหล่งการคา้ทางนํ้ าท่ีมีผูค้า้มารวมตวัขายสินคา้
กนัเป็นจาํนวนมาก  ดงัแผนท่ีท่ี 2        

แผนท่ีท่ี 2 : การตั้งถิ่นฐานของราษฎรบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาภายหลงัการสร้าง   
      พระราชวงัจนัทรเกษม พ.ศ. 2497 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.ศรีศกัร วลัลิโภดม,อุทยานประวัติศาสตร์
อยุธยา : การดับสนิททางปัญญาของกรมศิลปากร, เข้าถึงเม่ือ 26 พ.ย. 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=983 

                 อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่านโยบายการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่างๆของ
เมืองกรุงเก่า รวมถึงการสร้างพระราชวงัจนัทรเกษมในบริเวณเขตวงัหนา้เดิม เป็นเสมือนจุดเร่ิมตน้
ในการฟ้ืนฟคูวามสาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา แมใ้นสมยัช่วงตน้รัชกาลพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวได้ทรงเน้นการจัดสร้างพระท่ีนั ่งต่างๆในเขตพระราชวงับางปะอิน
นับตั้ งแต่พ.ศ. 2415 ก็ตาม แต่พ้ืนท่ีทางพระราชวงัจันทรเกษมและวดัเสนาสนารามท่ีอยู่ในเขต
พระราชวงัก็มิไดถ้กูทิ้งร้าง ดงัเห็นไดจ้ากการเสด็จพระราชดาํเนินมาทอดผา้พระกฐินท่ีวดัต่างๆใน
เมืองกรุงเก่ารวมถึงวดัเสนาสนารามท่ีตั้ งอยู่หลงัพระราชวงัจนัทรเกษมเมื่อพ.ศ. 242115 ต่อมาเม่ือ
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บการจดัตั้งเป็นมณฑลเทศาภิบาลในพ.ศ. 2438 พ้ืนท่ีบริเวณแถบน้ี
ก็ยิ ่งไดรั้บการพฒันาให้เป็นสถานท่ีจดัตั้ งสถานท่ีราชการต่างๆเพ่ือเป็นศูนยก์ลางการติดต่อจาก
ราษฎรเมืองกรุงเก่าและเมืองใกล้เคียง เหตุน้ีจึงทาํให้พ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยามีการขยายตวัในการใชพ้ื้นท่ีเพ่ืออยูอ่าศยัของราษฎรเพิ่มมากข้ึน 

                   2.2 ความเจริญของศูนย์ราชการมณฑลกรุงเก่าทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา หลงั พ.ศ. 2438 

                   ภายหลงัจากการบูรณปฏิสงัขรณ์พระราชวงัจนัทรเกษมและการยา้ยจวนเจา้เมืองมาอยู่
ดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไดส่้งผลใหพ้ื้นท่ีดา้นน้ีมีการขยายตวัของการ
ท่ีเข้ามาตั้ งบา้นเรือนของราษฎรอยู่อาศยัหนาแน่นตั้ งแต่ราวพ.ศ. 2397 และต่อมาเม่ือเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการจดัตั้งใหเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองมณฑลกรุงเก่าในพ.ศ. 2438 ทาํใหมี้
การสร้างสถานท่ีราชการหลายแห่งถดัจากบริเวณพระราชวงัจนัทรเกษม จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีบริเวณ
ดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการพฒันาให้มีความเจริญมากข้ึน มี
ลกัษณะเป็นชุมชนเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งน้ีเมืองกรุงเก่าไดรั้บการ
จดัตั้งเป็นมณฑลกรุงเก่าในพ.ศ.2438  โดยรวม 8 เมืองอนัประกอบดว้ย เมืองกรุงเก่า อ่างทอง ลพบุรี 
สระบุรี พระพุทธบาท สิงห์บุรี พรหมบุรี และอินทร์บุรี ต่อมาในพ.ศ.2439 ไดร้วมเมืองพระพุทธ
บาทเขา้กบัเมืองสระบุรี และรวมเมืองพรหมบุรี อินทร์บุรีเขา้กบัเมืองสิงห์บุรี มณฑลกรุงเก่าจึงเหลือ

                                                             
      15พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ,ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เม่ือปีขาล พ.ศ. 

2421, (พิมพจ์าํลองจากตน้ฉบบัเป็นท่ีระลึกในงานกฐินพระราชทาน ณ วดัเสนาสนาราม ,9 พ.ย.2556),2. 
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เมืองในปกครองรวม 5 เมืองคือ เมืองกรุงเก่า อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี16 โดยมีศูนยก์ลาง
ท่ีทําการมณฑลอยู่ท่ีเมืองกรุงเก่า โดยสถานท่ีราชการเกือบทั้ งหมดตั้ งอยู่ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา  

       ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้เป็นศูนยก์ลางการปกครองของ
มณฑลกรุงเก่าสามารถพิจารณาได้จากคุณสมบัติหลายประการทั้ งในแง่ความสําคัญของเมือง 
ภูมิศาสตร์ จาํนวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงเมืองกรุงเก่าไดรั้บการฟ้ืนฟูความสาํคญัมาตั้ งแต่
สมยัรัชกาลท่ี 4 ประกอบกบัชยัภูมิท่ีมีลกัษณะเป็นชุมทางแม่นํ้ าท่ีสามารถเดินทางเช่ือมต่อทั้ งกบั
เมืองต่างๆท่ีอยูด่า้นเหนือข้ึนไป เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และเช่ือมต่อเขา้ไปสู่กรุงเทพฯ 
สามารถเดินทางโดยใชก้ารสัญจรทางนํ้ าไดโ้ดยสะดวก จึงทาํให้มีราษฎรเขา้มาตั้ งถิ่นฐานริมฝั่ง
แม่นํ้ าของเกาะเมืองและบริเวณใกลเ้คียงเป็นจาํนวนมาก จนมีลกัษณะเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่เมือง
หน่ึงในภาคกลาง เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงทาํให้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีศกัยภาพในการจดัตั้ งเป็น
มณฑลเทศาภิบาลไดต้ามนโยบายของรัฐบาล โดยความเจริญของศูนยร์าชการมณฑลกรุงเก่า
สามารถสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการจดัตั้ งศูนยร์าชการมณฑลกรุงเก่า พ.ศ. 2439 และการจดัตั้ งเขต
สุขาภิบาลเมืองกรุงเก่าในพ.ศ. 2459 ดงัน้ี 

      2.2.1 การจดัตั้งของศูนย์ราชการมณฑลกรุงเก่าในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 

2439           

     เม่ือเมืองกรุงเก่า ไดรั้บการยกฐานะใหเ้ป็นมณฑลกรุงเก่า โดยมีหวัเมืองในการปกครอง
รวม 5 เมือง จึงทําให้มีการจัดตั้ งท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่ารวมถึงศูนยร์าชการต่างๆทางด้านทิศ
ตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาหลายแห่งดงัแผนท่ีท่ี 3 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงท่ีตั้ งของท่ีทาํ
การมณฑลกรุงเก่า ท่ีทาํการไปรษณีย ์หอทะเบียนท่ีดิน รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
ถึงการขยายตวัของสถานท่ีราชการดงัน้ี 

                                                             
       16นวลเพญ็ ภาณุรัตน์ “ การจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่าในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2438 – 2453)” (ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2521),3. 
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     แผนท่ีท่ี 3: การขยายตวัของสถานท่ีราชการบริเวณทิศตะวนัออกของเกาะเมืองในสมยัมณฑล
           กรุงเก่า 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก แผนท่ีกรุงศรีอยธุยา ฉบบัพระยาโบราณราชธานินทร์ พ.ศ. 2469 

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯใหจ้ดัตั้งท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่า 
ข้ึนในพระราชวงัจนัทรเกษม  ซ่ึงไดรั้บการบูรณะซ่อมสร้างคา้งมาตั้ งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่า โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รง
เสด็จพระราชดาํเนินเปิดเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 243917 ซ่ึงพระท่ีนั ่งและโรงเรือนต่างๆใน
พระราชวงัจนัทรเกษมท่ีไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีว่าราชการไดแ้ก่ พระท่ีนั ่งพิมานรัตยาใชเ้ป็นศาลาว่าการ
ขา้หลวงเทศาภิบาล พลบัพลาจตุัรมุขใชเ้ป็นศาลาว่าการเมือง ตึกใหญ่มุมกาํแพงดา้นเหนือใชเ้ป็น

                                                             
      17วรรณสิริ เดชะคุปต ์ปรีดี พิศภูมิวิถี, กรุงเก่าเล่าเร่ือง, พิมพค์ร้ังแรก ( กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์มติชน, 

2554), 110. 
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ศาลาว่าการอาํเภอรอบกรุง โรงละครหนา้พลบัพลาจตุัรมุขใชเ้ป็นท่ีทาํการศาลมณฑล ตึกหนา้พระท่ี
นั ่งพิมานรัตยาใชเ้ป็นศาลเมืองและคลงัเก็บราชพสัดุ และโรงช้างได้ซ่อมแซมให้เป็นท่ีขุมขัง
นกัโทษ18 

     ทั้งน้ีผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ไดแ้ก่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหม่ืน    
มรุพงษศิ์ริพฒัน์ ซ่ึงทรงเป็นพระเจา้นอ้งยาเธอในรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2438 – 2446) และพระยาโบราณ
ราชธานินทร์ (พ.ศ. 2446 – 2472)ตามลาํดบั  อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาท่ีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมหม่ืนมรุพงศศิ์ริพฒัน์ เขา้มาดาํรงตาํแหน่งขา้หลวงเทศาภิบาลในมณฑลกรุงเก่าน้ี ไดท้รงเป็นผู ้
วางรากฐานของการปกครอง “ระบบเทศาภิบาล” ในกรุงเก่า โดยได้เขา้ไปจัดการในด้านการ
ปกครอง การคลงั การศึกษา การสาธารณสุข การโยธา19 ทาํให้การจัดการในดา้นเหล่าน้ีภายใน
มณฑลกรุงเก่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไดรั้บการสานต่ออยา่งเป็นระบบ ต่อมาภายหลงัเม่ือ
พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพฒัน์ไดท้รงยา้ยไปตาํรงตาํแหน่งสมุหเทศาภิบาลท่ีเมือง 
ปราจีณบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯใหพ้ระยาโบราณบุรารักษ ์ซ่ึง
รับราชการท่ีเมืองกรุงเก่ามาเป็นเวลานาน และเคยอยู่ในตาํแหน่งผูร้ั้งมณฑลกรุงเก่ามาถึง 3 ปี ให้
เป็นสมุหเทศาภิบาลประจาํมณฑลกรุงเก่าในพ.ศ.2449  ซ่ึงพระยาโบราณบุรารักษ์ (ต่อมาไดเ้ป็น
พระยาโบราณราชธานินทร์) ไดมี้ความอุตสาหะในการจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่าเป็นอยา่งดี อีก
ทั้งยงัเป็นผูมี้ความรอบรู้ดา้นโบราณคดีและเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 
ดงันั้นพระยาโบราณราชธาณินทร์จึงไดส้ร้างคุโณปการหลากหลายดา้นใหแ้ก่มณฑลกรุงเก่าและอยู่
รับราชการเป็นเวลายาวนาน 

 

 

                                                             
   18บุหงา วฒันะ บรรณาธิการ, พระพุทธเจ้าหลวงกับชาวกรุงเก่า, ( อยุธยา : สํานักพิมพ์สถาบนัราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา, 2541), 32-33. 

   19เร่ืองเดียวกนั, 142. 
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1. การจดัตั้งหอทะเบียนท่ีดินมณฑลกรุงเก่าใกลก้บัพระราชวงัจนัเกษม 

     ในพ.ศ. 2444 ไดมี้การประกาศออกโฉนดท่ีดินแบบใหม่ในมณฑลกรุงเก่า โดยสาเหตุท่ี
รัฐบาลในสมยัรัชกาลท่ี 5 ต้องออกโฉนดท่ีดินแบบใหม่ตามลกัษณะสากลสืบเน่ืองจากความ
ตอ้งการท่ีจะลดขอ้พิพาทในเร่ืองการแย่งท่ีดินท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึน โดยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงเป็นองคป์ระธานแจกโฉนดท่ีดินแบบใหม่ใหแ้ก่ราษฎรเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทยท่ีพระราชวงับางปะอิน เม่ือพ.ศ. 244420 ซ่ึงหอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเก่าแห่งแรกตั้ งอยู่
ท่ีหอสภาคารราชประยรู ในพระราชวงับางปะอิน ต่อมาไดย้า้ยมาเปิดหอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเก่า
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ตาํบลหอรัตนไชย บริเวณขา้งพระราชวงัจนัทรเกษมเมื่อวนัท่ี 24 
กรกฎาคม 244621  

2. ศาลมณฑลกรุงเก่า 

                 นอกจากการบริหารราชการมณฑลกรุงเก่าท่ีมีศูนยก์ลางท่ีทาํการมณฑลเทศาภิบาลใน
พระราชวงัจนัทรเกษมแลว้ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ยงัมีการจดัตั้งกระทรวงยุติธรรมและจดัรูปแบบการ
ศาลตามแบบตะวนัตกและขยายการปรับปรุงการศาลไปยงัหวัเมืองต่างๆอีกดว้ย โดยศาลมณฑลกรุง
เก่าเดิมไดต้ั้งอยูใ่นส่วนหน่ึงของอาคารในพระท่ีนัง่พิมานรัถยาในพระราชวงัจนัทรเกษม แต่ต่อมา
ขา้ราชการไดเ้รียกร้องไปยงักระทรวงยติุธรรมใหจ้ดัตั้ งศาลมณฑลเป็นการถาวรเน่ืองจากท่ีเดิมคบั
แคบ ดว้ยเหตุน้ีจึงไดก่้อสร้างศาลมณฑลกรุงเก่าแห่งใหม่ในพ้ืนท่ีว่างระหวา่งพระราชวงัจนัทรเกษม
และหอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเก่า โดยก่อสร้างเป็นตึกสองชั้น ชั้นบนเป็นศาลแพ่ง และศาลมณฑล 
ส่วนชั้นล่างเป็นศาลอาญา โดยเปิดใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม  245322 
                                                             

   20บุหงา วฒันะ บรรณาธิการ, เร่ืองเดิม , 158.  

   21ชยัยา โพธ์ิแดง “การออกโฉนดที่ดินเมืองกรุงเก่าระหว่างพ.ศ. 2444-2453” วิยานิพนธ์อกัษรศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ภาควิชาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2528), 130. 

    22สาํนกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์. ศาลมณฑลกรุงเก่า. เขา้ถึงเม่ือ 3 สิงหาคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก       
http://www.literatureandhistory.go.th/index.php? 



25  

 

                  สถานท่ีราชการของมณฑลกรุงเก่าท่ีไดย้กตวัอย่างมาขา้งตน้ ทั้งท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่า 
หอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเก่า และศาลมณฑลกรุงเก่า ลว้นแลว้แต่ตั้งอยูใ่นบริเวณถดัจากพระราชวงั
จนัทรเกษม ซ่ึงส่งผลให้พ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองเกิดการขยายตวัเป็นศูนยก์ลางสถานท่ี
ราชการท่ีมีความเจริญมากข้ึนโดยปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้ศูนยร์าชการขยายตวัอยู่ในบริเวณดา้นทิศ
ตะวนัออกของเกาะเมืองประกอบดว้ยความเหมาะสมของพ้ืนท่ีรวมทั้งปัจจยัท่ีสืบเน่ืองจากนโยบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ท่ีไดท้รงสงวนท่ีดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ไวเ้ป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินและท่ีวดัร้าง ห้ามเอกชนถือครอง โดยทรงมีพระบรมรา
ชานุญาตให้ออกโฉนดให้ราษฎรถือครองท่ีดินเฉพาะรอบนอกกาํแพงเมืองพระนครศรีอยุธยา
เท่านั้น ซ่ึงการดาํเนินการในลกัษณะสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากกรณีการจดัพิธีรัชมงัคลาภิเษก เม่ือพ.ศ. 
2450 เน่ืองในโอกาสท่ีพระองคไ์ดท้รงเถลิงถวลัยราชสมบติัมา 40 ปีเสมอกบัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 
2 แห่งกรุงศรีอยธุยา23 และยนืยาวกว่าพระเจา้แผน่ดินองคอ่ื์น ทั้งน้ีพระองคไ์ดโ้ปรดเกลา้ฯใหจ้ดัการ
ขุดแต่งบริเวณพระราชวงัโบราณภายในเกาะเมืองข้ึนเป็นคร้ังแรกและจดัการพระราชพิธีรัชมงคล
ในบริเวณพระราชวงัโบราณ รวมทั้ งการออกนโยบายในการสงวนท่ีดินในเกาะเมืองอนัเป็นท่ีตั้ ง
ของกลุ่มโบราณสถานท่ีมีความสาํคญัในการศึกษาประวติัศาสตร์และโบราณคดี  ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้
ไม่มีการสร้างสถานท่ีราชการใดๆในบริเวณดงักล่าว สถานท่ีราชการและบา้นเรือนราษฎรจึงตอ้ง
กระจุกตวัอย่างหนาแน่นในดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็น
หลกั  จนทาํใหเ้กิดการแออดั ในท่ีสุดจึงตอ้งดาํเนินการเพื่อจดัระเบียบความเป็นอยูข่องราษฎร ดงัจะ
กล่าวถึงในประเด็นต่อไป        

     

 

 

                                                             
      23ระยบัศรี กาญจนะวงศ.์ “การจัดระเบียบการออกโฉนดที่ดินแบบใหม่ตามประกาศออกโฉนดที่ดิน 

มณฑลกรุงเก่า ร.ศ.120 (พ.ศ.2444).” ใน พระพุทธเจา้หลวงกบัชาวกรุงเก่า, (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียน
วฒันา,2541),40 
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 2.2.2 การจดัตั้งเขตสุขาภิบาลเมอืงกรุงเก่า พ.ศ. 2459 

                สืบเน่ืองจากการเกิดข้ึนของสถานท่ีราชการมณฑลกรุงเก่า ทาํให้พ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออก
ของเกาะพระนครศรีอยธุยาเกิดการขยายตวัเป็นชุมชนเมืองขนานไปกบัลาํนํ้ าป่าสักและลพบุรีตาม
แนวสถานท่ีราชการ จนทาํใหมี้การตั้งบา้นเรือนของราษฎรอย่างหนาแน่นตามริมฝั่งแม่นํ้ าดา้นทิศ
ตะวนัออกจนถึงดา้นทิศเหนือของเกาะเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ  ประกอบกบัในพ้ืนท่ีแห่งน้ีมีย่านตลาด
สาํคญัของเกาะเมืองตั้งอยูคื่อตลาดหวัรอซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการทาํมาคา้ขายอยา่งคบัคัง่ในบริเวณแม่นํ้ าป่า
สกัและคลองเมืองแม่นํ้ าลพบุรี เม่ือเป็นเช่นน้ีพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองจึงหนาแน่นไป
ดว้ยราษฎรท่ีปลูกบ้านเรือนอยู่อาศยัใกลก้บัสถานท่ีราชการ อีกทั้ งยงัมีราษฎรจากท้องท่ีในเขต
ปกครองของมณฑลกรุงเก่าเขา้มาติดต่อราชการ รวมทั้งกลุ่มคนท่ีเขา้มาทาํมาคา้ขายกบัตลาดหัวรอ
ดว้ย การอยู่อาศยัของผูค้นท่ีเพิ่มมากข้ึนไดส่้งผลใหเ้กิดการสะสมส่ิงโสโครก พระยาโบราณราช
ธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า จึงจดัการตั้งสุขาภิบาลข้ึนในเมืองกรุงเก่าในพ.ศ. 2459 ใน
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หัว ดงัท่ีไดป้ระกาศไวใ้นราชกิจจานุเบกษา ตอน
หน่ึงความว่า 

        เมืองกรุงเก่าซ่ึงเป็นท่ีตั้งมณฑลในเวลาน้ี เป็นท่ีประชุมชนมาก มีบา้นเรือนเรือแพ
หนาแน่น และราษฎรได้ประชุมทาํการค้าขายทั้ งทางบกแลทางนํ้ า การท่ีมีผูค้นพลเมือง
ประชุมกนัทาํมาหาเลี้ยงชีพมากข้ึนเช่นน้ี ย่อมเป็นเหตุใหเ้กิดการสะสมส่ิงโสโครก ซ่ึงอาจจะ
เป็นเช้ือใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ข้ึนได ้อีกประการหน่ึงทางท่ีประชุมชนไดอ้าศยัประกอบการทาํ
มาหาเลี้ยงชีพอยู่นั้น ก็ยงัไม่สะดวกแลเพียงพอ มหาเสวกโท พระยาโบราณราชธานินทร์ จึง
คิดจะจดัการสุขาภิบาลข้ึนเพ่ือป้องกนัความไขเ้จ็บ และบาํรุงการไปมาของประชาชนให้
สะดวกยิ ่งข้ึน...24 

        เขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่าท่ีจดัตั้ งข้ึนบริเวณดา้นทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของ
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ตามแนวแม่นาํป่าสักและแม่นํ้ าลพบุรีทั้ งสองฝั่งเกาะเมืองซ่ึงเป็นย่าน

                                                             
     24“ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า”ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 33 ตอนท่ี, (11 มิถุนา

ยม 2459): 62. 
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ชุมชนหนาแน่นนั้น ประกอบดว้ย 5 ตาํบลคือ ตาํบลหวัรอ ตาํบลหอรัตนไชย ตาํบลท่าวาสุกรี ตาํบล
สวนพลแูละตาํบลกระมงั ซ่ึงครอบคลุมบริเวณท่ีตั้ งชุมชนใหญ่ๆในเกาะเมืองคือ บริเวณหัวแหลม 
หัวรอ และป้อมเพชร ตลอดจนริมแม่นํ้ าสองฝั่งทางด้านเหนือและดา้นตะวนัออกของเกาะเมือง
เท่านั้ น25 ดงัแผนท่ีท่ี 4 โดยการจดัการสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า ได้ใช้ภาษีต่างๆท่ีจัดเก็บในเขต
สุขาภิบาลไดแ้ก่ ภาษีตึก เรือน โรง ร้าน แพ เรือพาหนะ เรือจอดประจาํ เรือจา้งจอดประจาํ รถมา้ท่ี
รับจา้ง 4 ลอ้ ค่าท่าเรือจา้งและเช่าท่ีดิน เพ่ือการใชจ่้ายในการบาํรุงสุขาภิบาล26                            

แผนท่ีท่ี 4 : แสดงเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า พ.ศ. 2459 

 
ท่ีมา : “เร่ืองประกาศยา้ยเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า”. ( 1-15 พฤษภาคม 2459), เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาล
ท่ี6 กระทรวงมหาดไทย, มร.6 ม. 11, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

                                                             
    25พฑัร์ แตงพนัธ์ “ การพฒันาชุมชนเมืองกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

และปริมณฑล พ.ศ.2482-2544” (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาประวติัศาสตร์ไทย บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 47. 

     26“ประกาศยา้ยเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า,” (1-15 พ.ค. 2459), เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 
กระทรวงมหาดไทย, มร.6 ม. 11, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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การสุขาภิบาลในเมืองกรุงเก่าไดด้าํเนินงานในการส่งเสริมใหร้าษฎรไดรั้บความสะดวกใน
การดํารงชีวิต เช่นการสร้างถนนตามแนวถนนโบราณเดิม  สร้างสะพานข้ามคลอง   สร้าง
โรงพยาบาลถาวร ต่อมาภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลไดยุ้บเลิกการปกครอง
ส่วนภูมิภาคแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยใหจ้งัหวดัทุกจงัหวดัมีฐานะเท่าเทียมกนั ซ่ึงภายหลงัจากท่ี
รัฐบาลไดจ้ดัตั้งหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น จึงไดป้ระกาศพระราชกฤษฎีกายกทอ้งถิ่น
สุขาภิบาลในอาํเภอพระนครศรีอยุธยาข้ึนเป็นเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 11 ธ.ค. 2478 
โดยเทศบาลเมืองมีหนา้ท่ีในการบาํรุงทอ้งถิ่นและจดัการสาธารณูปโภคในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิ
ภาพของประชาชนในดา้นต่างๆ  

                         2.3 การก่อตั้งโรงเรียนตวัอย่างมณฑลกรุงเก่าในพ.ศ. 2448 และโรงเรียนจอมสุรางค์

อุปถัมภ์ในพ.ศ. 2462 

      ในสมยัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้มีนโยบายต่างๆออกมาพฒันาการ
ปกครองอย่างเป็นระบบ โดยในส่วนของการจดัการศึกษานับเป็นนโยบายสาํคญัในการพฒันา
ประเทศในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยในพ.ศ. 2441 พระองค์ไดโ้ปรดเกลา้
ฯใหก้ารจดัการศึกษาตามหวัเมืองต่างๆทัว่ราชอาณาจกัร มีการดาํเนินการจดัหาผูส้อน สถานศึกษา 
วางหลกัสูตร แบบเรียน ใหเ้ป็นระบบ  มณฑลกรุงเก่าไดจ้ดัการการศึกษาตามนโยบายดงักล่าวดว้ย
เช่นกนั โดยในพ.ศ. 2442 มณฑลกรุงเก่าไดจ้ดัตั้งโรงเรียนทั้งหมดใน 29 ตาํบล มีนกัเรียน 1,100 คน 
โดยตั้ งพระสงฆเ์ป็นผูอ้าํนวยการประจาํเมือง 4 รูป27  ในระยะต่อมา การศึกษาในมณฑลกรุงเก่า
เจริญมากข้ึน ดงัปรากฏว่า ในพ.ศ. 2446 ทัว่ทั้ งมณฑลกรุงเก่ามีโรงเรียน 45 แห่ง นักเรียน 2,421 
คน28 นอกจากน้ี ในพ.ศ. 2448 มณฑลกรุงเก่ายงัมีการจดัตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประจาํมณฑลข้ึนเพ่ือ
                                                             

    27นวลเพญ็ ภาณุรัตน์ “ การจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่าในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2438 – 2453),169. 

    28พระยาอนุกิจวิธูร ประวติัสังเขปแห่งการศึกษาของพระนครศรีอยธุยา  อยุธยาวิทยานุสรณ์ กรุงเทพ 
โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒนากร 2484 อา้งใน ระยบัศรี กาญจนะวงศ ์การฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่า พ.ศ.2448 – 2425: 
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวิติศาสตร์ ,คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยธุยา (2530),12. 
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คดัเลือกนกัเรียนตามหวัเมืองในมณฑลมาฝึกหดัเป็นครู เพ่ือท่ีจะไดส่้งไปเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆ
ในมณฑลกรุงเก่า รวมถึงการจดัใหมี้โรงเรียนประจาํอาํเภอทัว่ทุกอาํเภอในมณฑล29 ภายใตก้ารจดั
การศึกษาในมณฑลกรุงเก่าตั้ งแต่พ.ศ. 2441 เป็นตน้มาไดส่้งผลให้มีการก่อตั้ งสถานศึกษาสาํคญั
เพิ่มข้ึนภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา และไดก้ลายเป็นสถานศึกษาท่ีมีความสาํคญัต่อมณฑล
กรุงเก่าจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ โรงเรียนตวัอยา่งประจาํมณฑลกรุงเก่า และโรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์      

                   1.โรงเรียนตวัอยา่งประจาํมณฑลกรุงเก่า 

                   กระทรวงธรรมการได้จัดตั้ งโรงเรียนตัวอย่างของมณฑลกรุงเก่าข้ึนในพ.ศ. 2448 
ประกอบไปดว้ยแผนกฝึกหดัครู แผนกมลูศึกษา และแผนกประถมศึกษาอยู่ในบริเวณเดียวกนั โดย
สถานท่ีตั้งอยูห่ลงัพระราชวงัจนัทรเกษมติดกบัวดัเสนาสนารามซ่ึงเคยใชเ้ป็นท่ีจดัการเรียนการสอน
ในระยะแรก  ต่อมาในพ.ศ. 2450 กระทรวงธรรมการเห็นว่าราษฎรนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่า
เรียนเป็นจาํนวนมากจนทาํให้สถานท่ีเดิมคบัแคบ จึงไดจ้ดัสร้างอาคารเรียนแบบประยุกต์คร่ึงตึก
คร่ึงไม ้ลกัษณะถาวร2ชั้นแบบ6หอ้งเรียนและหอ้งประชุมอีก1หอ้ง โดยไดใ้ห้โรงเรียนตวัอย่างของ
มณฑลกรุงเก่าทุกแผนกมารวมอยู่ท่ีเดียวกัน 30 และจัดสอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตร
มธัยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาครูเพ่ือคดัเลือกนกัเรียนตามหวัเมืองในมณฑลมาฝึกหัดเป็นครู ส่งไป
โรงเรียนต่างๆในมณฑล31  โดยใชช่ื้อว่า “โรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่า” แต่ราษฎรในมณฑลกรุง
เก่าขณะนั้นมกัเรียกช่ือโรงเรียนน้ีกนัว่า"โรงเรียนหลงัวงั"32          

                                                             
     29นวลเพญ็ ภาณุรัตน์ “เร่ืองเดิม”,170. 

     30เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 41. 

     31ระยบัศรี กาญจนะวงศ,์ การฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่า พ.ศ.2448 – 2425: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

ภาควิชาประวิติศาสตร์, คณะวิชามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา (2530),2. 

     32สมาคมศิษยเ์ก่าอยุธยาวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, 84 ปี อยุธยาวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ : บริษทั 
เอดิสันเพรสโพรดกัส์,2531),134. 
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ภาพท่ี 1: โรงเรียนฝึกหดัครูเมืองกรุงเก่า ภายในโรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่า พ.ศ. 2448 

 

ท่ีมา : มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา, 1 ทศวรรษ จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าสู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา: 
2548),4. 

                  การเกิดข้ึนโรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่าได้ก่อให้เกิดสถานศึกษาท่ีสาํคัญประจาํ
จงัหวดัในระยะต่อมา ไดแ้ก่โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั ซ่ึงแยกออกมาจดัตั้ งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา
ประจาํจังหวดัในสถานท่ีแห่งใหม่บริเวณถนนเดชาวุธ เม่ือพ.ศ. 2483 และโรงเรียนฝึกหัดครู
เมืองกรุงเก่าต่อมาได้รับการพฒันาเป็นวิทยาลยัครูพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลยัราชภัฎ
พระนครศรีอยธุยาตามลาํดบั 

                      2. โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์

                   สาํหรับการก่อตั้งสถานศึกษาสาํหรับสตรีนั้น สมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ 
พระอคัรมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รงตระหนักในพระราชหฤทยัว่า 
ความเจริญของบา้นเมืองยอ่มตอ้งอาศยัการศึกษาเล่าเรียนอนัดีทั้งชายและหญิง แต่โรงเรียนสาํหรับ
เด็กชายนั้น ทางรัฐบาลไดจ้ดัตั้งไวม้ากแลว้ จึงไดท้รงบริจาคทรัพยส่์วนพระองค์ให้จดัตั้ งโรงเรียน
สาํหรับสตรีข้ึนหลายแห่ง รวมถึงโรงเรียนสตรีประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาดว้ย โดยพระองค์
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ทรงมีพระราชดาํริว่า การศึกษาของสตรีท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยายงัมิไดเ้ป็นการแพร่หลาย ดว้ย
ยงัไม่มีการจัดสถานท่ีเล่าเรียนให้เพียงพอ พระองค์จึงพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์
จาํนวน 30,000 บาท ให้สร้างเป็นโรงเรียนสตรีประจาํมณฑลกรุงเก่า เพ่ือเป็นสถานศึกษาสาํหรับ
อบรมใหกุ้ลสตรีในหวัเมืองใหมี้ความรู้ความสามารถแพร่หลายยิ ่งข้ึน โดยไดจ้ดัสร้างโรงเรียนใน
บริเวณวดัร้างเก่าท่ีช่ือว่า วดัฝาง อยูถ่ดัจากหอทะเบียนท่ีดินเมืองกรุงเก่าทางดา้นใตล้งมาจากบริเวณ
พระราชวงัจนัทรเกษม มีลกัษณะเป็นตึกชั้นเดียวหลงัคามุงกระเบ้ืองซีเมนต์ แบ่งเป็นห้องเรียน 6 
ห้อง ห้องประชุม  1 ห้อง และห้องพกัครูกับห้องสมุดรวมเป็น 9 ห้อง และพระราชทานช่ือว่า 
“โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ”์  เปิดทาํการศึกษาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 246233  

 

ภาพท่ี 2 : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์(ไม่ระบุพ.ศ.) 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถมัภ์, ใต้ร่มพระบารมี 84 ปี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์, หนังสือ
อนุสรณ์ครบรอบ 84 ปีโรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), ปกหลงั. 

                                                             
     33โรงเรียนจอมสุรางคอ์ุปภมัภ,์ ใต้ร่มพระบารมี 84 ปี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์, หนังสืออนุสรณ์

ครบรอบ 84 ปีโรงเรียนจอมสุรางคอ์ุปถมัภ,์ (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), ไม่มีเลขหนา้. 
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                 นอกจากการก่อตั้งโรงเรียนภาครัฐในเมืองกรุงเก่าแลว้ ยงัมีสถานศึกษาอ่ืนๆท่ีจดัตั้ งข้ึน
โดยเอกชนในเกาะเมือง โดยไดต้ั้งอยูต่ามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น โรงเรียนกัก๊มิ ้ง ตั้งอยู่ท่ีตลาดหัวรอ 
สร้างเม่ือ พ.ศ. 2458 โดยกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนในอาํเภอกรุงเก่า ไดร่้วมกนับริจาคเงินซ้ือท่ีดินท่ีมีโฉนด
แลว้สร้างอาคารเรือนไม ้2 ชั้น ตั้งช่ือว่า “โรงเรียนกัก๊มิ ้ง” เป็นโรงเรียนระดบัอนุบาล สอนหนังสือ
ใหก้บันกัเรียนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกูหลานของชาวจีนในตลาด นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งอยู่
นอกเกาะเมือง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนอิสลามขนาดเลก็เช่น โรงเรียนอะมะเดียร์ โรงเรียนโต๊ะสัด ท่ี
ตาํบลปากกราน โรงเรียนสุไลมาน โรงเรียนบาํรุงชาติ โดรงโรยนดอยรีย ์ท่ีตาํบลคลองตะเคียน ซ่ึง
ตั้งอยูใ่นตาํบลต่างๆท่ีเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวมุสลิม34  นอกจากนั้นยงัมีโรงเรียนคริสต์อีกแห่ง
หน่ึงคือ โรงเรียนนกับุญยอแซฟ ท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นโรงเรียนอนุบาล เม่ือ พ.ศ. 2464 ตั้ งอยู่ทางดา้นทิศ
ใตน้อกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ 

                        2.4 การก่อตั้งโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศในพ.ศ. 2455 

                  นอกจากการจดัตั้งสถานท่ีว่าราชการของมณฑลกรุงเก่า รวมทั้ งการสถานศึกษาภายใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาแลว้ ในดา้นการสุขอนามยัของมณฑลกรุงเก่าพบว่าในสมยัรัชกาลท่ี 5 
เมืองกรุงเก่าเป็นมณฑลแรกท่ีมีแพพยาบาลไปบริการรักษาคนไข ้แต่ก็ไม่ไดผ้ลเต็มท่ีนัก รัฐบาลจึง
ตอ้งส่งหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีไปจดัการปลกูฝีป้องกนัไขท้รพิษซ่ึงสมยันั้นเป็นโรคระบาดร้ายแรงทาํ
ใหมี้ผูเ้สียชีวิตเป็นจาํนวนมาก ต่อมาเม่ือราวพ.ศ. 2451 ไดมี้การจดัตั้งแพทยป์ระจาํตาํบลช่วยแพทย์
ประจาํเมือง เพ่ือช่วยใหก้ารปลกูฝีแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง อีกทั้ งยงัมีการจาํหน่ายยาในราคาถูกให้
ประชามสามารถซ้ือหามารักษาไดด้ว้ย35  

 

                                                             
   34เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500,42 

  35นวลเพญ็ ภาณุรัตน์ “ การจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่าในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2438 – 2453),187. 
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                  การอนามยัในมณฑลกรุงเก่านบัไดว้่ามีการความกา้วหน้าอยู่พอสมควรจนกระทัง่ไดมี้
การก่อตั้ งโรงพยาบาลนั้ น เ ป็นคร้ังแรกเ ม่ือพ .ศ .  2455 โดยพระยาโบราณราชธานินทร์ 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าร่วมกบัขา้ราชการและราษฎรบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลบริเวณริม
แม่นํ้ าป่าสักดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยใชช่ื้อว่า “โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ” การสร้างโรงพยาบาลตอ้งตีเข็ม
ก่อรากข้ึนมาจากพ้ืนดินแลว้ถมดินยกพ้ืนให้สูงกว่าเดิม 3 ศอกเศษให้พน้นํ้ าท่วม  แลว้จึงสร้าง
โรงพยาบาลเป็นตึก 9 ห้อง  กวา้ง 4 วา 2  ศอก  ยาว 13 วา 2  ศอก  มีมุขหน้าหลงัหน่ึง  ตึก 7 ห้อง 
กวา้ง 4 วา 2 ศอก  ยาว 10 วา 2 ศอก 2 หลงั  เรือนแพทยอ์ยู่เคร่ืองไมห้ลงัคามุงกระเบ้ือง  4  ห้อง  
กวา้ง 3 วา ยาว 6  วา  2  ศอก หลงัหน่ึงครัวเคร่ืองไม ้หลงัคามุงสังกะสี  5  ห้อง  กวา้ง 8  วา ยาว 7  
วา  2  ศอก  หลงัหน่ึง  ถนนอิฐกวา้ง  4  ศอก  4  สาย  กวา้ง  3  ศอก  2  สาย  รวมเป็นถนนยาว 8 
เสน้เศษ  สะพานท่านํ้ ากวา้ง 5  ศอก  ยาว 8 วาคืบ  สะพานหน่ึง  สิ้นทรัพยก่์อสร้างเป็นเงิน  47,513 
บาท 66 สตางค ์ ส่วนเคร่ืองใชต้อ้งจดัซ้ือเป็นเงิน  3,739 บาท 89 สตางค3์6  โดยสมเด็จพระศรีพชัริน
ทราบรมราชชนนี ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2455 37 
ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั                 

                       

 

 

          

                                                             
      36สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, ประวัติของโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ, แผ่น

จารึก, พ.ศ.2455. 

      37“เร่ืองสร้างโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศเมืองกรุงเก่า (13 ธนัวาคม – 11 มกราคม 2455)”, เอกสาร
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวงมหาดไทย ,ม.12.3/3, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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ภาพท่ี 3 : โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศท่ีก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. 2455 

ท่ีมา : บุหงา วฒันะ บรรณาธิการ, พระพุทธเจ้าหลวงกบัชาวกรุงเก่า, ( อยธุยา : สาํนกัพิมพส์ถาบนั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2541), 98. 

                โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศท่ีได้สร้างข้ึนนั้ น ไดต้ั้ งอยู่ห่างจากบริเวณกลุ่มสถานท่ี
ราชการดา้นพระราชวงัจนัทรเกษมอยู่พอสมควร แต่ยงัคงการสร้างข้ึนบริเวณริมฝั่งแม่นํ้ าเพ่ือให้
ราษฎรเขา้มาทาํการรักษาไดโ้ดยสะดวก อีกทั้งยงัตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟอยุธยา38ท่ีอยู่ฝั ่งตรงขา้ม
แม่นํ้ า จึงทาํใหร้าษฎรท่ีเดินทางโดยรถไฟสามารถเขา้มาท่ีโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาไดส้ะดวก
รวดเร็วยิง่ข้ึน 

                  

                      

                                                             
    38สถานีรถไฟอยธุยาไดส้ร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2439  กรมรถไฟไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเดินทางโดยสารไปมา

ระหว่างกรุงเทพ – อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ตั้งแต่วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2439 มีขบวนรถข้ึนล่องวนัละ 4 
ขบวน มีสถานีในระยะแรกเร่ิมรวม 9 สถานีคือ สถานีกรุงเทพ บางซ่ือ หลกัส่ี หลกัหก คลองรังสิต เชียงราก เชียง
รากนอ้ย บางปะอินและกรุงเก่า 
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            2.5 การขยายตวัของชุมชนเมอืงในเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยาภายหลงัจากการจดัตั้ง

เทศบาลเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2478 

                  ชุมชนเมืองภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดมี้การขยายตวัภายหลงัจากในพ.ศ.2475 
เม่ือประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐบาลในขณะนั้ นได้ยุบเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล และได้ตรา
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารแผ่นดินแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ.2476 โดยให้จงัหวดัมีฐานะ
เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงส่งผลให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา39ซ่ึงเคยเป็นท่ีตั้ งของ
มณฑลกรุงเก่า (หรือมณฑลอยธุยา) ไดเ้ปล่ียนสถานะมาเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศไทย  แต่ละหัว
เมืองท่ีเคยอยู่ในความปกครองของมณฑลกรุงเก่าอนัได้แก่ เมืองอ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และ
สิงห์บุรี ต่างแยกเป็นจงัหวดัต่างๆ โดยในช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองไดมี้การปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารราชการอีกคร้ังในช่วงปลาย พ.ศ. 2476 ซ่ึงรัฐบาลไดป้รับปรุงโครงสร้างการ
บริหารราชการแผน่ดิน โดยมีการริเร่ิมจดัให้มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพ่ือให้เกิดการกระจาย
อาํนาจ ไดแ้ก่ การออกพระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 โดยกาํหนดอตัราส่วนของการ
จดัตั้งเทศบาลเมืองประกอบดว้ยทอ้งถิ่นท่ีมีราษฎรอาศยัตั้ งแต่ 3.000 คนข้ึนไป และราษฎรตอ้งอยู่
อาศยัอยา่งหนาแน่นเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 1,000 คนต่อตารางกิโลเมตร ทั้งน้ีไดก้าํหนดให้เทศบาลเมืองมี
หนา้ท่ีตอ้งจดัการบาํรุงสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การจดับาํรุงนํ้ าประปา ไฟฟ้า 
สถานศึกษา สถานพยาบาล การบาํรุงตลาด จดัเก็บรายไดแ้ละค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงกิจการอ่ืนๆ
ท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย40 ภายใตก้ารดาํเนินการริเร่ิมจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นดงักล่าวจึงส่งผล
ใหมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกายกทอ้งถิ่นสุขาภิบาลในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาข้ึนเป็นเทศบาล เม่ือ

                                                             
     39 ในสมยัรัชกาลท่ี 7 มีการเปลี่ยนช่ือมณฑลกรุงเก่าเป็น “มณฑลอยธุยา” และเปลี่ยนช่ือจงัหวดักรุง

เก่า เป็น “จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2459 จาก การบรรยายสรุปจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ. 2538,น. 20. 

