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บทนำ� : ประวัติศาสตร์อยุธยาไม่ได้มีแค่ 417 ปี!!!

พ.ศ. 2560 เป็นปีครบ 250 ปีหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310
สถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งต่างจัดกิจกรรมรำ�ลึกและนำ�เสนอเรื่อง
ราวประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวกันอย่างคึกคัก เนือ่ งจากเป็นเหตุการณ์ส�ำ คัญหนึง่
ทีม่ กั ได้รบั การหยิบยกพูดถึงเสมอ ตลอดรอบศตวรรษทีผ่ า่ นมา ทัง้ งานเขียน
ประวัตศิ าสตร์ สารคดี นวนิยายอิงประวัตศิ าสตร์ แทบจะเป็นเหตุการณ์ทขี่ าด
เสียมิได้ เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ไทย
2310 เป็นหมุดหมายทางประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ของการก่อร่าง
สร้างลัทธิชาตินยิ มและทหารนิยมในสังคมไทย ด้วยเพราะถูกใช้เป็นบทเรียน
สอนสัง่ เรือ่ งความสามัคคีและความจงรักภักดีตอ่ ชนชัน้ นำ� ประวัตศิ าสตร์ของ
2310 จึงไม่ใช่ประวัตศิ าสตร์ของอดีตกรุงศรีอยุธยาในห้วงยามสุดท้าย หากแต่
เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ตัดต่อและตีความให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยสมัยหลังมานีอ้ ยู่
เสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ความวุ่นวายความแตกแยกของคนในสังคมไทย 2310
มักถูกนำ�เอามากล่าวอ้างถึง ทำ�ให้เหตุการณ์เมื่อ 250 ปีก่อน มีภาพพจน์ที่
ดูตอ่ เนือ่ ง เป็นเรือ่ งทีเ่ ข้ากับบริบทของแต่ละยุคสมัยในสังคมไทยได้เป็นอย่าง
ดี เพราะแทบไม่มยี คุ ใดเลยทีส่ งั คมไทยจะไม่มคี วามแตกแยกกันทางความคิด
ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมคนหมู่มาก
แต่ทงั้ ทีเ่ ราต่างก็ถกู สอนกันมาว่า อยุธยาล่มสลายไปหลังจากถูกกองทัพ
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พม่ารุกรานใน พ.ศ. 2310 แต่สภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยาทัง้ ในและนอก
เกาะเมืองปัจจุบนั ทีค่ บั คัง่ ไปด้วยผูค้ น บ้านเรือน ร้านค้าร้านขาย อีกทัง้ ผูค้ น
เหล่านีก้ ล็ ว้ นได้ชอื่ เป็น “ชาวกรุงเก่า” หรือ “คนยุดยา” ด้วยกันทัง้ สิน้ ซึง่ เรา
จะพบเห็นได้จากการไปเยีย่ มชม ผูค้ นเหล่านีเ้ ป็นใคร มาจากไหน เหตุใดจึงมา
อยูค่ แู่ หล่งโบราณสถานอย่างอยุธยา หากอยุธยาร้างไปใน พ.ศ. 2310 ดังทีเ่ รา
ได้รับการปลูกฝังกันมา เราจะอธิบายความเป็นมาของผู้คนเหล่านี้ ตลอดจน
สภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยาดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร บทความ
นี้จะประเมินเหตุการณ์ 2310 ใหม่ ด้วยข้อมูลหลักฐานจำ�นวนหนึ่งที่แวดล้อม
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยานับแต่หลัง พ.ศ.
2310 จนถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 เพื่อตอบคำ�ถามข้างต้น
ตลอด 250 ปี นับแต่ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา อยุธยาก็เช่นเดียวกับชุมชน
เมืองอื่นๆ ที่มีเหตุการณ์สำ�คัญเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้น
ภาพ 2310 ที่เรามีต่ออยุธยา เป็นภาพที่ถูกสร้างในชั้นแรกๆ โดยชนชั้นนำ�
สยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผ่านการชำ�ระพระราชพงศาวดาร จุดจบของราช
อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต ถูกใช้เป็นเครื่องสร้างสิทธิธรรมให้แก่ชนชั้น
นำ�ใหม่หลังเสียกรุง พระราชพงศาวดารจึงมุ่งโจมตีราชวงศ์บ้านพลูหลวงใน
ฐานะสาเหตุของการเสียกรุง ควบคูก่ บั การยกย่องพระเกียรติของราชวงศ์ใหม่1
ในขณะที่ตัวเมืองอยุธยาในช่วงเวลาหลังจาก พ.ศ. 2310 กลับเป็น
เรือ่ งทีถ่ กู มองข้าม ประวัตศิ าสตร์อยุธยากลายเป็นประวัตศิ าสตร์ทไี่ ม่มี “คน”
มีแต่อฐิ กับปูน ผูค้ นภายนอกเมือ่ เข้ามาเยีย่ มชมอยุธยา ก็ตอ้ งการจะเห็นแต่สงิ่
ทีเ่ ป็นซากทีย่ งั หลงเหลือของ 417 ปีนนั้ กล่าวเช่นนีม้ ไิ ด้หมายความว่า 417 ปี
และซากอิฐปูนไม่สำ�คัญ ตรงข้ามเลยหากมีอิฐปูน แล้วมีคน มีอีก 250 ปีหลัง
2310 จะทำ�ให้ประวัตศิ าสตร์อยุธยาสมบูรณ์ขนึ้ ไม่ขาดวิน่ เหมือนอย่างทีผ่ า่ นมา
การแพ้สงครามต่อพม่าและไม่ได้เป็นศูนย์กลางอำ�นาจการเมืองการปกครอง
เหมือนอย่างในอดีต มิได้หมายความเท่ากับการล่มสลายของการเป็นชุมชน
เมือง หากเรามองอยุธยาในฐานะทีเ่ ป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอด เราก็จะเข้าใจอะไรหลายอย่างได้มากขึน้ โดยเฉพาะสภาพทีพ