    40“พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช 2476”, ราชกิจจานุเบกษา, เล่มท่ี 5 ตอนท่ี 51,(24 
เมษายน 247), 97. 
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วนัท่ี 10 ธ.ค. 247841 โดยเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยามีเขต ความรับผิดชอบ 5 ตาํบล ไดแ้ก่ 
ตาํบลหวัรอ ตาํบลหอรัตนไชย ตาํบลท่าวาสุกรี ตาํบลกะมงั และตาํบลคลองสวนพล4ู2 โดยตาํบลท่ีมี
พ้ืนท่ีอยูใ่นเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดแ้ก่  ตาํบลหัวรอ ตาํบลหอรัตนไชย และตาํบลท่าวาสุกรี 
มีจาํนวนราษฎรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยารวมทั้ ง 3 ตาํบลรวม 11,445 คน ตามท่ี
ปรากฏในบญัชียอดสาํมะโนครัวพลเมืองซ่ึงสาํรวจเมื่อพ.ศ. 247843  

                   นอกจากน้ีตามรายงานของเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา ประจาํปีพ.ศ. 2477 - 2479 ยงัได้
แสดงใหเ้ห็นถึงการจดัระเบียบและดูแลสวสัดิภาพของราษฎรในดา้นต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งใน
บริเวณชุมชนท่ีมีราษฎรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นของเกาะเมือง โดยนโยบายท่ีจดัการโดยเทศบาล
เมืองนครศรีอยธุยาท่ีสาํคญัๆไดแ้ก่  

                   1.จดัการรักษาความสะอาดตามถนนหนทางทัว่ไปเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองนครศรี
อยธุยา และในตลาดหวัรอ หวัแหลม ตลาดหนา้วดัประสาท ตลอดจนฝั่งสถานีรถไฟอยุธยาและฝั่ง
ตรงขา้ม ตลาดป้อมเพชรและท่ีชุมนุมชนต่างๆ ซ่ึงเป็นท่ีสาธารณทัว่ไปในเขตเทศบาล กบัไดล้า้งท่อ
รางระบายนํ้ าตามริมถนนและตลาดหวัรอ คือกาํหนดชาํระลา้งอาทิตยล์ะ 1 คร้ัง ทุกๆวนัเสาร์ 

                   2. เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาไดร่้วมมือกบัสาธารณสุขจงัหวดัป้องกนัโรคระบาด มี
การฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาล 2,314 ราย ไดเ้รียกประชาชนประชุมทาํการปาฐกถา
ถึงเร่ืองอนามยั การสงเคราะห์มารดาและเด็ก และการป้องกนัโรคอหิวาห์ ตลอดทั้งให้แพทยข์อง
เทศบาลไปบรรยายการสุขศึกษาตามโรงเรียนต่างๆให้นักเรียนในเขตเทศบาลฟังทุกโรงเรียน และ

                                                             
    41“พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา จงัหวดันครศรีอยธุยา”,ราชกิจจานุเบกษา,เล่มท่ี 

52,(10 ธนัวาคม 2478),92 

    42“อยธุยา รายงานประจาํปี พ.ศ.2479,”( พ.ศ.2477-2479), เอกสารกระทรวงมหาดไทย, เล่ม 13, มท.
5.16.6/5, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

    43เร่ืองเดียวกนั. 
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ไดรั้บใหแ้พทยเ์ทศบาลและสารวตัรสุขาภิบาลออกตรวงสถานท่ีเพ่ือกาํจดัส่ิงโสโครกใหถ้กูตอ้งตาม
หลกัสาธารณสุข                

                   3. ไดจ้ดัการขนอุจจาระไปเทถ่ายโดยไดท้าํบ่อซีเมนต์ถาวรตมแบบของสาธารณสุข 2 
หลงัๆละ 3 หอ้ง มีจาํนวนถงัรองรับอุจจาระไปถ่ายเทท่ีบ่อวนัละ 141 ถงัทุกวนั  

                   4. ไดจ้ดัการถากถางถนนและทางตามท่าสาธารณะท่ีข้ึนลงในเขตเทศบาลและทางไป
หอ้งนํ้ าสาธารณของเทศบาล เพ่ือใหค้วามสะดวกแก่ประชาชนท่ีผา่นไปมา  

                   5. ไดจ้ดัใหเ้จา้หนา้ท่ีของเทศบาลคอยตรวจตราดูแลโคมไฟฟ้าตามริมถนน เม่ือพบดวง
ไฟท่ีดบัก็แจง้ใหบ้ริษทัแกไ้ขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ของประชาชน44 

                   นอกจากการดาํเนินงานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณสุขดังกล่าวขา้งตน้แลว้ ทาง
เทศบาลยงัได้จดัการเร่ืองการทิ้งขยะมูลฝอยและการขับถ่ายของราษฎรให้เป็นท่ีเป็นทาง   โดย
กาํหนดจุดวางถงัขยะไวต้ามบริเวณต่างๆดว้ย จากขอ้มลูดงักล่าวจึงแสดงให้เห็นถึงบริเวณต่างๆท่ีมี
ผูค้นอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยเฉพาะบริเวณตลาดขายของ
สดในตลาดหวัรอ (และบริเวณอ่ืนๆภายในตลาด) เชิงสะพานท่าเรืองจา้งตลาดหัวรอ ริมถนนหน้า
ห้องแถวตลาดหัวแหลม ริมถนนท่าเรือเมลสุ์ขาภิบาล หน้าห้องแถวตลาดป้อมเพชร และริมถนน
หนา้วดัประสาท เป็นตน้ ดงันั้นเม่ือมีราษฎรเขา้มาอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองมาก
ข้ึน ทางเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยาจึงไดจ้ดัระบบนํ้ าประปาในเขตเทศบาลข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือพ.ศ.
2480 ทั้งน้ีไดมี้การกูเ้งินมาจากกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจดัสร้างสถานท่ีผลิตนํ้ าประปาบริเวณดา้นใต้
ของเกาะเมืองใกลป้้อมเพชร45 ซ่ึงนบัเป็นการส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการ
นาํนํ้ าประปาท่ีถกูสุขลกัษณะมาอุปโภคบริโภคมากข้ึน จากเดิมท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาส่วน

                                                             
     44“อยธุยา รายงานประจาํปี พ.ศ.2479,”( พ.ศ.2477-2479), เอกสารกระทรวงมหาดไทย, เล่ม 13, มท.

5.16.6/5, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

     45พฑัร์ แตงพนัธ์ “ การพฒันาชุมชนเมืองกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา
และปริมณฑล พ.ศ.2482-2544, 83 
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ใหญ่ดาํรงชีวิตดว้ยการปลกูแพอยูอ่าศยัและตั้งบา้นเรือนอยู่ริมนํ้ า โดยใชน้ํ้ าจากแม่นํ้ าลาํคลองเป็น
หลกั เปล่ียนมาใชน้ํ้ าประปาแทน ดงันั้น การเร่ิมจดัการประปาข้ึนในเขตเทศบาลนบัตั้งแต่พ.ศ. 2480 
จึงสะทอ้นให้เห็นว่า ราษฎรของเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาเร่ิมตระหนักเห็นความสาํคญัใน
การใชน้ํ้ าประปาท่ีถกูสุขลกัษณะเพิ ่มมากข้ึนตามสัดส่วนของผูท่ี้มาตั้ งบา้นเรือนอยู่อาศยั และยงัมี
แนวโนม้ความตอ้งการบริโภคนํ้ าประปามากข้ึนตามลาํดบัในเวลาต่อมา   

                 ส่วนการบริการดา้นไฟฟ้า ทางจงัหวดัเห็นว่ายงัป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นสาํหรับประชาชน จึง
อนุญาตให้เอกชนดาํเนินการ ดงันั้นเอกชนจึงนาํเรือกาํเนิดไฟฟ้ามาจอดบริเวณหัวรอ ทาํการปั่น
ไฟฟ้าจาํหน่ายให้แก่โรงภาพยนตร์ในบริเวณนั้น46 แต่ก็มีถนนบางสายท่ีมีการติดตั้ งโคมไฟฟ้า
เพ่ือใหค้วามสว่างเป็นบางจุด ทั้งน้ีเพราะในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเม่ือพ.ศ. 2480 ยงัมีถนน
สายหลกันอ้ย เช่นถนนสายโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศถึงพระราชวงัโบราณ และถนนเดชาวุธ47 
ซ่ึงยงัไม่มีประชาชนอยู่อาศยั ทั้งน้ีเพราะเป็นเส้นทางเปล่ียวและตดัลึกเขา้ไปในใจกลางเกาะเมือง 
ดงันั้นเขตชุมชนเมืองหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแมใ้นช่วงท่ีได้รับการจัดตั้ งข้ึนเป็น
เทศบาลเมืองแลว้ยงัคงขยายตวัอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของเกาะเมืองเป็นหลกั 
แมว้่าเขตเทศบาลไดค้รอบคลุมพ้ืนมาถึงท่ีฝั่งตรงขา้มแม่นํ้ าดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกของเกาะ
เมืองก็ตาม แต่ราษฎรก็ยงัคงอาศยัอยูห่นาแน่นน้อยกว่าในเขตดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของ

                                                             
    46เกื้อกูล ยนืยงอนนัต,์ ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 89. 

    47ถนนเดชาวุธ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2448 โดยสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรมหลวง
นครราชสีมา พระโอรสพระองค์ท่ี 62 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เม่ือคร้ังดาํรง
ตาํแหน่งเป็น ผูบ้ญัชาการกองพลทหารบกท่ี 3 เพื่อลาํเลียงทหารและยุทธสัมภาระจากกองพลทหารบกท่ี 3 จาก
กรมทหารบริเวณหวัแหลมทางดา้นตะวนัตกของเกาะเมืองไปยงัสถานีรถไฟกรุงเก่าดา้นฝั่งทิศตะวนัออกของเกาะ
เมือง  ส่วนถนนสายโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ-พระราชวงัโบราณ สร้างเม่ือพ.ศ.2473 เพื่อเป็นการย่นระยะ
ทางเขา้ชมโบราณสถานจากพระดาํริของสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพซ่ึงไดเ้สดจ็มาตรวจโบราณสถาน  โดย
เป็นถนนท่ีตดัตรงมาดา้นสถานีรถไฟอยธุยาเช่นกนั 
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เกาะเมือง เพราะบรรดาสถานท่ีราชการซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัมณฑลกรุงเก่า รวมถึงย่านคา้ยงัอยู่ใน
บริเวณดา้นทิศตะวนัออกเช่นเดิม     

แผนท่ีท่ี 5 : แสดงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2481 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนผงัเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเทศบาล    
เมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับท่ี2, ราชกิจจานุเบกษา , เ ล่มท่ี 15, 
(พ.ศ.2481),672. 

                  จากแผนท่ีท่ี 4 ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองนคร
ศรีอยธุยา โดยเขตเทศบาลของเกาะเมืองนั้นครอบคลุมเฉพาะบริเวณดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือ
ของเกาะเมืองเป็นหลกั ซ่ึงได้สะท้อนให้เห็นว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาหลงัจากการจดัตั้งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ. 2478 ยงัคงมีการขยายตวั
อยูท่างริมแม่นํ้ าป่าสักและแม่นํ้ าลพบุรีดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือของเกาะเมือง ดงัจุดทึบใน
แผนท่ีแสดงสญัลกัษณ์ของบา้นเรือน โรงร้านต่างๆท่ีปลูกชิดเรียงรายกนัไปตลอดแนวแม่นํ้ า ส่วน
บา้นเรือนของราษฎรส่วนใหญ่ตั้ งอยู่รายลอ้มสถานท่ีราชการตั้ งแต่ช่วงหัวรอจนถึงบริเวณท่ีตั้ ง
โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ รวมทั้งทางดา้นทิศเหนือของเกาะเมืองก็ยงัมีบา้นเรือนเป็นระยะๆ ซ่ึง
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สาเหตุท่ีส่งผลใหชุ้มชนเมืองยงัคงขยายตวัอยูริ่มแม่นํ้ าป่าสกัและแม่นํ้ าลพบุรีทางทิศตะวนัออกและ
ทิศเหนือของเกาะเมืองเป็นหลกั น่าจะสืบเน่ืองมาจากนโยบายการสงวนท่ีดินบริเวณใจกลางเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาให้เป็นท่ีสาธารณสมบัติและท่ีวดัร้าง ห้ามให้ผูใ้ดถือกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงเป็น
นโยบายเม่ือคร้ังมณฑลกรุงเก่าในสมยัรัชกาลท่ี 5 ประกอบกบัความนิยมในการสร้างบา้นเรือนริม
ฝั่งนํ้ าของชาวเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงทาํให้การขยายตวัของชุมชนเมืองยงัคง
กระจุกตวัอยูใ่นบริเวณเดิม ไม่ไดมี้การใชพ้ื้นท่ีภายในเกาะเมืองใหเ้กิดประโยชน์เพิ่มเติมมากนักแม้
ไดมี้การจดัตั้งเทศบาลนครศรีอยธุยาแลว้ก็ตาม  

                  อย่างไรก็ตามการออกขอ้กาํหนดต่างๆของเทศบาลนครศรีอยุธยาท่ีเร่ิมจดัตั้ งเม่ือพ.ศ. 
2478 แมมิ้ไดมี้ผลต่อการขยายตวัของชุมชนเมืองมากนกั แต่ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของราษฎร ซ่ึงแต่เดิมมีการดาํรงชีวิตตามริมฝั่งแม่นํ้ าโดยอาศยัแม่นํ้ าลาํคลองในการอาํนวยความ
สะดวกต่างๆในชีวิตประจาํวนั ไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่ อุปโภค บริโภค การขบัถ่าย โดยไม่มีความ
จาํเป็นในการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินมากนกั แต่เม่ือจาํนวนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา 
มากข้ึนๆ จึงส่งผลใหเ้กิดมลภาวะทางนํ้ าจากการทิ้งขยะมลูฝอย รวมทั้งการขบัถ่ายของเสียลงแม่นํ้ า 
ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคระบาดและโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ดงันั้นทางเทศบาลจึงไดก้าํหนดนโยบายต่างๆ
เพ่ือดูแลสุขอนามยัของราษฎรใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการใชน้ํ้ าประปา การขบัถ่าย
ในหอ้งนํ้ าท่ีสุขลกัษณะ โดยราษฎรในเขตเทศบาลไดเ้ร่ิมปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสาธารณูปโภค
แบบใหม่ท่ีเร่ิมเขา้มาทดแทนการดาํรงชีวิตโดยพ่ึงพาธรรมชาติอยา่งท่ีเคยเป็นมา              
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                      2.6 การขยายตวัของตลาดนํา้และตลาดบกหัวรอในเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยาสมัย

มณฑลกรุงเก่า 

                ในสมยัรัชกาลท่ี 4 จนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการฟ้ืนฟูเป็น
ศนูยก์ลางการปกครองของมณฑลกรุงเก่า โดยมียา่นการคา้ท่ีสาํคญัอนัเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเมือง
คือ ตลาดหวัรอ ซ่ึงไดต้ั้งอยูบ่ริเวณหวัมุมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองท่ีเป็นชุมทางแม่นํ้ า
ลพบุรีและแม่นํ้ าป่าสักมาบรรจบกัน จึงเป็นทาํเลท่ีเหมาะสมสําหรับการค้าขายทางนํ้ า เพราะ
เสน้ทางแม่นํ้ าสามารถเดินทางเช่ือมต่อทั้งกบัเมืองต่างๆท่ีอยูด่า้นเหนือข้ึนไป เช่น สิงห์บุรี อ่างทอง 
ลพบุรี สระบุรี จึงส่งผลให้ราษฎรในหัวเมืองใกลเ้คียงเหล่านั้นเขา้มาทาํการค้ากันอย่างต่อเน่ือง 
ประกอบกบักระแสนํ้ าในบริเวณเกาะเมืองไม่ไหลเช่ียวมากนัก จึงเหมาะกบัการตั้ งบา้นเรือนและ
การเดินทางมาทาํมาคา้ขาย นอกจากน้ีบริเวณตลาดนํ้ าหวัรอยงัตั้ งอยู่ใกลก้บับริเวณท่ีว่าการมณฑล
กรุงเก่าในพระราชจนัทรเกษม รวมถึงสถานท่ีราชการอ่ืนๆเช่น ท่ีทาํการไปรษณีย ์ท่ีว่าการศาล หอ
ทะเบียนท่ีดิน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีราษฎรตอ้งมาติดต่ออยูเ่สมอ ปัจจยัเหล่าน้ีจึงส่งเสริมให้ย่านตลาดนํ้ า
หวัรอมีลกัษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีความคึกคกัหนาแน่นของผูค้นทั้งชาวกรุงเก่าและพ่อคา้ต่าง
ถิ่นท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขาย ตามเรือนแพท่ีตั้งอยูอ่ยา่งหนาแน่นในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา  

      กลุ่มคนท่ีมีบทบาททางการคา้ในยา่นตลาดนํ้ าหวัรอคือ ชาวจีน โดยตลาดนํ้ าหัวรอเป็น
ตลาดท่ีไดข้ยายตวัมาจากการทาํการคา้ของชาวจีนท่ีเร่ิมเขา้มาตั้ งถิ่นฐานและทาํมาคา้ขายมาตั้ งแต่
สมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหช้าวจีนหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ประกอบ
กบัปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ีเกิดกบฏและการสูร้บจนส่งผลใหเ้กิดภาวะอดอยากของชาวจีน
ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัใหช้าวจีนในเขตชายฝั่งทะเลดา้นตะวนัออกเฉียงใตอ้พยพออกจากประเทศ
จีน ส่งผลให้ชาวจีนในประเทศไทยจึงเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างรวดเร็ว48 โดยหน่ึงในเมืองท่ีมีชาวจีน
อพยพเขา้มาอยู่อาศยัและทาํการคา้มากท่ีสุดเมืองหน่ึงคือเมืองกรุงเก่า ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐาน 
เร่ืองบญัชีส่งเงินผกูป้ีจีนสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดช้ี้ให้เห็นว่าเมืองกรุงเก่าเป็นเมืองท่ีมีประชากรชาวจีน

                                                             
     48นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น

รัตนโกสินทร์ (นนทบุรี : สาํนกัพิมพฟ้์าเดียวกนั, 2555), 97. 
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อาศยัอยู่มากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศเป็นจาํนวนถึง 1,164 คนรองจากเมืองนครชยัศรีและเมือง
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นเมืองหลกัในการทาํอุตสาหกรรมนํ้ าตาลของชาวจีน49  

      อยา่งไรก็ดีชาวจีนท่ีเขา้มาทาํการคา้บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะท่ี
ตลาดหวัรอนั้น ในระยะแรกยงัเป็นการคา้ขายเลก็ๆนอ้ยๆทัว่ไปของชาวจีนแตจิ้๋ว เช่น ขายผกั ผลไม ้
ขนม เคร่ืองใชไ้มส้อยต่างๆ บา้งก็เป็นการใชแ้รงงานตามความถนัดของแต่ละคนเช่น ช่างไม ้ช่าง
กลึงของชาวจีนไหหลาํ กวางตุง้ ต่อมาภายหลงัจากท่ีไทยไดท้าํสนธิสัญญาเบาวริ์งกบัองักฤษ ใน
พ.ศ.2498 อนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการคา้และระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างกวา้งขวาง  
การคา้ทัว่ไปเป็นไปโดยเสรี รวมทั้งมีการยกเลิกระบบพระคลงัสินคา้ โดยสินคา้สาํคญัอนัไดแ้ก่ ขา้ว 
เกลือ และปลา ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามอีกต่อไป เวน้ในกรณีท่ีเกิดการขาดแคลนสินคา้ดังกล่าว50 
ดงันั้น ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัของประเทศและไดข้ยายตวัเพิม่ข้ึนอย่างรวดเร็วจน
กลายเป็นสินคา้ส่งออกนาํหนา้สินคา้ประเภทอ่ืน51 ในกรณีเมืองกรุงเก่าซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีพ้ืนท่ีในการ
เพาะปลูกข้าวเป็นจาํนวนมากและเป็นเมืองท่ีมีผลผลิตหลกัคือข้าว ทาํให้การปลูกข้าวและการ
ส่งออกขา้วของเมืองกรุงเก่าขยายตวั ซ่ึงส่งผลใหต้ลาดนํ้ าหวัรอทวีความสาํคญัในฐานะเป็นท่าขา้วท่ี
สาํคัญมากข้ึนภายหลงัการทาํสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง ทั้ งน้ีส่วนใหญ่ชาวจีนเป็นผูท้าํการซ้ือข้าวจาก
ทอ้งถิ่นห่างไกลมารวมเก็บไวท่ี้ฉางขา้ว เพ่ือส่งขายต่อยงักรุงเทพฯ52  โดยมีเรือขนส่งขา้วจากกรุงเก่า
ไปยงักรุงเทพฯอยูเ่ป็นประจาํ  

                                                             
    49ชยั เรืองศิลป์, ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา

พานิช, 2522), 179. 

   50 เร่ืองเดียวกนั. 

   51 สุวิทย ์ไพทยวฒัน์, วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างพ.ศ. 2398- 

2475 , (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค,์ 2521), 162. 

  52 สุเนตร ชุตินธรานนท ์บรรณาธิการ, ชีวิตชุมชนริมน้ําอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก, 58. 
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      ต่อมาเม่ือในช่วงท่ีเป็นมณฑลกรุงเก่า ตลาดนํ้ าหัวรอยงัคงเป็นย่านการค้าสําคญัใน
ลกัษณะตลาดนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีการคา้ขายทางนํ้ ากนัอยา่งคบัคัง่ กล่าวคือบริเวณตลาดนํ้ าในหวัรอใน
สมยัท่ีเป็นมณฑลกรุงเก่า มีแพอยู่จาํนวนมากมายเต็มทอ้งนํ้ าตั้ งแต่หน้าพระราชวงัจนัเกษมจนถึง
หนา้วดัตองปุซ่ึงแพส่วนมากขายของแห้ง เคร่ืองบวช เคร่ืองถว้ยชาม ของชาํ เคร่ืองใช ้หมอน มุง้ 
เส้ือผา้ จอบ เคร่ืองทอง ฯลฯ ส่วนเรือนั้นถา้เป็นเรือแจวขนาดเลก็จะขายผกั อาหาร ถา้เป็นเรือขนาด
ใหญ่มาจากทอ้งถิ่นอ่ืนจะขายของพ้ืนเมืองของเมืองนั้นๆ เช่น เรือนํ้ าตาลจากเมืองเพชรบุรี เรือ
นํ้ ามนักา๊ดจากกรุงเทพฯ เรือนํ้ ามนัยาง ไต ้นํ้ าผึ้ง นํ้ าออ้ย ยาสูบ จากเมืองเหนือ เป็นตน้53 ทั้งน้ีเรือน
แพส่วนใหญ่ตั้งอยูห่นาแน่นอยูใ่นบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา โดยแพคา้ขายบริเวณตลาดนํ้ า
หวัรอ (สญัลกัษณ์รูปดาว)ไดข้ยายตวัจากบริเวณท่ีตั้ งตลาด ไปยงัดา้นพระราชวงัจนัทรเกษมซ่ึงอยู่
ลงไปทางดา้นใต ้ตลอดจนยาวลงไปทางด้านสถานท่ีราชการอ่ืนๆท่ีอยู่ถดัลงไป  (ตามสัญลกัษณ์
ลูกศร) ดังปรากฎในรายงานระยะเสด็จประพาสของพระยาโบราณราชธานินทร์ท่ีถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เม่ือพ.ศ. 2464 ความว่า 

                  ตลาดนํ้ าแต่เดิมมีแพจอดคา้ขายอยู่แต่หน้าพระราชวงัจนัทน์ข้ึนไปจนถึงส่ีแยกวดั
ตองปุ คร้ังเม่ือ 4-5 ปีมาน้ี มีแพเพิ่มต่อลงมาขา้งใต ้แลบดัน้ีไดมี้ลงมาจนถึงใตป้ากคลองทราย
แลว้ ขา้พระพุทธเจา้คิดดว้ยเกลา้ฯ วา่ต่อไปคงจะมีเลยลงมาจนแถวท่าสถานีรถไฟ...”54          

 

 

 

 

                                                             
53 เกื้อกูล ยนืยงอนนัต,์ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-2500, 38. 

54วรรณสิริ เดชะคุปต ์ปรีดี พิศภูมิวิถี, กรุงเก่าเล่าเร่ือง, 217. 
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     แผนท่ีท่ี 6 : แสดงตาํแหน่งตลาดนํ้ าหวัรอและบริเวณแพการคา้ทางนํ้ า สมยัมณฑลกรุงเก่า 

                  
ท่ีมา  : ดัดแปลงจาก  แผนท่ีกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร์  พ .ศ .  2469,อธิบายแผนที่
พระนครศรีอยธุยากับคาํวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับชําระคร้ังที่ 2 และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา,
(นนทบุรี:ตน้ฉบบั,2550),แผนท่ีแนบทา้ย. 

 
ภาพท่ี 4 : การคา้ขายของตลาดนํ้ าหวัรอในสมยัรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา : การคา้ขายในตลาดทางนํ้ ายา่นหวัรอ. (ม.ป.ป). (ภาพนิ่ง),สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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                นอกจากบริเวณตลาดนํ้ าหัวรอแลว้ ยงัมีตลาดบกของหัวรอ ซ่ึงเดิมทีตลาดหัวรอบนบก
เคยเป็นโรงบ่อนเบ้ีย มีลกัษณะหอ้งแถวทาํดว้ยเคร่ืองไมมุ้งจาก ต่อมาในพ.ศ.2440 ไดเ้กิดเพลิงไหม ้
นายอากรบ่อนเบ้ียจึงขออนุญาตสร้างบ่อนใหม่กบัห้องแถวท่ีหน้าบ่อน 22 ห้อง เป็นเคร่ืองไมมุ้ง
สงักะสี ต่อมากระทรวงพระคลงัมหาสมบติัไดย้กโรงบ่อนและหอ้งแถวถวายเป็นของพระคลงัขา้งท่ี
ในพ.ศ. 2442 และเม่ือพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขุนมรุพงศศิ์ริพฒัน์ ยงัดาํรงตาํแหน่งสมุหเทศาภิบาล 
ไดข้ออนุญาตเงินจากพระคลงัขา้งท่ีปลกูหอ้งแถวข้ึนอีก152 ห้อง ในพ.ศ. 2443 แต่เม่ือเวลาผ่านไป
ใน พ.ศ. 2458 ตลาดบกหัวรอไดมี้สภาพชาํรุดทรุดโทรม และมีความสกปรกหมกัหมมจากนํ้ าทิ้ง
และนํ้ าฝน พระยาโบราณราชธานินทร์จึงไดข้ออนุญาตต่อพระคลงัขา้งท่ีร้ือตลาดลงแลว้สร้างใหม่ 
โดยไดใ้ชแ้รงนกัโทษทาํสะพานขา้มคลองเมืองไปขุดดินท่ีแง่ปากคลองเมืองหน้าวดัแม่นางปล้ืมมา
ถมท่ีตลาดให้เต็ม การก่อสร้างให้ดาํเนินการแลว้เสร็จในพ.ศ. 2460 โดยห้องแถวใหม่ท่ีสร้างเป็น
เคร่ืองไมห้ลงัคามุงสงักะสี ชั้นบนปูพ้ืนไม ้ชั้นล่างพ้ืนเทคอนกรีต มีท่อนํ้ าทุกสายถนน รวมหอ้งแถว
ท่ีไดส้ร้างข้ึนมาใหม่มีจาํนวน 226 ห้อง เงินค่าก่อสร้าง 108,000 บาท ค่าท่อนํ้ า 9,566 บาท ค่าโรง
มหรสพ 5,900 บาท ค่าเข่ือนริมตลิ่ง 6,120 บาท รวมค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น 133,986 บาท55 

                อยา่งไรก็ดีทั้งตลาดนํ้ าและตลาดบกตลาดหวัรอไดข้ยายตวัเป็นแหล่งการคา้และบริการท่ี
สาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาอยา่งต่อเน่ือง ดงัเห็นไดจ้ากการสร้างโรงมหรสพในตลาดบก
หวัรอข้ึนใหม่ในพ.ศ. 2470 โดยไดมี้การก่อสร้างโรงมหรสพใหมี้ความกวา้งขวางโอ่อ่าและแข็งแรง
มากข้ึนกว่าเดิม เพ่ือรองรับผูค้นท่ีมาใชบ้ริการเป็นจาํนวนมาก56 นอกจากน้ีการคา้ขายทางนํ้ าของ
ตลาดหวัรอก็มีความเฟ่ืองฟเูช่นกนั โดยบรรดาแพร้านคา้ต่างๆมีสินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยั
มากข้ึน เช่นมีแพขายและรับตดัเยบ็เส้ือผา้ ทั้งน้ี ในช่วงพ.ศ. 2480 แพขายผา้ในตลาดนํ้ าหัวรอไดรั้บ
ความนิยมมาก ทาํใหมี้แพท่ีรับตดัเยบ็ผา้เกิดข้ึน ในช่วงแรกช่างเยบ็ผา้มกัเป็นชายชาวจีน ต่อมาจึง

                                                             
    55วรรณสิริ เดชะคุปต ์ปรีดี พิศภูมิวิถี, กรุงเก่าเล่าเร่ือง, 219 – 220. 

    56“ข่าวต่างจงัหวดั (จงัหวดัอยธุยา)” (4 พ.ค. 2471- 19 มี.ค.2472).เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาล
ท่ี 7, ร.7 ม.38. สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  
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เร่ิมมีชาวไทยไปเรียนการตดัเยบ็ผา้มากข้ึน57 กิจการรับเยบ็เส้ือผา้ในตลาดนํ้ าหัวรอจึงไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนตามลาํดับ ส่งผลให้ตลาดหัวรอมีการขยายตวัทางการค้าทั้ งทางนํ้ าและทางบกอย่าง
ต่อเน่ืองจากการเป็นแหล่งการคา้และบริการของราษฎรภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ
ราษฎรท่ีมาจากต่างอาํเภอ 

                 ความสาํคญัของตลาดนํ้ าและตลาดบกหวัรอในสมยัท่ีเป็นมณฑลกรุงเก่า ดงักล่าวขา้งตน้
ไดมี้ส่วนส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัของชุมชนดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
นอกเหนือจากความเป็นศนูยก์ลางสถานท่ีราชการแลว้ ยงัไดรั้บการพฒันาพื้นท่ีเป็นบา้นเรือนของ
ราษฎร รวมทั้งโรงร้านตึกแถวปลกูเรียงรายอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะตลาดนํ้ าหัวรอท่ีสามารถ
ดาํรงความเป็นแหล่งการคา้สาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดอ้ย่างยาวนานจนถึงราวพ.ศ. 
2486 เม่ือมีการสร้างสะพานปรีดี-ธาํรงเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอนัเป็นผลจากนโยบาย
สร้างความเจริญให้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของนายปรีดี  พนมยงค์ ท่ีเร่ิมข้ึนเม่ือพ.ศ. 2483 
ส่งผลใหก้ารคมนาคมทางบกเร่ิมกลายเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงทางการคา้ในตลาดหวัรอ
ไปสู่ความนิยมในการขนส่งสินคา้ทางรถยนตม์ากข้ึน จึงไดส่้งผลใหก้ารคา้ขายทางบกของตลาดหัว
รอมีความเจริญข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีการคา้ขายทางนํ้ าของตลาดหัวรอเร่ิมเส่ือมความนิยมลง 
อีกทั้งยงัเกิดแหล่งการคา้แห่งใหม่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอีกดว้ย ดงัจะกล่าวถึงในบท
ต่อไป 

 

 

 

                                                             
     57พฑัร์ แตงพนัธ์, การศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับตลาดหัวรอ, เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ

การวิจยัทางประวติัศาสตร์ทอ้งถิ ่น กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,สถาบนัอยธุยาศึกษา:พระนครศรีอยธุยา 
(8 ก.พ. 2557), 54. 
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บทท่ี 3 

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2483 – 2519 

    

      พ้ืนท่ีภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดเ้ร่ิมมีการพฒันาเพ่ือให้ใชป้ระโยชน์อย่าง
ชดัเจนภายใตน้โยบายของหลวงประดิษฐม์นูธรรม หรือ นายปรีดี พนมยงค์1 ซ่ึงเป็นชาวอยุธยาโดย
กาํเนิด กล่าวคือเม่ือนายปรีดีไดด้าํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัระหว่าง พ.ศ. 2481 – 
2484 ในรัฐบาลของพนัเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี นายปรีดีได้มี
นโยบายในการพฒันาพื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาให้มีความเจริญ แต่เน่ืองจากท่ีดินภายเกาะ
เมืองไดรั้บการสงวนให้เป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผ่นดินและวดัร้างมาตั้ งแต่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 
ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งดาํเนินการจดัสรรประโยชน์การใชท่ี้ดินใหถ้กูตอ้งตามพระราชบญัญติัเสียก่อน 
นายปรีดีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในขณะนั้น จึงไดส้นับสนุนการออก
พระราชบญัญติัโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และท่ีวดัร้างภายในกาํแพง
เมืองพระนครศรีอยธุยาใหก้บักระทรวงการคลงัในพุทธศกัราช 2481 รวมทั้งไดต้ราพระราชบญัญติั
เปล่ียนสภาพท่ีดินน้ีใหแ้ก่กระทรวงการคลงัเป็นท่ีดินราชพสัดุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 24822    

   

                                                             
1นายปรีดี พนมยงค ์ หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นบุตรของนายเสียง และนางลูกจันทร์ พนม

ยงค ์ เกิดท่ีต.วาสุกรี  อ.กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยธุยา นายปรีดีรับการศึกษาท่ีโรงเรียนตวัอย่างมณฑลกรุงเก่า และ
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนวดัเบญจมบพิตร โรงเรียนกฎหมายสังกดักระทรวงยุติธรรมและสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ทางกฎหมายจากประเทศฝรั่งเศส 

2กิตติ ภู่พงษ์ว ัฒนา. “ การปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัย ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ 

ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.”ใน  100 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดีพนมยงค์ : ปูชนียบุคคล
ของโลก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์พิธการพิมพ,์2543), 148-152. 
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                 ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ี ดินภายในเกาะเมืองให้เ ป็น ท่ีราชพัสดุแล้ว 
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงเกาะเมืองซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นประธานได้
กาํหนดการวางผงัเมืองตามแนวผงัเมืองโบราณของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยวางผงัเกาะ
เมืองบริเวณยา่นการคา้ เขตชุมชน บริเวณท่ีตั้งสถานท่ีราชการ ตลอดจนบริเวณท่ีจะสงวนไวเ้ป็นเขต
โบราณสถาน โดยผงัของเกาะเมืองท่ีจดัวางใหม่ประกอบดว้ย เขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยั (มี
คลองมะขามเรียงเป็นเขต) คือบริเวณตาํบลหอรัตนไชย อาํเภอกรุงเก่า เขตท่ีอยู่อาศยัคือบริเวณจาก
คลองมะขามเรียงถึงถนนชีกุน (วดัท่าทราย) ตาํบลประตูชยั อาํเภอกรุงเก่า  เขตสถานท่ีราชการไดแ้ก่
บริเวณถนนชีกุนถึงคลองท่อ ตาํบลประตูชยั อาํเภอกรุงเก่า เขตสวนสาธารณะไดแ้ก่บริเวณบึง
พระรามและสวนมงคลวนา (ขา้งวิหารพระมงคลบพิตร) ตาํบลประตูชยั อาํเภอกรุงเก่า  และเขต
โรงงานอุตสาหกรรมคือบริเวณจากคลองท่อฝั่งตะวนัตก จดถนนอู่ทอง (ถนนรอบกรุง) ตาํบล
ประตูชยั อาํเภอกรุงเก่า3 ดงัภาพท่ี 5 

 

 

                                                             
3ขจรจบ กุสุมาวลี  “การจดัการ “พื้นท่ีประวติัศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร 

จ.พระนครศรีอยธุยา”. (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 25. 
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ภาพท่ี 5 : การแบ่งเขตตามการออกแบบผงัเมือง พ.ศ. 2483 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก ขจรจบ กุสุมาวลี “การจดัการพืน้ท่ีประวติัศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณ วิหาร
พระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยาขจรจบ กุสุมาวลี  “การจดัการ “พ้ืนท่ีประวติัศาสตร์” จาก
กรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร จ.พระนครศรีอยุธยา”. (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบณัฑิต คณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 25. 

                จากการวางผงัเมืองท่ีแบ่งตามลกัษณะของประโยชน์ใชส้อยดงัภาพท่ี 5  เป็นการสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงจุดเร่ิมตน้ของการบุกเบิกการใชพ้ื้นท่ีซ่ึงเคยเป็นบริเวณรกร้างใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสาํคญัอนั
ไดแ้ก่ ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการแห่งแรกท่ีเร่ิมสร้างหลงัจากการ
ยกเลิกการสงวนท่ีดินไดมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ พ.ศ. 2482 

       3.1 การสร้างศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาขึน้ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2483 

      ในอดีตนับตั้ งแต่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีฐานะเป็นมณฑลกรุงเก่านั้น ท่ีว่าการ
มณฑลสาํหรับติดต่อราชการตั้งอยูใ่นบริเวณพระราชวงัจนัทรเกษม ซ่ึงตั้ งอยู่บริเวณริมแม่นํ้ าป่าสัก
ทางฝั่งตะวนัออกของเกาะเมือง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีแม่นํ้ าป่าสกัและแม่นํ้ าลพบุรีไหลมาบรรจบกนั ต่อมา
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เม่ือพ้ืนท่ีภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกเลิกการสงวนท่ีดินใน พ.ศ. 2482แลว้ 
หลวงประดิษฐ ์มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค ์ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
ในขณะนั้น ไดส้นบัสนุนใหมี้การสร้างศาลากลางจงัหวดัในบริเวณใจกลางเกาะเมืองตรงบริเวณสุด
ถนนโรจนะ  (ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็นถนนปรีดี พนมยงค)์ ตดักบัถนนศรีสรรเพชญ์ซ่ึงเป็นทางเช่ือม
ต่อไปยงับริเวณพระราชวงัโบราณ โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 24834 การ
ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้ นนั้ น นายปรีดีเป็นผูมี้บทบาทสําคัญในการ
สนบัสนุนใหส้ร้างศาลากลางจงัหวดัเป็นอยา่งมาก ดงัท่ีปรากฏขอ้ความว่า  

                 การสร้างศาลากลางจงัหวดั ซ่ึงจะเป็นสํานกังานบริหารราชการส่วนภูมิภาคของ
จงัหวดั จะได้ดลบนัดาลให้ปรากฏข้ึนในกาลบดัน้ี โดยความอุปการะของรัฐบาล และ
โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ท่านรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ไดอุ้ปการะ
ในการน้ี...5 

                 การสร้างศาลากลางจงัหวดั ได้ทาํให้สามารถบริการราษฎรให้เขา้มาติดต่อราชการได้
อยา่งสะดวกและสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่นของรัฐบาลท่ีมีวตัถุประสงค์
สาํคญัเพ่ือตอ้งการบุกเบิกพ้ืนท่ีใจกลางเกาะเมืองหลงัจากยกเลิกการสงวนท่ีดินซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่พ.ศ. 2482 และสมกบัความตั้งใจของนายปรีดีท่ีมีนโยบายตอ้งการยา้ยความเจริญจากริมนํ้ าไป
สร้างความเจริญในเกาะเมือง ดงัขอ้ความท่ีไดก้ล่าวว่า  

         จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานซ่ึงเป็นภูมิอนัเตม็ไปดว้ยลกัษณะความสวยงาม
เจริญวฒันาการมาแต่ปางก่อนนั้น ไดก้ลบักลายเป็นป่ารกเร้ือมาเป็นเวลาหลายร้อยปี... บดัน้ีป่า
รกร้างนั้นก็ไดก้ลบักลายหายเป็นรูปท่ีจะก่อเกิดความเจริญวฒันาถาวรสืบต่อไปใหม่...6  

                                                             
4“เร่ืองขา้หลวงประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขอเชิญปลดักระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และ

อธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทาํพิธีวางรากตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป”  เอกสาร
กระทรวงมหาดไทย มท.2.2.3,(2483),สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

5 เร่ืองเดียวกนั. 

6 เร่ืองเดียวกนั. 
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    เม่ือสร้างศาลากลางจังหวดับริเวณตอนในของเกาะเมืองแลว้ ทาํให้ตอ้งสร้างบ้านพกั
ขา้ราชการและจวนผูว้่าในบริเวณพ้ืนท่ีดา้นหลงัศาลากลางจงัหวดัอีกดว้ย ซ่ึงแต่เดิมหมู่บา้นพกัของ
ขา้ราชการตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าป่าสกับริเวณ ต.หอรัตนไชย ใกลก้บัพระราชวงัจนัทรเกษมซ่ึงเป็นท่ีว่าการ
จงัหวดัเดิม  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า กลุ่มขา้ราชการเป็นกลุ่มตวัอยา่งของผูม้าบุกเบิกอยู่อาศยัในบริเวณ
ใจกลางเกาะเมืองเป็นกลุ่มแรกๆในขณะนั้น โดยบา้นพกัของขา้ราชการไดป้ลูกสร้างข้ึนบริเวณขา้ง
ศาลากลางจงัหวดั มีการถางพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นป่ารกใหโ้ล่งเตียนสามารถปลกูท่ีพกัอาศยัไดใ้นเบ้ืองตน้ 

 

ภาพท่ี 6 :  ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (หลงัแรก) 

ท่ีมา : Ayutthaya - The old capital city of Thailand, เขา้ถึงเม่ือ 23 ก.ค. 2557,เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=212265&page=63. 