่ บเห็น
ในปัจจุบัน หรือไม่อาจก่อความหงุดหงิดรำ�คาญมากกว่าเดิมก็แล้วแต่
อยุธยาที่เราเห็นในปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่า 3 ส่วน 4 มิได้เป็นผลงาน
ของ 417 ปีนั้น มีผู้คนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามีบทบาท คนกลุ่มเดิมเสื่อมถอย
ลดบทบาท สูญหาย พลัดไปอยู่ที่อื่น คนอีกกลุ่มก็เข้ามามีบทบาทแทนที่
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และสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ให้กับเมือง เมื่อผู้คนกลุ่มเดิมถูกกวาดต้อน
หรืออพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น แต่ในขณะนั้นตัวพื้นที่เมืองที่ยังคงอุดม
สมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ�  ก็เป็นที่ดึงดูดผู้คนกลุ่มอื่นๆ ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำ�
มาหาเลีย้ งชีพ คนกรุงเก่าเดิมส่วนใหญ่ถกู กวาดต้อนไปอังวะ ทีเ่ หลือรอดหนี
เข้าป่า ที่มีญาติมิตรต่างเมืองก็ไปอยู่ห่างไกลจากศึกสงคราม ที่เหลือเมื่อตั้ง
ราชธานีใหม่ ก็ยา้ ยลงมาธนบุรแี ละบางกอก มีบา้ งเหมือนกันทีอ่ าจยังตกค้าง
หรืออยู่ต่อในพื้นที่ แต่ช่วงตั้งแต่ธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ อยุธยาได้มีโอกาส
ต้อนรับผูค้ นหลากหลายทีม่ าจากต่างถิน่ ซึง่ จะกลายมาเป็นพลเมืองส่วนใหญ่
ของพระนครศรีอยุธยาในเวลาต่อมา
เนื่องเพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่เน้นลำ�ดับรัชกาลและราชธานี จึงมี
ผลทำ�ให้อยุธยาที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์อยู่เพียง 417 ปี มิได้ให้เห็นความ
เคลื่อนไหวของผู้คนสามัญชนที่มีทั้งในช่วง 417 ปีนั้นและช่วงเวลาหลังจาก
นั้น และก็เพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นนำ�เสนอแต่ความเป็นไทยๆ
จึงละเลยเรื่องของการเข้ามาของคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนจีน
ลาว เขมร มอญ แขกมุสลิม ฯลฯ ในแง่พนื้ ที่ ปัญหาของประวัตศิ าสตร์อยุธยา
ยังเป็นประวัตศิ าสตร์ทรี่ วมศูนย์อยูท่ อี่ าณาบริเวณทีเ่ รียกว่า “เกาะเมือง” และ
บริเวณข้างเคียง เราจึงไม่ค่อยได้รับรู้ถึงเรื่องราวของผู้คนอย่างในบริเวณ
ย่านนครหลวง เสนา ผักไห่ บางปะหัน ท่าเรือ ภาชี อุทัย วังน้อย บางปะอิน
บ้านแพรก บางซ้าย บางบาล มหาราช สามโคก ป่าโมก เป็นต้น
อยุธยาตามพระราชพงศาวดาร เป็นเมืองทีจ่ ๆู่ ก็โผล่ขนึ้ มาราวอภินหิ าร
ใน พ.ศ. 1893 ทิง้ ปมปริศนามาเท่าทุกวันนีว้ า่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้า
อู่ทอง) เป็นใคร มาจากไหน เหตุใดจึงมาสถาปนากรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้า
1893 พืน้ ทีท่ เี่ ป็นเมืองอยุธยาเป็นอย่างไร เป็นเพียงเมืองขึน้ ของเขมรพระนคร
หรือเมืองท่าหน้าด่านของอาณาจักรลพบุรี หรือเป็นเมืองหลวงของอาณาจักร
มาแต่เดิม คำ�ถามเหล่านีเ้ กิดขึน้ เพราะประวัตศิ าสตร์อยุธยามีเรือ่ งราวเริม่ ต้น
ที่ พ.ศ. 1893 และมาสิ้นสุดเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยไม่มีพัฒนาการของผู้คนและ
ความคลี่คลายทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแวดล้อม2
โดยเข้าใจกันไปว่าก่อนหน้าพุทธศตวรรษที่ 19 ภาคกลางบริเวณ
อยุธยานั้นเป็นเขตวัฒนธรรมเขมรนครธม เรื่อยไปจนถึงว่าเป็นทะเลหรือดิน
โคลน ไม่มีบ้านเมือง ทั้งที่มีการขุดพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของผู้คนก่อน
ประวัตศิ าสตร์ทงั้ สองฝัง่ ของแม่น�้ำ เจ้าพระยา อย่างเช่นในเขตแม่น�้ำ น้อยแถว
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อำ�เภอเสนา และเขตบึงไผ่ดำ� ฝัง่ ตะวันตกของแม่น้ำ�บางปะกง การสิน้ สุดก็ถกู
อธิบายด้วยเรือ่ งเล่าอันน่าอัศจรรย์เกีย่ วกับการถูกรุกรานโดยกองทัพเพือ่ นบ้าน
(ทำ�นองว่าเราอยูข่ องเราดีๆ ก็มพี ม่ามารังแกเสียได้) และปัจจัยภายในอย่างการ
แตกสามัคคีแย่งชิงอำ�นาจกันเอง (ประเด็นหนึง่ ซึง่ สังคมไทยภายหลังไม่คอ่ ย
จะยอมรับกันได้จริงๆ เสียที ก็คอื ความเหนือกว่าในทางยุทธศาสตร์ของพม่า
กับความล้มเหลวในการปกบ้านป้องเมืองคุม้ เหย้าของชนชัน้ นำ�สยามสมัยนัน้ )

อยุธยาสมัยธนบุรี :
กรุงเก่ากับการเริ่มต้นและสิ้นสุดยุคสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี

ความรับรู้และเข้าใจที่ว่า พม่าในสงครามคราวเสียกรุงครั้ง พ.ศ.