                   3.2 การก่อตั้งโรงงานสุราและแอลกอฮอล์อยธุยาในเกาะเมอืงพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 

2483 

                 นอกจากการสร้างศาลากลางจงัหวดัแลว้ คณะกรรมการนโยบายการพฒันาเกาะเมืองยงัมี
การสนบัสนุนใหเ้กิดเก่ียวกบักิจการเก่ียวกบัอุตสาหกรรมข้ึนเพ่ือความเจริญทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึง
จัดสร้างโรงงานกลัน่แอลกอฮอล์หรือโรงงานสุราข้ึนในบริเวณโรงทหารเก่าหัวแหลมในเขต
อุสาหกรรมดา้นทิศตะวนัตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ใกลเ้คียงกบัวดัสวนหลวงสบสวรรค์
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ซ่ึงมีเจดียพ์ระศรีสุริโยทยัเป็นเขตโบราณสถานอยู่ การก่อสร้างโรงงานแอลกอฮอลใ์นสมยัรัฐบาล
ของจอมพลป. พิบูลสงครามไดเ้ร่ิมข้ึนตั้ งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2483 โดยมีวตัถุประสงค์ให้เป็น
โรงงานสุราแบบใหม่ทนัสมยั เพ่ือใหส้ามารถผลิตสุราและแอลกอฮอลอ์อกจาํหน่ายให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากในพ.ศ. 2481 โรงงานสุราบางยี่ขนั ทาํการตม้กลัน่
สุราไดป้ริมาณไม่เพียงพอต่อการจาํหน่าย เป็นเหตุใหร้ายไดจ้ากภาษีอากรของประเทศตกตํ่า อีกทั้ ง
เคร่ืองจกัรในการผลิตยงัลา้สมยั ทางรัฐบาลจึงไดน้าํงบประมาณท่ีจะใชใ้นการปรับปรุงโรงงานสุรา
บางยีข่นัมาสร้างโรงงานสุราแบบทนัสมยัข้ึนใหม่ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแทน7 

  อยา่งไรก็ดีในบริเวณโรงทหารเก่าหวัแหลมในขณะนั้น เป็นท่ีตั้งของโรงเรียนทั้ งหมด 
5 โรงเรียน คือโรงเรียนฝึกหดัครูประกาศนียบตัรจงัหวดั (ชาย) โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบตัร
(หญิง) โรงเรียนการช่างสตรี โรงเรียนเกษตรกรรม และโรงเรียนประชาบาล รวมอยู่ในพ้ืนท่ีของ
โรงทหารหวัแหลม ดงันั้นในพ.ศ. 2482 เม่ือทางราชการไดอ้นุมติัใหส้ร้างโรงงานสุราข้ึนในบริเวณ
โรงทหารเก่าหัวแหลมจึงได้มอบกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณโรงทหารเก่า ซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการครอบครองอยูใ่นขณะนั้นใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของโรงงานสุรา โดยตกลงให้ทาง
โรงงานสุราสร้างโรงเรียนแห่งใหม่เพ่ือเป็นการทดแทนใหแ้ก่กระทรวงศึกษาธิการรวม 5  โรงเรียน
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา8 อยา่งไรก็ตามเม่ือยา้ยโรงเรียนต่างๆออกจากบริเวณโรงทหาร
เก่าหวัแหลม แลว้ก็ไปสร้างข้ึนใหม่ตามบริเวณพ้ืนท่ีอ่ืนของเกาะเมือง อาทิเช่นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบตัร(ชาย) ยา้ยไปตั้ งอยู่ริมถนนอู่ทองดา้นทิศเหนือของเกาะเมือง โรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบตัร(หญิง) ยา้ยไปตั้งท่ีบริเวณริมคลองมะขามเรียง ตาํบลหอรัตนไชย ดา้นใตข้องเกาะ

                                                             
7“เร่ืองโรงงานกลัน่แอลกอฮอลอ์ยธุยา” , ( 10 ต.ค. 2487- 9 ม.ค. 2496), สร02ศ.22.2.14 /5, เอกสาร

สาํนกันายกรัฐมนตรี กองกลางสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

8เร่ืองเดียวกนั. 
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เมือง โรงเรียนการช่างสตริ ยา้ยไปตั้ งท่ีปลายถนนเดชาวุธ (ถนนป่าโทน) ดา้นทิศตะวนัออกของ
เกาะเมือง9 เป็นตน้ 

  การก่อสร้างโรงงานสุราและแอลกอฮอลไ์ดเ้ร่ิมข้ึนในพ.ศ. 2483 โดยไดท้าํการขุด
คลองขนส่งวสัดุก่อสร้างผ่านเขา้ไปในเขตโรงทหารเก่า ขนาดคลองกวา้ง 50 เมตร ลึกเท่าระดับ
แม่นํ้ าใหญ่ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร โดยในการก่อสร้างโรงงานไดจ้ดัการร้ืออาคารส่ิงปลูก
สร้าง บา้นพกัท่ีขวางแนวคลอง รวมถึงขุดดิน ถมท่ี ถางป่า ปราบพ้ืน และดาํเนินการสร้างจนแลว้
เสร็จในพ.ศ. 2491 ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการก่อสร้างหลายปี เน่ืองจากเกิดภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพา 
และขอ้พิพาทเร่ืองท่ีดินกบักระทรวงกลาโหม  

                   อยา่งไรก็ดีโรงงานสุราไดเ้ร่ิมดาํเนินงานส่วนการผลิตสุราจาํหน่ายในพ.ศ. 2491 และ
ส่วนการผลิตแอลกอฮอลอ์อกจาํหน่ายในพ.ศ. 2498 แลว้ โรงงานสุราอยุธยาได้เป็นศูนยก์ลาง
จาํหน่ายสุราในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง  อีกทั้ งยงัเป็นโรงงานจัดจาํหน่าย
แอลกอฮอลใ์หโ้รงพยาบาลต่างๆทัว่ราชอาณาจกัร โรงงานเภสชักรรม รวมทั้งโรงงานสุราในท่ีต่างๆ
เพ่ือไปทาํสุราผสมอีกดว้ย เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลใหโ้รงงานสุราอยธุยาสามารถทาํกาํไรไดค่้อนขา้ง
สูง โดยส่วนในการผลิตสุรามีกาํไรสุทธิในพ.ศ. 2498 เป็นจาํนวน 1,705,572,16 บาทและพ.ศ. 2499 
จาํนวน 1,813,747,13 บาท ส่วนในสายการผลิตแอลกอฮอล ์โรงงานมีกาํไรสุทธิในพ.ศ. 2498 
จาํนวน 979,696.46 บาทและพ.ศ. 2499 จาํนวน 5,690,853.15 บาท10และเพิ่มข้ึนทุกๆปี ดงัท่ีได้
แสดงในตารางท่ี 1 

      

                                                             
9พัฑร์  แตงพัน ธ์  “  การพัฒนา ชุมชน เ มืองกับการอนุ รักษ์โบราณสถานใน เกาะ เ มือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล  พ .ศ .2482-2544” (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชา
ประวติัศาสตร์ไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555),79. 

10จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,รายงานกิจการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2500 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), 399-401. 
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 ตารางท่ี 1 : แสดงกาํไรสุทธิของโรงงานสุราอยธุยา 

พ.ศ. 
กาํไรสุทธิ 

ส่วนผลิตแอลกอฮอล ์ ส่วนผลิตสุรา 

2491 - 580,579.63 

2492 - 874,988.34 

2493 - 83,099.05 

2494 - 232,248.68 

2495 - 396,224.52 

2496 - 500,000.00 

2497 - 1,320,039.82 

2498 979,696.42 1,705,572.16 

2499 5,690,853.15 1,813,747.13 
 

ท่ีมา : จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2500),รายงานกิจการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประจาํปี 2500 

       อยา่งไรก็ตาม การสร้างโรงงานสุราข้ึนในพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัตกของเกาะเมืองนั้น ทาํ
ให้มีผู ้คนเข้ามาทํางานในโรงงานสุรา  ประกอบด้วยคนท่ีอยู่อ ํา เภอรอบนอกของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เช่นอาํเภอภาชี อาํเภอท่าเรือ รวมทั้งคนจากจงัหวดัอ่ืนๆ เช่น นครปฐม ลาํปาง ท่ี
ไดช้กัชวนกนัมาทาํงานท่ีโรงงานสุราอยธุยา โดยทางโรงงานไดส้ร้างบา้นพกัสาํหรับขา้ราชการของ
โรงงานและคนงานรวม 205 หลงัคาเรือน11 ซ่ึงขา้ราชการและคนงานท่ีมาทาํงานต่างสร้างครอบครัว

                                                             
11สัมภาษณ์นายบาํรุง บุตรไชยงาม อาย ุ58 ปี, ชุมชนโรงงานสุรา, 3 ก.พ. 2558. 
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และใชสิ้ทธ์ิการอยูอ่าศยัโดยส่งผา่นงานต่อกนัเป็นรุ่นๆ เช่นเม่ือผูเ้ป็นบิดาเกษียณออก ก็ส่งเสริมให้
ลกูไดเ้ขา้ทาํงานต่อ ภายในบริเวณท่ีพกัขา้ราชการและคนงานจึงไม่มีคนนอกเขา้มาอยู่อาศยัเพิ่มเติม 
ถึงแมมี้การยา้ยออกไป ก็จะยกให้คนท่ีใกลชิ้ดมาอยู่แทน ซ่ึงภายในหมู่บ้านพกัของโรงงานสุรา
อยธุยาไดมี้การเปิดร้านคา้ขายของเลก็ๆนอ้ยๆ เช่นร้านขายของชาํ ร้านขายก๋วยเต๋ียว ของครอบครัว
ท่ีอยู่อาศยัในบริเวณบ้านพกั12 อย่างไรก็ดีการมีโรงงานสุราและชุมชนบา้นพกัของโรงงานสุรา
เพิ่มข้ึนทางดา้นทิศตะวนัตกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไม่ไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทาง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมภายในเกาะเมืองมากนัก เพราะรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสุรา
และแอลกอฮอล ์รัฐเป็นผูไ้ด้จดัเก็บผลประโยชน์เป็นหลกั แมจ้ะมีวตัถุประสงค์ส่วนหน่ึงในการ
พฒันาเศรษฐกิจของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก็ตาม อีกทั้งการตั้งโรงงานสุราไม่ไดก่้อให้เกิดตลาด
หรือยา่นการคา้ใดๆเพิ่มเติม เน่ืองจากผูท่ี้อาศยัเป็นคนทาํงานในเขตโรงงานซ่ึงตั้ งแยกห่างออกมา
จากชุมชนหวัแหลม ซ่ึงเป็นชุมชนใกลเ้คียง อีกทั้ งโรงงานยงัมีสวสัดิการบา้นพกัดา้นหลงัโรงงาน 
ดงันั้นคนทาํงานจึงไม่จาํเป็นตอ้งไปหาท่ีพกัในบริเวณอ่ืน อีกทั้งยงัไม่จาํเป็นตอ้งใชร้ถหรือพาหนะ
อ่ืนๆในการเดินทาง เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงทาํใหชุ้มชนโรงงานสุราอยธุยาท่ีเกิดข้ึนจึงมีการขยายตวัอยู่ใน
วงจาํกดัและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในย่านนั้นมากนัก แต่การก่อตั้ งโรงงานสุราอยุธยา ได้
สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการใช้พ้ืนท่ีภายใตน้โยบายการจดัผงัเมืองภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาใหเ้กิดประโยชน์ตามแบบแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้    

        3.3 การก่อตั้งโรงเรียนอยุธยาวทิยาลยั พ.ศ. 2483 

      นอกจากการสร้างศาลากลางจังหวดัและโรงงานสุราข้ึนภายในพ้ืนท่ีของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาแลว้ ภายหลงัการยกเลิกการสงวนท่ีดินภายในเกาะเมืองแลว้ ยงัมีการยา้ยพ้ืนท่ี
ของโรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่าซ่ึงเคยตั้ งอยู่บริเวณหลงัพระราชวงัจนัทรเกษมให้มาก่อตั้ งอยู่
ภายในเกาะเมืองริมถนนเดชาวุธในพ.ศ. 2483 โดยไดรั้บการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ ซ่ึง
เป็นศิษยเ์ก่าของโรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่า นายปรีดี ซ่ึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั
ไดใ้หค้วามเห็นว่าสถานท่ีของโรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่าเดิมนั้นคบัแคบ ไม่มีโอกาสขยายได้

                                                             
12สัมภาษณ์ นางทองรัก เจริญทรัพย ์อาย ุ69 ปี, ชุมชนโรงงานสุรา ,3 ก.พ. 2558. 
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อีกเท่าท่ีควร อีกทั้ งนายวิโรจน์ กมลพันธ์ ตําแหน่งธรรมการจังหวัดในขณะนั้ น ได้เคยขอ
ปรึกษาหารือถึงความจาํเป็นในการยา้ยท่ีตั้งของโรงเรียนตวัอย่างมณฑลกรุงเก่า นายปรีดีเห็นชอบ
ดว้ยจึงได้ขอพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานนัทมหิดล (รัชกาลท่ี 8) จาํนวน 100,000 บาท มาสร้างโรงเรียนในสถานท่ีแห่งใหม่ ทั้งน้ีหลวง
บริหารชนบทซ่ึงเป็นขา้หลวงประจาํจงัหวดัไดเ้สนอสถานท่ีสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในบริเวณใจ
กลางเกาะเมือง ใกลก้บัแหล่งโบราณสถานและบึงพระราม ซ่ึงนายปรีดีเห็นชอบดว้ยเพราะบริเวณ
ดงักล่าวมีเน้ือท่ีกวา้งขวาง ดงันั้นจึงไดก่้อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แทนโรงเรียนตวัอย่างมณฑลกรุง
เก่า อนัประกอบดว้ย อาคารเรียน 1 หลงั หอประชุม 1 หลงั บา้นพกัครู 20 หลงั สร้างแลว้เสร็จเปิด
อาคารเพ่ือทาํการเรียนการสอนเม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 248413 โดยใชช่ื้อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียน
อยธุยาวิทยาลยั 

 
ภาพท่ี 7: การก่อสร้างโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัในพ.ศ. 2483 

ท่ีมา : คณะกรรมการจดังานวนัอยธุยาวิทยาลยั พ.ศ. 2550, คนืสู่เหย้าชาวขาวแดง อยธุยาวิทยาลัย 102 ปี 3 มีนาคม 

2550, (กรุงเทพฯ : บริษทั เอดิสันเพรสโพรดกัส์,2531), 11.    
                                                             

13สมาคมศิษยเ์ก่าอยธุยาวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, 84 ปี อยธุยาวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ : บริษทั 
เอดิสันเพรสโพรดกัส์,2531), 137- 138. 



57 

 

                  เม่ือโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัไดย้า้ยมาอยู่ท่ีตาํบลประตูชยั บริเวณใจกลางเกาะเมืองแลว้ 
ทางโรงเรียนยงัไดอ้าศยัพ้ืนฐานจากเป็นโรงเรียนตวัอยา่งมณฑลกรุงเก่าเดิมในการพฒันาการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่นการเปิดเรียนทั้ งแผนกวิทยาศาสตร์และอกัษรศาสตร์ การ
สร้างอาคารเรียนเพิ ่มข้ึน และการสร้างโรงอาหารหลงัใหม่14 เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเป็นโรงเรียน
ประจาํจงัหวดั ซ่ึงผูป้กครองนิยมส่งบุตรหลานเขา้มาศึกษาเล่าเรียน ดงันั้ นจึงส่งผลให้มีจาํนวน
นกัเรียนเพิ ่มข้ึนเร่ือยๆจากสมยัเร่ิมเปิดการเรียนการสอนเม่ือพ.ศ. 2484 มีนกัเรียนประมาณ 300 เศษ
จนถึง 800 คนในเวลา 10 กว่าปี อยา่งไรก็ตามแมว้่าการเดินทางมาโรงเรียนยงัไม่มีความสะดวกมาก
นกัเน่ืองจากถนนหนทางในเกาะเมืองยงัไม่ไดรั้บการปรับปรุงเท่าท่ีควร อีกทั้งบริเวณโรงเรียนยงัไม่
มีร้ัวรอบขอบชิด มีแต่พงไมป่้าสาบเสือและคูนํ้ า บ่อนํ้ า เป็นอาณาเขต ในการเดินทางมาเรียนของ
นักเรียนส่วนใหญ่จึงเป็นการเดินเท้าเป็นหลกั  ส่วนบางคนท่ีพอมีฐานะก็ข่ีจักรยานสองลอ้มา
โรงเรียนหรือนัง่รถสามลอ้มา15 

                 อย่างไรก็ตามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ถือว่าเป็นสถานศึกษายุคแรกท่ีปลูกสร้างข้ึนใน
บริเวณใจกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาหลงัจากการยกเลิกการสงวนท่ีดินภายในเกาะเมือง โดย
ตั้งอยูใ่กลก้บัศาลากลางจงัหวดัท่ีสร้างข้ึนในช่วงพ.ศ. 2483 โดยทั้งสองสถานท่ีเกิดจากนโยบายของ
นายปรีดี พนมยงคท่ี์ตอ้งการบุกเบิกพ้ืนท่ีรกร้างท่ีมีมาอยา่งยาวนานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ใหพ้ฒันาเป็นชุมชน อีกทั้งเพ่ือลดความแออดัของสถานท่ีราชการและสถานศึกษาท่ีขยายตวัอย่าง
หนาแน่นในบริเวณแถบพระราชจนัทรเกษมดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมือง  

                 อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากโครงการบุกเบิกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตามนโยบายของ
นายปรีดี พนมยงค ์ซ่ึงก่อใหเ้กิดการสร้างศาลากลางจงัหวดั โรงงานสุราอยธุยา และโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลยัแลว้ว่า แต่ในระยะแรกยงัไม่ก่อให้เกิดชุมชนอนัเป็นท่ีอยู่อาศยัใหม่ตามมา เพราะราษฎร
ส่วนใหญ่ยงัคงนิยมอยูอ่าศยัตามริมฝั่งนํ้ ามากกว่ามาสร้างบา้นเรือนภายในเกาะเมือง ดงันั้นจึงมีเพียง
สถานท่ีราชการกบับา้นพกัขา้ราชการเท่านั้น ส่วนในดา้นสาธารณูปโภคเร่ืองไฟฟ้า นํ้ าประปา รถ
                                                             

14 สมาคมศิษยเ์ก่าอยธุยาวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ์, 84 ปี อยธุยาวิทยาลัย, 139 

15 เร่ืองเดียวกนั, 86. 
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ประจาํทางยงัมีบริการไม่ทัว่ถึง ทั้งน้ีเพราะโครงการพฒันาเกาะเมืองภายใตน้โยบายของนายปรีดี 
พนมยงคน์ั้น ไม่ไดเ้นน้การพฒันาเขตอยูอ่าศยัและเขตพาณิชยกรรม แต่กระนั้นก็ตามการก่อตั้งศาลา
กลางจงัหวดัและการสร้างโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัก็นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับปรุงท่ีดินภายใน
เกาะเมืองใหเ้ป็นประโยชน์ และมีผูค้นเดินทางเขา้ออกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน ทั้งใน
ส่วนของข้าราชการท่ีมาทาํงาน และราษฎรท่ีต้องเข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการในศาลากลาง
จงัหวดั รวมทั้งนกัเรียนท่ีตอ้งเดินทางมาเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัเป็นสาํคญั  

3.4 การขยายตวัของตลาดบกหัวรอหลงัการสร้างสะพานปรีดี – ธํารง พ.ศ. 2486 

                 นโยบายการพฒันาเกาะเมืองตั้ งแต่ภายหลงัการยกเลิกการสงวนท่ีดินภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยานับตั้ งแต่พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา นอกจากการสร้างสถานท่ีราชการและ
สาธารณูปโภคต่างๆท่ีสําคัญแล้ว ย ังมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีเข้า สู่จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา และซ่อมสร้างถนนภายในเกาะเมืองอยา่งต่อเน่ือง โดยเสน้ทางคมนาคมสาํคญัท่ี
เกิดข้ึนในช่วงน้ีและเป็นปัจจยัสาํคญัประการหลกัท่ีนาํความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมมา
สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะยาวคือ การก่อสร้างสะพานปรีดี – ธาํรง ซ่ึงเป็นสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีกรมทางได้ดาํเนินการสร้างข้ึนเม่ือเดือนสิงหาคม พ .ศ.2483 เพ่ือเช่ือมต่อ
เสน้ทางคมนาคมจากภายนอกเขา้มาสู่ภายในเกาะเมือง โดยสร้างข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออกของเกาะ
เมืองช่วงบริเวณแม่นํ้ าป่าสักในตาํบลหอรัตนไชยเช่ือมกบัตาํบลกระมงัในฝั่งตรงข้าม ใกลก้ับ
บริเวณสถานีรถไฟ โดยสะพานน้ีมีความยาว 168.60 เมตร และนับเป็นสะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุด
ในประเทศไทยในขณะนั้น16  ซ่ึงเปิดใชเ้ม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2486 ในสมยัท่ีจอมพลป. พิบูล
สงคราม ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยหลวงธาํรงนาวาสวสัด์ิ17 (นาวาเอกถวลัย ์ธาํรงนาวา
                                                             

16เกื้อกูล ยืนยงอนันต์,ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 60-61. 

17หลวงธาํรงนาวาสวสัด์ิ เกิดวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2444 ท่ีต.หวัรอ อ.รอบกรุง ไดรั้บการศึกษา
เบ้ืองต้นท่ีโรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่า บทบาททางการเมืองเคยดาํรงตาํแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีหลายกระทรวง และดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 
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สวสัด์ิ) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสะพาน ซ่ึงจอมพลป . พิบูล
สงคราม ไดใ้ห้ช่ือสะพานน้ีว่า “สะพานปรีดี – ธาํรง” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ชาวอยุธยาท่ีมีตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัประเทศถึง 2 คนคือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค์) และหลวงธาํรง
นาวาสวสัด์ิ18 

 

ภาพท่ี 8 :  ภาพถ่ายทางอากาศ สะพานปรีดี- ธาํรง พ.ศ. 2489 

ท่ีมา : รูปถ่ายทางอากาศชุดวิลเลียม ฮนัท,์ (ภาพนิ่ง).(กรุงเทพฯ : สาํนกัหอจดหมายแห่งชาติ.) 

                                                             
18 เกื้อกูล ยนืยงอนนัต ์,ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-

2500, 61. 
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ภาพท่ี 9 : พิธีเปิดสะพานปรีดี –ธาํรง พ.ศ. 2486 

ท่ีมา : คณะกรรมการจดังานวนัอยุธยาวิทยาลยั พ.ศ. 2550,คืนสู่เหย้าชาวขาวแดง อยุธยาวิทยาลัย 

102 ปี 3 มนีาคม 2550, (กรุงเทพฯ : บริษทั เอดิสนัเพรสโพรดกัส์,2531),18. 

สะพานปรีดี –ธาํรงไดส้ร้างเช่ือมกบัทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 สายวงัน้อย –
อยธุยาท่ีเป็นเสน้ทางหลกัเขา้สู่กรุงเทพฯ โดยเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีถนนโรจนะ19ซ่ึง
เป็นถนนเส้นหลกัในการเดินทางเขา้สู่ศาลากลางจังหวดัโดยตรง จึงทาํให้ขา้ราชจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและประชาชนทั ่วไปสามารถเดินทางเขา้มาติดต่อธุระได้อย่างสะดวก นอกจากน้ี ยงั
สามารถเดินทางโดยอาศยัเสน้ทางจากสะพานปรีดี-ธาํรงเช่ือมกบัถนนอู่ทองซ่ึงเป็นถนนเลียบแม่นํ้ า
รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไปสู่บริเวณตลาดหวัรอไดอี้กดว้ย ดงัแผนท่ีท่ี 7 

 

 

 
                                                             

19 ถนนโรจนะไดรั้บการตั้งช่ือ ตามโครงการสร้างทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ทัว่
ราชอาณาจกัรเม่ือพ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเกียรติแก่นาย วิธี โรจนะ นายช่างกาํกบัแขวงการทางหินกอง ประชาชน
ทัว่ไปจึงนิยมเรียนเส้นทางสายอยธุยา-วงันอ้ยว่าถนนโรจนะ 
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      แผนท่ีท่ี 7 : แสดงเสน้ทางลงจากสะพานปรีดี-ธาํรง สู่ตลาดหวัรอบนถนนอู่ทอง 

        ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีต่อทา้ยพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา 
พ.ศ.2505, ราชกจิจานุเบกษา, เล่มท่ี 76 ตอนท่ี 98,(1พ.ย. 2505). 

 

ภาพท่ี 10 : การคมนาคมทางบกของสะพานปรีดีเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2515 

                  เอ้ือเฟ้ือภาพโดย คุณหทยัรัตน์ เตชะวฒันวรรณา 
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    จากเสน้ทางการติดต่อเช่ือมโยงของสะพานปรีดี-ธาํรงดงัภาพขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้
เห็นว่า การสร้างสะพานปรีดีไดส่้งผลต่อการขยายตวัของร้านคา้ริมถนนมากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสะพาน
ดงักล่าวไดอ้าํนวยความสะดวกในการสัญจรของผูค้นระหว่างทั้ งสองฝั่งของเกาะเมือง รวมทั้ งยงั
อาํนวยความสะดวกต่อการคา้ขายและการขนส่งสินคา้ผ่านทางรถยนต์มากข้ึนดว้ย โดยเฉพาะการ
ขนส่งสินคา้มายงัตลาดหัวรอ เน่ืองจากช่วยย่นระยะทางและประหยดัเวลาในการนาํสินคา้มาจัด
จาํหน่ายโดยไม่ตอ้งใชเ้วลาขนส่งเป็นวนัอยา่งแต่ก่อน  ร้านคา้ต่างๆจึงมีสินคา้มาวางจาํหน่ายอย่าง
รวดเร็วและสมํ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีการคา้ท่ีตลาดบกหวัรอจึงเกิดการขยายตวัและมีความเจริญมากข้ึน
ตามลาํดบั ในขณะท่ีการเปิดใชส้ะพานปรีดี-ธาํรงเม่ือพ.ศ. 2486 ไดส่้งผลให้การขนส่งสินคา้ผ่าน
การคมนาคมทางบกมีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวมทั้งมีผูค้า้มาเปิดร้านขายสินคา้และบริการบริเวณ
เรือนแถวของตลาดหวัรอมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มการคา้ขายในแพลดความสาํคญัลง และเม่ือ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สิ้นสุดลง ไดมี้การบูรณะตลาดหวัรออีกคร้ังในพ.ศ. 2488 ดงัท่ีคุณตาประสาน 
ประสานวงศ ์ผูท่ี้ใชชี้วิตอยูใ่นตลาดหวัรอมาโดยตลอด ไดเ้ล่าใหฟั้งว่า 

                หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เลิกเม่ือพ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นยอมแพ ้ไดมี้การบูรณะทาง
บกกนัใหม่ มีสินคา้ใหม่ๆเขา้มา อนัแรกท่ีเข้ามาและกระทบกระเทือนท่ีสุดคือเรือหางยาว 
สมยัก่อนมีเรือแจว พอเรือหางยาวมาชาวบา้นต่างคนต่างซ้ือมาใส่เรือได ้เรือลาํเลก็ก็ใส่ได ้พวก
เรือแจวก็โดน   รีไทน์ไปหมด แลว้ก็หายไปสักช่วงหน่ึง ต่อมาเม่ือมีรถ พอรถมาวิ ่งบนบกได้
หมด คนไม่นัง่เรือแลว้ เรือหางยาวก็นัง่ไดน้้อยยกเวน้ใช้ส่งสินคา้อะไรต่ออะไร ท่ีสุดก็มีแต่
รถยนต ์แพก็พงัไปดว้ยเพราะไม่มีคนซ้ือของ คนคา้ขายนอ้ยลง หนกัๆเขา้ก็ยา้ยข้ึนมาอยู่บนบก
หมด ก็มีเหลือบา้งนิดๆหน่อยๆ...20 

                  ขอ้ความจากการสมัภาษณ์ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพการคา้ท่ีซบเซาลงของตลาดนํ้ า
ในขณะท่ีตลาดบกหวัรอกลบัขยายตวัมากข้ึนอนัสืบเน่ืองมาจากการพฒันาดา้นการคมนาคมทางบก
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหลงัจากการเปิดใชส้ะพานปรีดี-ธาํรง เม่ือพ.ศ. 2486 ท่ีส่งผลให้
ตลาดบกของหวัรอขยายตวัจากเดิมเป็นเพียงเรือนแถวไม ้2 ชั้น หลงัคามุงสังกะสี ชั้นบนปูพ้ืนไม ้
                                                             

20 สัมภาษณ์ นายประสาน ประสานวงศ์ อายุ 87 ปี, ร้านไทยประสาน ตลาดหัวรอ เลขท่ี 8 หมู่ 9     
ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 2 มิ.ย. 2557 . 
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ชั้นล่างเทพ้ืนคอนกรีต สร้างอยูริ่มถนนอู่ทองลึกลงไปจนถึงริมแม่นํ้ าลพบุรีทางทิศเหนือ ซ่ึงไดส้ร้าง
มาตั้งแต่พ.ศ. 2460 โดยพระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า21 แต่เม่ือมาถึง
สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ตลาดบกหวัรอไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ใน พ.ศ. 2488 ส่วนหน่ึงสืบ
เน่ืองมาจากความเก่าแก่เปราะบางและเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้อีกทั้งเพ่ือตอ้งการขยบัขยายกิจการ
จากแพคา้ขายมาสู่การตั้ งร้านคา้บนบกมากข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลให้ตลาดบกหัวรอนับตั้ งแต่
หลงัการบูรณะจนถึงราวพ.ศ. 2500 มีการขยายตัวทางการคา้ในปริมาณสูง สินค้าท่ีขายมีครบทุก
อยา่งทั้งสินคา้ท่ีใชอุ้ปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั เช่น เน้ือหม ูเน้ือววั ปลาสด และของชาํสาํหรับ
การประกอบอาหารเช่น พริกสด กระเทียม หวัหอม ผกัและผลไมต่้างๆ รวมทั้งสินคา้ท่ีมีขายมากใน
ตลาดหวัรอ ไดแ้ก่ สินคา้ประเภท เส้ือผา้ ผา้ถุง เคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
เคร่ืองนอนหมอนมุง้ เป็นตน้   นอกจากน้ียงัมีร้านคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยัเปิดให้บริการ ทั้ง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ซ่ึงมกัตั้ งอยู่ใกลก้ับโรงแรมท่ีพกั มีร้านขายยา ทั้ งยาแผนไทย และยาจีน
สมุนไพรจาํนวนหลายร้าน ทั้งท่ีตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ตลาดและทา้ยตลาด มีร้านทอง ร้านทาํฟัน ร้านทาํ
ผม ร้านขายขนม ขายเคร่ืองถว้ยชาม หมอ้ดินเผา เคร่ืองจกัรสาน สงัฆภณัฑ์ นอกจากน้ียงัมีร้านขาย
วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองไฟฟ้า เช่นพดัลม เคร่ืองเสียง หลอดไฟ รวมถึงร้านขายบุหร่ีและหนังสือพิมพ ์
เป็นตน้22 

                  จากความคึกคกัของตลาดบกหัวรอซ่ึงมีสินคา้จาํหน่ายอย่างครบครันทั้ งเคร่ืองอุปโภค
บริโภคท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหต้ลาดบกหวัรอยงัคงความเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาอยา่งไรก็ตามกลบัเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า แมจ้ะมีการเปิดใชส้ะพานปรีดี-ธาํรงตั้ งแต่
พ.ศ. 2486 แต่การเดินทางมายงัตลาดหัวรอของลูกคา้บางส่วนยงัคงนิยมใชก้ารสัญจรทางนํ้ าเป็น
หลกั โดยเฉพาะลกูคา้จากอาํเภอรอบนอก เช่นบางปะหนั มหาราช ท่าเรือ นครหลวง ซ่ึงตอ้งใชก้าร

                                                             
21วรรณสิริ เดชะคุปต ์ปรีดี พิศภูมิวิถี, กรุงเก่าเล่าเร่ือง, 220. 

22 พฑัร์ แตงพนัธ์, การศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับตลาดหัวรอ, เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การวิจยัทางประวติัศาสตร์ทอ้งถิ ่น กรณีศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,สถาบนัอยธุยาศึกษา:พระนครศรีอยุธยา 
(8 ก.พ. 2557), 16. 
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เดินทางทางเรือมาซ้ือหาสินคา้เพ่ือนาํกลบัไปขายต่อท่ีทอ้งถิ่นของตนเอง และการเดินทางมาตลาด
หวัรอโดยทางรถยงัไม่ไดรั้บความสะดวกสบายเน่ืองจากยงัไม่มีการเปิดใชร้ถโดยสารเพื่อเดินทาง
มายงัเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา การใชร้ถใชถ้นนระหว่างตลาดหวัรอและสะพานปรีดี-ธาํรงส่วน
ใหญ่จึงเป็นการขนส่งสินคา้กบักรุงเทพฯเป็นหลกั  อย่างไรก็ดีนอกจากลูกคา้จากต่างอาํเภอแล้ว 
ลกูคา้ของตลาดหัวรอยงัมาจากจงัหวดัอ่ืนๆอีกเช่น อ่างทอง สระบุรี หรือไม่ก็เป็นเรือด่วนมาจาก
นครสวรรคเ์ขา้มาซ้ือสินคา้23 โดยช่วงท่ีการคา้ท่ีตลาดหวัรอคึกคกัมากท่ีสุดเป็นหลงัฤดูการเก่ียวขา้ว 
กล่าวคือ ลกูคา้ท่ีประกอบอาชีพทาํนา จะเขา้มาซ้ือของในช่วงหลงัการเก็บเก่ียวขา้วเน่ืองจากชาวนา
ขายขา้วจนมีรายไดแ้ลว้ ก็เขา้มาซ้ือของกินของใชท่ี้จาํเป็น รวมทั้งของฟุ่มเฟือยต่างๆ โดยเฉพาะการ
ซ้ือหาเส้ือผา้ใหม่ๆเพ่ือใส่ไปงานบุญช่วงหนา้นํ้ า ทั้งวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา ทอดผา้ป่า ทอดกฐิน 
ซ่ึงมีการทาํบุญในชนบทกนัอยา่งใหญ่โต ดงัท่ีคุณตาประสาน ประสานวงศไ์ดเ้ล่าความว่า 

                     ในยุคท่ีผมอยู่ ตลาดหวัรอประหน่ึงเป็นจงัหวดัอยุธยา การคา้ในตลาดหวัรอ 
ส่วนใหญ่จะเป็นของคนไทยเช้ือสายจีน คนไทยลว้นๆมีแค่รายสองราย เรือคนท่ีมาคา้ขาย
จอดท่ีท่าเรือแดงขา้งศาลเจา้ทา้ยตลาด และท่านํ้ าหนา้วงั (หน้าพระราชวงัจนัทรเกษม) ซอย
ในตลาดหวัรอถือวา่เหมือนเป็นสําเพง็ของกรุงเทพฯ ขายดิบขายดี เวลามีงานทิ้งกระจาดของ
วดัพนญัเชิง อนันั้นถือวา่เป็นงานประจาํจงัหวดั ทุกคนรอคอย ตอนนั้นผูค้นมาจากต่างอาํเภอ 
เวลามีงานทีตอ้งมาซ้ือใหม่หมดทั้งเส้ือผา้ รองเทา้ ร้านคา้ในตลาดหวัรอขายดิบขายดีกนัยก
ใหญ่...24          

                 อยา่งไรก็ดี ตลาดบกหวัรอไม่เพียงเป็นแหล่งการคา้ใหญ่ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
เท่านั้ น ตลาดหัวรอยงัมีโรงภาพยนตร์ตามสมยันิยม โดยโรงภาพยนตร์ในตลาดหัวรอ หรือ 
“วิกหนงั” มีอยู ่2 โรง ซ่ึงชาวอยธุยาเรียกกนัว่า “ วิกนอก” และ “วิกใน” หมายถึงโรงภาพยนตร์ท่ีอยู่
ในตวัตลาดหวัรอ ช่ือว่า โรงภาพยนตร์อยธุยาเจริญสุข ส่วนวิกนอก หมายถึงโรงภาพยนตร์เฉลิมศรี
                                                             

23สัมภาษณ์  นายจ๊ือ แซ่โงว้ อาย ุ79 ปี,อดีตพ่อคา้แพขายขนมตลาดหัวรอ, บริเวณร้านอาหารตลาด
หวัรอ ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 9 ก.พ. 2557. 

24สัมภาษณ์ นายประสาน ประสานวงศ ์อาย ุ87 ปี, ร้านไทยประสาน ตลาดหวัรอ เลขที่ 8 หมู่ 9     ต.
หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 2 มิ.ย. 2557. 
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ซ่ึงตั้ งอยู่นอกตวัตลาด25 แต่ถือว่าเป็นย่านตลาดหัวรอเช่นเดียวกัน  นอกจากน้ีในตลาดหัวรอยงัมี
โรงแรมท่ีพกัอยู ่3 แห่ง ประกอบดว้ยโรงแรมไทยไท ตั้งอยู่บริเวณสะพานมหาชยั โรงแรมสามชั้น 
ตั้งอยูบ่ริเวณทางเขา้ตลาดหัวรอใกลก้บัสะพานมหาชยั และโรงแรมศรีอโยธยา ตั้ งอยู่บริเวณหน้า
ตลาดหัวรอ เป็นอาคารไม  ้4 คูหา ท่ีหน้าโรงแรมมีป้ายเขียนคาํว่า โรงแรม เป็นภาษาไทยและ
ภาษาจีน บริเวณชั้นล่างส่วนหน่ึงเปิดเป็นร้านขายนํ้ า26  

                  จากการขยายตวัทางการคา้ทางบกของตลาดหัวรอดงักล่าว ทาํให้การคา้ขายทางนํ้ า ทั้ง
แพคา้ขายและเรือคา้ขายทางนํ้ าของบริเวณตลาดนํ้ าเกิดภาวะซบเซาลงเร่ือยๆ เน่ืองจากบา้นพกัท่ีอยู่
อาศยัรวมถึงร้านคา้ท่ีเคยเปิดกิจการอยู่ในเรือนแพและริมฝั่งนํ้ าเร่ิมยา้ยข้ึนมาอยูใ่นตลาดบกหัวรอ
และตามริมถนน  ส่งผลให้การดาํรงชีวิตและการคา้แบบริมนํ้ าของผูค้นเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลง
อยา่งชดัเจน สะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากจาํนวนเรือท่ีเขา้มาคา้ขายและเรือโดยสารท่ีมีจาํนวนลดลง การคา้
ขายในแพจึงเร่ิมซบเซา พ่อคา้แม่คา้บางส่วนเปล่ียนจากการคา้บนแพมาอยู่บนบก บา้งก็เลิกกิจการ
ข้ึนมาเช่าซ้ือท่ีดินปลกูบา้นอยูอ่าศยัอยา่งถาวร บา้งก็ขายแพใหผู้อ่ื้นเช่าต่อไป ส่วนแพอยู่อาศยัก็เร่ิม
ไดรั้บความเดือดร้อนเพราะแพคา้ขายร่อยหรอ การซ้ือหาสินคา้ตอ้งข้ึนบกไปซ้ือหา ผูท่ี้ตั้งบา้นเรือน
อยู่ริมถนนสามารถเดินทางไปหาซ้ือสินคา้ไดส้ะดวกกว่า แพบางหลงัยงัตั้ งอยู่โดดเด่ียวเส่ียงต่อ
อนัตราย อีกทั้ งยงัประสบปัญหาโป๊ะรั่ ว แพพัง จากการจับสัตว์นํ้ าเช่นการล้วงจับกุ ้งใต้แพ 
นอกจากน้ี การสร้างเข่ือนเจา้พระยาท่ีจงัหวดัชยันาทเมื่อพ.ศ. 2500 ไดส่้งผลให้กระแสนํ้ าในแม่นํ้ า
ลาํคลองเปล่ียนแปลงจากการไหลบ่าตามธรรมชาติเป็นการควบคุมจากเข่ือน และทาํให้กระแสนํ้ า
ไหลบ่าไม่เป็นเวลา ในบางปีกระแสนํ้ าเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวแพถอยแพหลบกระแสนํ้ า
เช่ียวไม่ทันจึงทาํให้แพได้รับความเสียหาย ความนิยมในการอยู่อาศยัทาํมาค้าขายในแพจึงลด

                                                             
25พฑัร์ แตงพนัธ์, การศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับตลาดหัวรอ, 39. 

26พฑัร์ แตงพนัธ์  “การค้าในหัวรอ อยุธยา : จากท้องน้ําสู่ถนน”, เมืองโบราณ ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 3,( 3 
กรกฎาคม – กนัยายน 2557), กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ,์ 44. 
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นอ้ยลง27 ส่วนการทาํมาคา้ขายของตลาดบกหัวรอมีความเจริญมากข้ึนตามลาํดบั ดงัจะเห็นไดจ้าก
ภาพตลาดบกหวัรอในช่วง พ.ศ.2500 

 

 

 ภาพท่ี 11 : ตลาดบกหวัรอเม่ือคร้ังเป็นหอ้งแถวไม ้พ.ศ. 2500 

 ท่ีมา :  ภาพถ่ายของคุณชูศกัด์ิ ศุภวิไล,ร้านผดุงไทย ตลาดหัวรอ,ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยธุยา. 

                                                             
27สัมภาษณ์นายฮีพวง แซ่ฉั ่ว อาย ุ81 ปี,อดีตพ่อคา้แพขายขนมตลาดหัวรอ, บริเวณร้านอาหารตลาด

หวัรอ ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 9 ก.พ. 2557. 
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ภาพท่ี 12 : การคา้บริเวณตลาดบกหวัรอ พ.ศ. 2494 

              ท่ีมา : คณะกรรมการจดังานวนัอยธุยาวิทยาลยั พ.ศ. 2550, คนืสู่เหย้าชาวขาวแดง อยุธยาวทิยาลยั 102 

ปี 3 มนีาคม 2550, (กรุงเทพฯ : บริษทั เอดิสนัเพรสโพรดกัส์,2531), 48. 