2310 มิใช่กองทัพกษัตริย์ เป็นแต่เพียงกองโจรที่รบพุ่งพัวพันเข้ามาได้จนถึง
พระนครนั้น3 เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะกองทัพพม่าใน
ครั้งนั้นเป็นกองทัพที่ส่งมาโดยพระเจ้ามังระ การที่พระเจ้ามังระมิได้เป็นผู้นำ�
ทัพมาเอง ตัง้ แม่ทพ
ั ยกมาสองทางคือ ทัพเนเมียวสีหบดี กับทัพมังมหานรธา
มิได้เป็นเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะยกให้ไม่ใช่กองทัพของกษัตริยแ์ ต่อย่างใด อีกทัง้
หลังจากอยุธยาแตกพ่ายแล้ว พม่าก็ยังทำ�ตามประเพณีเหมือนอย่างเมื่อครั้ง
พระเจ้าบุเรงนองยกมาตี พ.ศ. 2112 คือการตัง้ ราชวงศ์ใหม่ให้ปกครองอยุธยา
สืบต่อมา ราชวงศ์นั้นก็คือราชวงศ์รามัญของสุกี้พระนายกอง
เพียงแต่พระราชพงศาวดารไทยมักกล่าวถึงสุกี้พระนายกอง ว่า
เป็นเพียงแม่ทัพหรือ “นายซ่อง” ธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดหลังเสียกรุง ทั้งๆ
ที่สุกี้พระนายกองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองอยุธยา แต่สุกี้พระนาย
กองก็รู้ว่าราชวงศ์ของตนไม่เหมาะที่จะมีศูนย์บัญชาการอยู่ในสถานที่เดียว
กับราชวงศ์บ้านพลูหลวง ฐานของตนนั้นอยู่ที่ชุมชนมอญ สุกี้จึงไปตั้งอยู่ที่
โพธิส์ ามต้น ซึง่ เป็นชุมชนมอญขนาดใหญ่ทางทิศเหนือของเกาะเมืองอยุธยา
บริเวณย่านคลองสระบัว
สุกี้พระนายกองมิได้อยูน่ งิ่ เฉยรอพระเจ้าตากมาตี มีหลักฐานข้อมูลที่
บอกว่าสุกเี้ องก็พยายามจะอ้างความสืบทอดต่อเนือ่ งกับบารมีเดิมของราชวงศ์
บ้านพลูหลวง อย่างการเรียกเอาบรรณาการจากหัวเมือง แม้เมืองในเขตห่าง
ไกลปลอดอิทธิพลพม่าอย่างจันทบุรี สุกกี้ ส็ ง่ คนไปเรียกบรรณาการ ดังเช่นทีม่ ี
หลักฐานระบุวา่ “ครัน้ อยูม่ าวันหนึง่ นายบุญเมือง มหาดเล็ก ผูร้ งั้ เมืองบางละมุง
คุมไพร่ 20 คน ว่าพะม่าใช้ให้ถือหนังสือออกไปเมืองจันทบูร ให้แต่งดอกไม้

กำ�พล จำ�ปาพันธ์ | 5

เงินทองเข้าไป ณ โพสามต้น” 4
แต่คณะของนายบุญเมือง มหาดเล็ก ได้ไปพบเจอกับขบวนทัพของ
พระเจ้าตาก ซึง่ ขณะนัน้ พักทัพอยูท่ เี่ มืองระยอง แม่ทพั นายกองของพระเจ้าตาก
จับกุมตัวมาได้ จะให้ประหารชีวติ เสีย เพราะเกรงจะเป็นฝ่ายพม่าใช้ให้มาสืบ
ราชการ แต่พระเจ้าตากกับนายบุญเมืองผูน้ �ำ คณะดังกล่าว เป็นคนทีร่ จู้ กั มักคุน้
กันมาแต่กอ่ น ถึงกับทรงตรัสว่า “นายบุญเมือง ผูร้ งั้ เมืองบางละมุงนี้ ได้เป็นข้า
รับใช้เรามาแต่กอ่ น เห็นพอจะได้ราชการอยู”่ อีกทัง้ พระเจ้าตากยังทรงทราบ
ด้วยว่า “ผูร้ งั้ เมืองบางละมุงกับพระยาจันทบูรเป็นคนชอบกัน”5 ซึง่ เป็นข้อมูล
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระเจ้าตากทรงรูจ้ กั มักคุน้ และมีสมัครพรรคพวกในหัวเมือง
ตะวันออก อยู่ก่อนที่จะเดินทัพมาใน พ.ศ. 2310 แล้ว เนื่องจากเป็นพ่อค้าเร่
มาก่อน อาจจะเคยเดินทางมาค้าขายในแถบนี้ก็เป็นได้
เหตุนี้พระเจ้าตากจึงใช้ให้ไปแจ้งวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการมา
หัวเมืองตะวันออก ให้พระยาจันทบุรีทราบ แทนการไปเรียกเอาบรรณาการ
มาให้แก่สุกี้ที่โพธิ์สามต้น ซึ่งก็ได้ผลเพราะหลังจากนายบุญเมือง เจ้าเมือง
บางละมุง ไปถึงเมืองจันทบุรี พระยาจันทบุรีได้ตอบรับไมตรีกับพระเจ้าตาก
โดยส่งข้าว 4 เกวียนมาให้ที่ระยอง แต่เหตุที่มามีเรื่องบาดหมางถึงขั้นต้อง
รบกับจันทบุรีในภายหลังนั้น พระราชพงศาวดารระบุว่า เป็นเพราะขุนราม
หมื่นส้อง ผู้ลอบปล้นสดมภ์ทำ�ร้ายกองทัพพระเจ้าตาก ซึ่งตั้งอยู่บ้านประ
แสร์ ได้หลบหนีไปหาพระยาจันทบุรี และยุยงพระยาจันทบุรีให้เปลี่ยนข้าง6
เมื่อพระเจ้าตากยกกำ�ลังจากเมืองจันทบุรี มาตีสุกี้พระนายกองแตก
ก็เป็นอันสิ้นสุดผู้สืบทอดอำ�นาจที่พม่าตั้งเอาไว้ในอยุธยา หลังจากนั้นกลุ่ม
ของพระเจ้าตากก็ได้กลายเป็นผู้มีอำ�นาจกลุ่มใหม่แทนที่ การยึดศูนย์กลาง
อำ�นาจเดิมที่อยุธยาได้ก่อนชุมนุมอื่นๆ ทำ�ให้กลุ่มพระเจ้าตากเป็นต่อในด้าน
ความชอบธรรม และทำ�ให้นโยบายรื้อฟื้นราชอาณาจักรของพระองค์มีเสียง
ที่ดังกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่อยุธยาก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
การปกครองอีกต่อไปดังที่ทราบกัน เมื่อย้ายมาสถาปนากรุงธนบุรี อยุธยา
กรุงเก่ากลายเป็นเมืองทรัพย์ในดิน ในช่วงที่ต้องการทุนรอนสำ�หรับใช้ฟื้นฟู
บ้านเมือง เพราะในช่วงก่อนกรุงแตก ผู้คนต่างนำ�เอาทรัพย์สมบัติมีค่าไป
ฝังดินไว้เป็นอันมาก
นโยบายของพระเจ้าตากต่อกรุงเก่า ก็คือประกาศห้ามไม่ให้ราษฎร
ทำ�การขุดค้นหาสมบัติ รัฐบาลทีธ่ นบุรไี ด้แต่งตัง้ คนของตัวเอง ให้มาขุดสมบัติ

6 | บทวิพากษ์ประวัติศาสตร์อยุธยาฯ

นำ�เอาไปเข้ากองคลังที่ธนบุรี แต่มามีเหตุเกี่ยวข้องกับการสิ้นยุครุ่งเรืองของ
พระเจ้าตาก เมือ่ พระชิตณรงค์นายอากรผูกขาด ตัวแทนจากราชสำ�นักธนบุรี
ได้อ้างพระราชโองการเร่งรัดเงินส่วยไพร่แขวงกรุงเก่า ให้ได้เป็นจำ�นวน
500 ชัง่ ในท่ามกลางความลำ�บากยากเข็ญของบ้านเมือง ขณะนัน้ ขุนแก้วผูไ้ ด้
รับสั่งให้ “เอาปืนขึ้นไปต่อยศิลาปากนกปืน 1000” 7 ได้ประสบพบเห็นความ
ยากลำ�บากของไพร่กรุงเก่า จึงสมคบคิดกันกับกำ�นันบ้านแขวงกรุงเก่า ไปปัก
หนังสือชักชวนพระยาอินทรอภัย ผูร้ กั ษากรุงเก่า ว่าจะเข้าด้วยหรือไม่ ถ้าไม่
จะเผาเสีย พระยาอินทรอภัยปฏิเสธไม่เข้าร่วม บอกจะเผาก็เผาเสีย ขุนแก้ว
กับพรรคพวกจึงนำ�กำ�ลังบุกเผาบ้านพระยาอินทรอภัย สังหารบุตร ภรรยา
และบ่าวไพร่ของพระยาอินทรอภัย ฝ่ายพระยาอินทรอภัยโดดน้ำ�ว่ายหนีไป
ได้ มาเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุรี กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ8
ช่วงนั้นอยู่ในระหว่างที่ธนบุรีได้ส่งกองทัพอันมีเจ้าพระยาจักรีและ
พระยาสุรสีห์ ไปทำ�สงครามกับกัมพูชา เหลือแม่ทัพนายกองคนสำ�คัญและ
มีฝีมือไม่มาก พระเจ้ากรุงธนบุรีไม่เหลือทางเลือก จึงได้ให้พระยาสรรค์ ซึ่ง
เป็นพีช่ ายของขุนแก้วผูก้ อ่ เหตุ เป็นนายกองยกไปปราบผูร้ า้ ยเผาบ้านผูร้ กั ษา
กรุงเก่า ด้วยเพราะทรงเห็นว่าพระยาสรรค์ผู้นี้อาจเกลี้ยกล่อมขุนแก้วผู้น้อง
ได้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ แต่การณ์ปรากฏว่าขุนแก้วกลับเป็นฝ่ายโน้มน้าว
พระยาสรรค์ให้เข้าพวกกับตน แล้วยกให้พระยาสรรค์เป็นหัวหน้า นำ�กำ�ลัง
จากกรุงเก่าเข้ามาก่อรัฐประหาร ถอดพระเจ้ากรุงธนบุรอี อกจากราชสมบัติ ให้
ไปบวชสะเดาะห์เคราะห์พระนครเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนตนจะ “ขึ้นนั่งซัง”9
เมื่อเจ้าพระยาจักรีกลับจากกัมพูชา ก็ให้ชำ�ระความเมือง นำ�มาสู่การตัดสิน
ประหารพระเจ้ากรุงธนบุรี พระยาสรรค์ และพรรคพวก สิน้ สุดรัชกาลและสมัย
กรุงธนบุรี ทีม่ เี หตุเริม่ ต้นจากแขวงกรุงเก่าแล้วมากระทบต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี

อยุธยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ :
การเข้ามาของคนจีน คนลาว มอญ และแขกมุสลิม

ตลอดช่วงธนบุรถี งึ ต้นรัตนโกสินทร์ ความเคลือ่ นไหวทีส่ �ำ คัญในระดับ
ประชาชนพื้นเมือง คือการอพยพเข้ามาของชาวจีน ชาวลาว รวมทั้งการ
ขยายตัวของชุมชนมอญและชุมชนแขกมุสลิมที่อยู่มาแต่เดิม ซึ่งเดิมกระจัด
พลัดพรายไปอยูท่ อี่ นื่ แล้วกลับเข้ามาตัง้ ถิน่ ทำ�มาหากินกันอย่างเดิม นอกจาก
นี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อีกที่เข้ามาอยุธยาหลัง พ.ศ. 2310 เพียงแต่ที่เลือก
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แสดงเฉพาะชาวจีน ลาว มอญ และแขกมุสลิม ก็เพราะเป็นกลุ่มที่มีหลักฐาน
ข้อมูลชัดเจน อีกทั้งยังเพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เห็นว่า อยุธยาหลัง 2310
มิได้ร้าง หากแต่เป็นเมืองมีชีวิตอยู่สืบมา กลายเป็นว่าเรื่องใน 417 ปีนั้นเรารู้
กันดีกว่าเรื่องเมื่อ 250 ปีหลังจากนั้นมาเสียอีก
เนือ่ งจากการค้าและความสัมพันธ์กบั เมืองจีน สยามจึงเป็นดินแดนที่
เปิดรับคนจีนเข้ามามาก ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้ว เมือ่ เกิดเหตุการณ์
เสียกรุง พ.ศ. 2310 คนจีนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอยุธยา ก็ถูกกวาดต้อนไป
อังวะด้วย แต่ยังมีอีกกลุ่มที่เข้ามาภายหลังจาก พ.ศ. 2310 มีทั้งจีนฮกเกี้ยน
และแต้จวิ๋ จากจีนแผ่นดินใหญ่ คนจีนเหล่านีไ้ ด้เข้ามาตัง้ รกรากทำ�การค้า ปลูก
บ้านเรือนแพอยูอ่ าศัย และเปิดห้างร้านต่างๆ ตามลำ�น้�ำ รอบเกาะเมือง เพราะ
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2310 ยังคงคมนาคมทางน้ำ�กันเป็นหลัก ส่งผลทำ�ให้อยุธยา
ยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปมาของผู้คนในภาคกลาง
สมัยรัชกาลที่ 3 ภายหลังจากศึกเจ้าอนุวง เวียงจัน ได้มกี ารกวาดต้อน
คนลาวเข้ามาในสยามเป็นอันมาก เมืองหนึง่ ทีไ่ ด้มพ
ี ระบรมราชานุญาตให้คน
ลาวที่ถูกกวาดต้อนเข้ามานั้น ไปตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย ก็คือพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลจากการสำ�รวจของผู้เขียน พบว่าคนลาวตั้งถิ่นอยู่ 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ
ย่านนครหลวง ย่านบางบาล และย่านเสนา จากนัน้ ในยุคต่อมาได้ขยายชุมชน
ออกไปตามลำ�น้ำ�ต่างๆ ตั้งแต่ย่านลำ�น้ำ�น้อย จากเสนาขึ้นไปผักไห่ เอกราช