 

ภาพท่ี 13 :โรงแรมศรีอโยธยา ตลาดบกหวัรอ 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, นําชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตจินัทรเกษม (2545),กรุงเทพ: กรมศิลปากร.ไม่
ปรากฏเลขหนา้. 
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                 นอกจากการขยายตวัของตลาดบกหวัรอ ท่ีเป็นเรือนแถวไมด้งัภาพขา้งตน้แลว้ ตลาดบก
หวัรอยงัไดรั้บการปรับปรุงเป็นตึกแถวตั้งแต่พ.ศ. 2501 เป็นตน้มา โดยไดป้รับปรุงจากบริเวณดา้น
หนา้ท่ีติดริมถนนอู่ทองก่อน และเม่ือการดาํเนินการสร้างเป็นตึกแถวแลว้เสร็จ บริเวณดงักล่าวได้
เปิดเป็นร้านคา้ขายและบริการอยา่งหลากหลาย เช่นร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้ายขายผา้ ร้านขายยา 
คลินิก ร้านตดัผม ร้านตดัเส้ือ ร้านถ่ายรูป ร้านจาํหน่ายเคร่ืองรูปพรรณ ร้านขายเคร่ืองวิทยุ ร้านซ่อม
เคร่ืองจกัร ร้านขายหนังสือ โรงพิมพ ์รวมทั้ งร้านขายเคร่ืองหนัง เช่น กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ส่วน
บริเวณดา้นในท่ีอยูถ่ดัจากตึกแถว ร้านคา้ในบริเวณน้ีเป็นพวกร้านชาํ ร้านขายเส้ือผา้สาํเร็จรูป ร้าน
ขายเคร่ืองเหลก็ เคร่ืองมือและของใชต่้างๆท่ีทาํดว้ยเหลก็ เช่น เคร่ืองมือทาํเกษตรกรรมต่างๆ ร้ายตดั
เส้ือกางเกง ชาย-หญิง ร้านขายเคร่ืองจกัสาน ร้านขายเคร่ืองถว้ยชาม ตลอดจนร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
ร้านชาํและร้านขายของเบ็ดเตล็ด ตั้ งอยู่ใกลก้ับบริเวณตลาดสดเป็นส่วนใหญ่ ทั้ งน้ีร้านคา้ท่ีอยู่
บริเวณดา้นนอกและดา้นในตลาดมีความแตกต่างในดา้นประเภทของสินคา้ท่ีขายอยู่บา้งคือ ร้านคา้
บริเวณดา้นนอกส่วนมากขายสินคา้ประเภทสวยงาม ทนัสมยั คุณภาพดี ราคาสูงกว่า นอกจากนั้นก็
เป็นร้านคา้ประเภทบริการ ส่วนร้านคา้บริเวณดา้นในตลาดมกัขายสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของชาว
ชนบทตามต่างอาํเภอมากกว่าชาวเมืองอยธุยา เช่น สินคา้จาํพวกเส้ือผา้สาํเร็จรูปราคาถูก สีฉูดฉาด 
ผา้ห่ม ของใชเ้บ็ดเตลด็ เคร่ืองมือในการทาํเกษตรกรรม28 เป็นตน้ 

                  นอกจากบริเวณตวัตลาดแลว้ ฝั่งตรงกนัขา้มของตลาดบกหวัรอบริเวณริมถนนอู่ทอง ยงั
มีตึกแถวท่ีเป็นอาคารพาณิชยข์องเอกชน มีร้านคา้และบริการต่างๆเช่นเดียวกบัตวัตลาดหัวรอ โดย
เป็นตึกแถว 2 ชั้นท่ีสร้างอยูห่นา้บริเวณหนา้ท่ีว่าการอาํเภอพระนครศรีอยธุยาซ่ึงเป็นอีกบริเวณหน่ึง
ท่ีมีประชาชนเขา้มาติดต่อซ้ือขายอยา่งสมํ่าเสมอ ทาํใหบ้ริเวณหนา้ตลาดบกหัวรอเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึง
ซ่ึงมีการการคา้คึกคกั แต่เป็นย่านตึกแถวท่ีสร้างโดยเอกชนซ่ึงชาวอยุธยาก็เรียกตลาดบริเวณน้ีว่า
เป็นยา่นตลาดบกหวัรอเช่นเดียวกนั  

                                                             
28กอบกุล ภู่ธราธรณ์  “ขอบข่ายตลาดในเขตจังหวดัพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยา

มหาบณัฑิต  แผนกวิชาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518), 61. 
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ภาพท่ี 14 : ตึกแถวทั้งสองฝั่งของตลาดบกหวัรอบริเวณริมถนนอู่ทอง พ.ศ. 2507 

ท่ีมา : คณะกรรมการจดังานวนัอยุธยาวิทยาลยั พ.ศ. 2550, คืนสู่เหย้าชาวขาวแดง อยุธยาวิทยาลัย 

102 ปี 3 มนีาคม 2550, (กรุงเทพฯ : บริษทั เอดิสนัเพรสโพรดกัส์,2531),60. 

 

ภาพท่ี 15 :  ตวัอยา่งร้านขายยาเก่าแก่ท่ีเปิดใหบ้ริการหลายร้านในตลาดบกหวัรอ  

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         
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ภาพท่ี 16 : ตวัอยา่งร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ทนัสมยัท่ีเปิดในตลาดบกหวัรอ 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         

 

 

 ภาพท่ี 17 : ธนาคารกรุงไทยสาขาแรกเปิดท่ีตลาดบกหวัรอ พ.ศ.2510 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         
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จากตัวอย่างร้านคา้ท่ีมีอย่างหลากหลายในตลาดบกหัวรอทั้ งร้านดั้ งเดิมท่ีมีมาตั้ งแต่
สมยัสร้างตลาดบกยุคแรกเช่น ร้านขายยาต่างๆ รวมทั้ งร้านคา้และบริการท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ทนัสมยัจากหา้งร้านท่ีมีศนูยก์ลางอยูท่ี่กรุงเทพฯ อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีส่งเสริมใหต้ลาดบกหัว
รอได้พัฒนาข้ึนเป็นตึกแถวสมัยใหม่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาด้านคมนาคมทางบก
โดยเฉพาะการเปิดใชส้ะพานปรีดี-ธาํรงเม่ือพ.ศ. 2486 ท่ีส่งผลให้ตลาดบกหัวรอสามารถรับส่ง
สินค้าทางรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็ว จนทาํให้ตลาดบกหัวรอพัฒนาเป็นตลาดรวบรวมสินค้า
หลากหลายชนิด อีกทั้ งยงัเป็นท่ีตั้ งของธนาคารกรุงไทย จํากัด ซ่ึงเป็นสาขาแรกของจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาท่ีไดเ้ปิดบริการดา้นการเงินมานบัตั้งแต่พ.ศ. 2510 อีกดว้ย 

                      3.5 การขยายตัวของตึกแถวและอาคารเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

    ในพ.ศ. 2499 ไดมี้การเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา โดยปรับปรุงเขต
เทศบาลข้ึนใหม่จากเขตเดิมท่ีไดป้ระกาศในพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งเทศบาลนครศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ. 
2478 ใหค้รอบคลุมรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เน่ืองจากมีชุมชนและสถานราชการหลายแห่ง
อยู่นอกเขตเทศบาล การขยายขอบเขตดังกล่าวจึงส่งผลให้เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาสามารถ
ดาํเนินการปกครองและบาํรุงทอ้งท่ีทั้ งภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเ้คียงได้
มากข้ึน ดงัแสดงในแผนท่ีท่ี 8 
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               แผนท่ีท่ี 8 : แสดงเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2499 

 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากแผนท่ีเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยาพ.ศ.2499 แนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ ง
เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2499 , ราชกิจจานุเบกษา, เล่มท่ี 73, 
ตอนท่ี 49, (19 มิ.ย.2499). 

                 ภายหลงัจากการขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา ไดมี้การซ่อมแซมถนนทั้ง 7 สายใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาซ่ึงประกอบไปดว้ยถนนสาย 1 หรือช่ือเรียกท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณคือ
ถนนสาย 1 (ถนนป่ามะพร้าว) ถนนสาย 2 (ถนนเส้นพระราชวงัโบราณ-รพ.ปัญจมาธิราชอุทิศ)  
ถนนสาย 3 (ถนนบางเอียน) ถนนสาย 4 (ถนนเดชาวุธหรือถนนป่าโทน) ถนนสาย 5 (ถนนโรจนะ) 
ถนนศรีสรรเพชญ์ และถนนอู่ทองรอบเกาะเมือง29 นับเป็นการเช่ือมเส้นทางการคมนาคมทางบก
ระหว่างตวัเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาและอาํเภอรอบนอก โดยอาํเภอรอบนอกส่วนใหญ่ท่ีไดส้ร้าง
เสน้ทางเช่ือมโยงมายงัเกาะเมือง เช่น อาํเภอบางปะหนั เสนา มหาราช นครหลวง ลว้นเป็นอาํเภอซ่ึง

                                                             
29“ เ ร่ื องกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ .ศก . ,พ .ศ .  2499-2500, เอกสาร

กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร,  ศธ.0701.26.1.2 /15,สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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แต่เดิมตอ้งใชก้ารสญัจรทางแม่นํ้ าคลองมายงัเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นหลกั ดงันั้นการสร้าง
ทางหลวงจงัหวดัดงักล่าวจึงเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนจากอาํเภอรอบนอกสามารถเดินทางมายงั
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ ่งข้ึน นอกจากน้ีการซ่อมแซมถนนสาย
หลกัภายในเกาะเมือง ยงัไดส่้งผลให้มีการสร้างสถานท่ีต่างๆเพิ่มข้ึน ดงัเช่น บนถนนสาย 5 หรือ
ถนนโรจนะมีการสร้างบ้านพกัรับรองจงัหวดั สถานีบริการนํ้ ามนั โรงเรียนของรัฐและเอกชน 
พิพิธภณัฑ ์ตลอดแนวถนนโรจนะ ดงัแผนท่ีท่ี 9 

 

แผนท่ีท่ี 9 : แสดงถนนท่ีไดรั้บการบูรณะภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้ ง 7 สาย และการ
 เพิ่มข้ึนของสถานท่ีต่างๆบริเวณริมถนนสายสาํคญัภายในเกาะเมอืง 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนท่ีต่อทา้ยพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยา พ.ศ.
2505,ราชกจิจานุเบกษา, เล่มท่ี 76 ตอนท่ี 98, (1พ.ย. 2505). 
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                 นอกจากการซ่อมแซมถนนสายหลกัทั้ ง 7 สายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแลว้ยงัมี
ปัจจยัสาํคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีความเจริญข้ึนนัน่คือการดาํเนินงาน
บูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา เพ่ือจดังานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ระหว่างพ.ศ.2499-250030 ซ่ึง
ไดมี้การส่งเสริมธุรกิจการคา้ใหก้บัราษฎรโดยการจดัสร้างตึกแถว 3 ชั้นทั้ งสองฝั่งของเชิงสะพาน
ปรีดี–ธาํรง จาํนวน 20 คูหา ทั้งน้ีเพ่ือให้ราษฎรเขา้มาเช่าทาํการคา้ขาย นอกจากน้ียงัมีการจดัสร้าง
อาคารสงเคราะห์ จาํนวน 43 หอ้งท่ีบริเวณบึงพระราม ตามเจตนารมณ์ของจอมพลป. พิบูลสงคราม 
เพ่ือสงเคราะห์ให้ราษฎรไดมี้ท่ีทาํกินและท่ีอยู่อาศยั โดยใชช่ื้ออาคารว่า “ อาคารพิบูลสงเคราะห์
ราษฎร์”31 มีพิธีเปิดอาคารเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 โดยผูท่ี้มาเช่าอาคารสงเคราะห์ไดเ้ปิด
เป็นร้านจาํหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองเป็นของท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมสลกัหิน และของใชเ้ก่าแก่
โบราณ คนท่ีมาคา้ขายบริเวณอาคารพิบูลสงเคราะห์ส่วนใหญ่มาจากตลาดหวัรอ  

                 นอกจากการสร้างอาคารเพ่ือส่งเสริมธุรกิจภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้ว 
บริเวณวิหารพระมงคลบพิตรซ่ึงตั้ งอยู่ใกลก้บัอาคารพิบูลสงเคราะห์ยงัเป็นแหล่งทาํมาหากินของ
ชาวบา้นท่ีรวมกลุ่มอยู่อาศยัและทาํมาคา้ขายเล็กๆน้อยๆมาตั้ งแต่พ.ศ.2486ในช่วงท่ีบุกเบิกพฒันา
เกาะเมืองในสมยันายปรีดี พนมยงค ์และต่อมาในพ.ศ.2500 เม่ือมีการบูรณปฏิสงัขรณ์โบราณสถาน
ภายในเกาะเมืองภายใตโ้ครงการฉลอง 25 พุทธศตวรรษของจอมพลป. พิบูลสงคราม บริเวณวิหาร
พระมงคลบพิตรจึงไดรั้บการบูรณะคร้ังใหญ่ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากทั้งส่วนกลางและ
ยงัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจาก ฯพณฯอนุู นายกรัฐมนตรีของสหภาพพม่า ท่ีไดเ้ดินทางมา
เจริญสมัพนัธไมตรีกบัประเทศไทย ตามคาํเชิญของรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามอีกดว้ย โดยใน
การเดินทางมาเยอืนของฯพณฯอนุู ไดมี้กาํหนดการบวงสรวงดวงวิญญาณนกัรบไทยเพื่อเป็นการขอ
อโหสิกรรมท่ีเคยมีความบาดหมางมาแต่ในอดีต รวมถึงมีการจดัฉลองสมโภชเจดียห์ลายองค์ใน
                                                             

30โครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาระหว่างพ.ศ.2499-2500 มีการดาํเนินงานหลากหลาย
ดา้น ทั้งการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ฯลฯ สามารถดูเพิ ่มเติมไดท่ี้  ภาคผนวก 

หนา้ 147. 

31จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ,รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2500 (ม.ป.ท., 
2501), 511. 
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อยธุยา ซ่ึงในเบ้ืองตน้ ฯพณฯ อูนุ ไดม้อบเงินจาํนวน 424,886 บาท เพ่ือบูรณปฏิสังขรณ์วดัมงคล
บพิตร  

                 อยา่งไรก็ตาม นอกจากการปรับปรุงในส่วนของวิหารแลว้ ในการบูรณะคร้ังน้ียงัมีการ
สร้างลานจอดรถข้ึนบริเวณหนา้วิหารพระมงคลบพิตร รวมทั้ งสร้างถนนลาดยางเขา้สู่ตวัวิหารเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกในการเขา้มาเท่ียวชม ซ่ึงมีส่วนทาํให้วิหารพระมงคลบพิตรกลายเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวหลกัท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเท่ียวชม
มากข้ึน จึงทาํใหบ้รรดาพ่อคา้แม่คา้เร่ิมเขา้มาปักหลกัทาํมาคา้ขายของบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร
กนัมากข้ึน ทางมูลนิธิพระมงคลบพิตรจึงให้การสนับสนุนโดยสร้างร้านคา้แผงลอย 10 หลงั เพ่ือ
จาํหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้ าชา กาแฟ พุทรากวน รวมทั้งของท่ีระลึกเช่น พดัขนนกท่ีทาํกนัมากใน
ย่านหัวแหลมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และปลาตะเพียนสาน32 ต่อมาในช่วงพ.ศ. 2513 -
2514 ไดมี้การพฒันาโดยการสร้างร้านคา้ใหม่ทรงเรือนไทยทดแทนร้านคา้แผงลอยเดิม จาํนวน
ทั้งสิ้น 24 ห้อง และร้านคา้ทรงไทยท่ีเป็นร้านอาหารอีก 5 ห้อง33 ทั้งน้ีเพ่ือให้เพียงพอกบัจาํนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนเพิ ่มมากข้ึน 

                  จากความพยายามในการเสริมสร้างธุรกิจภายในเกาะเมืองในช่วงการดาํเนินโครงการ
บูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานับตั้ งแต่พ.ศ. 2500 ซ่ึงนับไดว้่าเป็นการดาํเนินการเพ่ือฟ้ืนฟู
แหล่งโบราณสถานบริเวณเขตพระราชวงัโบราณภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ
วิหารพระมงคลบพิตรเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว จึงส่งผลให้มีพ่อคา้แม่คา้ทั้ งจากภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาเองและต่างอาํเภอ เขา้มาปักหลกัทาํมาคา้ขายกนัมากข้ึนจนพฒันาเป็นเป็นแหล่ง
ชุมชนท่ีเร่ิมขยายตวัเขา้มาคา้ขายภายหลงัจากท่ีมีการดาํเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 
โดยเฉพาะนับตั้ งแต่เม่ือมีการคน้พบท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ในระหว่างการ
บูรณะขุดแต่งวดัมหาธาตุเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2499 รวมถึงเม่ือมีการคน้พบกรุสมบติัล ํ้ าค่าทั้ ง

                                                             
32ขจรจบ กุสุมาวลี  “การจดัการ “พื้นท่ีประวติัศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร 

จ.พระนครศรีอยธุยา”,110. 

33เร่ืองเดียวกนั, 109. 
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เคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองประดบัท่ีทาํดว้ยทองและเพชรนิลจินดาต่างๆท่ีวดัมหาธาตุ ซ่ึงนับเป็นข่าว
ใหญ่โตมากในช่วงนั้น ซ่ึงปรากฏให้เห็นจากการพาดหัวลงข่าวบนหน้าหน่ึงของหนังสือเป็นเวลา
หลายวนั เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงส่งผลใหมี้ราษฎรจากท่ีต่างๆเขา้มาดูการขุดกรุในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก 
รวมทั้ งจอมพลป. พิบูลสงครามเองก็ไดเ้ดินทางมาชมสมบัติท่ีขุดค้นได้เช่นกัน โดยไดมี้การจัด
แสดงโบราณวตัถุท่ีขุดไดไ้วท่ี้คุม้ขุนแผนซ่ึงตั้ งอยู่ขา้งวิหารพระมงคลบพิตร เพ่ือไดเ้ปิดให้ราษฎร
ไดเ้ขา้มาชมกรุสมบติัท่ีจดัแสดงไวเ้ป็นเวลา 7 วนั34 การขุดเจอกรุสมบติัวดัมหาธาตุคร้ังนั้น ไดท้าํให้
ผูค้นสนใจเขา้มาเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยากนัอย่างมากมาย ดงัตวัอย่างจากขอ้ความข่าวใน
หนา้หนงัสือพิมพส์ารเสรีและหนงัสือพิมพพิ์มพไ์ทย เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2499 ดงัน้ี 

                  นบัเป็นประวติัการณ์คร้ังยิ ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีประชาชนจากทุกทิศานุทิศไดห้ลัง่ไหลไป
ชมการขุดแน่นขนัดตลอดวนั รถยนต์รถไฟไม่มีท่ีจะนัง่ ต้องเกาะห้อยโหนไปตามๆกนั ...
อยุธยาเม่ือวนัวานน้ี มืดฟ้ามัวดินไปด้วยประชาชนทั ่วทิศได้หลั ่งไหลไปกันแน่นขนัด 
ร้านอาหารทุกร้านไม่มีท่ีวา่ง ตลอดวนัสามลอ้แทก็ซ่ีวิง่กนัขวกัไขว ่ลานวดัมงคลบพิตรซ่ึงกวา้ง
ใหญ่ดูคบัแคบไปถนดัใจ รถยนตจ์อดเรียงกนัเป็นตบั...”35 

                  นอกจากเหตุการณ์ขุดกรุท่ีวดัมหาธาตุ ซ่ึงทาํให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดรั้บความ
สนใจจากราษฎรท่ีเดินทางมาเท่ียวชมจาํนวนมากแลว้ นโยบายของรัฐบาลในสมยัจอมพลป. พิบูล
สงครามในการสร้างตึกแถวบริเวณเชิงสะพานปรีดีและอาคารสงเคราะห์บริเวณริมบึงพระราม
ระหว่างพ.ศ. 2499-2500 นับเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลให้มีการขยบัขยายกิจการ
ค้าขายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน กล่าวคือ ตึกแถวบริเวณเชิงสะพานปรีดี ทาง
คณะกรรมการบูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดเ้ปิดใหร้าษฎรเช่าตึกเพ่ือทาํมาคา้ขายและเป็นท่ีตั้ ง
ของสาํนกังานต่างๆของรัฐ เพ่ือลดความแออดัจากบริเวณยา่นชุมชนเมืองดา้นทิศตะวนัออก รวมทั้ ง
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการทาํธุรกิจของราษฎรภายในเกาะเมือง ส่วนการสร้างอาคารสงเคราะห์บริเวณ

                                                             
34เร่ืองข่าวจากหนงัสือพิมพ์เกี่ยวกบัการขุดสมบติั, พ.ศ. 2499, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรม

ศิลปากร, ศธ.0701.26.1.2/10, สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

35 เร่ืองเดียวกนั. 
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บึงพระราม คณะกรรมการบูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
สร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรและพระราชวงัโบราณ ซ่ึงการส่งเสริม
ธุรกิจในบริเวณน้ีถือไดว้่ามีการขยายตวัมากกว่าในบริเวณตึกแถวเชิงสะพานปรีดี เพราะตั้ งอยู่ใน
บริเวณแหล่งท่องเท่ียวหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงมีนักท่องเท่ียวเดินทางมามากข้ึน
เร่ือยๆ อยา่งไรก็ดีภายหลงัจากการเปิดใชอ้าคารทั้ ง 2 แห่ง ไดไ้ม่ถึง  10 ปี ปรากฏว่าอาคารทั้ งสอง
แห่งน้ีไดป้ระสบปัญหาผูเ้ช่าคา้งชาํระค่าเช่าหลายราย อาคารทั้ ง 2 แห่งจึงเร่ิมทรุดโทรมเพราะขาด
การทํานุบํารุง ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่านโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจภายในเกาะเ มือง
พระนครศรีอยธุยาไม่ไดส่้งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางการคา้ในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดอ้ย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว แต่การบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ. 2499-2500 ไดมี้ส่วน
ส่งเสริมใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีความเจริญข้ึนซ่ึงเป็นปัจจยัส่งเสริมใหมี้ราษฎรเขา้มาอาศยั
ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจาํนวนเพิ ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยจาํนวนประชากรในเขตเทศบาล
พระนครศรีอยธุยาในพ.ศ.2500 มีทั้ งสิ้น 30,947 คน เพิ่มข้ึนจากพ.ศ.2499 ท่ีมีจาํนวน 22,531 คน36 
เป็นจาํนวนเพิ ่มมมากข้ึนถึง 8,416 คนภายในเวลาปีเดียว     

                  3.6 การขยายตวัของอาคารพาณชิย์และตลาดหอรัตนไชยริมถนนอู่ทองหลงั พ.ศ. 2500 

                  การขยายตัวของอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทอง เป็นผลสืบเน่ืองจากมาจากการสร้าง
สะพานปรีดี-ธาํรงตั้งแต่พ.ศ. 2486 ประกอบกบัปัจจยัท่ีเกิดจากการพฒันาเส้นทางคมนาคมในช่วง
พ.ศ. 2500 ท่ีส่งผลให้การเดินทางมายงัย่านการค้าหลกัของเกาะเมืองคือบริเวณตลาดบกหัวรอ มี
ความสะดวกรวดเร็วจากการเดินทางโดยรถยนตม์ากข้ึน บรรดาร้านคา้ท่ีเคยทาํแพคา้ขายอยูใ่นแม่นํ้ า
จึงเร่ิมขยบัขยายท่ีอยู่อาศยัและร้านคา้ข้ึนมาอยู่บนบกในลกัษณะอาคารบา้นเรือนท่ีตั้ งอยู่ริมถนน 
รวมทั้งการสร้างอาคารพาณิชยม์ายงัริมถนนอู่ทองซ่ึงอยูถ่ดัจากตลาดบกหัวรอไปทางทิศเหนือและ
ใต ้โดยมีการสร้างอาคารพาณิชยล์งมาถึงตรงขา้มเรือนจาํแถบพระราชวงัจนัทรเกษม  และดา้นตรง
ขา้มของท่ีทาํการไปรษณียย์าวตลอดถึงหนา้โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ ์โดยอาคารพาณิชยริ์มถนน

                                                             
36จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2500),รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2500       

(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไม่ปรากฎเขหนา้. 
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อู่ทองฝั่งตรงขา้มกลุ่มสถานท่ีราชการไดเ้ร่ิมขยายตวัหลงัพ.ศ. 2500 เม่ือนายทรง ธีระพนัธ์เจริญ 
พ่อค้าไทยเช้ือสายจีนไหหลาํ ซ่ึงเปิดร้านตัดเยบ็เส้ือผา้ในตลาดหัวรอได้มองการณ์ไกลถึงการ
ขยายตวัทางการคา้ติดถนน จึงไดร่้วมลงทุนกับเพ่ือนเปิดโรงแรมอู่ทอง37ในอาคารดา้นตรงขา้ม
สาํนกังานไปรษณีย ์ต่อมาในพ.ศ. 2502 ไดมี้การสร้างอาคารพาณิชยด์า้นขา้งเพิ่มข้ึนไดแ้ก่ อาคาร
จิตต์วิไลและอาคารมณีพนัธ์ โดยเปิดเป็นร้านขายสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั เช่นร้านจิตต์วิไล ขาย
เส้ือผา้ตดัเยบ็สมยัใหม่และสินคา้จากต่างประเทศ เป็นร้านท่ีมีช่ือเสียงมาก ผูท่ี้มีฐานะดีนิยมมาซ้ือหา
สินคา้ท่ีร้านน้ี ร้านจิตตว์ิไลยงัไดเ้ปิดโรงแรมในอาคารเดียวกนัช่ือว่า โรงแรมจนัทรเกษม นอกจากน้ี
ยงัมีร้านถ่ายภาพ ร้านเคร่ืองเขียน และธนาคารนครหลวงไทยมาเปิดสาขาอยู่ท่ีอาคารพาณิชย์
ดงักล่าวอีกดว้ย และในบริเวณถดัมา ยงัมีการเปิดห้างสรรพสินค้าทอ้งถิ่นแห่งแรกของจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ช่ือว่า “ห้างอมัพร” ของนายอมัพร อมัพรพฤติ ในพ.ศ. 250538 ซ่ึงเป็นห้างท่ีจดั
จาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพเดียวกบัในห้างร้านท่ีมีมาตรฐานและมีความทนัสมยัใน
กรุงเทพมหานคร                     

                  

 

 

 

 

 

                                                             
37สัมภาษณ์ นายประสาน ประสานวงศ์ อายุ 87 ปี, ร้านไทยประสาน ตลาดหัวรอ เลขท่ี 8 หมู่ 9      

ต.หวัรอ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 9 มี.ค. 2558 . 

38สถาบนัอยธุยาศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, วารสารวิชาการ อยุธยาศึกษา ปีที่ 6, 
(พระนครศรีอยธุยา : บริษทัเทียนวฒันาพริ้นติ ้งจาํกดั ,2557), 107. 
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แผนท่ีท่ี 10 : แสดงการขยายตวัของอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทองหลงัพ.ศ. 2500 

 

ท่ีมา  : ดัดแปลงจากแผนท่ีเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองพระนครศรอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาพ.ศ. 2499,ราชกจิจานุเบกษา, เล่มท่ี 73 ตอนท่ี 49,(19 มิ.ย.2499). 

                  นอกจากการเปิดร้านคา้ โรงแรม ธนาคารและหา้งบนถนนอู่ทองแลว้  ทางเทศบาลเมือง
พระนครศรีอยธุยายงัสร้างสถานธนานุบาลหรือโรงรับจาํนาํของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ข้ึน 1 
หลงั เป็นตึก 3 ชั้น 3 คูหา ใชง้บประมาณในกิจการของแผนกช่าง 295,00 บาท ในพ.ศ. 250839 
รวมถึงต่อจากนั้ นในพ .ศ .  2519 ได้มีการเปิดให้บริการธนาคารกรุง เทพในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาบริเวณตรงกันขา้มกบัโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถมัภ์40 ซ่ึงอยู่ถดัจากย่านอาคาร
พาณิชยแ์ละหา้งอมัพร ส่วนบริเวณดา้นขา้งโรงเรียนจอมสุรางคย์งัมีเรือนแถวไมแ้ละอาคารพาณิชย์
ท่ีมีร้านค้าและบริการอยู่บางร้าน เช่น จ.เจริญชัย (นายเจ่า) ท่ีทาํการค้าเก่ียวกับเคร่ืองยนต์ รถ

                                                             
39เทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา (2508), รายงานกิจการเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา 2508 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),125. 

40ธนาคารกรุงเทพ, ก่อนจะถึงวันน้ี ,( กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกดั,2525), 74. 
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มอเตอร์ไซดท่ี์มีประสบการณ์และช่ือเสียงจนพฒันาเป็นตวัแทนรายใหญ่ในการจดัจาํหน่ายรถยนต์
และรถจกัรยานยนตข์องบริษทัฮอนดา้ ในเวลาต่อมา 

 

   

ภาพท่ี 18 : โรงแรมอู่ทองและอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทอง หลงัพ.ศ. 2500 

                   เอ้ือเฟ้ือโดยคุณพงศพ์รหม ธีระพนัธเ์จริญ 

 

ภาพท่ี 19 : หา้งสรรพสินคา้อมัพร หา้งทอ้งถิ่นแห่งแรกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากการสาํรวจพ้ืนท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา, เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2558 
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ภาพท่ี 20 : ตวัอยา่งร้านคา้และบริการท่ีเปิดกิจการท่ีอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทอง 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         

 

ภาพท่ี 21 : ตวัอยา่งร้านคา้และบริการท่ีเปิดกิจการท่ีอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทอง 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         
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ภาพท่ี 22 : ตวัอยา่งร้านคา้และบริการท่ีเปิดกิจการท่ีอาคารพาณิชยริ์มถนนอู่ทอง 

ท่ีมา : โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ,์ หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถัมภ์พ.ศ.2512 (ม.ป.ท.
,ม.ป.ป.), หนา้โฆษณา.         

                  นอกจากการขยายตวัของย่านอาคารพาณิชยริ์มอู่ทองบริเวณใกลก้บัพระราชวงัจนัทร
เกษมหลงัจากพ.ศ. 2500 ดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ยงัมีการสร้างตลาดแห่งใหม่ข้ึนบริเวณตรงข้าม
โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ริมถนนอูท่อง  โดยเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาไดก่้อสร้างตลาดสด
เป็นตึกคอนกรีตของเทศบาล 1 หลงั กวา้ง 30 เมตร ยาว 54 เมตร และถมดินบริเวณท่ีก่อสร้างกวา้ง  
40 เมตร ยาว 80 เมตร สูงจากพ้ืนดินเดิมเสมอระดบัถนนอู่ทอง รวมค่าใชจ่้ายทั้ งหมดเป็นเงิน 
383,000  บาท41 ตลาดสดท่ีสร้างใหม่ในพ.ศ. 2500 เรียกว่าตลาดหอรัตนไชยตามตาํบลท่ีตั้ ง ซ่ึงอยู่
ตรงขา้มโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ ไม่ไกลจากท่าเรือข้ามฟากไปสถานีรถไฟอยุธยา และยงั
ตั้งอยูใ่กลก้บัสะพานปรีดี-ธาํรงมากกว่าตลาดหัวรอ จึงเป็นทาํเลท่ีเหมาะสมในการก่อสร้างตลาด 
โดยในระยะแรกผูค้า้ส่วนมากเป็นพ่อคา้แม่คา้จากตลาดหวัรอท่ีทางเทศบาลสนบัสนุนใหม้าขายของ
ท่ีตลาดแห่งใหม่ อยา่งไรก็ดีในระยะ 10 ปีแรกท่ีก่อตั้ง ตลาดหอรัตนไชยยงัเป็นตลาดขนาดเล็กเม่ือ
เทียบกบัหวัรอท่ีเป็นตลาดประจาํจงัหวดั สินคา้ส่วนใหญ่ท่ีขายในตลาดหอรัตนไชย ส่วนมากเป็น
สินคา้ท่ีรับมาจากตลาดหัวรอ ตลาดหอรัตนไชยจึงเสมือนเป็นตลาดย่อยของตลาดหัวรอ จาํนวน

                                                             
41จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2500),รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2500       

(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 341. 
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ร้านคา้ก็ยงัมีไม่มากนกั42 แต่ทางเทศบาลก็ยงัมีความพยายามส่งเสริมการคา้ของตลาดหอรัตนไชย
ดว้ยการสร้างอาคารพาณิชยข์องทางเทศบาลเพิ่มเติมบริเวณใกลก้บัตลาดสดเทศบาล 

 

ภาพท่ี 23 : ตลาดสดหอรัตนไชย สร้างข้ึนใน พ.ศ. 2500   

ท่ีมา : เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา (2508), รายงานกิจการเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2508 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไม่ปรากฏเลขหนา้. 

                  ต่อมาในพ.ศ. 2515 เม่ือรัฐบาลดาํเนินนโยบายภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 3   ( พ.ศ. 2515 – 2519)  ซ่ึงไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นการคมนาคมทางบก โดยเฉพาะ
อย่างยิ ่งการเดินทางโดยรถยนต์ มากกว่าการคมนาคมด้านอ่ืนๆโดยได้จัดสรรงบประมาณการ
พฒันาการขนส่งทางบทั้งหมดเป็นจาํนวนถึง 18,633.05 ลา้นบาท  โดยในพ.ศ. 2515 ไดด้าํเนินการ
การก่อสร้างทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) เป็นเส้นทางเช่ือมบางปะอิน – นครสวรรค ์
ผา่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชยันาทและนครสวรรค์ การตดัถนนเส้นน้ีมีผลต่อ

                                                             
42กอบกุล ภู่ธราธรณ์  “ขอบข่ายตลาดในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” ,59. 
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การย่นระยะทางจากกรุงเทพฯถึงอยุธยาให้เหลือเพียง 75 กิโลเมตร43 จึงส่งผลให้การขนส่งทาง
รถยนต์สะดวกและไดรั้บความนิยมมากข้ึน และยงัไดส่้งผลให้ตวัเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็น
ศนูยก์ลางการคา้และการขนส่งมีความเจริญมากข้ึนดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากการสร้างอาคารพาณิชยท่ี์
ตลาดหอรัตนไชยเป็นศูนยก์ารค้าเพิ่มข้ึนในช่วงพ.ศ. 2515-2517  โดยนายทรง ซ่ึงเป็นเจา้ของ
โรงแรมอู่ทองไดเ้ขา้มาสร้างอาคารพาณิชยริ์มถนนสายท่ี 2 (ถนนสายโรงพยาบาลปัญจมาธิราช
อุทิศ-พระราชวงัโบราณ) ใหเ้ป็นศนูยก์ารคา้เจา้พรหมและสร้างโรงภาพยนตร์เจา้พรหมเธียเตอร์ ซ่ึง
เป็นโรงภาพยนตร์ท่ีมีความทนัสมยั  ต่อมาในพ.ศ. 2517 ยงัไดมี้การสร้างศูนยก์ารคา้ประจกัษ์หรือ
ตลาดประจกัษ ์ดงันั้นการขยายตวัอาคารพาณิชยเ์พ่ือการคา้ในบริเวณตลาดหอรัตนไชย จึงส่งผลต่อ
การขยายตวัของตลาดการคา้ทางบกใหมี้ความสาํคญัมากข้ึน โดยผูค้า้ร้อยละ 95 ยงัคงเป็นชาวไทย
เช้ือสายจีนทั้ งท่ีมาตลาดหัวรอ พ่อค้าจากต่างอาํเภอ อันได้แก่อาํเภอมหาราช เสนา ท่าเรือ 
นอกจากนั้นยงัมีพ่อคา้ท่ีมาจากจงัหวดัใกลเ้คียงเช่น จงัหวดัอ่างทอง สิงห์บุรี และสุพรรณบุรีเร่ิมเขา้
มาทาํการคา้ในตลาดหอรัตนไชยอีกดว้ย44 จากความเจริญของตลาดหอรัตนไชย ประกอบกบัการ
ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีรถไฟอยธุยาและสะพานปรีดี-ธาํรงซ่ึงเป็นเส้นทางการคมนาคมทางบกท่ีสาํคญั
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงทาํใหต้ลาดหอรัตนไชยสามารถรับส่งสินคา้จากกรุงเทพฯไดอ้ย่าง
สะดวกรวดเร็ว จึงส่งผลทาํให้ตลาดหอรัตนไชยมีการขยายตัวทางการค้ามากข้ึนตามลาํดับจน
กลายเป็นตลาดการคา้ทางบกท่ีสาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยารองจากตลาดหวัรอ 

                 

                                                             
43คมกฤษ เง่าวีระกูล “ การวางผงัเฉพาะพื้นท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2539),69. 

44สัมภาษณ์ นายประวิทย ์ดิลกไชยชาญวุฒิ อาย ุ 75 ปี, ร้านเจา้พรหมเภสัช เลขท่ี 10 หมู่ 3 ต.วดัตูม 
อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา, 3 ก.พ. 2558. 
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ภาพท่ี 24 : โรงภาพยนตร์เจา้พรหมเธียเตอร์ เปิดใหบ้ริการคร้ังแรก พ.ศ. 2515 

                 เอ้ือเฟ้ือภาพโดย คุณพงศพ์รหม ธีระพนัธเ์จริญ 
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ภาพท่ี 25 : บรรยากาศผูค้นท่ีเขา้มาชมภาพยนตร์ท่ีโรงภาพยนตร์เจา้พรหมเธียเตอร์ พ.ศ. 2515 

                   เอื้อเฟ้ือภาพโดย คุณพงศพ์รหม ธีระพนัธ์เจริญ 

 
ภาพท่ี 26 : อาคารพาณิชยบ์ริเวณตลาดหอรัตนไชย 

ท่ีมา : ภาพถ่ายจากการสาํรวจพื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา, เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2558. 
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                ในช่วงพ.ศ. 2520 เป็นตน้ไป ตลาดหอรัตนไชยไดมี้การขยายตวัเป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีมี
ช่ือเรียกใหม่ว่าตลาดเจ้าพรหม ส่งผลให้ย่านการค้าหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีการ
เปล่ียนแปลงจากตลาดหวัรอมาเป็นตลาดเจา้พรหม ซ่ึงส่งผลใหชุ้มชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีในช่วงพ.ศ. 2520 เป็นตน้ไป ทางรัฐบาลไดบ้รรจุแผนการท่องเท่ียวใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 ซ่ึงมีนโยบายพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดั
ต่างๆรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวหลักตั้ งอยู่ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา ดงันั้ นเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงได้รับการพฒันาในรูปแบบของเมือง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัจากธุรกิจการท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงนับเป็น
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในตั้ งแต่พ.ศ. 2520 ดงั
จะกล่าวต่อไปในบทท่ี 4 

               โดยสรุปแล้ว การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาระหว่างพ.ศ. 2483 -2519  พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาดงักล่าวคือ การเขา้มาวางแผน
พฒันาเกาะเมืองของนายปรีดี พนมยงค์ ซ่ึงไดส้นับสนุนการออกพระราชบัญญติัโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และท่ีวดัร้างภายในกาํแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาให้
กระทรวงการคลงัในพ.ศ. 2481 จึงส่งผลใหเ้กิดการบุกเบิกการใชท่ี้ดินในเกาะเมืองเป็นคร้ังแรก โดย
นายปรีดี ไดส้นบัสนุนการสร้างศาลากลางจงัหวดัไวภ้ายในใจกลางเกาะเมือง รวมถึงพยายามสร้าง
ความเจริญทางเศรษฐกิจดว้ยการสนบัสนุนการสร้างโรงงานสุราภายในเกาะเมือง แต่ปัจจยัสาํคญัท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะยาว คือ
การก่อสร้างสะพานปรีดี-ธาํรง ซ่ึงเป็นเสน้ทางคมนาคมทางบกท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการเดินทางและ
ขนส่งสินคา้มายงัเกาะเมืองมากข้ึน โดยไดส่้งผลให้เกิดการขยายตัวของย่านการค้าในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาอนัไดแ้ก่ตลาดหวัรอ ซ่ึงไดข้ยายตวัจากการคา้ขายในรูปแบบตลาดนํ้ ามาเป็นการ
สร้างตลาดคา้ขายบนบกริมถนนอู่ทอง และไดส่้งผลต่อวิถีชีวิตของคนท่ีอยูอ่าศยัและทาํมาคา้ขายใน
แพเร่ิมซบเซา โดยการคา้ขายทางนํ้ าท่ีเคยเฟ่ืองฟูเปล่ียนเป็นการคา้ในลกัษณะตลาดบนบก แพอยู่
อาศยัและแพคา้ขายในทอ้งนํ้ าท่ีเคยเป็นเอกลกัษณ์การอยูอ่าศยัของชาวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
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เร่ิมลดนอ้ยลง และมีการปรับตวัโดยการยา้ยข้ึนมาปลูกบา้นเรือนอยู่บนบก ทาํให้พ้ืนท่ีภายในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บการพฒันาพื้นท่ีข้ึนเป็นตลาดบกหวัรอ  

   อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือการเขา้มาบูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในฐานะ
เมืองท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ในสมยัรัฐบาลของจอมพลป. พิบูลสงครามเม่ือพ.ศ. 2499 – 
2500  ตามโครงการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ซ่ึงจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายซ่อมและสร้าง
ถนนหลายสายในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาถนนโดยเฉพาะในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ได้รับการบูรณะเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเ ดินทางมากยิ ่งข้ึน  นอกจากน้ีย ังได้มีการ
บูรณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานสาํคญัๆหลายแห่งเช่นวิหารพระมงคลบพิตร พระราชวงัโบราณ วดั
มหาธาตุและวดัราชบูรณะ ซ่ึงมีผลทาํใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บความสนใจในฐานะเมือง
เก่าทางประวติัศาสตร์ มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน
เร่ือยๆ ส่งผลใหเ้ร่ิมมีกลุ่มคนเขา้ไปตั้ งหลกัแหล่งทาํมาหากินบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะ
เมือง โดยเฉพาะวิหารพระมงคลบพิตร ดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการบูรณะเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาตามนโยบายของจอมป.พิบูลสงครามระหว่างพ.ศ. 2499-2500 ไดส่้งผลให้เกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยามีความเจริญข้ึนมาก อนัเป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีส่งผลให้เกิดการขยายตวัของ
ชุมชนเมืองในเกาะเมืองในช่วงหลงัพ.ศ. 2500 ถึงแมก้ารดาํเนินงานเก่ียวกบัการบูรณะไดสิ้้นสุดลง
เม่ือพ.ศ. 2500 ภายหลงัจากจอมพลป. พิบูลสงครามไดพ้น้จากตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลงั
ภายหลงัจากการถูกรัฐประหารแลว้ก็ตาม แต่โครงการบางโครงการของจอมพลป. พิบูลสงคราม
ยงัคงไดรั้บการสานต่อจากรัฐบาลของจอมพสฤษด์ิ ธนะรัชต ์เช่นการสร้างถนนจากต่างอาํเภอมาสู่
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงไดส่้งผลให้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการขยายตวัของอาคารพาณิชยบ์ริเวณริมถนนอู่ทอง ซ่ึงมีการสร้างตลาดหอรัตนไชยเป็น
ตลาดแห่งใหม่ บริเวณตาํบลหอรัตนไชยท่ีอยู่ใกลก้บัสะพานปรีดี-ธาํรง ส่งผลให้มีพ่อคา้แม่คา้จาก
ตลาดหวัรอและจากต่างอาํเภอ รวมถึงจงัหวดัใกลเ้คียงเขา้มาทาํการคา้ในอาคารพาณิชยท่ี์สร้างข้ึน
ใหม่ในตลาดหอรัตนไชยเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ตลาดแห่งน้ีไดรั้บการพฒันาเป็นตลาดท่ีมีความสาํคัญ
เป็นอนัดบัสองรองจากตลาดหวัรอ 
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บทท่ี 4  

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2520 – 2534 

                    

                   เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ือง
ภายหลงัจากการบุกเบิกใชท่ี้ดินภายในเกาะเมืองตั้งแต่พ.ศ. 2483 เป็นตน้มา ภายใตน้โยบายของนาย
ปรี ดี  พนมยงค์  ซ่ึ งสนับสนุนให้ออกแบบผัง เ มืองและพัฒนา พ้ืน ท่ีภายใน เกาะ เ มือง
พระนครศรีอยธุยาใหเ้กิดประโยชน์ นอกจากน้ียงัมีการพฒันาเสน้ทางคมนาคมทางบกดว้ยการสร้าง
สะพานปรีดี-ธาํรงเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อย่านการคา้
จากทางนํ้ ามาสู่ทางบก อีกทั้งยงัมีโครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของจอมพลป. พิบูล
สงครามในช่วงพ.ศ. 2500 ท่ีมีการดาํเนินงานพฒันาเกาะเมืองหลายด้าน ทั้ งการพฒันาด้าน
สาธารณูปโภค การบูรณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการสร้างอาคาร
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจภายในเกาะเมือง จากนโยบายดงักล่าวส่งผลให้เกิดการขยายตวัของชุมชนเมือง
พระนครศรีอยธุยาในช่วงหลงัพ.ศ.2500 ไดแ้ก่การสร้างอาคารพาณิชยแ์ละการขยายตวัของตลาด
การคา้ทางบกแห่งใหม่ภายในเกาะเมือง  

ต่อมาเม่ือถึงช่วงพ.ศ. 2520 ย่านการคา้แห่งใหม่หรือท่ีเรียกกนัว่า ตลาดเจา้พรหมนั้น 
ไดมี้ความเจริญข้ึนเป็นย่านการคา้หลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแทนท่ีตลาดหัวรอซ่ึงเป็น
ยา่นการคา้สาํคญัในอดีต โดยตลาดเจา้พรหมไดเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นการขนส่งโดยสารรถประจาํทาง 
หา้งร้าน และสถาบนัการเงินแห่งต่างๆ ทาํให้ตลาดเจา้พรหมไดพ้ฒันาเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสาํคญั
ของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ในขณะเดียวกนั เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของกลุ่ม
โบราณสถานท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ยงัได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวจากนโยบาย
พฒันาการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4-6 ซ่ึง
การดาํเนินงานดงักล่าวไดถื้อเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสาํคญัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในฐานะ
แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญ นอกจากน้ีทางภาครัฐยงัได้ผลกัดันโครงการนคร
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ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเพื่อการอนุรักษแ์ละเชิดชูความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของกลุ่ม
โบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ทาํใหน้ครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไดรั้บ
เลือกใหเ้ป็นมรดกโลกท่ีมีความสาํคญัดา้นวฒันธรรมจากองคก์ารยเูนสโกในพ.ศ. 2534 ซ่ึงส่งผลให้
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัยิง่
ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์และเป็นท่ีสนใจในการเขา้มาเท่ียวชมของนักนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและต่างประเทศ
เป็นจาํนวนมาก 

               อยา่งไรก็ดี ในระยะท่ีไดมี้นโยบายผลกัดนัโครงการนครประวติัศาสตร์นั้น ชุมชนเมือง
ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงานดา้นอนุรักษ์ภายใตน้โยบาย
ดงักล่าว เช่นการจาํกดัพ้ืนท่ีในการขยายตัวของแหล่งพาณิชยกรรมและแหล่งท่ีอยู่อาศยั จากข้อ
กฎหมายดา้นการอนุรักษ ์ทาํใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยธุยาซ่ึงมีชุมชนอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นมาก
ทางดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมือง ไม่สามารถขยายความเจริญไดอี้กต่อไป นอกจากน้ี ในช่วงพ.ศ. 
2532-2533 ไดมี้การสร้างเขตโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ข้ึนในอาํเภอรอบนอกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดแ้ก่ อาํเภออุทยั อาํเภอวงันอ้ย และอาํเภอบางปะอิน ซ่ึงส่งผลให้เร่ิมมีการขยาย
ความเจริญออกไปภายนอกเกาะเมืองตามแหล่งท่ีตั้ งเขตอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงบริเวณพ้ืนท่ีริม
ถนนสายหลกัท่ีเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ทาํใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเกิดภาวะชะลอ
ตวัทั้งในแง่ของแหล่งพาณิชยกรรมและจาํนวนประชากร แต่รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้เกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวสาํคญัทางประวติัศาสตร์เป็นหลกั เร่ิมตน้จากนโยบาย
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 หรือตั้ งแต่พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา จนกระทัง่
อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ. 2534  ดงันั้น 
เน้ือหาในบทท่ี 4 จึงเป็นการอธิบายให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาระหว่างพ.ศ.2520-2534 ใน 3 ประเด็นไดแ้ก่ การเติบโตของยา่นการคา้ตลาด
เจา้พรหมหลงัพ.ศ. 2520  การพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ระหว่าง
พ .ศ .  2520-2534 และ  การขยายตัวของย่านการค้าใหม่  “ตลาดแกรนด์”นอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา 
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                       4.1 การเตบิโตของย่านการค้าตลาดเจ้าพรหมหลงัพ.ศ. 2520 

                     ตลาดเจ้าพรหม ตั้ งอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
การค้าบริเวณตลาดเจ้าพรหมได้มีการขยายตัวมาจากตลาดหอรัตนไชย ซ่ึงเป็นตลาดสดท่ีทาง
เทศบาลไดจ้ดัสร้างข้ึนตั้งแต่พ.ศ.2500 ต่อมาในระหว่างพ.ศ. 2516-2517 นกัธุรกิจจากตลาดหวัรอได้
เขา้มาลงทุนสร้างโรงภาพยนตร์เจา้พรหมเธียเตอร์และอาคารพาณิชยจ์าํนวน 60 ห้อง โดยใชช่ื้อว่า
ศนูยก์ารคา้ตลาดเจา้พรหมติดกบัตลาดหอรัตนไชยตรงบริเวณริมถนนสายโรงพยาบาลปัญจมาธิราช
อุทิศ – พระราชวงัโบราณ ทาํให้ชุมชนบริเวณน้ีไดรั้บการขนานนามว่า “ตลาดเจา้พรหม” ซ่ึงได้
พฒันาเป็นยา่นการคา้ท่ีมีความเจริญมากข้ึนตามลาํดบั เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของตลาดเจา้พรหมมีความ
สะดวกในการขนส่งสินคา้ทางบกจากเส้นทางท่ีเช่ือมต่อกับสะพานปรีดี-ธาํรง ซ่ึงเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางรถยนต์สายหลกัในการเดินทางเขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  ดงัจะเห็นไดจ้าก
แผนท่ีท่ี 11 

 แผนท่ีท่ี 11 : การขยายตวัของยา่นการคา้ตลาดเจา้พรหมหลงัพ.ศ.2520 

 
ท่ีมา : ดดัแปลงจากผงัแสดงการคมนาคมกบัตวัเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2512, จังหวดัพระนครศรีอยุธยา,     
ผังเมืองพระนครศรีอยธุยา 2533, (พระนคร : โรงพิมพส่์วนทอ้งถิ ่น,2513). ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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                ตลาดเจา้พรหมมีการขยายตวัทางการคา้อย่างต่อเน่ืองทั้ งในส่วนของตลาดขายของสด 
รวมถึงร้านคา้และร้านบริการต่างๆในบริเวณอาคารพาณิชยข์องศูนยก์ารคา้ตลาดเจา้พรหม ดงัจะ
เห็นไดจ้ากการรวบรวมเงินของผูป้ระกอบการร้านคา้บริเวณตลาดเจา้พรหม และพ่อคา้ท่ีเป็นเจา้ของ
หา้งร้านท่ีมีช่ือเสียง รวมทั้งราษฎรทัว่ไปในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดส้มทบทุนในการสร้าง
ศาลท่านทา้วมหาพรหมเพ่ือเป็นศาลสักการะและเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํตลาดเจา้พรหม โดยการ
จดัสร้างศาลท่านทา้วมหาพรหมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ่ึงมี
พิธีเปิดศาลเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 25251 การสร้างศาลท่านทา้วมหาพรหมเป็นส่วนหน่ึงซ่ึง
สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของตลาดเจ้าพรหมในฐานะเป็นย่านการค้าหลกัของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ท่ีมีพ่อคา้แม่คา้มาตั้งหาบเร่แผงลอยบริเวณอาคารพาณิชยเ์พิ่มมากข้ึน โดยในช่วง
แรกผูก่้อตั้งตลาดส่งเสริมใหพ่้อคา้แม่คา้เขา้มาคา้ขายมากข้ึนโดยไม่เก็บค่าเช่า ดงัคาํบอกเล่าของคุณ
อรษา ปุญญาภินิหาร (เครือญาติผูก่้อตั้งศนูยก์ารคา้ตลาดเจา้พรหม) ท่ีเล่าถึงบรรยากาศของตลาดเจา้
พรหมในช่วงหลงัพ.ศ. 2520 ว่า “...ตลาดเจา้พรหมมีคนไหลเขา้มามากข้ึน เราปล่อยฟรี ปล่อยฟรีอยู ่
10 กว่าปีไม่มีการเก็บเงิน จึงทาํใหค้นท่ีไหลมา เขาก็มานัง่คา้นัง่ขายกนัมากมายจนมีการตีกนัหวัแตก
แยง่ท่ีกนั ส่วนในตึกขา้งในตรงโรงหนงั มีการคา้ขายกนัมากจนตลาดเติบโตอยา่งรวดเร็ว...”2 ซ่ึงจาก
การสาํรวจร้านคา้และร้านบริการท่ีเปิดอยูใ่นตลาดเจา้พรหมในช่วงพ.ศ. 2525-2534 พบว่ามีร้านคา้
และบริการท่ีมีความหลากหลายและทนัสมยัดงัตวัอยา่งในตารางท่ี 2 

 

 

 

 
                                                             

1สาํรวจจากป้ายคณะกรรมการสร้างศาลพระพรหม, ป้ายรายช่ือผูบ้ริจาคสร้างศาลพระพรหม ตลาด
เจา้พรหม พ.ศ.2525, 28 เม.ย. 2558. 

2สัมภาษณ์นางอรสา ปุญญาภินิหาร อายุ 69 ปี, ร้านศิริบุญญา ตลาดเจ้าพรหม ค 1/22-23 หมู่ 3       
ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา , 5 พ.ค. 2558. 
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ตารางท่ี 2 : ร้านคา้ในตลาดเจา้พรหม จาํแนกตามประเภทสินคา้และบริการช่วงพ.ศ. 2525-2534 

ประเภทสินคา้/บริการ ช่ือร้าน 
โรงภาพยนตร์ โรงภายพยนตร์ เจา้พรหมเธียเตอร์ 

ขายของเบ็ดเตลด็/โชห่วย 

ร้านลิ้มวฒันา    ร้านกิจเจริญ  ร้านวฒันาพานิช          
ร้านแสนทว ี ร้านกิจไพศาล  ร้านทรัพยท์ว ีร้านกุยไถ่       
ร้าน อ.พรหมประทาน  ร้านตั้งฮงเฮง  ร้านรักไทย 
ร้านเจา้พรหมการคา้ 

ร้านอาหาร/ก๋วยเต๋ียว 
ร้านดวงพร    ร้านยิม้ยิม้ อยธุยา                          
หอ้งอาหารลาํปาง   ร้านโชคดี ( กงั – เลก็)  ร้านยนิดี 
โภชนา  ร้านเชิดชยั สุก้ียาก้ี  

ตดัเส้ือผา้หญิง/ชาย 
ร้านสุภาภรณ์     ร้านสกาล่า  ร้านบงัอร  ร้านเกรทส์         
ร้านชายภษูา      จิตราเจริญอาภรณ์                           
ร้านเกียรตินิยม    ร้านคิงส์ตดัเส้ือ 

ร้านขายยา ร้านเจา้พรหมเภสชั    ร้านไพบูลยเ์ภสชั   ร้านสิรินเภสชั
ร้านศรีอยธุยาเภสชั      

คลินิก คลินิกบงัอร อุณหนนัทณ์   คลินิกตา(นิ่มนวล)                  
ผอ่งพรรณคลินิก คลินิกหมอองอาจ คลินิกรวมแพทย ์

วสัดุก่อสร้าง/เคร่ืองเหลก็ ร้านโชคเศรษฐี     ร้านศรีเจริญ   ร้านสินโสภณพานิช 

เฟอร์นิเจอร์ ร้านนาํชยัเฟอร์นิเจอร์   ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์     

ร้านเสริมสวย / ทาํผม ร้านเสริมสวยสุมาลี     ร้านเสริมสวยอมัพร ร้านทิพย ์
ร้านระพีพนัธุ ์ร้านทรงนิมิต ร้านสยามเชว ู

ขนม/เบเกอร่ี/ของแหง้ ร้านเต๋ียวง๋วนกี  ร้านเจริญพรเบเกอร่ี ร้านสมญัญา    
ร้านซินยง่เฮ้ียง 
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ตารางท่ี 2 : ร้านคา้ในตลาดเจา้พรหม จาํแนกตามประเภทสินคา้และบริการ (ต่อ) 

 

ท่ีมา : รวบรวมจากป้ายรายช่ือผูบ้ริจาคสร้างศาลพระพรหม ตลาดเจา้พรหม พ.ศ.2525,สัมภาษณ์ 
นายประวิทย ์ดิลกไชยชาญวุฒิ, อายุ 75 ปี ร้านเจา้พรหมเภสัช, วนัท่ี 2 พ.ค.2558 ; สัมภาษณ์นาง
จาํเนียร ชุมอุระ, อาย ุ86 ปี ร้านจาํเนียร ตลาดเจา้พรหม, วนัท่ี 30 มิ.ย.2558 ; สัมภาษณ์นายวีระพงษ ์
ประภสัสรวิทยา, อาย ุ67 ปี ร้านระพีพนัธุ ์ตลาดเจา้พรหม, วนัท่ี 30 มิ.ย.2558.    

 

ประเภทสินคา้/บริการ ช่ือร้าน 
ร้านถ่ายภาพ ร้านพิษณุ    ร้านพรหมโฟโต ้ 
ร้านทอง หา้งทองวนัชยั หา้งทองรุ่งอมัพร 

เคร่ืองเขียน ร้านเตียหยู๋อ๋ีไถ่ (ดีจริง)  
เคร่ืองอุปโภค/ของใชภ้ายใน

บา้น ร้านจงเจริญโภคภณัฑ ์ร้านยง่เซียงเส็ง 

อุปกรณ์รถยนต/์เตาแก๊ส ร้านเจา้พรหมอะไหล่    ร้านกิตติชยัแก๊ส  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ร้านโชคชยั  ร้านเมืองทองแอร์ ร้านแหลมทอง ร้านยง
ไทย 

เคร่ืองกาแฟ/อุปกรณ์ทาํขนม ร้านวรภณัฑ ์
เคร่ืองสาํอาง/อุปกรณ์เสริมสวย ร้านสุขสถาพร 

ทาํประตูเหลก็ กิตติการช่าง 
ขายมอเตอร์ไซค ์ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัอยธุยาพฒันาภณัฑ ์                                
ขายเส่ือนํ้ ามนั ร้านพรพรหม 
ขายรองเทา้ ร้านทอพสไตล ์

ขายผา้ / แผงทอเส้ือผา้
สาํเร็จรูป ร้านจาํเนียร ร้านสง่าเจริญ 

อ่ืนๆ ร้านโลว้ยุ๋งเช้ียงเส็ง  ร้านพรชยั   ร้านเทพประทานพร   
ร้านโชคชยั (เอ๋ียว)  ร้านตั้งหลีซง้ ( เคง้ลั้ง)  ร้านสหภณัฑ ์
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                  จากตวัอยา่งรายช่ือร้านคา้และร้านบริการในตลาดเจา้พรหมขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าร้านขาย
ของเบ็ดเตลด็/โชห่วย เป็นร้านท่ีมีจาํนวนร้านคา้มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากผูท่ี้เขา้มาทาํมาคา้ขายใน
ตลาดเจา้พรหม ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีนท่ีนิยมขายของเบ็ดเตล็ด เพราะเป็นสินคา้ท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการของราษฎรทัว่ไป สามารถจาํหน่ายไดดี้ ส่วนร้านคา้อ่ืนๆก็มีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยเช้ือสายจีนเช่นกนั การจาํแนกประเภทร้านคา้ในตลาดเจา้พรหมดงัตารางขา้งตน้ ยงัไดแ้สดงให้
เห็นว่า ร้านจาํหน่ายสินคา้และการบริการท่ีมีในตลาดเจา้พรหมมีความหลากหลาย ทั้งเคร่ืองอุปโภค
บริโภคภายในครัวเรือน วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มอเตอร์ไซด ์รวมถึงบริการทางการแพทยแ์ละ
บริการดา้นความสวยความงาม ร้านขายทองซ่ึงเป็นสินคา้และการบริการท่ีตอบสนองวิถีชีวิตคน
เมือง อยา่งไรก็ดีการคา้ในตลาดเจา้พรหมยงัประกอบไปดว้ยผูค้า้ประเภทหาบเร่แผงลอยเป็นจาํนวน
มาก ดงัรายงานของสาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยาถึงจาํนวนผูป้ระกอบการหาบเร่แผง
ลอยท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดเจา้พรหมและตลาดหวัรอในพ.ศ. 2527 มีจาํนวนถึง 1,650 ราย3                

                 อยา่งไรก็ตาม ตลาดเจา้พรหมยงัคงมีการขยายตวัของอาคารพาณิชยบ์นถนนสายตลาดเจา้
พรหมคือ (ถนนสายโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ-พระราชวงัโบราณ)ไปตามแนวทิศตะวนัออกถึง
ทิศตะวนัตกอยา่งต่อเน่ือง โดยใน พ.ศ. 2527 ไดมี้การสร้างอาคารพาณิชยเ์พิ่มเติมอีก 30 คูหา4 ซ่ึงมี
ผูค้า้ทั้ งรายใหม่และรายเดิมจากบริเวณศูนยก์ารค้าเจ้าพรหมต่างเข้ามาเช่าตึกทาํการค้าเพ่ือขยาย
กิจการ ซ่ึงการขยายตวัของแหล่งการคา้บริเวณตลาดเจา้พรหมในช่วงเวลาดงักล่าว ยงัไดส่้งผลให้
เกิดการเข้ามาตั้ งสาขาของธนาคารต่างๆบริเวณริมถนนสายตลาดเจ้าพรหม เช่น ธนาคารไทย
พาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน รวมทั้ งธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดยธนาคารท่ีมาสร้างข้ึนส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขามาจากสาขาเดิมท่ีตั้ งอยู่
ในพ้ืนท่ีอ่ืนของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงในการก่อสร้างสาขาของธนาคารต่างๆในตลาดเจ้า
พรหมเป็นสาขาท่ีตั้ งอยู่ในตึกขนาดใหญ่ข้ึน ท่ีสามารถอาํนวยความสะดวกในการบริการให้กับ

                                                             
                         3สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา, ข้อมูลการตลาดปี 2527 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 53. 

                        4เร่ืองเดียวกนั, 48. 
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ลูกคา้ไดม้ากยิ ่งข้ึน ส่วนธนาคารบางแห่ง เช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกสิกรไทย เป็น
ธนาคารท่ีเปิดกิจการอยูท่ี่ตลาดเจา้พรหมมาตั้งแต่ระยะแรก  

                 นอกจากการเป็นศูนยก์ลางทางการคา้แลว้ ตลาดเจา้พรหมยงัเป็นสถานีขนส่งหลกัของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีการเดินรถจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยงัอาํเภอรอบนอกและ
กรุงเทพมหานครอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่งของการตารางเดินรถในตลาดเจา้พรหม 

ตารางท่ี 3 : เสน้ทางเดินรถโดยสารในตลาดเจา้พรหมพ.ศ. 2533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :สาํนักงานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา ,ข้อมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 

2533 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 37.  

จาก ถึง 
ค่าโดยสาร 

(บาท) 
อยธุยา มหาราช 8 
อยธุยา เสนา 7.5 
อยธุยา บางปะหนั 3.5 
อยธุยา วงันอ้ย 5 
อยธุยา อุทยั 4 
อยธุยา นครหลวง 4.5 
อยธุยา บางปะอิน 7 
อยธุยา ประตูนํ้ าพระอินทร์ 8 
อยธุยา รังสิต 12 
อยธุยา ดอนเมือง 15 
อยธุยา หลกัส่ี 20 
อยธุยา บางเขน 20 
อยธุยา กรุงเทพ 20 

   อยธุยา กทม. (รถปรับอากาศ) 30 
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                  เม่ือการคา้และบริการของตลาดเจา้พรหมขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองนับตั้ งแต่พ.ศ. 2520 เป็น
ตน้มา จนส่งผลทาํให้ตลาดเจา้พรหมเป็นย่านการคา้หลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแทนท่ี
ตลาดหวัรอ โดยตลาดเจา้พรหมมีจาํนวนร้านคา้ท่ีมากกว่าและทนัสมยักว่าตลาดหัวรอ เน่ืองจากมี
การสร้างอาคารพาณิชยอ์ยา่งต่อเน่ืองในตลาดเจา้พรหมซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูค้า้รายใหม่เขา้มา
ทาํธุรกิจ อีกทั้ งผูค้า้ส่วนใหญ่เป็นพ่อคา้แม่คา้ท่ียา้ยมาจากตลาดหัวรอ รวมทั้ งพ้ืนท่ีรอบนอกและ
จงัหวดัใกลเ้คียงเขา้มาลงหลกัปักฐาน ซ่ึงต่างจากตลาดหัวรอท่ีไม่ไดมี้การสร้างอาคารพาณิชยใ์ดๆ
เพิ่มเติม พ่อคา้แม่คา้ส่วนใหญ่จึงดาํเนินการคา้และกิจการสืบทอดจากบรรพบุรุษ อีกทั้งบริเวณตลาด
เจา้พรหมยงัตั้ งอยู่บนถนนขนาดใหญ่ ท่ีมีการสัญจรอย่างกวา้งขวางมากกว่า และยงัเป็นท่ีตั้ งของ
สถานีรถโดยสารหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีมีสาขาของธนาคาร
เกือบทุกธนาคารจากปัจจยัเหล่าน้ีจึงส่งผลใหย้า่นตลาดเจา้พรหมไดรั้บการพฒันาเป็นยา่นการคา้ท่ีมี
พ่อคา้แม่คา้เขา้มาทาํมาหากินและมีผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการอยา่งคึกคกัมากกว่า จน
ส่งผลใหต้ลาดเจา้พรหมกลายเป็นศนูยก์ลางของยา่นเศรษฐกิจหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
แทนตลาดหวัรอ 

 

 4.2 การพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ระหว่างพ.ศ. 

2520-2534                 

                    เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัคือแหล่งโบราณสถานซ่ึง
เป็นหลกัฐานของความรุ่งเรืองในสมยักรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะพระราชวงัโบราณและวดัสาํคัญ
ต่างๆ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานับเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมีนักท่องเท่ียวให้
ความสนใจมาเท่ียวชมอย่างสมํ่าเสมอมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทย โดยในช่วงระยะเวลา
ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2534 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการส่งเสริมการให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ภายใตน้โยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4-6 
ซ่ึงมีเป้าหมายในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เป็นรายไดห้ลกัท่ีสาํคัญส่วนหน่ึงของ
ประเทศ โดยแผนงานการพฒันาดา้นท่องเท่ียวในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4 
(พ.ศ.2520-2524) นั้น ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในส่วนภูมิภาค ซ่ึงรัฐบาลได้กาํหนด
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นโยบายและจดัทาํโครงการพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้เอกชนได้ลงทุนในกิจการ
โรงแรมและส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน นอกจากน้ียงัไดจ้ดัทาํแผนหลกัเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมถึงการฟ้ืนฟูกิจกรรมงานประเพณีท่ีเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวตามจงัหวดัต่างๆทั้ ง 4 ภาคอีกดว้ย5 จากแผนการท่องเท่ียวดงักล่าวไดก้าํหนดให้จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเป็นหน่ึงในจงัหวดัสาํคญัท่ีอยูใ่นแผนการสาํรวจเบ้ืองตน้ 

                 การเร่ิมดาํเนินงานของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวเกิดข้ึนอย่างจริงจัง
นบัตั้งแต่พ.ศ.2520 ส่งผลใหก้ารท่องเท่ียวภายในประเทศมีการขยายตวัอย่างมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก
จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยในพ.ศ. 
2520 มีจาํนวนนกัท่องเท่ียว 1,220,672 คน เพิ่มเป็น 1,858,801 คนในพ.ศ.2523 คิดเป็นร้อยละ52.28  
ส่วนรายไดจ้ากการท่องเท่ียวในพ.ศ. 2520 จาํนวน 4,607 ลา้นบาท เพิ่มเป็น17,765 ลา้นบาท ในพ.ศ. 
25236 คิดเป็นร้อยละ 285.61 นอกจากการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแลว้ 
รัฐบาลยงัมีแผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศโดยกระตุ้นให้ชาวไทยมีความนิยม
เดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้ากการเพิ่มข้ึนของสถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้
พกัในโรงแรมตามแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัต่างๆ รวมทั้งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึงมีสถิติการเขา้
พกัของนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดงัเช่นในพ.ศ. 2520 มีจาํนวนนักท่องเท่ียว 63,630 คน 
เพิ่มเป็น 70,867 คนในพ.ศ. 25237 คิดเป็นร้อยละ 11.37 

                 ในส่วนของแผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) นั้น ไดเ้นน้การดาํเนินโครงการ
ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานตามโครงการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงประกาศ

                                                             
55 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 1. 

                      6 เร่ืองเดียวกนั, 109. 

                      7 เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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ใหพ้ื้นท่ีจาํนวน 1,810 ไร่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นเขตโบราณสถานตั้งแต่พ.ศ. 25198 โดย
มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานดงัน้ี  

1. เพ่ือป้องกนัมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติไวมิ้ใหเ้ส่ือมค่าและสูญหาย 

2. เพ่ือพฒันาบริเวณโบราณสถานใหเ้ป็นอุทยานประวติัศาสตร์   

3. เพ่ือพฒันาจิตใจของประชาชนให้เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม และเกิดความ
ภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์ของชาติ 

4. เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถิ่นจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซ่ึงจะเป็นการเพิ ่มพูน
รายไดใ้หก้บัประชาชน 

5. เพ่ือจรรโลงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีในสมยักรุงศรีอยธุยาไวใ้หย้นืยงต่อไป9 

     ภายใตน้โยบายดังกล่าวจึงไดมี้การจัดสรรงบประมาณจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4 รวมเป็นเงิน 15 ลา้นบาท10โดยมีการมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู ้
ดาํเนินงานอนุรักษโ์บราณสถานต่างๆในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เช่นในปีงบประมาณ 2520-2522 
กรมศิลปากรไดด้าํเนินการอนุรักษ์โบราณสถานสาํคญัภายในเกาะเมืองเช่น วดัมหาธาตุ โดยกรม
ศิลปากรได้บูรณะเจดีย  ์พระปรางค์ต่างๆภายในวดั ขุดแต่งและบูรณะวิหารราย ขุดแต่งภายใน
ระเบียงคดรอบปรางคป์ระธาน ขุดแต่งแนวกาํแพงดา้นนอกระเบียงคด ปรับพ้ืนวดั รวมทั้ งมีการทาํ
ความสะอาดและปลกูตน้ไมโ้ดยรอบ ส่วนท่ีวดัพระศรีสรรเพชญไ์ดขุ้ดแต่งและบูรณะกาํแพงวดั ขุด
แต่งวิหารราย วางท่อระบายนํ้ าพร้อมทาํบ่อพกั ปรับพ้ืนบริเวณวดัและทาํความสะอาด11 นอกจากน้ี
                                                             
                      8กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยธุยา, (ม.ป.ท., 2533), 9. 

9ภาควิชาผงัเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, รายงานฉบับสมูรณ์
การศึกษาเบ้ืองต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยธุยาและบริเวณใกล้เคยีง (ม.ป.ท., 2528), 8-6. 

10กรมศิลปากร, การอนุรักษ์พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลของกรมศิลปากร (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 
2522), 11. 

11เร่ืองเดียวกนั, 12. 
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ยงัมีการจัดบริการให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักท่องเท่ียวด้วยการจัดบรรยายความรู้ทางด้าน
ประวติัศาสตร์แก่นักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ การจัดทาํหุ่นจาํลองบริเวณพระราชวงั
โบราณแสดงใหป้ระชาชนไดช้ม และเร่ิมมีการเก็บค่าเขา้ชมโบราณสถาน 3 แห่งคือ วดัมหาธาตุ วดั
ราชบูรณะ และวดัพระศรีสรรเพชญ ์ในอตัราค่าเขา้ชมคนละ 2 บาท เพ่ือหารายไดน้าํมาบาํรุงรักษา
โบราณสถาน12 

      อย่างไรก็ดี แมจ้ะมีการดําเนินงานพฒันาโบราณสถานและส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตามนโยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 4 ในระหว่างพ.ศ. 2520-2524 ก็ตาม แต่จากการศึกษาการขยายตวัของธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาดงักล่าวกลบัพบว่า การ
ขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวในระยะน้ีกลบัมีความเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในระดบัตํ่า กล่าวคือ จาํนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้พกัในโรงแรมในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจะมีแนวโน้มสูงข้ึน แต่การขยายตวั
ของธุรกิจท่ีพกัภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยากลบัอยู่ในภาวะคงท่ี ทั้งน้ีอาจจะสืบเน่ืองจาก
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตั้งอยูใ่กลก้รุงเทพฯ โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯเพียง 72 กิโลเมตร 
ดงันั้นนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นนักท่องเท่ียว
ประเภทไป-กลบั อีกทั้งยงัมีนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางเขา้มาเป็นหมู่คณะและจดันาํเท่ียวแบบเหมา
จ่าย ซ่ึงมีบริษทันาํเท่ียวท่ีรับชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวชมต่างใชบ้ริการของบริษทัโดยไม่เขา้พกัใน
โรงแรมท่ีอยูใ่นเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการท่องเท่ียว เช่น กิจการร้านอาหาร สถานเริงรมยต่์างๆ มีการขยายตวัน้อย13 ทาํให้การขยายตวั
ของธุรกิจท่องเท่ียวในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงไม่ไดข้ยายตวัสอดคลอ้งกับการวางแผน
พฒันาเท่าท่ีควร โดยโรงแรมส่วนใหญ่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นโรงแรมชั้น 2 ท่ีมีการ

                                                             
12พัฑร์  แตงพันธ์  “  การพัฒนา ชุมชน เ มืองกับการอนุ รักษ์โบราณสถานในเกาะ เ มือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล  พ .ศ .2482-2544” (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชา
ประวติัศาสตร์ไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 173-174. 

13สถาบนัวิจยัทางสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,รายงานผลการวิจัยโครงการอยุธยา, (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,2525), 243-244. 
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เปิดบริการมานานแลว้ เช่น โรงแรมอู่ทอง ถนนอู่ทอง ตาํบลหอรัตนไชย จาํนวน 54 ห้อง โรงแรม
คาเธย ์ ถนนอู่ทอง ตาํบลหอรัตนไชย จาํนวน 21 ห้อง บงักะโลไทยไท ถนนนเรศวร จาํนวน 24 
หอ้ง โรงแรมศรีสมยั บริเวณตลาดเจา้พรหม จาํนวน 20 ห้อง โรงแรมเวียงฟ้า ถนนโรจนะ ตาํบล
ประตูชยั จาํนวน 19 หอ้ง และโรงแรมจนัทรเกษม ถนนอู่ทอง ตาํบลหอรัตนไชย จาํนวน 12 หอ้ง14 

                 สาํหรับโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่นเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น ส่วนใหญ่
ตั้งอยูใ่นบริเวณเขตพาณิชยกรรม ทั้งบริเวณริมถนนอู่ทองและตลาดเจา้พรหม รวมถึงริมถนนสาย
หลกัในเกาะเมือง ซ่ึงเป็นท่ีพกัท่ีมีลกัษณะเป็นตึกแถวและบงักะโล โรงแรมบางแห่งเปิดให้บริการ
มาเป็นเวลานานและมีความทรุดโทรมมาก เช่นโรงแรมจันทรเกษม ซ่ึงไม่ไดมี้การปรับปรุงให้
ทนัสมยัตามแผนงานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐ ส่วนธุรกิจอ่ืน เช่น ร้านขายของท่ีระลึก 
ส่วนใหญ่ยงัคงมีการรวมตวัคา้ขายในบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรเป็นหลกั โดยในบริเวณวดัมงคล
บพิตรมีร้านค้าทรงไทยหลายหลงัท่ีมีการประกอบธุรกิจขายอาหาร ชา กาแฟ ของกินเป็นหลกั 
อยา่งไรก็ตามผลจากการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวของรัฐก็ไดส่้งผลให้นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยากนัมากข้ึน ทาํให้การคา้ขายของท่ี
ระลึกใหก้บันกัเท่ียวสามารถจาํหน่ายมากข้ึน ผูค้า้ในบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรจึงไดป้รับตวัดว้ย
การสรรหาสินคา้ต่างๆท่ีหลากหลายมาจาํหน่ายเป็นของท่ีระลึก เช่นพดัขนนก ปลาตะเพียนสาน ซ่ึง
เป็นสินคา้หตัถกรรมท่ีทาํกนัมากในยา่นหวัแหลมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมถึงยงัมีการ
รับสินคา้จากภายนอก เช่นตะกร้าหวายจากอาํเภอโพธ์ิทอง จังหวดัอ่างทอง รวมถึง งอบ ระนาด 
กลองยาว และผา้ท่ีนาํมาจากภาคเหนือ15 เป็นตน้         

                                                             
14พรพจน์ สุขเกษม,การศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและ

จงัหวดัใกลเ้คียง (สุพรรณบุรี นครปฐม)”,(วิทยานิพนธ์ภาควิชาผงัเมือง บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2523), 120. 

15ขจรจบ กุสุมาวลี  “การจดัการ “พื้นท่ีประวติัศาสตร์” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร 
จ.พระนครศรีอยธุยา”. (วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542), 110. 



102 
 

 
 

                 ต่อมาในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) ในระยะ
น้ี กรมศิลปากรได้ดาํเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ช่ือ 
“โครงการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”อย่างเป็นทางการ ในพ.ศ. 2525 ซ่ึงเป็นการ
ดาํเนินงานไปพร้อมๆกบัโครงการอุทยานประวติัศาสตร์อ่ืนๆข้ึนทั ่วประเทศ16 ทั้งน้ีเพ่ือให้กรม
ศิลปากรไดมี้การดาํเนินงานดา้นอนุรักษโ์บราณสถานอยา่งต่อเน่ือง โดยในส่วนของดาํเนินงานดา้น
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดมี้การดาํเนินการอยา่งเด่นชดัมากข้ึน ทั้งโดย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ  การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาซ่ึงจังหวดัพระนครศรีอยุธยานับเป็นหน่ึงในจังหวดัลาํดับต้นๆท่ีได้รับการ
ส่งเสริม  ทั้ งน้ีได้เ ร่ิมต้นจากการพิจารณาถึงศักยภาพการท่องเท่ียว  ความพร้อมในการรับ
นักท่องเท่ียว เพ่ือจดัทาํแผนแม่บท17ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลอย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
อยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในพ.ศ. 2527 โดยจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไดร่้วมกบัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและกรมศิลปากรจดังาน “วนัแห่งประวติัศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ปี 2527” ข้ึนระหว่าง
วนัท่ี 2-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวต่อทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาว
ต่างประเทศ จะทาํการประชาสมัพนัธก์ารจดังานคร้ังน้ีไปทัว่โลก เพ่ือเป็นการชกัจูง
ชาวต่างประเทศให้เดินทางขา้มาท่องเท่ียวจังหวดัพระนครศรีอยุธยา อนัเป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

2. เพ่ือใหป้ระชาชนและเยาวชนชาวไทยไดร้ําลึกถึงประวติัศาสตร์ของสมยักรุงศรีอยุธยา
ซ่ึงเป็นราชธานีของไทยมาเป็นระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษตัริยป์กครองแผ่นดิน 
33 พระองค ์

                                                             
16พัฑร์  แตงพันธ์  “  การพัฒนา ชุมชน เ มืองกับการอนุ รักษ์โบราณสถานในเกาะ เ มือง

พระนครศรีอยธุยาและปริมณฑล พ.ศ.2482-2544”, 174. 

17การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 134. 
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3. เพ่ือพฒันาใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหเ้ป็นแหล่งท่องท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศ 

4. เพ่ือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทาํให้ประชาชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
และจงัหวดัใกลเ้คียงมีงานและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

5. เพ่ือส่งเสริมอุทยานประวติัศาสตร์ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาให้เป็นท่ีรู้จกัของ
ประชาชน18 

                 ในการจดังาน “วนัแห่งประวติัศาสตร์กรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2527” ไดใ้ชพ้ื้นท่ีหลกัของ
แหล่งท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาทั้งทางดา้นวิหารพระมงคลบพิตร สนามหน้าวดั
พระราม  คุม้ขนุแผน บึงพระราม ซ่ึงเป็นบริเวณกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัของ
จังหวัดเป็นท่ีจัดงาน ซ่ึงการจัดงานคร้ังน้ีได้ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมาย โดยมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวและจับจ่ายใช้สอยไม่ตํ่ากว่า 60 ลา้นบาท ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหาร 
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส่ง การก่อสร้าง ร้านขายของท่ีระลึก โรงแรม เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก19 อย่างไรก็ดี 
จากการสํารวจข้อมูลการตลาดประจาํปี 2525 – 2530 กลบัพบว่า จาํนวนท่ีพกัในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาเพิ่มข้ึนไม่มากนัก แต่มีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ข้ึนเป็นคร้ังแรกในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในบริเวณพ้ืนท่ีรอบนอกเกาะเมืองทางดา้นทิศตะวนัออก คือ โรงแรมอู่ทองอินน์
ในพ.ศ. 2528 มีจาํนวนห้องถึง 100 ห้อง การเกิดข้ึนของโรงแรมอู่ทองอินน์รอบนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา  สะท้อนให้เห็นถึงการเร่ิ มการขยายตัวเมืองออกภายนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา นอกจากนั้นยงัมีร้านอาหารท่ีไดม้าตรฐานเปิดบริการข้ึนอีกประมาณ 16-17 ร้าน 
โดยร้านอาหารท่ีเปิดเป็นลกัษณะร้านอาหารท่ีมีดนตรีเล่นในตอนกลางคืนดว้ย ไดแ้ก่ร้านคุณนิ ร้าน
พิมพา ร้านบา้นไทย และร้านบินหลา ร้านเหล่าน้ีตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนั คือบนถนนชีกุน อยูด่า้น

                                                             
18“ เ ร่ือ งงานวันแ ห่งประวัติศ าสตร์กรุ งศรีอยุธยา ,” เ อกสารประมวล เหตุการณ์สําคัญ

,ก/3/2557/48,(2527), สาํนกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

19เร่ืองเดียวกนั. 
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ตรงขา้มสถานท่ีท่องเท่ียวสาํคญัคือวดัราชบูรณะ20โดยการเกิดข้ึนของร้านแบบไนต์คลบัเช่นน้ี ได้
แสดงใหเ้ห็นถึงการเร่ิมขยายตวัของร้านอาหารสมยัใหม่เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะ 

                 ต่อมาเม่ือรัฐดาํเนินนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.
2530-2534) การดาํเนินแผนงานดา้นการท่องเท่ียวท่ียงัคงก็มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยนโยบาย
ในแผนงานด้านการท่องเท่ียวภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 น้ีได้
กาํหนดให้จังหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวหลกัของภาคกลางทางด้าน
ประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม และใหจ้งัหวดัมีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการและจดัสถานท่ีพกัแรมให้
นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวดั ดังนั้ นทางจังหวัดซ่ึงได้จัดตั้ งศูนยก์ลางบริการเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว ปรับปรุงสถานบริการเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวทั้ งทางด้านโรงแรม 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก รวมทั้ งพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะดวกในการเขา้ถึง และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใหเ้ป็นระบบเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัอ่ืนๆในภาคกลาง21 โดย
ในพ.ศ. 2530 ซ่ึงเป็นปีท่ีรัฐได้กาํหนดให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ ทางจังหวดั
พระนครศรีอยธุยาจึงไดพ้ฒันาอุทยานประวตัศิาสตร์โดยมีแผนงานในการดาํเนินการภายในจงัหวดั
เพ่ือรองรับปีท่องเท่ียวไทยไวห้ลากหลายดา้น ทั้งน้ีไดด้าํเนินการจดัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จงัหวดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มเกาะเมือง กลุ่มบางปะอิน และกลุ่มนครหลวง อย่างไรก็ดี
อุทยานประวติัศาสตร์ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
จงัหวดั ซ่ึงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัไดแ้ก่ พระราชวงัโบราณ วดัพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระ
มงคลบพิตร วดัราชบูรณะ วดัมหาธาตุ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเจา้สามพระยา 22 เป็นตน้    

 

                                                             
20สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ,ข้อมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปี 2529 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 44. 

21กระทรวงมหาดไทย สาํนกัผงัเมือง, ผังภาคกลาง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 4-2 : 4-23. 

22สถาบนัวิจยัทางสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2533),ผลการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวภาคกลาง (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,2533), 182. 
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ภาพท่ี 27-28 : พระราชวงัโบราณในเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 87-91. 
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ภาพท่ี 29 : วดัพระศรีสรรเพชญใ์นเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 92.     