และลาดชะโด ย่านลำ�น้ำ�ป่าสัก จากนครหลวงไปท่าเรือ ไปคลองบางพระครู
และแม่น้ำ�ลพบุรี สู่ย่านบางปะหันและมหาราช
“ย่านนครหลวง” คนลาวกลุ่มนี้นอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมทำ�นา
ยังเป็นกลุ่มที่มีความรู้ทางด้านการทำ�มีด เป็นที่มาของมีดอรัญญิกอันมีชื่อ
เสียง ย่านริมแม่น้ำ�ป่าสักนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา กลายเป็นย่าน
ชุมชนใหญ่ทมี่ คี นลาวอาศัยอยูเ่ ป็นอันมาก ปรากฏร่องรอยสถานทีส่ �ำ คัญ อาทิ
เช่น วัดใหญ่เทพนิมติ ร ซึง่ มีพระธาตุเจดียร์ ปู ทรงบัวเหลีย่ มแบบพระธาตุพนม
มีจิตรกรรมภายในอุโบสถที่งดงาม วัดพระนอนลาว วัดดงหวาย วัดสีจำ�ปา
วัดมเหยงค์นครหลวง ซึง่ ก็มธี าตุบวั เหลีย่ มเก่าเช่นเดียวกับวัดใหญ่เทพนิมติ ร
บ้านคุง้ หัวลาว บ้านไผ่หนอง บ้านสาไร เป็นต้น มีต�ำ นานท้องถิน่ เล่าเกีย่ วกับ
บรรพชนที่มาจากเวียงจัน 3 คน คือนายทอง นายเงิน นายนาก ร่วมมือกัน
สร้างบ้านแปงเมือง เป็นเรื่องเล่าขานกันในหมู่ชุมชนที่ทำ�มีดอรัญญิก
อีกย่านที่พบคนลาวอยู่อาศัยในรุ่นต้นรัตนโกสินทร์ คือที่ “ย่าน
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บางบาล” บริเวณวัดจันทร์ประเทศ คำ�ว่า “จันทร์ประเทศ” คำ�นี้หมายถึง
เวียงจัน เป็นชื่อที่ก่อตั้งเพื่อรักษาอดีตว่าเดิมพวกตนเป็นใคร มาจากไหน
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ภายในวัดไม่ปรากฏโบราณสถานและศิลปวัตถุหลง
เหลืออยู่ เพราะเป็นย่านที่น้ำ�ท่วมถึงตลอด อาชีพชาวบ้านในย่าน มีการทำ�
ประมงน้ำ�จืดและการเกษตรกรรม เป็นต้น
“ย่านเสนา” ห่างจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาออกไปทางทิศตะวัน
ตก ซึ่งถือเป็นย่านสำ�คัญของลำ�น้ำ�น้อย เดิมเรียกว่า “ทุ่งสาคลี” พบการ
ตั้งถิ่นฐานของคนลาวในรุ่นต้นรัตนโกสินทร์ มีศูนย์กลางชุมชนอยู่ที่วัดบ้าน
แพน หลวงพ่อบ้านแพนซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายและพบใน
พืน้ ทีม่ าแต่เดิมก่อนการเข้ามาของคนลาว ได้รบั ความเคารพศรัทธาจากคนลาว
ในย่าน ชุมชนลาวในแถบนี้เป็นชุมชนใหญ่เช่นเดียวกับย่านนครหลวง แม้จะ
ไม่หลงเหลือร่องรอยทางด้านโบราณสถานและศิลปวัตถุมากเท่าย่านนครหลวง
คนลาวในย่านเสนามีอาชีพหลักคือการทำ�นา และมีชอื่ ว่าฉลาดและเก่ง
ในเรื่องการทำ�นากันมาก ถึงกับเคยทำ�นาได้ปีละ 3 หน จนเป็นที่มาของชื่อ
“ย่านเสนา” และกลายมาเป็นชือ่ “อำ�เภอเสนา” ในปัจจุบนั คนลาวในย่านนีอ้ ยู่
ปะปนกันมาก กับคนจากทางแถบลุม่ แม่น�้ำ ท่าจีน แถวสุพรรณบุรี บางปลาม้า
สองพี่น้อง และศรีประจันต์ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลกัน มีลำ�น้ำ� และถนนหนทาง
ติดต่อไปมาสะดวก สำ�เนียงภาษาถิ่นในย่านจึงมีเสียงเหน่อแบบสุพรรณ
ในอยุธยายังมีชาวมอญที่อาศัยอยู่มาแต่เดิม เป็นชุมชนที่เป็นฐาน
กำ�ลังให้กบั สุกพ
ี้ ระนายกอง เช่นทีย่ า่ นคลองสระบัวต่อคลองบางขวด ทางตอน
เหนือของเกาะเมือง มีวัดป้อมรามัญ วัดศรีโพธิ์ และวัดตองปุ เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน นอกจากนี้ชุมชนมอญยังพบที่ย่านบางบาล คนมอญมีอาชีพทำ�อิฐ
ทำ�นา และประมงน้ำ�จืด การทำ�อิฐในชุมชนมอญนับเป็นอาชีพเก่าแก่ของ
คนมอญในอยุธยา คาดว่าน่าจะนับย้อนได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา แถบราช
คราม-บางไทร-บางซ้าย ลงมาบางปะอิน ตลอดลำ�น้�ำ เจ้าพระยาลงมาบริเวณ
สามโคก ปทุมธานี ปากเกร็ด ตลาดขวัญ (นนทบุรี) ล้วนเป็นย่านของชุมชน
มอญ มีรอ่ งรอยศิลปกรรมตามวัดวาอารามและในชุมชนเป็นอันมาก คนมอญ
เหล่านี้นอกจากมีอาชีพทำ�อิฐ ทำ�นา และประมง ยังเป็นช่างฝีมือ ทำ�โอ่ง ทำ�
เครื่องถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผา ส่งออกไปขายตามท้องที่ต่างๆ ทั้งใน
อยุธยาและเมืองอื่นๆ
“แขกมุสลิม” นับเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทและเป็นประชากร
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ที่อาศัยอยู่ในอยุธยามาก เดิมทีสมัยธนบุรี ได้มีการย้ายถิ่นแขกมุสลิมทาง
แถบปท่าคูจาม ข้างวัดพุทไธศวรรย์ ลงไปเป็นชุมชนบ้านครัวทีบ่ างกอก กลุม่
คนที่นับถือมุสลิมในอยุธยามีหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มผู้สืบเชื้อสายมาจากชาว
เปอร์เชีย มัวร์ มลายู จาม มักกะสัน (มากัสซาร์ ซึง่ ก็ยา้ ยไปอยูบ่ างกอกด้วย)
เป็นต้น เมือ่ เหตุการณ์บา้ นเมืองสงบลง ได้มมี สุ ลิมบางกลุม่ ย้ายกลับเข้ามาตัง้
ถิน่ ฐานอยูใ่ นย่านต่างๆ อาทิ ย่านคลองคูจาม (ปท่าคูจามเก่า) ย่านตะเกีย่ ทาง
ตอนใต้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�เจ้าพระยา ย่านเกาะพระ บางปะอิน ย่านลุมพี
ทางตอนเหนือของเกาะเมือง ย่านหัวแหลมริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือ ย่านทุ่งภูเขาทอง ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง
เป็นต้น ของกินอร่อยเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นโรตีสายไหม ก็เป็นของที่ผลิต
จากคนในชุมชนแขกมุสลิม
ทัง้ ชาวจีนทีต่ งั้ เรือนแพค้าขายอยูต่ ามลำ�น้�ำ รอบเกาะเมือง ทัง้ คนลาว
ที่ทำ�มีดและทำ�นากันอยู่รอบนอก คนมอญที่ทำ�อิฐ ทำ�โอ่ง อยู่ทางตอนเหนือ
และตอนใต้ของเกาะเมือง และทั้งแขกมุสลิมที่กระจายอยู่ตามทุ่งตามลำ�น้ำ�
สำ�คัญในย่านตัวเมือง ต่างก็ทำ�ให้อยุธยาหลัง พ.ศ. 2310 มิได้เป็นเมืองร้าง
ตรงข้ามกลับเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตผู้คน แม้จะต่างวิถีความเชื่อและต่างอาชีพ
ทำ�กิน ต่างก็อยู่ร่วมกันและผสมกลมกลืนกันมาตลอดช่วง 250 ปีมานี้ เพียง
แต่คนเหล่านี้เดิมใช้ชีวิตอยู่นอกเกาะเมืองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีประกาศ
กฎหมายห้ามไว้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ให้ราษฎรเข้าไปจับจองมีกรรมสิทธิ์
หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินเกาะเมือง เพราะเป็นเขตวัดร้าง10
หลักฐานอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า เมืองอยุธยาหลังจากเสียกรุง
ไปแล้วไม่ได้ร้าง ก็คือ มีการทอดพระกฐินของพระมหากษัตริย์แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ณ วัดต่างๆ ในอยุธยา เช่น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกฯ ทรงพระราชทานพระกฐิน ณ วัดในอยุธยาเป็นประจำ�ทุกปี ในจำ�นวนนี้
วัดทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระกฐินเป็นประจำ�ทุกปีมี 5 แห่งด้วยกัน คือ วัดโลกย
สุทธาราม วัดตูม วัดศาสดาราม วัดพนัญเชิง วัดสุวรรณดาราราม ส่วนวัดที่
ได้รับพระราชทานพระกฐินเป็นครั้งคราว มีอยู่ 3 แห่ง คือ วัดสวนพริกที่ข้าง
เพนียดคล้องช้าง (ภายหลังมีการสร้างวัดบรมวงศ์อศิ วรารามขึน้ ทับทีใ่ นสมัย
รัชกาลที่ 5) วัดขุนยวน วัดศาลาปูน11
อย่างน้อยที่สุดชุมชนวัดที่มีการทอดพระกฐินดังกล่าว ก็ไม่ใช่ชุมชน
ร้างผู้คน บางแห่งเช่น วัดโลกยสุทธาราม ที่พบเห็นสภาพเป็นวัดร้างใน
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ปัจจุบัน ก็เพิ่งจะมาร้างในภายหลังจากช่วงเวลานั้นนานแล้ว ในจำ�นวนนี้วัด
สุวรรณดาราราม เป็นวัดที่ได้รับการทำ�นุบำ�รุงดูแลเป็นอย่างดี เนื่องจากถือ
เป็น “วัดประจำ�ราชวงศ์จักรี” เพราะเป็นวัดทองเก่าสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นย่าน
ชุมชนของราชตระกูลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และกรม
พระราชวังบวรสุรสีหนาท (วังหน้าพระยาเสือ)
นอกจากนี้ยังมีวัดอื่นๆ อีกที่พระบรมวงศานุวงศ์ นิยมเสด็จมาทอด
พระกฐิน ซึ่งมีอยู่ถึงกว่า 35 แห่ง ในจำ�นวนนี้มี 19 แห่งที่เป็นวัดที่มีที่ตั้งอยู่
ทั้งในและนอกของเกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ วัดกุฎีแดง วัดมณฑป วัดเชิงท่า
วัดใหม่ไชยวิชิต วัดหน้าพระเมรุ วัดภูเขาทอง วัดใหม่ปากคลองสระบัว
วัดแม่นางปลืม้ วัดพนมยงค์ วัดธรรมิกราช วัดตะไกร วัดอินทาราม วัดแค วัด
ราชประดิษฐาน วัดกุฎีทอง วัดใหม่ศรีโพธิ์ วัดหัสดาวาส วัดครุฑ วัดศรีโพธิ์
เป็นต้น12 ในจำ�นวนนีว้ ดั ใหม่ปากคลองสระบัว วัดตะไกร วัดแค วัดหัสดาวาส
กลายเป็นวัดร้างไปแล้วในปัจจุบนั คือก็เพิง่ จะร้างไปหลัง พ.ศ. 2310 นานแล้ว
เช่นเดียวกับวัดโลกยสุทธาราม
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงเสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดเสื่อขึ้น
ใหม่ พระราชทานนามว่า “วัดเสนาสนาราม” พร้อมทั้งพระราชทานพระ
อินแปง พระพุทธรูปที่นำ�มาจากเวียงจัน คราวเดียวกับที่นำ�พระแก้วมรกต
และพระบางมา ให้มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถของวัดนี้ วัดเสนาสนา
รามจึงนับเป็นวัดสำ�คัญอันเป็นที่เคารพของคนจากชุมชนลาวในอยุธยา และ
มักจะมีพระภิกษุจากภาคอีสานมาบวชจำ�พรรษาและศึกษาเล่าเรียน ด้วยมัก
มีเจ้าอาวาสเป็นชาวอีสาน นอกจากนีร้ ชั กาลที่ 4 ยังโปรดฯ ให้บรู ณะหลวงพ่อ
โตวัดพนัญเชิงและได้สร้างวิหารครอบองค์หลวงพ่อ อีกทั้งยังได้ทรงบูรณะ
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้าเก่า) เพื่อใช้เป็นที่ประทับในคราวเสด็จ
ประพาสกรุงเก่าด้วย แล้วพระราชทานนามใหม่วา่ “พระราชวังจันทรเกษม”13