 

ภาพท่ี 30 : วิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา : ชาญวิทย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ, อยุธยา : Discovering Ayutthaya (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์,2550),331. 
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                ภายใตน้โยบายการพฒันาอุทยานประวติัศาสตร์ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของทาง
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดส่้งผลใหมี้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใหค้วามสนใจ
เดินทางเขา้มาชมอุทยานประวติัศาสตร์ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
ถึงเดือนละประมาณ 300,000 คน อย่างไรก็ดี จากการคน้ควา้ข้อมูลจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในระหว่างพ.ศ. 2530 – 2534 นั้น ไม่พบหลกัฐานท่ีแสดงถึง
ตัวเลขจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในจังหวัดโดยตรง แต่มีงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดจ้ดัทาํ แผนหลักพัฒนาการท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

บริเวณใกล้เคียง เพ่ือเสนอต่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในพ.ศ. 2531 งานวิจัยดงักล่าวได้
ประมาณการตวัเลขจาํนวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาภายหลงัจากไดด้าํเนินงานตามแผนพฒันาการท่องเท่ียวเต็มศกัยภาพดงั
ตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 : ประมาณการจาํนวนนักท่องเท่ียวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาเม่ือมีการพฒันาเต็ม   
 ศกัยภาพการท่องเท่ียว ระหว่างพ.ศ. 2530-2534 

พ.ศ. 
จาํนวนนกัท่องเท่ียว 

ชาวต่างประเทศ ชาวไทย รวมทั้งหมด 

2530 168,376 447,936 616,312 

2531 185,544 478,306 663,850 
2532 203,048 504,969 710,017 
2533 222,027 537,114 759,141 
2534 242,637 568,912 811,549 

          

ท่ีมา : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,แผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคยีง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2531), 16. 
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แผนภูมิท่ี 1 : ประมาณการจาํนวนนักท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเม่ือมีการพฒันาเต็ม
 ศกัยภาพการท่องเท่ียว ระหว่างพ.ศ. 2530-2534 
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                  จากการประมาณการจาํนวนนักเท่ียวในงานวิจัยข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับสูง โดยมีการประมาณการว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในพ.ศ. 2534 มีจาํนวน 811,549 คน เพิ่ม
จากพ.ศ.2530 จาํนวน 195,237 คน คิดเป็นร้อยละ 31.68 นอกจากนั้นยงัมีขอ้มูลธุรกิจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาภายหลงัจากพ.ศ. 2530 ท่ีแสดงแนวโน้มท่ีสูงข้ึนของ
จาํนวนนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการประมาณการจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีแสดงขา้งตน้ ทั้ง
ทางด้านธุรกิ จ ท่ีพัก  ร้ านอาหาร  และ ร้านขายของท่ีระลึก  โดยท่ีพัก ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีในลกัษณะเป็นเกสท์เฮาส์เพิ่มจาํนวนห้องมากข้ึน ไดแ้ก่ ธงชยัเกสท์เฮาส์ 
จาํนวน 16 ห้องไผ่ทองเกสท์เฮาส์ จาํนวน 10 ห้อง บีเจเกทส์เฮาส์1 จาํนวน 8 ห้อง และบีเจเกสท์
เฮาส์2 จาํนวน 19 หอ้ง23 ซ่ึงธงชยัเกสทเ์ฮาส์และบีเจเกทส์เฮาส์มีตั้งอยูใ่นซอยจกัรพรรด์ิ ริมถนนบาง
เอียนอยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเท่ียววดัราชบูรณะ ส่วนไผท่องเกทส์เฮาส์ ตั้งอยูใ่นบริเวณตลาดเจา้พรหม
ซ่ึงเป็นยา่นเศรษฐกิจหลกัของเกาะเมือง 

                                                             
23สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ,ข้อมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปี 2533 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 118. 
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                ส่วนในการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาภายหลงัพ.ศ. 
2530 พบว่าร้านอาหารในเกาะเมืองส่วนใหญ่เป็นอาหารเก่าแก่ท่ีเปิดกิจการมานานหลายปี โดยมีท่ี
ตั้ งอยู่ในย่านการค้า เช่น ตลาดหัวรอและตลาดเจา้พรหม แต่เม่ือการท่องเท่ียวภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บความนิยมมากข้ึน ส่งผลให้เกิดการขยายตวัของร้านอาหารใหม่ๆมาตั้ งอยู่
ใกลก้บับริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวมากข้ึน  ดงัเช่นบริเวณใกลว้ดัราชบูรณะ วิหารพระมงคลบพิตร 
และบริเวณอ่ืนๆ ดงัตวัอยา่งร้านอาหารภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 : ร้านอาหารใหม่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างพ.ศ. 2531-2534 

ช่ือ สถานท่ีตั้ง 
อาหารปักษใ์ต ้ ถ.ชีกุน ตรงขา้มโรงเรียยธุยาวิทยาลยั อ.พระนครศรีอยธุยา 
บินหลา2 ถ.ชีกุน ตรงขา้มวดัราชบูรณะ อ.พระนครศรีอยธุยา 

สม้ ถ.ชีกุน ตรงขา้มวดัราชบูรณะ อ.พระนครศรีอยธุยา 
รุ่งฟ้า ถ.ชีกุน อ.พระนครศรีอยธุยา 

หอ้งอาหารสยาม ฒ.66 ถ.ชีกุน อ.พระนครศรีอยธุยา 
ไดเร็กเตอร์ ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยธุยา 

หอ้งอาหารสมญัญา ค. 9/27 ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยธุยา 
ก๋วยเต๋ียวนายไทร ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยธุยา 

ฉตัรวิสา ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยธุยา 
เรือนไทย ถ.นเรศวร อ.พระนครศรีอยธุยา 
ครัวแตน ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 
เรือนแพ ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 

หวา้กะหวาย ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 
เรือนเดิม ถ.อู่ทอง เยื้องวิทยาลยัอาชีวะศึกษา อ.พระนครศรีอยธุยา 

ร้านอาหารคุณ ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 
หอ้งอาหารเรือนรับรอง 13/-2 ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 

ร้านโรดิโอ ถ.อู่ทอง หนา้วิทยาลยัการต่อเรือ อ.พระนครศรีอยธุยา 
สวนอาหารโอ ถ. 66/5 ม.3 ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยธุยา 
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ตารางท่ี 5 : ร้านอาหารใหม่ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาระหว่างพ.ศ. 2531-2534 (ต่อ) 
 

  ท่ีมา : รวบรวมจาก สาํนักงานงานพาณิชยจ์งัหวดั,ข้อมูลการตลาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างพ.ศ.2531, 2533-2534 (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.).   

                 การเกิดข้ึนของร้านอาหารใหม่ๆใกลก้บับริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวนับตั้ งแต่พ.ศ. 2530 มี
ส่วนทาํใหเ้กิดยา่นการคา้ขนาดเล็กในบริเวณอ่ืนๆของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานอกเหนือจาก
บริเวณตลาดหวัรอและตลาดเจา้พรหมซ่ึงเป็นยา่นตลาดการคา้เดิม ดงัเช่นกลุ่มร้านอาหารท่ีตั้ งอยูริ่ม
ถนนชีกุนซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของวดัมหาธาตุและวดัราชบูรณะ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่ของร้านอาหารเหล่าน้ี
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย รวมทั้งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมากบับริษทันาํเท่ียวหรือบริษทัทวัร์เป็น
หลกั 

                นอกจากการขยายตวัของร้านอาหารแลว้ ยงัมีการขยายตวัของธุรกิจจาํหน่ายของท่ีระลึกท่ี
เพิ่มจาํนวนมากข้ึน โดยเฉพาะในบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํไปจาํหน่ายเป็นของท่ี
ระลึกส่วนหน่ึง เป็นสินค้าท่ีมีการผลิตอยู่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จากแหล่งผลิตสาํคญั 3 
แหล่งไดแ้ก่  1.)แหล่งผลิตหวัโขนท่ีตาํบลท่าวาสุกรี ตั้ งอยู่ท่ีชุมชนหัวแหลมดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของเกาะเมือง มีการทาํหตัถกรรมประเภทหัวโขนแบบดั้ งเดิม ลกัษณะสินคา้มีทั้ งหัวโขนท่ีมี
ขนาดเล็กเพ่ือการเก็บสะสมและเป็นของท่ีระลึกและมีการผลิตหัวโขนขนาดใหญ่เพ่ือใชใ้นการ

ช่ือ สถานท่ีตั้ง 
ไก่ยา่งแม่ผอ่งศรี ถนนสาย 1 ต.หอรัตนไชย 

หอ้งอาหารสมาคมกีฬากรุงเก่า ง. 10/6 ม.4 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยธุยา 
วงัหนา้ ขา้งโรงหนงัเจา้พระยา อ.พระนครศรีอยธุยา 

สวนอีสาน ขา้งโรงหนงัเจา้พระยา อ.พระนครศรีอยธุยา 
แกว้กาญจน ์ ศนูยก์ารคา้ตลาดเจา้พรหม อ.พระนครศรีอยธุยา 
หายห่วง ตรงขา้มวิหารพระมงคลบพิตร อ.พระนครศรีอยธุยา 
ซง้โภชนา ถ.บางเอียน อ.พระนครศรีอยธุยา 

ฟุ้ง หนา้เทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ริมทาง ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยธุยา 
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แสดงจริงหรือไหวค้รู  2.)แหล่งผลิตปลาตะเพียนใบลาน มีแหล่งผลิตและจดัจาํหน่ายภายในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยา 3 แห่งไดแ้ก่ ชุมชนหัวแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี หมู่ท่ี 1 ตาํบลประตูชยั และ
ร้านรัตนไชย ถ.โรจนะ ซ่ึงสินคา้มีลกัษณะเป็นงานหตัถกรรมโมบายปลาตะเพียนท่ีมีสีสันสวยงาม 
ส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์ ผูผ้ลิตบางรายอาจมีการดดัแปลงใบลานให้เป็นรูปนกหรือผีเส้ือ และ3.)
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัมุก ตั้งอยูท่ี่ตาํบลท่าวาสุกรี ลกัษณะสินคา้เป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองประดบั
มุกประเภทโตก เตียบ ตะลุ่ม ก๋ี ก๋ีญวน ถาดผลไม ้กระบะ 8 เหล่ียม โต๊ะหมู่บูชา งานผลิตมีความ
ประณีตตอ้งใชช่้างผูท่ี้มีความชาํนาญในการผลิตมาก ราคาจึงค่อนขา้งสูง แต่สามารถซ้ือหาเป็นของ
ท่ีระลึกได2้4       

                อยา่งไรก็ดี นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือของท่ีระลึกไดจ้ากทั้ งในแหล่งผลิตภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาโดยตรง แต่นกัท่องเท่ียวมกันิยมซ้ือสินคา้จากร้านขายของท่ีระลึกบริเวณวิหาร
พระมงคลบพิตรมากกกว่าเพราะมีจาํนวนร้านคา้ให้เลือกซ้ือถึงกว่า 200 ร้าน อีกทั้ งยงัมีสินคา้ท่ีมี
ความหลากหลายมากกว่า มีทั้ งสินคา้หัตถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีรับมาจากแหล่งผลิตทั้ งต่างอาํเภอ
และต่างจงัหวดัรวมทั้งสินคา้ท่ีเป็นของทานเล่น เช่นขา้วเกรียบ ผลไมแ้ช่อิ่ม พุทรากวน ทาํใหร้้านคา้
บริเวณวิหารพระมงคลบพิตรเป็นแหล่งจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีสินคา้ครบครันมากท่ีสุด ดงัตวัอยา่งสินคา้
ในร้านคา้บริเวณวิหารพระมงคลบพิตรท่ีแสดงในตารางท่ี 6 

 

 

 

 

 

                                                             
24ภาควิชาผงัเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานฉบับสมบูรณ์ 

การศึกษาเบ้ืองต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคียง,(ม.ป.ท., 2528), 146-
148. 
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ตารางท่ี 6 : ตวัอยา่งสินคา้ท่ีระลึกในร้านคา้บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก วนิดา หาญเจริญ, ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของการจ้างงานในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา (ม.ป.ท.,2534),34. 

ประเภทสินคา้ สถานท่ีผลิตและสถานท่ีจาํหน่าย 
ปลาตะเพียนใบลาน ต.ท่าวาสุกรี/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
หวัโขน ต.ท่าวาสุกรี/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองดนตรี  ต.บา้นป้อม2ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ดอกไมโ้สน  ต.คลองสวนพล/ูร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองป้ันดินเผา  ต.คลองสระบวั/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ผลไมก้วน  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ขา้วเกรียบกุง้  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ไมแ้กะสลกั  ต.บา้นใหม่ ,ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองจกัสาน  อยธุยา,อ่างทอง/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
งอบใบลาน  อ.บางปะหนั/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
มีดอรัญญิก  อ.นครหลวง/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองทองเหลือง  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ผลไมป้ระดิษฐ ์  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ผา้ไหม - บาติก  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ผลิตภณัฑช์าวเขา  จ.เชียงใหม่/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองเขิน - เงิน  จ.ลาํพนู/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
เคร่ืองหนงั  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
ผลิตภณัฑจ์ากหอยมุก  ต.ท่าวาสุกรี/ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
อ่ืนๆ  ร้านคา้วิหารพระมงคลบพิตร 
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                  จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่าไดว้่า นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวซ่ึงเป็น
นโยบายหน่ึงท่ีอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 4-6 ของรัฐบาลนั้นไดส่้งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาใหมี้การพฒันาจากเมืองท่องเท่ียว
ทางประวัติศาสตร์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ท่ีโดดเด่นของประเทศไทย  เน่ืองจากจังหวัด
พระนครศรีอยธุยามีศกัยภาพในดา้นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม อีกทั้งยงั
มีเสน้ทางการคมนาคมท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก จึงเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ รวมนกัเรียนนกัศึกษาเขา้มาท่องเท่ียวเพื่อเขา้ชมโบราณสถานและโบราณวตัถุ
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลทําให้ธุรกิจด้านการท่องเท่ียวเร่ิมมีการขยายตัวทั้ งธุรกิจท่ีพัก 
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก อยา่งไรก็ดีการขยายตวัของธุรกิจในเกาะเมืองมีการเปล่ียนแปลงใน
ระดบัท่ีต่างกนั กล่าวคือ ธุรกิจท่ีพกั เป็นธุรกิจท่ีมีการขยายตวันอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากปัจจยัดา้นกายภาพ
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีตั้งอยูใ่กลก้รุงเทพมหานคร นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไป-กลบั
ได้ภายในวนัเดียว สถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะเมืองอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนั ทาํให้สามารถ
ประหยดัเวลาในการเดินทางไดม้าก จึงส่งผลใหค้วามตอ้งการในการพกัแรมของนกัท่องเท่ียวมีนอ้ย 
อุปสรรคท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือขอ้จาํกดัในการสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในเกาะเมือง ซ่ึง
ขดักบัหลกัการอนุรักษ์โบราณสถานภายในเกาะเมือง เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงทาํให้บริเวณย่านการค้า
สามารถขยายตวัไดเ้ฉพาะทางทิศตะวนัออกซ่ึงหนาแน่นไปดว้ยบา้นเรือน อาคารร้านคา้ของราษฎร
จึงไม่สามารถขยายตัวเพิ่มข้ึนไดอี้ก ด้วยเหตุน้ีธุรกิจโรงแรมจึงเร่ิมขยายออกนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไปทางดา้นทิศตะวนัออก ดงักรณีของการสร้างโรงแรมใหม่ เช่น โรงแรมอู่ทอง
อินน์ ในพ.ศ.2528 และโรงแรมอยธุยาแกรนดโ์ฮเต็ล ในพ.ศ.2530  

                 อยา่งไรก็ตาม แมว้่าการขยายตวัของท่ีพกัในเกาะเมืองไดมี้การพฒันาในระดบัตํ่าโดยไม่
เป็นไปตามแผนงานดา้นการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร แต่ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวอ่ืนๆเช่น ร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึก มีการขยายตวัในระดบัสูง ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนร้านอาหารท่ีเพิ่มข้ึนจากก่อน
พ.ศ.2530 จาํนวน 16-17  ร้านเพิ่มเป็นจาํนวนประมาณ 42 ร้าน ในพ.ศ. 2534 โดยบริเวณท่ีตั้ งของ
ร้านอาหารก็มิไดมี้การกระจุกตวัอยู่ในย่านการคา้เพียงบริเวณเดียว แต่มีการกระจายตัวไปยงัจุด
ต่างๆรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเช่น รอบถนนอู่ทอง ริมถนนโรจนะ และถนนสายหลกั
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ภายในตวัเมือง เช่นถนนสาย 1 คือถนนชีกุน ซ่ึงเคยเป็นจุดท่ีมีผูค้นอยู่อาศยับางตา ได้มีการพฒันา
เป็นบริเวณท่ีมีผูค้นอยูอ่าศยัและประกอบธุรกิจมากข้ึน  

                  นอกจากน้ีจากการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียวภายในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยุธยาดงัท่ีไดก้ล่าวมา การดาํเนินนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 4-6 ย ังได้ส่งผลให้เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัในระดบัประเทศ เน่ืองจากมีแหล่งโบราณสถานอนัประกอบไปดว้ย
พระราชวงัโบราณและวดัวาอารามท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมยักรุงศรีอยธุยาเป็นเมืองหลวง
ของประเทศไทย อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมท่ีมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น จึงส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวต่างประเทศและชาวไทยมีความสนใจเขา้มา
เท่ียวชมเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงการจดัทาํแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพฒันานคร
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาในพ.ศ. 2530 เม่ือประเทศไทยไดร่้วมเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าดว้ย
การคุม้ครองมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติของโลกในพ.ศ. 2530 ซ่ึงจดัตั้งข้ึนโดยองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งองคก์ารสหประชาชาติ หรือยเูนสโก เป็นองค์การท่ีทาํหน้าท่ี
ในการพิจารณาสถานท่ีสาํคญัต่างๆใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกอนัทรงคุณค่าของโลก25 ประเทศไทย
ซ่ึงเป็นหน่ึงในภาคีสมาชิกจึงไดเ้สนอช่ือพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ยเูนสโกพิจารณาคดัสรรให้ข้ึน
บญัชีเป็นมรดกโลก เน่ืองจากไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาใน
ฐานะเป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัทั้งในระดบัชาติและระดบัโลก ดงัท่ีนายทวีศกัด์ิ 
เสนาณรงค ์อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้น ไดก้ล่าวว่า 

                  กรมศิลปากรไดด้าํเนินการศึกษาข้อมูล ความสําคญั และบทบาทของกรุงศรี
อยุธยาท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมของชาติ และไดเ้ล็งเห็นว่ากรุงศรี
อยุธยาเป็นนครประวติัศาสตร์ท่ีมีความสําคัญ มิใช่เฉพาะระดับชาติเท่านั้ น แต่ย ังมี

                                                             
25 ชาญวิทย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการ, อยธุยา : Discovering Ayutthaya, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์,2550), 331. 
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ความสําคญัระดบัโลก และกาํลงัอยู่ในระหวา่งการดาํเนินการเสนอใหข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีการอนุรักษแ์ละพฒันานครประวติัศาสตร์แห่งน้ีใหด้าํรงอยู่สืบไป...26 

      จากคุณค่าและความสาํคญัของเมืองพระนครศรีอยุธยาดงัท่ีอธิบดีกรมศิลปากรได้
นาํเสนอเพ่ือพิจารณาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ณ กรุงคาเธจ์ 
ประเทศตูนีเซีย จึงไดมี้มติใหข้ึ้นทะเบียนอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไวใ้นฐานะมรดก
โลก เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 ดว้ยหลกัการและเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

1. กรุงศรีอยธุยาเป็นตวัแทนถึงความเป็นเยี่ยมในการสร้างสรรค์อนัทรงคุณค่า และการ
เลือกสรรตาํแหน่งท่ีตั้งของพระนครใหเ้หมาะสมกบัความซบัซอ้นของลกัษณะ ผงั
เมืองเฉพาะตวัของชุมชนท่ีอาศยัการสญัจรทางนํ้ าเป็นหลกั อนัเป็นธรรมชาติการตั้ ง
ถิ่นฐานแบบไทยๆ ลกัษณะดงักล่าวสะทอ้นถึงพ้ืนฐานวฒันธรรมท่ีสนองตอบความ
ตอ้งการในการรักษาพระนคร การป้องกันการรุกรานของขา้ศึกศตัรู และความ
ตอ้งการในการจัดระบบสาธารณูปการได้อย่างเหมาะสมกับสังคมพระนคร อนั
เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดพฒันาการสู่ความรุ่งเรืองในยามสงบสุข 

2. กรุงศรีอยธุยาเป็นแม่แบบสาํคญัในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ อนัเป็นการชะลอเอา
ความงาม ความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยามาไวทุ้กแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นระเบียบผงั
เมือง การจดัวางอาคาร ช่ือสถานท่ีต่างๆ ลกัษณะอาคารบา้นเรือน การอยู่อาศยัใน
เรือนแพ ลกัษณะและการใชเ้รือพระท่ีนัง่ ตลอดจนถึงวิธีการดาํเนินชีวิต 

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ของนครประวติัศาสตร์แห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ ด้าน
ประวติัศาสตร์ และดา้นอารยธรรม จะหานครโบราณใดเทียบไดใ้นเอเชียหรือใน
โลกเป็นไม่มี 

4. อาคารโบราณสถานแต่ละหลงัในพระนครศรีอยุธยามีลกัษณะการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นในภาคพ้ืนเอเชีย ลกัษณะของส่ิงก่อสร้าง

                                                             
26กองโบราณคดี กรมศิลปากร, แผนแม่บทนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, (ม.ป.ท., 2533),

ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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หลายอยา่ง เช่น เจดีย ์ปรางค ์และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่สามารถพบเห็นในท่ี
อ่ืนๆ แมส่ิ้งก่อสร้างเหล่าน้ีจะมีกาํเนิดท่ีมีอายุยืนยาวมาก่อนกรุงศรีอยุธยาเรือง 
อาํนาจ แต่ลกัษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในสมยัอยุธยา แสดงให้เห็นถึง
พฒันาการท่ีต่อเน่ืองทางสถาปัตยกรรมมาสู่ลกัษณะท่ีเป็นแบบไทยแท้ และไม่
สามารถสร้างทดแทนไดใ้นปัจจุบนั27      

               จากหลกัการและเหตุผลขององค์กรยูเนสโกท่ีกล่าวมาทั้ งหมด ไดส้ะทอ้นให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้พฒันาเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบัโลกจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ.2534 ซ่ึงยิ ่งมีส่วนส่งเสริม
ใหเ้กาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรมของไทยและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เขา้มาเท่ียว
ชมกนัอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั            

 

                      4.3 การขยายตวัของย่านการค้าใหม่ “ตลาดแกรนด์”นอกเกาะเมอืงพระนครศรีอยธุยา

ตั้งแต่พ.ศ.2530 

                นบัตั้งแต่พ.ศ. 2525 เป็นตน้มา เม่ือเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเจริญมากอนัสืบ
เน่ืองมาจากการขยายตวัของยา่นการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเป็นเมือง
อุทยานประวติัศาสตร์ แต่ด้วยขอ้จาํกัดในการก่อสร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาซ่ึงขดักบัหลกัการอนุรักษโ์บราณสถานภายในเกาะเมือง จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
สร้างตึกแถวหรืออาคารพาณิชยไ์ดอ้ย่างอิสระ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงอยู่ในภาวะเมืองท่ี
เติบโตชา้ มีการเปล่ียนแปลงของประชากรและจาํนวนบา้นเรือนในเขตเทศบาลเพิ ่มข้ึนในระดบัตํ่า 
ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางและแผนภูมิแสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนบา้นเรือนในระหว่างพ.ศ. 
2520 – 2534 ดงัน้ี             
                                                             

27คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สัญจรนครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา, 
(กรุงเทพฯ: บริษทัออลอินวนัฟาสทป์ร๊ิน จาํกดั, 2537), 90,95. 
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ตารางท่ี 7 : จาํนวนประชากรและจาํนวนบา้นในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาระหว่างพ.ศ. 
 2520-2534 

ปี พ.ศ. จาํนวนประชากร (คน) จาํนวนบา้นเรือน (หลงั) 
2520 49,734 9,685 
2521 50,592 9,763 
2522 51,179 9,959 
2523 51,628 10,211 
2524 52,212 10,415 
2525 53,991 10,732 
2526 55,319 11,092 
2527 56,963 11,164 
2528                59,214 11,395 
2529 60,511 11,495 
2530 61,076 11,795 
2531 60,847 12,071 
2532 61,284 12,369 
2533 61,185 12,711 
2534 60,561 13,029 

 

ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 32 พ.ศ. 

2519 – 2523 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.),68. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 33 

พ.ศ. 2524 – 2527(กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 80. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 34 

พ.ศ. 2528 – 2529 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 50. 
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 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 35 

พ.ศ. 2530 – 2531 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 26. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 36 

พ.ศ. 2532 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 38. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 37 

พ.ศ. 2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 34. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 38 

พ.ศ. 2534 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 32. 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 39 

พ.ศ. 2535 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ม.ป.ป.), 36.          

 

 แผนภูมิท่ี 2 : จาํนวนประชากรและจาํนวนบา้นในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยาระหว่างพ.ศ.
  2520-2534 
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 จากจาํนวนประชากรและจาํนวนบา้นเรือนในตารางและแผนภูมิขา้งตน้ แสดงให้เห็น
ว่าจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยาตั้งแต่พ.ศ. 2520 มีอตัราการเพิ ่มข้ึนอย่าง
สมํ่าเสมอแต่เป็นการเพิ่มข้ึนในระดับท่ีไม่สูงมากนัก แต่ต่อมาในช่วงพ.ศ. 2530 กลบัพบว่า 
ประชากรในเขตเทศบาลมีการเพิ่มข้ึนและลดลงสลบัไปมา ซ่ึงเป็นอตัราการเพิ ่มข้ึนท่ีไม่แน่นอน 
ทั้งน้ีอาจเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัในการขยายตวัของชุมชนและย่านการคา้ภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาท่ีสําคัญคือ การดาํเนินงานด้านอนุรักษ์โบราณสถานตามโครงการอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และการดาํเนินงานตามพระราชบัญญัติการผงัเมืองท่ีออก
กฎกระทรวงทุกๆ 5 ปี เพ่ือกาํหนดทิศทางการเจริญเติบโตของเมืองพระนครศรีอยธุยาในดา้นการใช้
ท่ีดิน รวมทั้ งวางแผนการปรับปรุงถนนช่วงต่างๆในเกาะเมืองเพ่ือการพฒันาให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินโครงการอนุรักษแ์ละพฒันานครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา28 ทั้งน้ี
ในพ.ศ. 2529 สํานักผงัเมืองได้ออกแผนผังก ําหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินของชุมชนเมือง
พระนครศรีอยุธยาทั้ งภายในเกาะเมืองและบริเวณโดยรอบ ซ่ึงสาํนักผงัเมืองมีนโยบายมาตรการ
จดัระบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถรองรับและสอดคลอ้งกบัการขยายตวั
ของชุมชน ดงัแผนท่ีท่ี 12 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

28พัฑร์  แตงพันธ์  “  การพัฒนา ชุมชน เ มืองกับการอนุ รักษ์โบราณสถานในเกาะ เ มือง
พระนครศรีอยธุยาและปริมณฑล พ.ศ.2482-2544, 198. 
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แผนท่ีท่ี 12 : แผนผงักาํหนดการใชท่ี้ดินของตวัเมืองพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2529 

 

ท่ีมา: ดดัแปลงจากจาก แผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกระทรวงฉบบัท่ี 23 (พ.ศ.
2529) ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518,ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 
205 (21 พ.ย. 2529). 

                 จากแผนผงัขา้งตน้ซ่ึงแสดงให้เห็นการใชท่ี้ดินเพ่ือประโยชน์ต่างๆ โดยพ้ืนท่ีสีเขม้ดา้น
ทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ไดถ้กูกาํหนดใหเ้ป็นท่ีดินประเภทพาณิชกรรมและท่ี
อยูอ่าศยัหนาแน่นมาก ส่วนพ้ืนท่ีสีเขม้บริเวณกลางเกาะเมืองคือสถาบนัการศึกษา สถานท่ีราชการ 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ส่วนพ้ืนท่ีท่ีเหลือกาํหนดให้เป็นท่ีดินเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
และท่ีดินท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย29การกาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในลกัษณะดงักล่าวจะเห็นได้
อยา่งชดัเจนว่า      มีการกาํหนดการใชพ้ื้นท่ีภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพ่ือเป็นย่านพาณิช
ยกรรมและท่ีอยู่อาศยัจาํกดัเฉพาะทางบริเวณทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเพียง
ดา้นเดียวเท่านั้น ซ่ึงนโยบายดงักล่าวจึงส่งผลต่อการขยายตวัของย่านการคา้ใหม่ของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาท่ีไดมี้การขยายความเจริญออกไปภายนอกเกาะเมืองทางดา้นทิศตะวนัออกมาก

                                                             
29กฎกระทรวงฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2529) ออกความตามในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518, ราช

กิจจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 205 (21 พ.ย. 2529): 3-4. 
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ยิง่ข้ึนโดยเฉพาะการขยายตวัไปตามถนนโรจนะซ่ึงเป็นถนนสายหลกัท่ีตดัมาจากถนนสายเอเชียเพ่ือ
เขา้สู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาดา้นสะพานปรีดี-ธาํรง โดยการขยายตวัของย่านการคา้ใหม่ใน
พ้ืนท่ีน้ีเร่ิมตน้จากการก่อสร้างตลาดสมจิตร ซ่ึงเป็นตลาดของเอกชนท่ีสร้างข้ึนในพ.ศ. 2526 โดยมี
การสร้างอาคารพาณิชยริ์มถนนโรจนะ ส่งผลใหร้้านคา้และพ่อคา้แม่คา้หาบเร่ต่างๆไดย้า้ยมาทาํการ
คา้ขายรอบตลาดแห่งใหม่บริเวณริมถนนโรจนะ30 จึงส่งผลใหพ้ื้นท่ีบริเวณริมถนนโรจนะเร่ิมพฒันา 
โดยมีนกัลงทุนจากตวัเมืองพระนครศรีอยธุยาท่ีมองเห็นลู่ทางในการขยายธุรกิจ เขา้มาสร้างโรงแรม
ชั้นหน่ึงบริเวณริมถนนโรจนะเมื่อพ.ศ. 2528 โรงแรมใหม่น้ีมีช่ือว่า “โรงแรมอู่ทองอินน์” ซ่ึงเป็น
โรงแรมในเครือธุรกิจของนายทรง ธีระพนัธ์เจริญ ผูก่้อตั้ งโรงแรมอู่ทองในตาํบลหัวรอ และ
ศนูยก์ารคา้ตลาดเจา้พรหมในตาํบลหอรัตนไชย31 โรงแรมอู่ทองอินน์ นับเป็นโรงแรมชั้นหน่ึงแห่ง
แรกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีจาํนวนหอ้ง 100 หอ้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกให้บริการครบ
ครันทั้งหอ้งพกัติดแอร์ หอ้งอาหารท่ีมีความหรูหรา หอ้งประชุม หอ้งจดัเล้ียงท่ีรองรับจาํนวนคนได ้
200-300 คน ลอบบ้ี ลิฟต ์ท่ีจอดรถ โดยคุณพงศพ์รหม ธีระพนัธ์เจริญ ผูบ้ริหารโรงแรมอู่ทองอินน์ 
ทายาทของนายทรง ธีระพนัธเ์จริญ ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของลกูคา้ท่ีเขา้มาพกัโรงแรมอู่ทองอินนว์่า                    

             พอสร้างโรงแรมเสร็จปีแรก ไดมี้บริษทัเอม่ีทวัร์ ซ่ึงเป็นทวัร์อินบาวน์ (ทวัร์นํา
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศ) เขา้มาติดต่อนาํนกัท่องเท่ียวเขา้
มาพกั และมีนักท่องเท่ียวเข้ามาพกัเร่ือยๆ โดยนักท่องเท่ียวตลาดหลกัคือญี่ ปุ่น ตลาด
รองลงมาคือกลุ่มสแกนดิเนเวยี ต่อมาเม่ือมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมข้ึน จึงไดลู้กคา้จาก
นิคมอุตสาหกรรมด้วย โดยลูกค้าจากนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากเป็นวิศวกรซ่ึงต้องมา
ควบคุมการสร้างโรงงานและวศิวกรดาํเนินงาน ซ่ึงลูกคา้กลุ่มวิศวกรมีการเขา้พกัเป็นระยะ
เวลานานตั้งแต่ 5 เดือน 1 ปี หรือกระทัง่ 3-4 ปี เน่ืองจากตอ้งควบคุมการสร้างโรงงานเป็น

                                                             
30คมกฤษ เง่าวีระกูล “ การวางผงัเฉพาะพื้นท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยุธยา”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต (ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั), 2539,74. 

31สัมภาษณ์นางอรสา ปุญญาภินิหาร อายุ 69 ปี, ร้านศิริบุญญา ตลาดเจ้าพรหม ค 1/22-23 หมู่ 3      
ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา , 5 พ.ค. 2558. 
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เวลานาน ทางโรงแรมจึงไดลู้กคา้จากทางนิคมอุตกรรมเป็นตลาดหลกัเช่นเดียวกบัตลาดกรุ๊ป
ทวัร์ท่องเท่ียวดว้ย...32  

              นอกจากน้ี ภายหลงัจากการสร้างโรงแรมอู่ทองอินน์ ไดส่้งผลให้ท่ีดินบริเวณริมถนนโรจ
นะมีราคาสูงข้ึน และมีผูค้นไปจบัจองซ้ือท่ีดินตามกนัเป็นจาํนวนมาก33 ซ่ึงในเวลาต่อมาไดเ้ร่ิมมีการ
สร้างอาคารพาณิชย ์และตึกแถวเรียงรายไปตามริมสองฝั่งของถนนโรจนะอยา่งต่อเน่ือง       

 

 

ภาพท่ี 31 : โรงแรมอู่ทองอินน์ สร้างเม่ือพ.ศ. 2528 บริเวณริมถนนโรจนะ 

                 เอ้ือเฟ้ือภาพจากคุณพงศพ์รหม ธีระพนัธเ์จริญ                 

  

                                                             
32สัมภาษณ์คุณพงศ์พรหม ธีระพันธ์ เจ ริญ  อายุ 58 ปี , บ้านเลขท่ี  55/2 ต.คลองสวนพลู                      

อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา, 30 มิ.ย. 2558. 

33สัมภาษณ์นางอรสา ปุญญาภินิหาร อายุ 69 ปี, ร้านศิริบุญญา ตลาดเจ้าพรหม ค 1/22-23 หมู่ 3       
ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา , 5 พ.ค. 2558. 
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 ต่อมาในพ.ศ. 2530 ไดมี้การสร้างโรงแรมชั้นหน่ึงข้ึนอีกแห่งหน่ึง คือ “โรงแรมอยุธยา
แกรนด์โฮเต็ล”  เป็นโรงแรมท่ีมีจาํนวน 122 ห้อง34 ตั้ งในอาํเภออุทยัซ่ึงเป็นอาํเภอท่ีติดกบัอาํเภอ
พระนครศรีอยุธยาด้านถนนโรจนะเช่นเดียวกัน  ต่อมาในพ.ศ.2533 ไดมี้การจัดตั้ งสถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในอาํเภออุทยัตั้ งอยูใ่กลก้บัโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล การ
ก่อสร้างโรงแรมและสถานีขนส่งดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึงการขยายตวัของย่านการคา้ท่ีขยายตวั
ออกมาอยูร่อบนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน โดยย่านการคา้ท่ีเกิดข้ึนใหม่ในบริเวณน้ี 
ชาวเมืองอยุธยาเรียกว่า “ตลาดแกรนด์” ประกอบด้วยห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้พาณิชย  ์ตลาดสด 
ตลาดนดัตอนเยน็ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพกั สถานบนัเทิง และสถานบริการต่างๆเช่น ผบั บาร์ คารา
โอเกะ นอกจากนั้นยา่นการคา้น้ียงัเป็นบริเวณสาํหรับจดัแสดงวงดนตรีสากล (คอนเสิร์ต) ซ่ึงนับว่า
เป็นการขยายสถานบนัเทิง สถานบริการและการคา้ มาทางทิศตะวนัออกของเกาะเมืองมากยิ ่งข้ึน
ตามลาํดบั โดยการขยายตวัของยา่นการคา้ใหม่ๆเหล่าน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยลดความแออดัของ
ยา่นการคา้และยา่นท่ีอยูอ่าศยัภายในเกาะเมอืงพระนครศรีอยธุยาไดเ้ป็นสาํคญั ดงัแผนท่ีท่ี 13       

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ,ข้อมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปี 2531 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 28. 
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แผนท่ีท่ี 13 : การขยายตวัของย่านการคา้ใหม่ “ตลาดแกรนด์”ในพ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยา 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนผงัแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งทา้ยกระทรวงฉบบัท่ี 23 (พ.ศ.2529) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518,ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 205 
(21 พ.ย. 2529). 

                 จากการเปล่ียนแปลงของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระหว่างพ.ศ.2520 -2534 ท่ีได้
กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นว่า ในช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีมีการขยายตวัของย่านการคา้ข้ึนใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาจากตลาดหวัรอมายงัตลาดเจา้พรหมนับตั้ งแต่พ.ศ. 2520 โดยตลาดเจา้
พรหมกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา ทั้งน้ีเพราะสินคา้และ
การบริการของตลาดเจา้พรหมมีครบครันและทนัสมยัมากกว่า อีกทั้ งยงัเป็นย่านการคา้ใหม่ท่ีเป็น
แหล่งท่ีตั้งของสถาบนัการเงิน สถานีขนส่งระหว่างเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยากบัอาํเภอรอบนอก 
รวมทั้งระหว่างเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยากบักรุงเทพฯอีกดว้ย ประกอบดว้ยในช่วงระหว่างพ.ศ.
2520-2534 จังหวัดพระนครศรีอยุธยายงัได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 4-6 ซ่ึงมีส่วนกระตุ้นให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเขา้มาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ใน
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามากข้ึน จึงส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว โดยเฉพาะธุรกิจ



125 
 

 
 

ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาขยายตัวมากข้ึน แต่
เน่ืองจากขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากการจดัตั้ งอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยานับตั้ งแต่พ.ศ. 2525 
ซ่ึงกรมศิลปากรและสํานักผ ังเมืองได้มีนโยบายอนุรักษ์โบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาและมีการเขา้ไปวางแผนการใชท่ี้ดินเพ่ือจาํกดัเขตพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศยั
ออกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาโดยใหค้วามสาํคญักบัการอนุรักษโ์บราณสถาน ดว้ยเหตุน้ีจึง
ส่งผลให้ย่านการคา้ภายในเกาะเมืองขยายตวัไม่ไดอี้กต่อไป จึงจาํเป็นตอ้งขยายตวัออกนอกเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาไปทางทิศตะวนัออกตามขอ้กาํหนดของสาํนกัผงัเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากการ
ขยายตวัของย่านการค้าแห่งใหม่ไปทางริมถนนโรจนะคือย่าน “ตลาดแกรนด์”ซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของ
โรงแรมชั้นหน่ึงท่ีสร้างข้ึนใหม่ คือโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล รวมทั้ งยงัมีร้านคา้ ร้านบริการ 
สถานบันเทิงเกิดข้ึนใหม่เป็นจํานวนมาก  เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ืออุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก
ในพ.ศ. 2534แล้ว  เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยายิ ่งได้รับการพัฒนาเป็นเมืองท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีตอ้งมีการดาํเนินงานอนุรักษ์อย่างเหมาะสมยิ ่งข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขของการอนุรักษ์
โบราณสถานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา จึงผลกัดนัใหค้วามเจริญของยา่นการคา้ใหม่ๆตอ้ง
ขยายตวัออกนอกเกาะเมืองมากยิง่ข้ึนตามลาํดบั 
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 บทท่ี 5  

บทสรุป 

 

                   หลงัจากสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดถู้กทิ้ง
ใหร้กร้างและไม่ปรากฏว่ามีราษฎรอยู่อาศยั โดยมีฐานะเป็นเมืองจตัวาท่ีข้ึนตรงต่อกรุงธนบุรีและ
กรุงเทพฯตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม ในบริเวณริมฝั่ งแม่นํ้ ารอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
โดยเฉพาะบริเวณแม่นํ้ าป่าสักทางทิศตะวนัออก แม่นํ้ าลพบุรีหรือคลองเมืองทางทิศเหนือ และ
แม่นํ้ าเจ้าพระยาทางทิศตะวนัตกและทิศใต้ได้ปรากฏมีราษฎรกลับเข้ามาอยู่อาศัยในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากปัจจยัจากความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีซ่ึงมีลกัษณะชุมทางแม่นํ้ าซ่ึง
เอ้ือต่อการอยูอ่าศยั จึงส่งผลใหบ้ริเวณริมฝั่งแม่นํ้ าดงักล่าวรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีราษฎร
อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ดี เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาเร่ิมไดรั้บการฟ้ืนฟูเป็นคร้ังแรกใน
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) โดยพระองค์โปรดเกลา้ฯ ให้สร้าง
พระราชวงัข้ึนในบริเวณริมแม่นํ้ าป่าสักดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ตรงบริเวณวงั
หนา้เดิมของกรุงศรีอยธุยาซ่ึงถกูไฟไหมห้มด และไดพ้ระราชทานนามว่า “พระราชวงัจนัทรเกษม”  
นอกจากน้ีรัชกาลท่ี 4 ยงัมีพระบรมราชโองการให้พระยาชยัวิชิตเจา้เมืองกรุงเก่า ยา้ยจวนมาตั้ งอยู่
ใกล้ๆ พระราชวงั เพ่ือดแูลและรักษาพระราชวงัดว้ย การบูรณะพระราชวงัจนัทรเกษม และการตั้ ง
จวนเจา้เมืองดงักล่าวไดส่้งผลใหพ้ื้นท่ีดา้นตะวนัออกของเกาะเมืองเร่ิมมีผูค้นเขา้มาตั้งบา้นเรือนมาก
ข้ึนประกอบกบับริเวณพระราชวงัจนัทรเกษมตั้งอยูใ่กลก้บัตลาดหวัรอซ่ึงเป็นตลาดการคา้ทางนํ้ าท่ี
สาํคญั จึงยิ ่งส่งผลให้บริเวณดงักล่าวไดพ้ฒันาเป็นสถานท่ีติดต่อราชการของราษฎร รวมทั้ งเป็น
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัและทาํการคา้ท่ีสาํคญัซ่ึงตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา 
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                 ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว(รัชกาลท่ี 5) เกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการจดัตั้งใหเ้ป็นศนูยก์ลางการปกครองมณฑลกรุงเก่าในพ.ศ. 2438 จึงไดมี้
การจดัตั้ งท่ีว่าการมณฑลกรุงเก่าในพระราชวงัจนัทรเกษม รวมทั้ งศูนยร์าชการต่างๆทางดา้นทิศ
ตะวนัออกของเกาะเมืองถดัจากบริเวณพระราชวงัจนัทรเกษม เช่นท่ีทาํการไปรษณีย ์หอทะเบียน
ท่ีดิน ศาลมณฑล และสถานศึกษาท่ีสําคัญได้แก่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลกรุงเก่าซ่ึงมีการจัด
การศึกษาหลายระดบัแก่ราษฎร การก่อตั้งสถานท่ีราชการต่างๆดงักล่าว จึงไดส่้งผลให้พ้ืนท่ีบริเวณ
ดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการพฒันาให้มีความเจริญมากข้ึน  ซ่ึง
นอกจากการจดัตั้งศนูยร์าชการแลว้ ยงัมียา่นตลาดสาํคญัของเกาะเมืองตั้ งอยู่โดยเฉพาะตลาดหัวรอ
ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการทาํมาคา้ขายอยา่งคบัคัง่ในบริเวณแม่นํ้ าป่าสกัและคลองเมืองแม่นํ้ าลพบุรี เม่ือเป็น
เช่นน้ีจึงส่งผลให้พ้ืนท่ีดา้นทิศตะวนัออกของเกาะเมืองขยายตวัเป็นชุมชนเมืองภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา และไดรั้บการจดัการตั้งเป็นสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่าข้ึนในพ.ศ. 2459 ซ่ึงไดมี้การ
ดาํเนินการส่งเสริมใหร้าษฎรไดรั้บความสะดวกในการดาํรงชีวิต เช่น การสร้างถนนตามแนวถนน
โบราณเดิม สร้างสะพานขา้มคลอง  สร้างโรงพยาบาลถาวรอนัไดแ้ก่โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ 
เพ่ือเป็นศนูยรั์กษาพยาบาลและดูแลสุขอนามยัของราษฎรภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา   