และยังได้บูรณะวัดขุนแสน ชุมชนมอญเก่า เพราะในรัชกาลที่ 4
ทรงเชื่อว่า นายทองดีผู้เป็นต้นสายตระกูลของพระองค์นั้นสืบทายาทมาจาก
ออกพระวิสุทธิสุนทร (โกษาปาน)14 การบูรณะที่เหลือเห็นเค้าร่องรอยอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่าเป็นการก่อทับเจดีย์องค์เดิม เพื่อให้มีรูปทรงระฆังคว่ำ�ขนาด
ใหญ่คล้ายพระปฐมเจดีย์ การบูรณะวัดขุนแสน สะท้อนให้เห็นความพยายาม
ของชนชั้นนำ�ในรุ่นรัชกาลที่ 4-5 ที่อธิบายและแสวงหาตัวตนในพื้นที่กรุง
เก่า เมื่อใช้เมืองอยุธยาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงความเจริญรุ่งเรืองที่
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มีในอดีตของชาวสยามให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยือน15
สังฆราชปาลเลกัวซ์ (Bishop Jean-Baptiste Pallegoix) บาทหลวง
ชาวฝรัง่ เศส ผูเ้ ป็นพระสหายกับพระวชิรญาณภิกขุ (รัชกาลที่ 4 ในเวลาต่อมา)
ซึ่งได้เดินทางมาที่อยุธยาในสมัยรัชกาลที่ 3 ต่อมาได้บูรณะโบสถ์ยอแซฟที่
ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ใกล้วัดพุทไธศวรรย์ ได้บันทึกถึงอยุธยาไว้ตอนหนึ่งว่า
ประชากรในอยุธยาในเวลานั้นมีอยู่ราว 40,000 ซึ่งประกอบไปด้วยคนไทย
ลาว จีน มลายู และมักอาศัยหนาแน่นอยู่รอบเกาะเมือง ดังมีข้อความที่ระบุ
ว่า “เมืองใหม่ตั้งอยู่โดยรอบนครเดิม มีเรือนอยู่สองแถว พลเมืองประมาณ
40,000 คน ประกอบด้วยคนไทย จีน ลาว มลายา จังหวัดอยุธยายังอุดม
ด้วยข้าวและปลา...”16
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจำ�นวนประชากรที่สังฆราชปาลเลกัวซ์ระบุไว้
นี้ ไม่ตรงกับที่ชาวต่างประเทศอีกท่านหนึ่งได้ให้ไว้ อย่างเช่น เซอร์จอห์น
เบาว์รงิ (Sir John Bowring) ได้ประมาณการตัวเลขประชากรชาวเมืองกรุง
เก่าไว้เพียง 20,000-30,000 คน17 เมื่อเปรียบเทียบที่มาของข้อมูลดังกล่าว
แล้ว สังฆราชปาลเลกัวซ์เป็นผู้ซึ่งได้เดินทางมายังกรุงเก่าด้วยตัวเอง ส่วน
เซอร์จอห์น เบาว์รงิ พรรณนาถึงสภาพอยุธยาขณะนัน้ ก็โดยการสอบถามเอา
กับชาวสยามทีบ่ างกอกอีกต่อหนึง่ ข้อมูลตัวเลขของสังฆราชปาลเลกัวซ์จงึ ควร
เชือ่ ได้มากกว่า ด้วยสมเหตุสมผลเพราะสังฆราชปาลเลกัวซ์นบั รวมประชากร
ทีอ่ าศัยอยูน่ อกเกาะเมือง แต่ตวั เลขของเซอร์จอห์น เบาว์รงิ ทีป่ ระเมินเอาจาก
ประชากรเฉพาะในย่านตัวเมือง อาจสะท้อนว่าในสมัยที่เซอร์จอห์น เบาว์ริง
เข้ามานัน้ อยุธยามีประชากรมากกว่าสมัยสังฆราชปาลเลกัวซ์เข้ามามากแล้ว
สาเหตุการร้างไปของสถานที่สำ�คัญต่างๆ นั้นในชั้นต้น “พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1” ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงมีพระบรมราชโองการให้ไปรื้ออิฐเก่าที่อยุธยาลงมาใช้
เป็นวัสดุส�ำ หรับสร้างกรุงเทพฯ18 ซึง่ คาดว่านำ�มาสร้างพระราชวัง วัดวาอาราม
และสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการรื้ออิฐอยุธยาลงไป
กรุงเทพฯ ครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เพือ่ นำ�มาใช้ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์
และสร้างอารามต่างๆ เพิ่มเติมในพระนคร เมื่อ พ.ศ. 2393 โดยเฉพาะการ
สร้างพระปรางค์ใหญ่วดั สระเกศ (ต่อมาคือ บรมบรรพตหรือภูเขาทอง) ซึง่ ใช้
ศิลาแลงและอิฐเป็นจำ�นวนมาก19
ดังนั้นที่มีความเชื่อว่า เหตุที่วัดวาอารามและสถานที่สำ�คัญต่างๆ

12 | บทวิพากษ์ประวัติศาสตร์อยุธยาฯ

ของอยุธยาเหลือแต่ซากปรักหักพัง เป็นเพราะพม่าทำ�ลายเมื่อครั้งสงคราม
คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 จึงเป็นแต่เพียงแค่ความเชื่อที่
ขัดแย้งกับหลักฐานข้างต้น ทั้งที่จริงแล้วเกิดจากการขนย้ายอิฐในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์นเี่ อง ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งปกติทสี่ ามารถทำ�ได้ เพราะประหยัดต้นทุน
และเวลาในการดำ�เนินการ ดังที่พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์)
อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ได้อธิบายว่าการรื้ออิฐไปที่กรุงเทพฯ
ถือเป็นการประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เป็น
ที่ซ่องสุมกำ�ลังของผู้คิดก่อความไม่สงบหรือตั้งตนเป็นกบฏผู้มีบุญ เหมือน
อย่างที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานในยุคสมัยรัชกาลที่ 520
แต่ทงั้ นีม้ ไิ ด้หมายความว่าพม่ามิได้เผาหรือมีเหตุการณ์เผาสถานทีใ่ น
อยุธยา เมือ่ พ.ศ. 2310 แต่อย่างใด เพราะมีหลักฐานข้อมูลยืนยันว่า ในขณะที่
ทัพพระเจ้าตากออกจากกรุงมาได้เพียงแค่บา้ นสามบัณฑิต ทุง่ อุทยั ราวเทีย่ ง