                 ต่อมาภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 รัฐบาลไดยุ้บเลิกการปกครองส่วน
ภูมิภาคแบบมณฑลเทศาภิบาลโดยจดัใหมี้ฐานะเป็นจงัหวดัเท่าเทียมกนัเท่าเทียมกนั และเม่ือรัฐบาล
ได้จดัตั้ งหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแลว้ จึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกายกท้องถิ่น
สุขาภิบาลในอาํเภอพระนครศรีอยุธยาข้ึนเป็นเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 11 ธ.ค. 2478 
โดยเทศบาลเมืองมีหนา้ท่ีในการบาํรุงทอ้งถิ่นและจดัการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของราษฎรไดแ้ก่ 
การใชน้ํ้ าประปา ไฟฟ้า การป้องกนัโรคระบาด  การจดัการส่ิงปฏิกูลในบริเวณต่างๆท่ีมีผูค้นอาศยั
อยูอ่ยา่งหนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ดี เขตชุมชนเมืองหลกัของเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยาในช่วงท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเป็นเทศบาลเมืองยงัคงขยายตวัอยูบ่ริเวณดา้นทิศ
ตะวนัออกและทิศเหนือของเกาะเมืองเป็นหลกั เพราะบรรดาสถานท่ีราชการซ่ึงสร้างมาตั้ งแต่สมยั
มณฑลกรุงเก่า รวมถึงยา่นคา้ยงัอยูใ่นบริเวณดา้นทิศตะวนัออกเช่นเดิม ซ่ึงปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง
สืบเน่ืองมาจากนโยบายการสงวนท่ีดินบริเวณใจกลางเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาใหเ้ป็นท่ีสาธารณ
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สมบติัและท่ีวดัร้าง หา้มใหผู้ใ้ดถือกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นนโยบายเมื่อคร้ังมณฑลกรุงเก่าในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 จึงส่งผลใหไ้ม่มีราษฎรเขา้ไปอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีใจกลางเกาะเมือง  

                 ส่วนบริเวณย่านการคา้ท่ีสาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงทวีความสําคัญมา
ตั้ งแต่ในสมยัมณฑลกรุงเก่าคือตลาดหัวรอ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีชาวจีนท่ีเข้ามาทาํการคา้ตั้ งแต่สมยั
รัชกาลท่ี 5 ทั้งการคา้ขายในแพและดูแลโรงบ่อนเบ้ียซ่ึงตั้งอยูบ่นบก โดยการคา้บริเวณตลาดหวัรอมี
ลกัษณะตลาดนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีการคา้ขายทางนํ้ ากนัอย่างคบัคัง่ มีแพคา้ขายอยู่เป็นจาํนวนมากเต็ม
ทอ้งนํ้ าตั้งแต่หนา้พระราชวงัจนัทรเกษมจนถึงหนา้วดัตองปุ ต่อมาในพ.ศ. 2460 เร่ิมมีการพฒันาการ
คา้ทางบกของตลาดหวัรอโดยมีการสร้างหอ้งแถวใหม่เป็นเคร่ืองไมห้ลงัคามุงสังกะสี จาํนวน 226 
ห้อง และมีการสร้างโรงมหรสพในตลาดหัวรอ เพ่ือรองรับผูค้นท่ีมาใช้บริการเป็นจาํนวนมาก 
ส่งผลใหใ้นช่วงพ.ศ.2480 ตลาดหวัรอเฟ่ืองฟทูางการคา้เป็นอย่างมาก โดยบรรดาแพร้านคา้ต่างๆมี
สินคา้และบริการท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึน ส่วนดา้นตลาดบนบกก็เป็นท่ีตั้งของการบริการต่างๆเช่น
โรงภาพยนตร์ โรงแรม ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ ส่งผลให้ตลาดหัวรอมีการขยายตวัทางการคา้ทั้ งทางนํ้ า
และทางบกอย่างต่อเน่ืองจากการเป็นแหล่งการค้าและบริการของราษฎรภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาและราษฎรท่ีมาจากต่างอาํเภอ  

         อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจและสงัคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเร่ิมเปล่ียนแปลงใน
ระยะที่ 1 คือตั้งแต่พ.ศ. 2483 – 2519 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาไดรั้บการพฒันาใหมี้
ความเจริญมากข้ึนภายใตน้โยบายของหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือนายปรีดี พนมยงค์ และจอม
พลป. พิบูลสงคราม โดยการเปล่ียนแปลงในช่วงพ.ศ.2483 นั้น นายปรีดีไดมี้นโยบายในการบุกเบิก
พฒันาพื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาใหมี้ความเจริญ โดยไดส้นับสนุนการออกพระราชบญัญติั
โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และท่ีว ัดร้างภายในกําแพงเมือง
พระนครศรีอยุธยาอนัเป็นท่ีดินท่ีได้รับการสงวนไวต้ั้ งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 ให้โอนมาเป็นของ
กระทรวงการคลงัเพ่ือแปรสภาพท่ีดินใหเ้ป็นท่ีราชพสัดุเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2482 และมีผลบงัคบั
ใช้เม่ือพ.ศ. 2483ภายหลงัจากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินภายในเกาะเมืองให้เป็นท่ีราชพสัดุแล้ว 
คณะกรรมการโครงการปรับปรุงเกาะเมืองซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นประธานได้
กาํหนดการวางผงัเมืองตามแนวผงัเมืองโบราณของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยวางผงัเกาะ



129 

 

เมืองบริเวณยา่นการคา้ เขตชุมชน บริเวณท่ีตั้งสถานท่ีราชการ รวมทั้ งบริเวณท่ีจะสงวนไวเ้ป็นเขต
โบราณสถาน ทั้งน้ีนายปรีดี ไดไ้ดส้นับสนุนให้มีการสร้างศาลากลางจงัหวดั ในพ.ศ. 2483 ตรง
บริเวณใจกลางเกาะเมืองอยู่บริเวณในสุดของถนนโรจนะ ก่อตั้ งโรงงานกลัน่แอลกอฮอล์หรือ
โรงงานสุราในบริเวณโรงทหารเก่าหัวแหลมในเขตอุสาหกรรมด้านทิศตะวนัตกของเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา  และก่อตั้งโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั บริเวณริมถนนเดชาวุธ อีกทั้ งยงัมีนโยบายท่ี
จะยา้ยความเจริญจากริมนํ้ าไปสร้างความเจริญในเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา อย่างไรก็ดีโครงการ
พฒันาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใตน้โยบายของนายปรีดี พนมยงค์ ทั้งการสร้างศาลากลาง
จงัหวดั โรงงานสุราและแอลกอฮอล์อยุธยารวมทั้ งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ในระยะแรกยงัไม่
ก่อใหเ้กิดชุมชนอนัเป็นท่ีอยูอ่าศยัใหม่ตามมา เพราะราษฎรส่วนใหญ่ยงัคงนิยมอยู่อาศยัตามริมฝั่ง
นํ้ ามากกว่ามาสร้างบา้นเรือนภายในเกาะเมือง การบริการดา้นสาธารณูปโภคจึงยงัมีไม่ทัว่ถึง แต่
โครงการพฒันาเกาะเมืองดงักล่าวก็นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับปรุงท่ีดินภายในเกาะเมืองให้เป็น
ประโยชน์ จนส่งผลใหมี้ผูค้นเดินทางเขา้ออกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม
ขา้ราชการท่ีเดินทางเขา้มาทาํงาน และราษฎรท่ีตอ้งเขา้มาติดต่อหน่วยงานราชการในศาลากลาง
จงัหวดั รวมทั้งนกัเรียนท่ีตอ้งเดินทางมาเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยั ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํให้
พ้ืนท่ีภายในเกาะเมืองไม่ไดเ้ป็นพ้ืนท่ีรกร้างอีกต่อไป 

                อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างสถานท่ีราชการและสาธารณูปโภคต่างๆท่ีสาํคัญแลว้ 
แผนพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยายงัมีการพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกเข้าสู่จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยเสน้ทางคมนาคมสาํคญัท่ีเกิดข้ึนคือการก่อสร้างสะพานปรีดี – ธาํรง เขา้สู่
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเม่ือพ.ศ. 2486 การก่อสร้างสะพานดงักล่าวเป็นปัจจยัสาํคญัประการ
หลกัท่ีนาํความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมมาสู่เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในระยะยาวคือ
การขยายตวัของตลาดบกหัวรอ และร้านคา้ริมถนน ทั้งน้ีเพราะสะพานดงักล่าวได้อาํนวยความ
สะดวกในการสัญจรของผูค้นระหว่างทั้ งสองฝั่งของเกาะเมือง รวมทั้ งยงัอาํนวยความสะดวกต่อ
การคา้ขายและการขนส่งสินคา้ผา่นทางรถยนตม์ายงัตลาดหัวรอมากข้ึน ร้านคา้ต่างๆจึงมีสินคา้มา
วางจาํหน่ายอยา่งรวดเร็วและสมํ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีการคา้ท่ีตลาดบกหัวรอจึงเกิดการขยายตวัและมี
ความเจริญมากข้ึนตามลาํดบั ดงัจะเห็นไดจ้ากการปรับปรุงตึกแถวของตลาดบกหัวรอตั้ งแต่พ.ศ. 
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2501 เม่ือตึกแถวบริเวณตลาดบกหัวรอสร้างเสร็จได้เปิดเป็นร้านค้าขายและร้านบริการอย่าง
หลากหลาย ส่งผลให้การคา้ขายทางนํ้ า ทั้ งแพค้าขายและเรือคา้ขายในบริเวณตลาดนํ้ าหัวรอเกิด
ภาวะซบเซาลงเร่ือยๆ พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนเปล่ียนจากการคา้บนแพมาอยู่บนบก บางส่วนก็เลิก
กิจการข้ึนมาเช่าซ้ือท่ีดินปลูกบา้นอยู่อาศยัอย่างถาวร บางส่วนก็ขายแพให้ผูอ่ื้นเช่าต่อไป ส่วนแพ
สาํหรับอยูอ่าศยักไ็ดรั้บความเดือดร้อนเพราะแพคา้ขายร่อยหรอลง 

                ต่อมาช่วงพ.ศ. 2499 – 2500 เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรั้บการพฒันาคร้ังสาํคัญ 
ภายใตน้โยบายการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยไดมี้การ
ดาํเนินงานซ่อมแซมถนนสายหลกัทั้ ง 7 สายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ งมีการส่งเสริม
ธุรกิจการคา้ใหก้บัราษฎรโดยการจดัสร้างตึกแถว 3 ชั้นทั้งสองฝั่งของเชิงสะพานปรีดี–ธาํรง จาํนวน 
20 คูหา เพ่ือใหร้าษฎรเขา้มาเช่าทาํการคา้ขาย นอกจากน้ียงัมีการจดัสร้างอาคารสงเคราะห์จาํนวน 
43ห้องท่ีบริเวณบึงพระราม  และจัดการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา โดยเฉพาะวิหารพระมงคลบพิตรภายใตโ้ครงการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ โดย
การดาํเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลให้วิหารพระมงคลบพิตรกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัท่ีมี
ช่ือเสียงของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเท่ียวชมมากข้ึน จึงทาํให้
บรรดาพ่อคา้แม่คา้เร่ิมเขา้มาปักหลกัทาํมาคา้ขายของบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรกนัมากข้ึน ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้่าโครงการการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในช่วงพ.ศ. 2499-2500 ไดส่้งผลให้
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยามีความเจริญข้ึนมาก และเป็นปัจจยัส่งเสริมใหจ้าํนวนประชากรในเกาะ
เมืองพระนครศรีอยธุยามีจาํนวนเพิ ่มข้ึนในระยะเวลาดงักล่าวอยา่งรวดเร็ว โดยจาํนวนประชากรใน
เขตเทศบาลพระนครศรีอยธุยา เพิม่ข้ึนจากพ.ศ.2499 ท่ีมีจาํนวน 22,531 คน เป็นจาํนวน 30,947 คน 
ในพ.ศ.2500 โดยมีจาํนวนเพิ ่มข้ึนถึง 8,416 คน ซ่ึงภายในปีเดียวมีจาํนวนเพิ ่มข้ึนถึงร้อยละ 37.35 
โดยปัจจยัท่ีเกิดจากการพฒันาเสน้ทางคมนาคมในช่วงพ.ศ. 2500 ไดส่้งผลให้การเดินทางเขา้มายงั
ยา่นการคา้หลกัของเกาะเมืองคือบริเวณตลาดบกหวัรอ มีความสะดวกรวดเร็วโดยรถยนตม์ากข้ึน จึง
ส่งผลใหบ้รรดาร้านคา้ท่ีเคยทาํแพคา้ขายอยูใ่นแม่นํ้ าไดเ้ร่ิมขยบัขยายท่ีอยูอ่าศยัและร้านคา้ข้ึนมาอยู่
บนบกในลกัษณะอาคารบา้นเรือนท่ีตั้งอยูริ่มถนน และส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัอาคารพาณิชยม์ายงั
ริมถนนอู่ทองซ่ึงอยูถ่ดัจากตลาดบกหวัรอไปทางทิศเหนือและใตใ้นช่วงหลงัพ.ศ. 2500 โดยบริเวณ
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อาคารพาณิชยท่ี์สร้างข้ึนใหม่ประกอบไปดว้ยโรงแรม ธนาคาร ร้านคา้ขายสินคา้ทนัสมยั และยงัมี
ห้างสรรพสินคา้แห่งแรกเกิดข้ึนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือ “ห้างอมัพร”  นอกจากน้ีทาง
เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยายงัไดจ้ดัสร้างตลาดแห่งใหม่ข้ึนบริเวณตรงขา้มโรงพยาบาลปัญจ
มาธิราชอุทิศริมถนนอู่ทอง  เรียกว่า “ตลาดหอรัตนไชย” เพ่ือรองรับการคา้ทางบกท่ีขยายตวัมากข้ึน 
อยา่งไรก็ดีในระยะ 10 ปีแรกท่ีก่อตั้งตลาดหอรัตนไชย ตลาดแห่งน้ียงัเป็นตลาดขนาดเล็กเม่ือเทียบ
กบัหวัรอท่ีเป็นตลาดประจาํจงัหวดั แต่ต่อมาตลาดหอรัตนไชยไดมี้การขยายตวัข้ึนเน่ืองจากมีปัจจยั
ส่งเสริมดา้นการคมนาคมท่ีส่งผลใหก้ารเดินทางมายงัตลาดหอรัตนไชยมีความรวดเร็วกว่าตลาดหัว
รอ ตลาดหอรัตนไชยจึงขยายตัวมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการสร้างอาคารพาณิชยใ์นลกัษณะ
ศนูยก์ารคา้ในช่วงพ.ศ. 2515-2517  รวมทั้ งการสร้างโรงภาพยนต์เจา้พรหมเธียเตอร์ การขยายตวั
ทางการคา้และบริการท่ีมีมากข้ึนตามลาํดบัไดส่้งผลใหต้ลาดหอรัตนไชยกลายเป็นตลาดการคา้ทาง
บกท่ีสาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยารองจากตลาดหวัรอ 

                          ส่วนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาใน
ระยะที่ 2 นั้น เกิดข้ึนตั้ งแต่พ.ศ. 2520 – 2534 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงย่านการคา้หลกั
ของเกาะเมืองจากตลาดหวัรอมาสู่ตลาดหอรัตนไชย ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็น “ตลาดเจา้พรหม” โดย
ตลาดเจา้พรหมนั้นไดพ้ฒันาเป็นแหล่งเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยาในฐานะท่ี
เป็นศนูยก์ลางดา้นการขนส่งโดยสารรถประจาํทาง มีห้างร้านทนัสมยั และสถาบนัการเงินสาํคญัๆ 
ยา่นการคา้ตลาดเจา้พรหมจึงมีการขยายตวัทางการคา้อย่างมากจนส่งผลให้ตลาดหัวรอซ่ึงเคยเป็น
ตลาดการค้าหลกัของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลดบทบาทลงนับตั้ งแต่พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา 
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันน้ี เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของกลุ่มโบราณสถานท่ีมี
ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ยงัไดรั้บการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ตาม
นโยบายพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการบรรจุอยูใ่นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
4-6 ซ่ึงไดส่้งผลใหมี้การดาํเนินโครงการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพื่อการอนุรักษ์
โบราณสถานและส่งเสริมการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ การดาํเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลให้มี
นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาเป็นจาํนวนมาก จนส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจท่ีพกั 
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ร้านอาหาร และร้านขายของท่ีระลึกมีการขยายตวัมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และร้านขาย
ของท่ีระลึกท่ีมีการเปิดกิจการใกลก้บัแหล่งท่องเท่ียว จึงส่งผลให้ธุรกิจต่างๆขยายออกมาจากย่าน
การคา้หลกัคือตลาดเจา้พรหมและตลาดหวัรอ 

                  นอกจากน้ีทางภาครัฐยงัไดผ้ลกัดนัโครงการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เพ่ือการอนุรักษ์และเชิดชูความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของกลุ่มโบราณสถานภายในเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา ทาํใหอุ้ทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดก
โลกท่ีมีความสาํคัญด้านวฒันธรรมจากองค์การยูเนสโกในพ .ศ. 2534 จึงยิ ่งส่งผลให้เกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาไดรั้บการพฒันาเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความสาํคญัในฐานะ
เป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ไทยอนัทรงคุณค่าระดบัชาติ แต่โครงการอุทยานประวติัศาสตร์มีผล
ให้กรมศิลปากรและสํานักผงัเมืองได้ดาํเนินนโยบายจาํกัดพ้ืนท่ีภายในเกาะเมืองให้เป็นพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ จึงส่งผลพ้ืนท่ีพาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัยถูกก ําหนดให้ขยายออกนอกเกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยาดา้นทิศตะวนัออก ดงันั้นจึงส่งผลใหแ้หล่งการคา้ยา่นใหม่ตอ้งขยายตวัไปทางริม
ถนนโรจนะโดยเฉพาะย่านการค้าใหม่ใน “ตลาดแกรนด์”ซ่ึงเป็นย่านท่ีประกอบด้วยโรงแรม
ชั้นหน่ึง ร้านคา้ ร้านบริการ และสถานบนัเทิงท่ีสร้างข้ึนใหม่เป็นจาํนวนมาก เม่ือเป็นเช่นน้ีจึงเห็น
ไดว้่าการขยายตวัของชุมชนภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะท่ี 2 มีการเติบโตอย่างชา้ๆ 
ภายใตบ้ริบทการเป็นเมืองท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่าของประเทศไทย  
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รายการอ้างองิ 

 

เอกสารช้ันต้น 

 เอกสารสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

                        เอกสารกระทรวงมหาดไทย   
สาํนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2.3, “เร่ืองข้าหลวงประจาํ    

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ขอเชิญปลดักระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรม
โยธาเทศบาลไปในการทาํพิธีวางรากตึกศาลากลางจงัหวดัและสมโภชพระพุทธรูป.”
พ.ศ.2483. 

_________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย,มท.5.16.6/5, “อยุธยา รายงานประจาํปี พ.ศ.2479.” พ.ศ.
2477-2479. 

_________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย,ม.12.3/3, “เร่ืองสร้างโรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ
เมืองกรุงเก่า.” 13 ธนัวาคม – 11 มกราคม 2455. 

_________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย, ม.12.2.19, “ประกาศยา้ยเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า.”พ.ศ.
2459. 

 ________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย รัชกาลท่ี 7, ร.7 ม.38. “ข่าวต่างจงัหวดั (จงัหวดัอยุธยา).”   
4 พ.ค. 2471- 19 มี.ค.2472. 

 
                 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร 

_________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร , ศธ.0701.26.1.2/10 ,“เร่ืองข่าวจาก
หนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัการขุดสมบติั.” พ.ศ.2499. 

_________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากร, ,  ศธ.0701.26.1.2 /15, “เร่ืองกรรมการ
บูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อ.ศก.” พ.ศ. 2475 – 2500.  

                      
                 เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

_________. เอกสารกองกลาง สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,มร.6 ม. 11, “เร่ืองประกาศยา้ยเขต
สุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า.” 1-15 พฤษภาคม 2459. 

_________.เอกสารกองกลาง สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,สร02ศ.22.2.14/5, “เร่ืองโรงงานกลัน่
แอลกอฮอลอ์ยธุยา.” 10 ต.ค. 2487- 9 ม.ค. 2496. 
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 เอกสารประมวลเหตุการณ์สําคญั                
 ________.เอกสารประมวลเหตุการณ์สาํคญั,ก/3/2557/48, “เร่ืองงานวนัแห่งประวติัศาสตร์กรุงศรี

อยธุยา.” 2527.                            
    
                 เอกสารสํานักหอสมุดแห่งชาต ิ

เอกสารสาํนักหอสมุดแห่งชาติ. จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3. จศ.1197 เลขท่ี 52. “ เร่ืองบญัชีส่งเงินป้ี
และผูป้ี้”,จ.ศ. 1197. 

                   
                   เอกสารสํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี. สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 32 พ.ศ. 2519 – 

2523 .กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 33 พ.ศ. 2524 – 2527. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

สาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2527. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 34 พ.ศ. 2528 – 2529. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

สาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2529. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 35 พ.ศ. 2530 – 2531. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

สาํนกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2531. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 36 พ.ศ. 2532. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2532. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 37 พ.ศ. 2533. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2533. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 38 พ.ศ. 2534. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2534. 
_________, สมุดสถิตริายปีประเทศไทย บรรพ 39 พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน

เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี, 2535. 
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                    ส่ิงพมิพ์รัฐบาลและเอกสารอืน่ๆของทางราชการ 

“กฎกระทรวงฉบบัท่ี 23 (พ.ศ. 2529) ออกความตามในพระราชบัญญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518” 
(2529).ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 205 (21 พ.ย.):3-4. 

 “ประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมืองกรุงเก่า” (2459).ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี33,(11 
มิถุนายน): 62. 

“พระราชบญัญติัจดัระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช 2476” (2476). ราชกจิจานุเบกษา, เล่มท่ี 5 ตอนท่ี 
        51,(24 เมษายน 247), 97. 

 “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวดันครศรีอยุธยา” (2478).ราชกิจจา
นุเบกษา,เล่มท่ี 5,(10 ธนัวาคม),92. 

“พระราชกฤษฎีกาจดัตั้ งเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ฉบบัท่ี2”(2481).                         
ราชกจิจานุเบกษา, เล่มท่ี 15,(พ.ศ.),672. 

  “พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา พ.ศ.2505”(พ.ศ.2505).ราชกิจจา
นุเบกษา, เล่มท่ี 76 ตอนท่ี 98,(1พ.ย.) : แผนท่ีแนบทา้ย. 

“พระราชกฤษฎีการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    
พ.ศ. 2499”,ราชกจิจานุเบกษา (พ.ศ.2499). เล่มท่ี 73 ตอนท่ี 49,(19 มิ.ย.) : แผนท่ี
แนบทา้ย. 

“พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศกัราช 2476”(2477).ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม52,                       
(24 ธนัวาคม) :1692. 

“พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 (2529)”.ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 105 ตอนท่ี 205 (21 พ.ย.) 
 
เอกสารช้ันรอง 

                        หนังสือทั่วไป 

กรมศิลปากร. นําชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาตจินัทรเกษม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 
___________. การอนุรักษ์พระเจดีย์วดัใหญ่ชัยมงคลของกรมศิลปากร. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, 

2522. 
กระทรวงมหาดไทย สาํนกัผงัเมือง, ผงัภาคกลาง. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
กองโบราณคดี กรมศิลปากร. แผนแม่บทนครประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา.ม.ป.ท., 2533. 
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การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก.ม.ป.ท., ม.ป.ป.       
___________. แผนพฒันาการท่องเที่ยวในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 5 

(พ.ศ. 2525-2529). ม.ป.ท., 2525.  
เก้ือกลู ยนืยงอนนัต.์ ความเปลีย่นแปลงภายในเกาะเมอืงพระนครศรีอยุธยา ระหว่างพ.ศ.2438-2500  .

กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2529. 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, ผงัเมอืงพระนครศรีอยธุยา 2533. พระนคร : โรงพิมพส่์วนทอ้งถิ่น, 2513. 
_____________. (2500).รายงานกจิการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจาํปี 2500. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
_____________. รายงานกจิการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจาํปี 2500. ม.ป.ท.,2501. 
คณะกรรมการจดังานวนัอยธุยาวิทยาลยั พ.ศ. 2550.(2550).คนืสู่เหย้าชาวขาวแดง อยธุยาวทิยาลยั 

102 ปี 3 มนีาคม 2550. กรุงเทพฯ: บริษทั เอดิสนัเพรสโพรดกัส์, 2531. 
คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. สัญจรนครประวัติศาสตร์ กรุงศรีอยุธยา.

กรุงเทพฯ: บริษทัออลอินวนัฟาสทป์ร๊ิน จาํกดั, 2537. 
ชาญวิทย ์เกษตรศิริ,บรรณาธิการ. อยุธยา : Discovering Ayutthaya. กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการ
        ตาํราสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์, 2550. 
ชยั เรืองศิลป์. ประวตัศิาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 ด้านเศรษฐกจิ.กรุงเทพฯ: ไทย วฒันาพานิช, 

2522. 
เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา . รายงานกิจการเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 2508. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
ธนาคารกรุงเทพ. ก่อนจะถึงวนันี.้ กรุงเทพฯ: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จาํกดั, 2525. 
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น 

รัตนโกสินทร์.นนทบุรี : สาํนกัพิมพฟ้์าเดียวกนั, 2555. 
บุหงา วฒันะ บรรณาธิการ. พระพุทธเจ้าหลวงกบัชาวกรุงเก่า. พระนครศรีอยธุยา: สาํนกัพิมพ์

สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2541. 
พ.ณ ประมวลมารค. ประชุมนิราศคาํโคลง. พระนคร: แพร่พิทยา, 2513. 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว. ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ. 2421,    

(พิมพจ์าํลองจากตน้ฉบบัเป็นท่ีระลึกในงานกฐินพระราชทาน ณ วดัเสนาสนาราม. ม.ป.ท., 2556. 
ภาควิชาผงัเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. รายงานฉบบัสมบูรณ์  การศึกษา

เบือ้งต้นเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคยีง. ม.ป.ท., 
2528. 
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มงเซเญอร์ ปาลเลกวัซ ์แปลโดย สนัต ์ท. โกมลบุตร. เล่าเร่ืองกรุงสยาม.กรุงเทพฯ:  สาํนกัพิมพศ์รี

ปัญญา, 2549. 
ระยบัศรี กาญจนะวงศ.์ การฝึกหัดครูมณฑลกรุงเก่า พ.ศ.2448 – 2425: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

ภาควชิาประวติศิาสตร์.พระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยธุยา?: คณะวิชามนุษยศ์าสตร์
และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา, 2530. 

โรงเรียนจอมสุรางคอุ์ปถมัภ.์ ใต้ร่มพระบารม ี84 ปี โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถัมภ์. หนงัสืออนุสรณ์
ครบรอบ 84 ปีโรงเรียนจอมสุรางศอุ์ปถมัภ.์ ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 

____________.หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนจอมสุรางค์อปุถัมภ์พ.ศ.2512. ม.ป.ท.,ม.ป.ป. 
วนิดา หาญเจริญ. ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของการจ้างงานในเขตอาํเภอพระนครศรีอยธุยา,คณะ

มนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา.ม.ป.ท., 2534. 
วรรณสิริ เดชะคุปต,์ ปรีดี พิศภูมิวิถี. กรุงเก่าเล่าเร่ือง. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ติชน, 2554. 
สุดารา  สุดฉายา บรรณาธิการ. อยุธยา. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2538. 
สมาคมศิษยเ์ก่าอยธุยาวิทยาลยัในพระบรมราชูปถมัภ.์84 ปี อยุธยาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ : บริษทั เอดิ
      สนัเพรสโพรดกัส์, 2531. 
สถาบนัวิจยัทางสงัคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. แผนหลกัพฒันาการท่องเที่ยวจงัหวดั    

        พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกล้เคยีง. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2531. 
__________. ผลการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนของ ธุรกิจการท่องเท่ียวภาคกลาง. กรุงเทพฯ:   

ม.ป.ท.,2533. 
__________.รายงานผลการวจิยัโครงการอยุธยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525. 
สุนทรภู่. รวมวรรณนริาศ 9 เร่ืองของสุนทรภู่. กรุงเทพฯ: บริษทัธารปัญญา, 2543. 
สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ. ชีวิตชุมชนริมนํ้าอยุธยา มรดกไทย มรดกโลก. กรุงเทพฯ :    

บริษทัอมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชชิ่ง จาํกดั (มหาชน), 2540. 
สุวิทย  ์ไพทยวฒัน์. วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย ระหว่างพ.ศ.         

2398- 2475. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค,์ 2521. 
สถาบนัอยธุยาศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการ อยุธยาศึกษา ปีที่ 6, 

พระนครศรีอยธุยา: บริษทัเทียนวฒันาพร้ินติ้งจาํกดั, 2557. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยุธยา. ข้อมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2527.
       ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
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สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ข้อมูลการตลาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาปี 2529. 

     ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ข้อมูลการตลาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปี 2531. 

 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา ,ข้อมูลการตลาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปี 2533. 

ม.ป.ท, ม.ป.ป. 
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ข้อมูลการตลาดจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ปี 2534. 

 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
หลวงจกัรปาณี (ฤกษ)์. นิราศทวาราวดีและบทละคอนเร่ืองมณพีไิชย อนุสรณ์พระราชทานเพลงิศพ 

นางเอบิ ทังสุบุตร. ม.ป.ท., 2531. 
 
บทความ 
พฑัร์ แตงพนัธ ์. “การคา้ในหวัรอ อยธุยา : จากทอ้งนํ้ าสู่ถนน”, เมอืงโบราณ ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 3,  

( 3 กรกฎาคม – กนัยายน 2557). กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ ์: 44. 
____________. การศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดหวัรอ. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การ

วจิยัทางประวตัศิาสตร์ท้องถิ่น กรณศึีกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา. สถาบนัอยุธยา
ศึกษา:พระนครศรีอยธุยา,(8 ก.พ. 2557). 

กิตติ ภู่พงษว์ฒันา.“ การปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมยั ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ดาํรง 
ตาํแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั.”ใน  100 ปีชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี
พนมยงค์ : ปูชนียบุคคลของโลก (2543).กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์พิธการพิมพ ์
:148-152.                     

 

วทิยานิพนธ์ 

กอบกุล ภู่ธราภรณ์. “ ขอบข่ายตลาดในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา.” วิทยานิพนธ์สังคมวิทยา
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518. 

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย.์ “ พฒันาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย.”
วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวิติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 
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ขจรจบ  กุสุมาวลี. “ การจดัการ "พ้ืนท่ีประวติัศาสตร์" : จากกรณีศึกษาบริเวณวิหารพระมงคล

บพิตร  จ.พระนครศรีอยธุยา.” วิทยานิพนธส์งัคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบณัฑิต 
(สงัคมวิทยา) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2542. 

คมกฤษ เง่าวีระกลู. “ การวางผงัเฉพาะพ้ืนท่ีริมแม่นํ้ าเจา้พระยาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยธุยา.”
วิทยานิพนธป์ริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2539. 

ชยัยา โพธ์ิแดง. “ การออกโฉนดท่ีดินเมืองกรุงเก่าระหว่างพ.ศ. 2444-2453.” วิทยานิพนธอ์กัษร 
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2528. 

บงัอร พนัปี. “ ความสาํคญัของแม่นํ้ าลาํคลองในบริเวณลุ่มนํ้ าเจา้พระยาตอนล่างต่ออาณาจกัร
อยธุยา.” (ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกประวติัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นคริทรวิโรฒ, 2536. 

พรพจน์ สุขเกษม. “ การศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและ
จงัหวดัใกลเ้คียง (สุพรรณบุรี นครปฐม).” วิทยานิพนธภ์าควิชาผงัเมือง บณัฑิต
วิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2523. 

นวลเพญ็ ภาณุรัตน์. “ การจดัการปกครองมณฑลกรุงเก่า ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2438 – 2453).”  ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2521. 

พฑัร์ แตงพนัธ.์ “ การพฒันาชุมชนเมืองกบัการอนุรักษโ์บราณสถานในเกาะเมือง  
พระนครศรีอยธุยาและปริมณฑล พ.ศ.2482-2544.” ปริญญานิพนธศิ์ลปศาสตร์
มหาบณัฑิต สาชาวิชาประวติัศาสตร์ไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2555. 

สุวฒัน์ คุม้วงษ.์ “ การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพฒันาเมือง  เทศบาล
เมืองนครศรีอยธุยา.” วิทยานิพนธก์ารผงัเมืองมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2525. 
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นายจ๊ือ แซ่โงว้. อาย ุ79 ,อดีตพ่อคา้แพขายขนม ตลาดหวัรอ. สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2557. 
นางจาํเนียร ชุมอุระ. อาย ุ86 ปี เจา้ของร้านจาํเนียร ตลาดเจา้พรหม. สมัภาษณ์, 30 มิ.ย. 2558. 
นางทองรัก เจริญทรัพย ์.อาย ุ69 ปี. ชาวชุมชนโรงงานสุรา.สมัภาษณ์ ,3 กุมภาพนัธ.์ 2558. 
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นายพงศพ์รหม ธีระพนัธเ์จริญ. อาย ุ58 ปี.ผูบ้ริหารโรงแรมอู่ทองอินน์.สมัภาษณ์, 30 มิ.ย. 2558. 
นายวีระพงษ ์ประภสัสรพิทยา. อาย ุ67 ปี. เจา้ของโรงสีอยธุยาสามคัคี. สมัภาษณ์, 30 มิ.ย. 2558   

  นางอรสา ปุญญาภินิหาร. อาย ุ69 ปี. ร้านศิริบุญญา ตลาดเจา้พรหม. สมัภาษณ์, 5 พ.ค. 2558. 
  นายฮีพวง แซ่ฉัว่. อาย ุ81 ปี, อดีตพ่อคา้แพขายขนม ตลาดหวัรอ. สมัภาษณ์, 9 กุมภาพนัธ ์2557. 
 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
สาํนกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์. ศาลมณฑลกรุงเก่า. เขา้ถึงเม่ือ 3 สิงหาคม 2557. เขา้ถึงไดจ้าก       

http://www.literatureandhistory.go.th/index.php? 
ศรีศกัร วลัลิโภดม.อุทยานประวตัศิาสตร์อยุธยา : การดับสนิททางปัญญาของกรมศิลปากร .เขา้ถึง

เม่ือ 26 พ.ย. 2557. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=983. 
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ภาคผนวก 

บันทกึการประชุม 

คณะกรรมการบูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

คร้ังท่ี 1/2500 

ณ ห้องประชุมกระทรวงวฒันธรรม 

วนัเสาร์ที่ 16 พฤศจกิายน 2500 

---------------------------- 

ผูท่ี้เขา้ประชุม 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม        ประธานกรรมการ 

2. ขุนยนัตรวิทยช์ลาทร แทน ม.ล.ชูชาติ กาํภ ู  รองประธานกรรมการ 

3. ปลดักระทรวงวฒันธรรม     กรรมการ 

4. อธิบดีกรมการศานา      กรรมการ 

5. อธิบดีกรมโยธาเทศบาล     กรรมการ 

6. อธิบดีกรมโยธาธิการ      กรรมการ 

7. ผูช่้วยเจา้กรมแผนท่ีทหารบก แทนเจา้กรมแผนท่ีทหารบก กรรมการ 

8. อธิบดีกรมทางหลวงแผน่ดิน     กรรมการ 

9. อธิบดีกรมศิลปากร      กรรมการ 

10. รองอธิบดีกรมศิลปากร     กรรมการ 

11. ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    กรรมการ 

12. นายอษัฎา  บุรณศิริ     กรรมการและเลขานุการ 

เร่ิมประชุมเวลา 9.40 น. 
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เร่ืองท่ีประชุม 

 ประธานกล่าวเปิดประชุมแลว้แจง้ว่า  เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบูรณะจังหวดัพระนครศรีอยุธยาใหม่  ประธานยงัไม่ทราบเร่ืองการบูรณะน้ีโดย
ละเอียดเพียงแต่ไดท้ราบว่าการบูรณะบางรายไดด้าํเนินการไปแลว้  แต่ยงัขดัขอ้งเร่ืองเงินค่าใชจ่้าย
ซ่ึงยงัเบิกไม่ได ้ จึงไดเ้ชิญคณะกรรมการมาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกนัว่า  จะควรดาํเนินงานต่อไป
ประการใด  และเห็นว่าการบูรณะนั้นบางอยา่งมีความสาํคญัซ่ึงจะตอ้งดาํเนินงานต่อไป  ประธานจึง
ขอความร่วมมือกรรมการขอใหช่้วยกนัพิจารณา  หากมีความจาํเป็นตอ้งนาํเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
ก็จักได้ดาํเนินการต่อไปเป็นรายๆ แลว้ประธานได้อ่านรายช่ือกรรมการเสนอท่ีประชุมทราบ  
ต่อจากนั้นประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีกรรมการและเลขานุการแจง้ไป 

 กรรมการและเลขานุการ เสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองการขุดลอกบึงพระรามของ
กรมชลประทานก่อน  เพราะกรมชลประทานตอ้งการทราบข้อมติของคณะกรรมการว่าจะให้
ดาํเนินงานต่อไปหรือจะให้หยุดงานขุดลอกบึงพระราม ทั้งน้ี เพราะถา้ไม่มีมติอย่างไรแลว้  กรม
ชลประทานตอ้งดาํเนินงานและจ่ายเงินอยูเ่ร่ือยๆ 

 ท่ีประชุมไม่ขดัขอ้ง 
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1.กรมชลประทาน 

(1) เร่ืองการขุดลอกบึงพระราม 

 กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  การขุดลอกบึงพระราม  คณะกรรมการไดอ้นุมติัให้
กรมชลประทานดาํเนินงาน  ซ่ึงกรมชลประทานไดจ้ดัทาํเป็นโครงการข้ึนไว ้มีกาํหนด 3 ปี คือ พ.ศ. 
2500 ใชเ้งิน  708,000 บาท พ.ศ. 2501 ใชเ้งิน 500,000 บาท  และ  พ.ศ. 2502 ใชเ้งิน 130,900 บาท 
รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 1,338,900 บาท  บดัน้ี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไดแ้จ้งมายงัประธาน
กรรมการขอใหพิ้จารณาเร่ืองการขุดลอกบึงพระรามน้ี  ว่าจะใหด้าํเนินงาต่อไปหรือประการใด  ถา้
หากจะงดก็ขอให้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไปแล้วตั้ งแต่ต้นให้แก่กรมชลประทานเป็นเงิน  
537,991.41 บาท  ท่ีกรมชลประทานได้ทดรองจ่ายไปก่อนแล้ว  กับค่าใช้จ่ายประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2500 และค่าขนส่งเคร่ืองขุดดินกลบักรมชลประทานอีกรวม 74,950 บาท รวมเป็นเงิน
ท่ีจะตอ้งจ่ายชดใชใ้หแ้ก่กรมชลประทานรวมทั้งสิ้น 612,941.41 บาท  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 ผูแ้ทน ม.ล.ชูชาติ กาํภู  ไดแ้ถลงรายละเอียดในการขุดลอกบึงพระรามให้ท่ีประชุม
ทราบและพิจารณา  มีความสาํคญัว่า  ในการขุดลอกบึงพระรามเท่าท่ีไดด้าํเนินงานไปแลว้ตั้ งแต่ตน้
ไดดิ้นจาํนวน 171,864.15 ลกูบาศกเ์มตร สูบนํ้ าเป็นปริมาตรได ้599,310 ลูกบาศก์เมตร  ไดใ้ชจ่้าย
ไปตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2499 จนถึงสิ้ นเดือนตุลาคม  2500 เป็นเงิน 537,991.41 บาท   ถ้า
คณะกรรมการเห็นสมควรจะหยดุงานน้ี  จะตอ้งจ่ายเงินเป็นค่าดาํเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2500 
กบัเงินค่าขนส่งส่ิงของเคร่ืองขุดดิน อาทิ เรือขุดเป็นตน้  กลบักรมชลประทานอีกเป็นเงิน 74,950.00 
บาท จึงรวมเป็นเงินท่ีจะตอ้งจ่ายชดใชใ้หแ้ก่กรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น 612,941.41 บาท  และได้
นาํแผนท่ีแสดง เขตบึงพระรามท่ีไดขุ้ดลอกแลว้กบัยงัมิไดขุ้ดลอกใหท่ี้ประชุมพิจารณา และว่า เน้ือ
ท่ีท่ีไดขุ้ดลอกไปแลว้เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของเน้ือท่ีบึงทั้งหมด  เหตุน้ีกรมชลประทานจึงใคร่จะทราบ
ขอ้ตกลงในเร่ืองน้ีภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี ทั้งน้ี เพราะเก่ียวกบัเงินค่าใชจ่้ายท่ีกรมชลประทานได้
ทดรองจ่ายอยูเ่ร่ือยๆ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นว่าบึงพระรามน้ีมีความสาํคญัในประวติัศาสตร์  เม่ือขุด
ลอกแลว้นอกจากจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นประวติัศาสตร์  ประชาชนยงัไดรั้บประโยชน์ท่ีจะใชน้ํ้ า
ในบึงบริโภคและอุปโภค  ทั้งงานขดุลอกก็ไดก้ระทาํไปแลว้  โดยกรมชลประทานไดจ่้ายเงินทดรอง
ไปก่อนถึง 537,991.41 บาท  ถา้หยดุงานกจ็ะตอ้งจ่ายเพิ ่มอีก 74,950 บาท เม่ือรวมกนัแลว้จะเป็นเงิน
ถึง 612,941.41 บาท  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งหาเงินมาชดใชใ้หแ้ก่กรมชลประทานและยอดเงินท่ี
จ่ายน้ีจะตํ่ากว่างบประมาณท่ีกรมชลประทานตั้งไวใ้น พ.ศ. 2500 เพียง 95,058.59 บาท  แต่งานไม่
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แลว้เสร็จตามโครงการ  ถา้ดาํเนินงานต่อไปจะเพิ่มเงินเพียง 59,058.59 บาท  งานจะแลว้เสร็จตาม
โครงการ  ส่วนปีต่อไป  ก็ควรจะพิจารณาตั้งเป็นงบประมาณไว ้  เพราะมียอดเงินนอ้ยกว่า
งบประมาณปี 2500  จึงเห็นชอบพร้อมกนัใหค้งดาํเนินงานขุดลอกบึงพระรามต่อไปเต็มตาม
โครงการ 3 ปี  เป็นเงิน 1,338,900 บาท และใหเ้สนอเร่ืองไปยงัคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเป็นพิเศษ
โดยด่วนภายในเดือนพฤศจิกายนน้ี 

(2) เร่ืองขุดลอกคลองเมือง 

 ผูแ้ทน ม.ล.ชูชาติ กาํภู เสนอว่า การขดุลอกคลองเมืองนั้น  กรมชลประทานไดใ้หช่้าง
ไปสาํรวจและเสนอผลการสาํรวจไปยงัประธานคณะกรรมการ(ชุดก่อน) แลว้  มีความสาํคญัว่าการ
ขุดลอกคลองเมืองพอมีทางแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการขุดและการทิ้งดิน  คือถา้แห่งดมีอาคารหรือ
บา้นเรือนของประชาชนหนาแน่นก็ไปทิ้ง ณ วดัใดวดัหน่ึงท่ีใกลเ้คียง หรือในท่ีลุ่มของประชาชน  
ในส่วนความลึกของคลองท่ีกาํหนดไว ้2 เมตร กน้คลองกวา้ง 8 เมตร และทาํเป็นลาดข้ึนไปหาตลิ่ง
ทั้งสองขา้งพอไม่ใหดิ้นพงั  ซ่ึงทาํใหค้วามกวา้งของคลองมากกว่า 8 เมตร นอกจากนั้น คลองเมืองน้ี
มีสะพานขา้มคลองอยู ่ 7 แห่ง เป็นสะพานไมถ้าวร 4 แห่ง สะพานเลก็ชัว่คราว 2 แห่ง กบัสะพาน
คอนกรีตถาวร 1 แห่ง  แต่สะพานเหล่าน้ีมีทางแกไ้ข ซ่ึงจะไม่กระทบกระเทือนในการขดุลอก  เม่ือ
ผูแ้ทน ม.ล.ชูชาติ กาํภู  ช้ีแจงจบแลว้  ไดน้าํแผนท่ีแสดงเขตคลองเมืองท่ีจะทาํการขุดลอกบริเวณท่ี
ทิ้งดิน  และอาคารบา้นเรือนราษฎร  ตลอดจนสะพานต่างๆใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาเห็นแลว้ว่า  การขุดลอกคลองเมืองมีความสําคัญมากในด้านการ
เศรษฐกิจ  เพราะคลองน้ีจะเป็นทางสญัจรทางนํ้ าสาํหรับพ่อคา้ประชาชน  แต่โดยท่ีการขุดลอกจะ
กระทบกระเทือนต่อส่ิงปลกูสร้างของราษฎร  มีอาคารท่ีอยูเ่ป็นตน้  ในชั้นน้ียงัไม่ทราบรายละเอียด
ว่ามีบา้นเรือนราษฎรท่ีปลูกสร้างอยู่ตามริมคลองจะมีจาํนวนมากน้อย เท่าใดแน่นอน  จึงมีความ
เห็นชอบพร้อมกนัมอบใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยารับเร่ืองไปสาํรวจอาคารบา้นเรือน
ราษฎรท่ีปลกูสร้างอยูต่ามริมฝั่งคลองเมืองซ่ึงจะตอ้งร้ือยา้ยเสียก่อน  เม่ือไดท้ราบรายละเอียดแลว้จึง
นาํเขา้ปรึกษาหารือในการประชุมคราวต่อไป 

 ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยารับทราบ 
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       (3) เร่ืองการขุดลอกคลองมหานาค 

 ผูแ้ทน ม.ล.ชูชาติ กาํภู  เสนอว่า  การขดุลอกคลองมหานาคนั้น  กรมชลประทานไดใ้ห้
ช่างไปสาํรวจแลว้  แต่ยงัมิไดท้าํรายงานเสนอมา  และว่าคลองมหานาคนั้น กคื็อคลองสระบวัหรือท่ี
เรียกว่าคลองมหาพราหมณ์นัน่เอง  จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ท่ีประชุมทราบ  และใหร้อการพิจารณาเร่ืองน้ีไวก่้อน 

 ต่อจากนั้นท่ีประชุมไดพิ้จารณาผลงานของกรรมการอ่ืนๆ ต่อไปดงัต่อไปน้ี 

2. กรมโยธาเทศบาล 

 อธิบดีกรมโยธาเทศบาล  เสนอว่า  กรมโยธาเทศบาล  ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการ
ไวห้ลายอย่างไม่เฉพาะแต่ถนน 7 สายเท่านั้น  อธิบดีกรมโยธาเทศบาลจึงขอนาํมาเสนอให้ทราบ 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เร่ืองซ่อมและบูรณะถนน 7 สาย 

 ถนน 7 สายท่ีคณะกรรมการไดมี้มติมอบให้ซ่อม คือ ถนนศรีสรรเพชญ์  ถนนอู่ทอง  
ถนนสาย 5  ถนนสาย 4  ถนนสาย 3  ถนนสาย 2 และ ถนนสาย 1  งบประมาณตั้งไว ้2,455,630 บาท 
ไดซ่้อมและบูรณะเสร็จแลว้  กรมโยธาเทศบาลไดรั้บไปจากกระทรวงวฒันธรรมเป็นเงินรองจ่าย 
1,191,900 บาท  ไดรั้บโอนงบประมาณจากกรมทางหลวงแผน่ดิน 2,000,000 บาท 

 รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บไป 3,191,900 บาท  เกินกวา่งบประมาณท่ีตั้งไว ้736,300 บาท  แต่
โดยท่ีการซ่อมถนน 7 สายนั้น ถนนสาย 5 ไดมี้การเปล่ียนแปลงรายการซ่อม  โดยให้ขยายถนนให้
กวา้งกว่าท่ีกะประมาณไวเ้ดิม  ทาํใหค่้าใชจ่้ายเพิ ่มข้ึน  และไดต้ดัถนนใหม่เพิ่มข้ึนอีก 1 สาย คือ สาย
จากหนา้ศาลากลางจงัหวดัไปจดถนนรองเมือง  ซ่ึงไดท้าํเสร็จแลว้เป็นถนนโรยดว้ยลูกรัง และถนน
สายท่ีเพิ่มน้ีไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้ฉะนั้น เงินท่ีเกินอยู่จึงจะขอนาํไปใชจ่้ายในงานท่ีเปล่ียนแปลง
แกไ้ขและเพิ่มเติม  ขณะน้ียงัไม่ไดจ้ดัทาํบญัชีรายละเอียดแต่เขา้ใจว่าจะพอใชจ่้ายในส่วนท่ีแกไ้ข
และเพิ่มเติม  ถา้หากมีเงินเหลือจ่ายจะไดน้าํส่งคืนกระทรวงวฒันธรรมต่อไป 
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(2) เร่ืองสร้างแผงลอย 

 จดัสร้างแผงลอยชนิดเคล่ือนท่ี ณ บริเวณคุม้ขุนแผน 10 หลงั ตั้งงบประมาณไว ้81,000 
บาท งานเสร็จแลว้ ไดจ่้ายเงินเพียง 30,000 บาท  เงินจึงเหลืออยู ่51,000 บาท ทั้งน้ี เพราะสร้างไดใ้น
ราคาตํ่า  เงินรายน้ีกรมโยธาเทศบาลไดเ้บิกตรงไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและ
ไดรั้บเงินไปแลว้ 

(3) เร่ืองทาํลานจอดรถ 

 จัดทาํลานจอดรถข้ึนบริเวณหน้าวิหารพระมงคลบพิตร  โดยทาํเป็นพ้ืนแอสฟัลต์
คอนกรีต ตั้งงบประมาณไว ้120,000 บาท  ขณะน้ีกาํลงัดาํเนินงานอยู่ และจะตอ้งจ่าย เงินหมดตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว ้ เงินรายน้ีกรมโยธาเทศบาลไดเ้บิกตรงไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารและไดรั้บเงินไปแลว้ 

(4) เร่ืองสร้างถนนหนา้วิหารพระมงคลบพิตร 

                  จัดสร้างถนนยางแอสฟัลต์ธรรมดาหน้าวิหารพระมงคลบพิตร  ตั้ งงบประมาณไว ้
235,320 บาท งานเสร็จแลว้เงินหมดเท่างบประมาณ  เงินรายน้ีกรมโยธาเทศบาลไดเ้บิกตรงไปยงั
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและไดรั้บเงินไปแลว้ 

(5) เร่ืองสร้างสว้มและท่ีปัสสาวะ 

                  จดัสร้างสว้มสาํหรับสตรีชนิดตึก มีชกัโครก 1 หลงั  สว้มซึมชนิดก่ออิฐใชน้ํ้ าราด 1 หลงั  
ท่ีปัสสาวะชาย 1 หลงั  และส้วมชนิดไม ้1 หลงั ตั้ งงบประมาณไว ้66,440 บาท  งานเสร็จใชเ้ป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนแลว้  แต่ไดจ่้ายเงินไปเพียง  57,500 บาท เงินจึงยงัเหลืออยู ่8,940 บาท  ทั้งน้ี  
เพราะสร้างไดใ้นราคาตํ่า  เงินรายน้ีกรมโยธาเทศบาลไดเ้บิกตรงไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารและไดรั้บเงินไปแลว้ 

(6) เร่ือง  พิมพแ์ผนท่ี 

 ไดรั้บเงินเป็นค่าชดเชยกระดาษพิมพแ์ผนท่ีต่างๆ ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็น
เงิน 2,500 บาท  จากกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและไดจ่้ายไปหมด 

 อธิบดีกรมโยธาเทศบาลได้ช้ีแจงต่อไปว่า  งานถากถางป่าซ่ึงได้รับอนุมติัเงินไว ้
500,000 บาท ยงัมิไดรั้บเงิน  แต่กรมโยธาเทศบาลไดท้าํการถากถางในชั้นแรกโดยใชจ่้ายเงินทดรอง
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ของกรมโยธาเทศบาลไปตั้งแต่วนัไดรั้บคาํสัง่จนถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2499  เป็นเงิน 58,988.31 บาท  
ขณะน้ีกาํลงัรวบรวมรายละเอียดค่าใชจ่้ายอยู ่ แต่การถากถางป่าในตอนนั้นทางจงัหวดัก็ดาํเนินงาน
ไปดว้ย  ฉะนั้นเงินค่าใชจ่้ายท่ีจงัหวดัไดจ่้ายไปแลว้ในคร้ังนั้น  ขอใหท้างจงัหวดัช่วยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณการบาํรุงรักษาความสะอาดของจงัหวดัต่อไป  เพราะงานถากถางป่าน้ีกรมโยธาเทศบาล
ไดม้อบหมายใหแ้ก่กรมโยธาธิการรับไปดาํเนินการต่อไปแลว้ 

 ฉะนั้น งานในหนา้ท่ีของกรมโยธาเทศบาลขณะน้ีจึงไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งขอเบิกอีก 

 ท่ีประชุมรับทราบ  และใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัรับไปจดัเร่ืองเงินค่าถามถางท่ีอธิบดีกรม
โยธาเทศบาลเสนอ 

3. จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ผูว้่าราชการจงัหวดั เสนอว่า  ดว้ยปรากฏว่าแผงลอยท่ีกรมโยธาเทศบาลสร้างไวไ้ม่มี
พ่อคา้ไปเช่าเพ่ือประกอบการคา้  ผูว้่าราชการจงัหวดัจึงใคร่จะขอยา้ยแผงลอยเหล่านั้นไปตั้ งไว ้ณ 
บริเวณหนา้วิหารพระมงคลบพิตร  เพราะท่ีแห่งนั้นมีผูไ้ปตั้ งร้านประกอบการคา้กนัมาก  ทั้งทาง
จงัหวดัก็ไดจ้ดัทาํร้านแผงลอยตามแบบของกรมโยธาเทศบาลข้ึนอีกหลายแผง 

 อธิบดีกรมโยธาเทศบอลไม่ขดัขอ้ง และท่ีประชุมเห็นดว้ย 

 ต่อจากนั้นผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอว่า  ส้วมท่ีกรมโยธาเทศบาลไดส้ร้างข้ึนนั้น ทาง
จงัหวดัไดม้อบใหเ้ทศบาลเมืองนครศรีอยธุยาเป็นผูดู้แลรักษา  และจดัเจา้หน้าท่ีไปทาํความสะอาด 
โดยเรียกเก็บเงินค่าบาํรุงรักษาพอสมควร  จึงนาํมาเสนอท่ีประชุมทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

4. กรมโยธาธิการ 

 อธิบดีกรมโยธาธิการ เสนอว่า กรมโยธาธิการไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินงานและยงั
ไม่ไดรั้บเงินตามงบประมาณรวม 17 รายการ งานไดท้าํเสร็จแลว้ 15 รายการ ยงัคา้งอยู ่2 รายการ คือ 
ซ่อมวิหารพระมงคลบพิตร  ส่วนเงินค่าใชจ่้ายส่วนมาก กรมโยธาธิการไดข้อเบิกตรงไปยงักรมสาร
บรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และสร้างตึกแถว 20 คูหาท่ีขอเบิกผ่านทางกระทรวงวฒันธรรมมี
รายเดียว  คือค่าซ่อมวิหารพระมงคลบพิตร อธิบดีกรมโยธาธิการจึงเสนอรายการบูรณะใหท่ี้ประชุม
ทราบ ดงัต่อไปน้ี 
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(1) เร่ืองซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกรับรองท่ีโรงงานแอลกอฮอล ์

 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึก รับรองบ ริ เวณโรงงานแอลกอฮอล์ ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตั้ งงบประมาณไว ้71,300 บาท งานเสร็จแลว้ ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2500 ยงัไม่ไดรั้บ 

(2) เร่ืองซ่อมแซมสาํนกังานคณะกรรมการสงฆ ์

 ซ่อมแซมอาคารสาํนกังานคณะกรรมการสงฆท่ี์วดัสุวรรณดาราราม  ตั้งงบไว ้149,000 
บาท  งานเสร็จแลว้ ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 
2500  ยงัไม่ไดรั้บ 

(3) เร่ืองสร้างตึกแถว 3 ชั้นเชิงสะพาน ปรีดี – ธาํรง 

 ตึกแถวสามชั้ นเชิงสะพานปรีดี – ธํารง เดิมได้รับอนุมติัให้จัดสร้างข้ึน 40 คูหา 
ภายหลังได้รับคําสั ่ งให้มอบตึกแถวน้ีให้แก่กรมประชาสงเคราะห์เสีย 20 คูหา โดยใช้เงิน
งบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ ฉะนั้ น ค่าก่อสร้างตึกแถวท่ีจะใช้งบประมาณของ
คณะกรรมการบูรณะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจึงเหลือเพียง 2,360,000 บาท  ในจาํนวนตึกแถว 20 
คูหา   ไดรั้บเงินจากกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารไปจ่ายให้แก่ผูรั้บเหมาแลว้ 2,000,000 
บาท  ยงัคา้งจ่ายงวดสุดทา้ยอีก 360,000 บาท ซ่ึงจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานแลว้เสร็จและส่ง
มอบ  เหตุท่ีล่าชา้ก็เน่ืองจากผูรั้บเหมาก่อสร้างทาํไม่แลว้เสร็จตามสัญญาซ่ึงกาํลงัพิจารณาปรับและ
นาํเงินค่าปรับส่งคืนกระทรวงการคลงัต่อไป 

(4) เร่ืองติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศท่ีตึกรับรอง 

                  ติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศท่ีตึกรับรองจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  หลงัท่ีสร้างใหม่ ตั้ ง
งบประมาณไว  ้ 332,720 บาท  งานเสร็จและใชร้าชการไปแลว้  ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้ ไดรั้บแจง้ว่าทางกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารไดข้อให้
กระทรวงการคลงัและสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัง่จ่ายใหแ้ลว้  กรมโยธาธิการยงัไม่ไดรั้บ 

(5) เร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าท่ีเรือนรับรอง 

 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเรือนรับรอง  รวมกบัค่ากระแสไฟฟ้าท่ีใชด้ว้ยเป็นเงินค่า
เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า เงิน 11,232.72 บาท งานเสร็จแลว้  ไดข้อเบิกไปยงักรม
สารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2500 ยงัไม่ไดรั้บ 
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(6) เร่ืองติดไฟฟ้าท่ีบา้นพกัครู 

 ติดตั้งไฟฟ้าท่ีบา้นพกัครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลยัรวม 9 หลงั ตั้ งงบประมาณไว ้7,634 
บาท   งานแลว้เสร็จ ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้ เม่ือวนัท่ี 13 
สิงหาคม 2500 ยงัไม่ไดรั้บ 

(7) เร่ืองเคร่ืองเรือนประจาํตึกรับรอง 

 จดัหาเคร่ืองเรือนประจาํตึกรับรองหลงัใหญ่ท่ีสร้างใหม่ของจงัหวดัซ่ึงไดใ้ชร้าชการอยู่
ในขณะน้ี เป็นเงิน  453,750 บาท ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้ ได้
รับมา  200,000 บาท ยงัคา้งอยูอี่ก 253,750 บาท  ไดข้อเบิกไปเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2500 ยงัไม่ไดรั้บ 

(8) เร่ืองสร้างบา้นพกัผูติ้ดตามเพิ่มเติม 

 จัดสร้างบ้านพักผูติ้ดตามเพิ่มอีก 4 หลงั ในบริเวณบ้านรับรอง ตั้ งงบประมาณไว ้
143,000 บาท  งานเสร็จแลว้ ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้ ไดรั้บมา 
123,000 บาท  ยงัคา้งอยูอี่ก 20,000 บาท  ไดข้อเบิกไปเม่ืองนัท่ี 6 สิงหาคม 2500 ยงัไม่ไดรั้บ 

(9) เร่ืองทาํกรงเหลก็เก็บสมบติัโบราณ 

 จดัทาํกรงเหลก็เก็บสมบติัโบราณท่ีขุดไดท่ี้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เป็นเงิน 43,768 
บาท ซ่ึงในจาํนวนเงินน้ีได้รวมทั้ งค่ายา้ยกรงเหล็กด้วย  ยงัไม่ได้ขอเบิกไปยงักรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

(10)  เร่ืองซ่อมพระอุโบสถวดัพนญัเชิง 

                 ซ่อมพระอุโบสถวดัพนัญเชิงเม่ือคราวทอดกฐิน พ.ศ. 2499  ตั้ งงบประมาณไว ้79,753 
บาท งานเสร็จแลว้  ยงัไม่ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

(11) เร่ืองซ่อมพระอุโบสถและเสมาท่ีวดัพุทไธสวรรย ์

 ซ่อมพระอุโบสถแลเสมา 8 ท่ีของวดัพุทไธสวรรย ์ ตั้งงบประมาณไว ้68,000 บาท งาน
เสร็จแลว้ ยงัไม่ขอเบิกเงินไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
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(12)  เร่ืองสร้างถนนในบา้นรับรอง 

 จดัสร้างถนนลกูรังและถนนคอนกรีตภายในบริเวณบา้นรับรองของจงัหวดัท่ีสร้างใหม่ 
ตั้งงบประมาณไว ้316,000 บาท  งานเสร็จแลว้  ไดข้อเบิกเงินไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่าย
บริหารแลว้ ยงัไม่ไดรั้บ 

(13)  เร่ืองซ่อมหลงัคาพระอุโบสถวดัอโยธยา 

 ซ่อมหลงัคาพระอุโบสถวดัอโยธยาเม่ือคราวทอดกฐิน พ.ศ. 2499 ตั้ งงบประมาณไว ้
7,084 บาท  งานเสร็จแลว้  ยงัไม่ไดข้อเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

(14)  เร่ืองสร้างโรงละครชัว่คราว 

 จดัสร้างโรงละครชัว่คราวข้ึนท่ีบริเวณวงัโบราณใกลพ้ลบัพลาตรีมุข  ตั้งงบประมาณไว ้
12,974 บาท  งานเสร็จแลว้ ยงัไม่ไดข้อเบิกเงินไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

(15) เร่ืองสร้างทางเทา้และบ่อพกัริมถนนสาย 5  

 จดัสร้างทางเท้าและบ่อพกัริมถนนสาย 5 ตอนหน้าบ้านรับรอง ตั้ งงบประมาณไว ้
150,000 บาท งานแลว้เสร็จ ยงัไม่ไดข้อเบิกเงินไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

(16)  เร่ืองถมดินถนนสาย 5 

 จดัถมดินในถนนสาย 5 จนถึงถนนอู่ทองใต ้ตั้ งงบประมาณไว ้80,200 บาท งานเสร็จ
แลว้  ไดข้อเบิกเงินไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแลว้ เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2500 
ยงัไม่ไดรั้บ 

(17)  เร่ืองซ่อมแซมวิหารพระมงคลบพิตร 

 ซ่อมแซมวิหารพระมงคลบพิตร ตั้ งงบประมาณไว ้2,949,853 บาท งานใกลจ้ะเสร็จ  
ไดข้อเบิกเงินไปกระทรวงวฒันธรรม 2 คราวและไดรั้บไปแลว้ 1,500,000 บาท เงินยงัคา้งอยู่อีก 
1,449,853 บาท จึงขอใหก้ระทรวงวฒันธรรมเบิกจ่ายใหด้ว้ย 

 รวมเป็นเงินท่ีกรมโยธาธิการยงัคา้งซ่ึงจะตอ้งจ่ายทั้งสิ้น 3,413,268.72 บาท  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่างานทุกรายการของกรมโยธาธิการไดจ้ดัทาํไปแลว้นั้ น
เป็นส่วนมาก  ส่วนท่ีเหลือก็ใกลจ้ะแลว้เสร็จและจาํเป็นต้องจ่ายเงิน  จึงเห็นชอบพร้อมกันให้
นาํเสนอขออนุมติัไปยงัคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษพร้อมกนักบัเร่ืองการขุดลอกบึงพระราม 

 ภายหลังท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการ เสนอผลงานในหน้าท่ีจบแล้ว  ปลัดกระทรวง
วฒันธรรมไดเ้สนอถามอธิบดีกรมโยธาธิการว่า  ตามท่ีแจง้ว่าไดท้ราบมาหลายทางว่า  หลงัคาพระ
อุโบสถวดัหนา้พระเมรุ วดัใหม่ชยัวิชิต และหลงัคาวิหารพระมงคลบพิตรรั่ว  เพราะกระเบ้ืองท่ีใช้
มุงหลงัคาสั้นและผดิขนาด  กรมโยธาธิการไดพิ้จารณาแกไ้ขประการใดแลว้ 

 อธิบดีกรมโยธาธิการช้ีแจงว่า  ไดส้ัง่เจา้หนา้ท่ีไปซ่อมแซมแลว้  ขณะน้ีกาํลงัทาํงานอยู ่
ซ่ึงปรากฏว่าการท่ีหลงัคารั่ว  เพราะกระเบ้ืองแตกบา้ง  ปูนซิเมนต์ท่ีโบกไวแ้ตก  นํ้ าจึงรั่ว  สาํหรับ
หลงัคาวิหารพระมงคลบพิตรท่ีรั่วนั้น  เพราะงานยงัไม่เสร็จ ไดเ้ปิดช่องไวส้าํหรับเจา้หน้าท่ีติดช่อ
ฟ้าใบระกา  ขณะน้ีงานก็ใกลจ้ะเสร็จลงแลว้  เม่ือไดย้กช่อฟ้าใบระกาและเคร่ืองประกอบบนหลงัคา
เสร็จเรียบร้อยก็จะไดมุ้งหลงัคาเสียใหเ้รียบร้อย 

                   ท่ีประชุมรับทราบ 

5. กรมศิลปากร 

 อธิบดีกรมศิลปากรไดเ้สนอผลงานในหนา้ท่ีของกรมศิลปากรเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ
และพิจารณา มีรายการดงัต่อไปน้ี 

งานบูรณะ 

(1) เร่ืองซ่อมพระเจดีย ์3 องคใ์นวดัพระศรีสรรเพชญ ์

 พระเจดีย ์3 องคใ์นวดัพระศรีสรรเพชญ ์ ไดรั้บอนุมติังบประมาณสาํหรับซ่อมเป็นเงิน 
750,000 บาท  ซ่อมเสร็จทั้ง 3 องค ์ ใชจ่้ายเงินสิ้นไป 749,993.15 บาท คงเหลือเงิน 6.85 บาท 

(2) เร่ืองซ่อมพระเจดียว์ดัสามปล้ืม 

 พระเจดียว์ดัสามปล้ืม  ไดรั้บอนุมติังบประมาณสาํหรับซ่อมเป็นเงิน 95,000 บาท  ซ่อม
เสร็จแลว้ ใชจ่้ายเงินสิ้นไป 94,998.30 บาท คงเหลือเงิน 1.70 บาท 
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(3) เร่ืองซ่อมพระปรางคว์ดัพระราม 

 พระปรางคว์ดัพระรามไดรั้บอนุมติังบประมาณ 200,000 บาท  ดาํเนินการซ่อมไดเ้พียง
ตอนกลางองค์ปรางค์งบประมาณก็หมดลง  เพราะเดิมคาดว่าจะกะเทาะปูนองค์ปรางค์ออกเพียง
เลก็นอ้ย  แต่เม่ือลงมือกะเทาะเขา้จริง  ปูนท่ีผเุป่ือยออกมากกว่าท่ีคาดไวเ้ท่าตวั  ทาํใหห้มดเปลืองค่า
ของ ค่าแรงและเวลาการทาํงานมากกว่าท่ีคาดหมายไวเ้ดิม  ขณะน้ีงานยงัคา้งตอนล่างของปรางค ์ 
ซ่ึงถา้จะใหเ้สร็จจะตอ้งใชง้บประมาณอีกประมาณ 120,000 บาท  แต่งานท่ีคา้งอยูน้ี่จะไม่ทาํต่อไปก็
ได ้ ไม่เป็นการเสียหายอยา่งใด 

งานขุดแต่ง 

 (1) ขุดแต่งวดัพระศรีสรรเพชญ์ วดัพระราม วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ และถากถาง
บริเวณวงัโบราณ และขุดแต่งพระท่ีนัง่วิหารสมเด็จ  พระท่ีนัง่สรรเพชญปราสาท  พระท่ีนัง่สุริยาศน์
อมรินทร์  พระท่ีนัง่จกัรวรรดิไพชยนต ์ และท่ีพระท่ีนัง่ทรงปืนดา้นเหนือ  ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 
200,000 บาท  ไดด้าํเนินการเสร็จแลว้  ใชจ่้ายเงินสิ้นไป  199,688.07 บาท  คงเหลือเงิน 311.93 บาท 

 (2) ขุดแต่งวดัโลกยสุทธา  วดับรมพุทธาราม วดัสิงหาราม วดัวงัไชย ป้อม-เพ็ชร พระ
ตาํหนกัสวนกระต่าย  และวดัไชยวฒันาราม ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 144,000 บาท ไดด้าํเนินการ
เสร็จแลว้ ใชจ่้ายเงินสิ้นไป 143,906.67 บาท คงเหลือเงิน 93.33 บาท 

งานถากถาง 

 งานถากถางป้อมประตูขา้วเปลือก วดัสุวรรณาวาส วดัพลบัพลาไชย วดัแม่นางมุก วดั
ขุนเมืองใจ วดับรมพุทธาราม วดัสิงหาราม วดัสวนหลวงคา้งคาว วดัปราสาท วดัวงัไชย วดัโลกย
สุทธา วดัวรเชษฐาราม วดัวรโพธ์ิ และขุดแต่งเจดียเ์จ้าอา้ยยี่พระยา รวม 13 แห่ง ได้รับอนุมติั
งบประมาณ 30,750 บาท ดําเนินการถากถางและขุดแต่งเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกแห่ง 
นอกจากนั้นยงัไดใ้ชง้บประมาณน้ีถากาถางเพิ่มเติมไดอี้ก 8 แห่ง คือ ถากถางวดัป่าสัก วดัสุวรรณ
เจดีย ์วดัหลงัคาขาว วดัชุมแสง วดัหลงัคาดาํ วดักุฎีดาว วดัสมณโกฏิ และวดัส้ม จึงรวมดาํเนินการ
ไดท้ั้งสิ้น 21 แห่ง ใชจ่้ายเงินสิ้นไป 30,750 บาท พอดีงบประมาณ 
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การซ่อมพระมงคลบพิตร 

 การซ่อมองคพ์ระมงคลบพิตรและซ่อมพ้ืนพระวิหารรวมทั้งกาํแพงแกว้รอบพระวิหาร 
ไดรับอนุมติังบประมาณ 500,000 บาท ( งบประมาณของกรมศิลปากร) และทางรัฐบาลพม่าให้
งบประมาณช่วย 424,886.06 บาท รวมเป็นเงิน 924,886.06 บาท จดัการซ่อมพ้ืนพระวิหารและ
กาํแพงแกว้เสร็จแลว้ ส่วนองคพ์ระกบัฐานจะเสร็จในปลายเดือนพฤศจิกายนน้ี  เขา้ใจว่างบประมาณ
จะหมดพอดี 

 อน่ึง อธิบดีกรมศิลปากรไดเ้สนอดว้ยว่า  ตามท่ีคาดว่างานซ่อมจะแลว้เสร็จในปลาย
เดือนพฤศจิกายนนั้ น  อาจจะล่าไปก็เพราะขัดข้องจะร้ือนั ่งร้านท่ีใชใ้นการซ่อมองค์พระไม่ได ้
เพราะกรมโยธาธิการไดใ้ชน้ัง่ร้านของกรมศิลปากรประกอบกบันั ่งร้านของกรมโยธาธิการทาํงาน
ซ่อมวิหารดว้ย  นัง่ร้านจึงกีดขวางใหก้รมศิลปากรกระทาํการซ่อมองคพ์ระบางแห่งไม่ได ้ จึงเสนอ
ใหท่ี้ประชุมทราบ 

งานถ่ายรูปและทาํผนงั 

 (1) การถ่ายรูปโบราณสถานและโบราณวตัถุต่างๆ ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 13,236 
บาท ใขจ่้ายไปแลว้ 8,272.28 บาท  คงเหลือเงิน 5,033.72 บาท งานรายน้ีกาํลงัดาํเนินการอยู่ยงัไม่
เสร็จ 

(2) การทาํแผนผงัโบราณสถาน  ไดรั้บอนุมติังบประมาณ 11,760 บาท ไดจ้ดัทาํแผนผงั 

ไปแลว้ 44 แห่ง หมดงบประมาณ 

 อธิบดีกรมศิลปากรช้ีแจงดว้ยว่า  การถ่ายรูปและการทาํแผนผงัน้ีมีความสาํคญัมากใน
การรักษาประวติัศาสตร์ไวส้าํหรับการศึกษา ต่อไปเม่ือมีการขุดแต่งและขุดคน้  รวมตลอดถึงการขุด
กรุ  จะถ่ายรูปและทาํแผนผงัไวทุ้กคราว  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ภายหลงัท่ีอธิบดีกรมศิลปากรไดเ้สนผลงานใหท่ี้ประชุมทราบแลว้  ไดเ้สนอว่าสาํหรับ
งานท่ีไดผ้า่นไปแลว้ ทางกรมศิลปากรไม่มีเงินคา้งชาํระท่ีจะตอ้งจ่าย  แต่มีงานท่ีทาํต่อไปอีกมาก  
แต่คงจะหางบประมาณไม่ไดใ้นขณะน้ี  อธิบดีกรมศิลปากรจึงขอเสนอใหท้าํส่ิงท่ีสาํคญัก่อน 3 แห่ง 
คือ 
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(1) ศาลหลกัเมือง 

 ศาลหลกัเมืองน้ีทางการได้เคยคน้ควา้กันมานานแลว้ ว่าอยู่ท่ีไหนแน่ ก็ยงัไม่เป็นท่ี
ประจกัษ์ บดัน้ี  กรมศิลปากรไดพ้บสมุดข่อยโบราณในหอสมุดวชิรญาณมีแผนผงัแสดงท่ีตั้ งวดั
ต่างๆ และมีท่ีตั้งศาลหลกัเมืองดว้ย  จึงควรขุดแต่งใหเ้ห็นรูปรอยของศาล ค่าใชจ่้ายประมาณ 2,500 
บาท 

(2) เทวสถาน 

 เทวสถานตั้งอยูท่ี่หนา้สถานีตาํรวจกองกาํกบัการ  เวลาน้ีมีมูลดินและตน้ไมท้บัถมอยู่
รกรุงรัง  ทางตาํรวจเคยขอร้องให้ขุดแต่งให้เรียบร้อย เพ่ือความสง่างามของสถานท่ี เพราะตั้ งอยู่
หนา้สถานีตาํรวจพอดี ค่าใชจ่้ายประมาณ 9,000 บาท 

(3) พระปรางคว์ดัมหาธาตุ 

 ในการขุดกรุท่ีพระปรางค์วดัมหาธาตุซ่ึงได้พระบรมสารีริกธาตุและโบราณวตัถุ
ศิลปวตัถุไวเ้ป็นอนัมากแลว้นั้น  กรุแห่งน้ียงัไม่ไดก้ลบเกล่ีย  เพราะอยู่ในท่ีสูงตอ้งใชง้บประมาณ
มาก และกรมศิลปากรไม่มีงบประมาณ จึงยงัคา้งอยู่ ควรกลบเกล่ียให้เรียบร้อย ค่าใชจ่้ายประมาณ 
12,000 บาท 

 แต่โดยเหตุท่ีอาจจะมีงานอ่ืนสาํคญัและจาํเป็นตอ้งทาํภายหลงัท่ีไดด้าํเนินงานทั้ งสาม
อยา่งน้ี กรมศิลปากรจึงขอตั้งงบประมาณไวร้วมทั้งสิ้น 30,000 บาท แต่เงิน 30,000 บาท อธิบดีกรม
ศิลปากรใคร่จะขอโอนเงินค่าขายอิฐโบราณสถานวดัร้างท่ีกรมศิลปากรไดขุ้ดแต่งไว ้อนัเป็นเงิน
รายได้ของศาสนสมบัติกลาง มาจ่ายเป็นค่าทาํงานของกรมศิลปากร 3 อย่างน้ี โดยจะไม่รบกวน
งบประมาณท่ีจะขอเบิกไปยงักรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

 อธิบดีกรมการศาสนาช้ีแจงว่า  เร่ืองการใชจ่้ายเงินศาสนสมบติักลางมีกฎหมายบงัคบั
ไวจ่้ายไม่ได ้ แต่ในส่วนตวัของอธิบดีกรมการศาสนานั้นไม่ขดัขอ้งประการใด 

 ท่ีประชุมรับทราบผลงานของกรมศิลปากร  และเห็นชอบด้วยข้อเสนอของกรม
ศิลปากรท่ีจะทาํงานต่อไปอีก 3 อย่าง และให้เสนอขออนุมติังบประมาณเงิน 30,000 บาทไปยงั
คณะรัฐมนตรีพร้อมกนักบัเร่ืองบึงพระราม 
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5. กรมการศาสนา 

 อธิบดีกรมการศาสนาเสนอว่า  ในดา้นกรมการศาสนาไม่มีค่าใชจ่้ายผกูพนัท่ีจะตอ้งขอ
เบิกไปยงัคณะรัฐมนตรี  เพราะงานบูรณะวดัต่างๆ ของกรมการศาสนานั้น หากมีรายการใดขาด
เหลืออยู่  กรมการศาสนาก็ตั้ งไวใ้นงบประมาณบูรณะวดั และในปี พ.ศ. 2501 ไดจ้ดัตั้ งไวแ้ลว้ ท่ี
ประชุมรับทราบ 

 กรรมการและเลขานุการเสนอว่า  ขณะน้ีมีผูเ้สนอเร่ืองขอให้คณะกรรมการบูรณะ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาคา้งอยูท่างกรรมการและเลขานุการเป็นจาํนวนมากรายดว้ยกนั  เม่ืออธิบดี
กรมการศาสนาจะพิจารณาตั้งงบประมาณค่าใชจ่้ายไวใ้นงบประมาณบูรณะวดั  ก็สมควรจะรับมอบ
เร่ืองท่ีมีผูร้้องขอใหบู้รระวดัต่างๆ ไปพิจารณาจดัตั้งงบประมาณใหเ้ท่าท่ีเห็นสมควรเป็นรายปี 

 ท่ีประชุมเห็นชอบดว้ย 

6. กรมแผนท่ีทหารบก 

 ผูแ้ทนเจา้กรมแผนท่ีทหารบก เสนอว่า ในดา้นของกรมแผนท่ีทหารไดจ้ดัพิมพแ์ผนท่ี
จังหวดัพระนครศรีอยุธยาข้ึนตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ประกอบการบูรณะของกรรมการ  ได้ใช้จ่ายเงินไปทั้ งสิ้น 16,000 บาท และไม่ขอเบิก โดยจะ
เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมแผนท่ีทหารบก และขณะน้ีไดจ้ดัพิมพแ์ผนท่ีซ่ึงแกไ้ขช่ือสถานท่ี
ถูกตอ้งตามท่ีกรมศิลปากรแก้ไขข้ึน  หากกรรมการมีความประสงค์จะได้รับแผนท่ีฉบบัใหม่น้ี 
ขอใหติ้ดต่อตรงกบักรมแผนท่ีทหารบก  

 ท่ีประชุมรับทราบ และขอบคุณกรมแผนท่ี 

 เม่ือผูแ้ทนเจา้กรมแผนท่ีกล่าวจบแลว้  ไดน้าํแผนท่ีท่ีพิมพข้ึ์นใหม่เสนอให้ท่ีประชุมดู
แลว้มอบเป็นของส่วนกลางของคณะกรรมการ 1 แผน่ มอบใหท่้านประธานกรรมการ 1 แผน่ 

 เม่ือกรรมการเสนอผลงานจบลงแลว้ ท่ีประชุมไดป้รึกษาหารือเร่ืองอ่ืนๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เร่ืองจดัทาํอุโมงคเ์ขา้ไปในกรุท่ีพระปรางคว์ดัราชบูรณะ 

                  กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า อธิบดีกรมศิลปากรไดเ้สนอว่า ท่ีประชุมอธิบดีของ
กระทรวงวฒันะธรรมไดมี้มติให้กรมศิลปากรพิจารณาหาทางนําเอากรุท่ีวดัราชบูรณะซ่ึงมีภาพ
จิตรกรรมข้ึนจากภายใตอ้งค์พระปรางค์  กรมศิลปากรจึงไดส่้งเจา้หน้าท่ีไปตรวจพิจารณาแลว้ลง
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ความเห็นว่า  กรุน้ีสร้างข้ึนโดยวิธีเอาศิลาแลงเป็นกอ้นๆ มาวางก่อซอ้นกนัแลว้โบกปูนเป็นผนัง 
เขียนภาพจิตรกรรมลงไปบนผนงันั้น ถา้ตดัศิลาแลงยกผนงัข้ึนมา  อาจจะกระเทือนปูนท่ีโบกไว ้ทาํ
ใหภ้าพเสียหายได จึงเห็นว่าควรจะใชว้ิธีอ่ืนท่ีไม่ทาํใหภ้าพเสียหาย คือทาํช่องอุโมงค์ โดยถอดศิลา
แลงท่ีก่อเป็นฐานพระปรางคอ์ออกเป็นช่องเขา้ไป แลว้จดัทาํโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคํ้ าศิลา
แลงไวเ้ป็นอุโมงค์ทางเขา้มีบันไดลงได้สะดวก ใส่ฐาน เสา และคานทุกระยะ 1.50 – 2.00 เมตร 
พร้อมทั้งค ํ้ ายนัมุขดา้นหนา้ซ่ึงกาํลงัชาํรุดจะหกัพงัทลายลงมาดว้ย  นอกจากนั้นก็ตกแต่งบนัไดหน้า
มุขพระปรางคแ์ละบริเวณสถานท่ีโดยรอบซ่ึงจะใชเ้งินทั้ งสิ้นประมาณ 200,000 บาท จึงนาํเร่ืองมา
เสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 เม่ือกรรมการและเลขานุการเสนอจบ  อธิบดีกรมศิลปากรไดแ้ถลงรายละเอียดเก่ียวกบั
การจดัทาํอุโมงคเ์สนอท่ีประชุมพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ใหเ้สนองบประมาณน้ีไปยงัคณะรัฐมนตรีพร้อมกบัยอดเงินค่าทาํงาน 3 
อยา่ง จาํนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงินท่ีจะเสนอไปยงัคณะรัฐมนตรีอนัเป็นยอดของกรมศิลปากร 
230,000 บาท 

 ผูว้่าราชการจงัหวดั เสนอว่า ในดา้นจงัหวดัได้จดัซ้ือท่ีดินไว  ้2 แปลง ไดช้าํระเงิน
หมดแลว้  การจ่ายเงินทางจังหวดันั้ น มีรายการจ่ายไปทั้ งสิ้น 2,278,399.90 บาท ยงัขาดอยู่อีก 
48,065 บาท ซ่ึงทางจงัหวดัจะตั้งเบิกไวใ้นงบประมาณของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา  จึงเสนอให้
ท่ีประชุมทราบ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอว่า เม่ือคราวอนุู นายกรัฐมนตรีแห่งสหภาพพม่าไดเ้ดินทางไป
ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดข้อให้พิจารณาปิดทองพระมงคล
บพิตร ถา้จะตอ้งใชเ้งินเท่าใดทางรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าจะจ่ายช่วยเหลือ ทางจงัหวดัไดค้าํนวณ
แลว้จะตอ้งเงินประมาณ 340,000 บาท ต่อมาภายหลงัเร่ืองไดเ้งียบไปและยงัไม่มีคาํสั ่งประการใด  
ผูว้่าราชการจงัหวดัจึงนาํมาเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

 อธิบดีกรมศิลปากร เสนอว่า เท่าท่ีทราบในตาํนาน พระมงคลบพิตรเดิมก็ปิดทอง
เช่นเดียวกัน กบัพระองค์ใหญ่ของวดัอ่ืนๆ ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  และท่ีอูนุเสนอมานั้ น 
อาจจะเป็นไปไดว้่า  เพ่ือทาํบุญประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงท่ีประเทศพม่านั้นพระพุทธรูปปิด
ทองทั้งนั้น 



158 
 

 
 

                 ผูว้่าราชการจงัหวดัเสนอว่า ถา้หากไม่ปิดทองและใหเ้ป็นสีทองสมัฤทธ์ิ เม่ือสร้างหลงัคา
คุมแลว้ ทาํใหมื้ดมาก และจะตอ้งใชไ้ฟฟ้าแสงสว่างมาก จึงขอใหพิ้จารณาดว้ย 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้เห็นว่า  เร่ืองการจะปิดทองหรือไม่เป็นเร่ืองของคณะกรรมการ
พิจารณาได้  แต่ข้อสําคัญอยู่ท่ีว่า  ถ้าหากปิดทองตามท่ีอูนุเสนอ และรัฐบาลพม่าจะออกเงิน
ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายนั้น  จะตอ้งนาํเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน จึงลงมติใหน้าํเร่ืองท่ีรัฐบาลพม่า
จะออกเงินช่วยเหลือในการปิดทองพระมงคลบพิตรไปใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 ก่อนเลิกประชุม  ประธานมีคาํสั ่งแก่กรรมการและเลขานุการให้ติดต่อ   กรม-สาร
บรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ขอให้นาํเร่ืองท่ีกระทรวงวฒันธรรมขออนุมติัค่าใช้จ่ายบูรณะ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในกรณีจาํเป็นตอ้งจ่าย เพราะไดท้าํงานไปแลว้และเป็นประโยชน์ เสนอ
คณะรัฐมนตรีในวนัพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2500 และถา้หากกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีตกลง
กาํหนดวนัแน่นอนเม่ือใด ให้กรรมการและเลขานุการติดต่ออธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรม
โยธาธิการ และอธิบดีกรมศิลปากร ขอใหมี้ผูแ้ทนเขา้ร่วมช้ีแจงในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีดว้ย 

 กรรมการและเลขานุการรับทราบ 
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