คืน 2 ยามเศษ “เพลิงเกิดในกรุงเทพฯ ไหม้แต่ท่าทรายตลอดถนนหลวงไป
จนวัดฉัททันต์”21 พระเจ้าตากอาจจะยังไม่ทราบในตอนนั้นว่าสถานที่แห่งใด
บ้างที่ถูกพม่าจนไฟลุกโชนนั้น แต่ผู้บันทึกคือพันจันทนุมาศ (เจิม) อาจจะรู้
หรือรู้ภายหลังจากเมื่อชนะสุกี้และสำ�รวจสภาพความเสียหายแล้วก็ได้
บริเวณย่านชุมชนท่าทรายนั้นอยู่ติดกับป้อมประตูข้าวเปลือก ใกล้
ทำ�นบรอ ในพื้นที่วัดราชประดิษฐานในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการเข้า
มาลอบวางเพลิงสำ�หรับข้าศึก บริเวณดังกล่าวท่าทรายถึงวัดฉัททันต์ เป็น
ย่านตลาด การเผาเพื่อสร้างความโกลาหล ก่อนบุกตีเป็นกุศโลบายที่มักใช้
ในสงครามกันอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียมตัวพร้อมตั้งรับ ให้มัว
สาระวนอยูแ่ ต่กบั ทรัพย์สนิ ข้าวของทีจ่ ะเสียหายไปในกองเพลิง คือพม่าก็เผา
แค่พอให้สะดวกในการเข้ายึดเมืองเท่านั้น ขนาดความเสียหายจึงไม่มากพอ
ที่จะทำ�ให้กลายเป็นเมืองร้างแต่อย่างใด
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากสยามได้ทำ�สนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
อังกฤษ เมือ่ พ.ศ. 2398 แล้ว ได้สง่ ผลให้เกิดการขยายตัวในกิจการค้าข้าวของ
สยาม ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนือ่ งมาถึงอยุธยาอันเป็นแหล่งทำ�นาสำ�คัญของภาค
กลาง ซึง่ ได้ทวีความสำ�คัญขึน้ ในฐานะพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเพือ่ การค้า ทีม่ กี ารคมนาคม
ทางน้ำ�สะดวก สามารถลำ�เลียงข้าวมาทางแม่น้ำ�ออกสู่ปากน้ำ�สมุทรปราการ
ได้ในเวลาไม่นาน การทำ�นาในบริเวณนีจ้ งึ ทำ�นากันถึงปีละ 3 ครัง้ โดยเฉพาะ
ย่านเสนา ขณะทีย่ า่ นเกาะเมืองอยุธยานัน้ ก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายริม
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แม่น้ำ�และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายชนิดที่มาจากทั่วประเทศ22
การเป็นแหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่ของอยุธยา สืบเนือ่ งเรือ่ ยมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มกี ารสำ�รวจของกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2449 รายงานว่า
มณฑลกรุงเก่ามีพนื้ ทีท่ �ำ นามากเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ โดยมีพนื้ ทีท่ �ำ นา
มากถึง 1,875,766 ไร่23 จำ�นวนทีน่ าของแต่ละครอบครัวโดยเฉลีย่ มีอยูค่ รอบครัว
ละ 21 ไร่ เป็นอันดับสูงสุดเท่ากับมณฑลปราจีน การมีทนี่ าผลิตข้าวได้จ�ำ นวน
มากนี้ ยังส่งผลให้อยุธยาเป็นเมืองทีม่ โี รงสีขา้ วของคนจีนจำ�นวนมากอีกด้วย
โดยในรายงานของกระทรวงมหาดไทยอธิบายว่า ในสมัยรัชกาลที่ 6-7 อยุธยา
มีโรงสีข้าวของคนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลมากถึง 62 โรง ถือเป็นมณฑลที่มีโรงสี
มากเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ ปัจจุบนั ในอยุธยามีโรงสีเก่าปรากฏเป็น
ซากปรักหักพังอยูต่ ามริมฝัง่ แม่น�้ำ หลงเหลืออยูห่ ลายแห่ง ซึง่ ถือเป็นหลักฐาน
แสดงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและร่องรอยประวัตศิ าสตร์สงั คมสมัย
หลังเสียกรุงฯ ที่สำ�คัญอีกอย่างหนึ่ง24
นอกจากนี้ คาร์ล บอค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์
ผู้ได้รับว่าจ้างจากรัฐบาลสยามให้สำ�รวจสภาพภูมิศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2424 โดยได้เดินทางสำ�รวจจากกรุงเทพฯ ขึน้ ไปจนถึงภาคเหนือ ระหว่าง
ทางเขาได้แวะทีอ่ ยุธยา ได้บรรยายการจราจรทางน้�ำ ของอยุธยาไว้วา่ มีสภาพ
ติดขัด เนือ่ งจากมีเรือขนข้าวขนาดใหญ่นบั ร้อยลำ�อยูเ่ ต็มลำ�น้� 
ำ เพือ่ รอขนข้าว
กลับไปยังกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นสภาพความคึกคักของอยุธยาในฐานะแหล่ง
ปลูกข้าวสำ�คัญได้เป็นอย่างดี บันทึกของเขามีตอนหนึ่งกล่าวว่า:
“จังหวัดอยุธยาในปัจจุบันพึ่งบูรณะกันใหม่เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ต้องนั่ง
เรือทวนกระแสน้ำ�ที่ไหลเชี่ยวไปราว 7 ชั่วโมง จึงจะถึง มีลำ�คลองหลายสาย
น่าสนใจมาก และที่แปลกก็คือบ้านช่องส่วนใหญ่เป็นเรือนแพมากกว่าบ้าน
บนฝั่ง ทั้งมีเรือค้าขายมากเพราะการจราจรส่วนใหญ่นั้นขึ้นล่องติดต่อกับ
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในฤดูเก็บเกีย่ ว เมือ่ มีเรือสินค้าลำ�ใหญ่แล่นขึน้ มาขนข้าว
ไปเป็นร้อยๆ ทำ�ให้การเดินเรือในลำ�แม่น้ำ�ติดขัด มีอุตสาหกรรมตามท้องที่ที่
ทำ�กันอย่างใหญ่โตเหมือนกัน เช่น ทำ�ปูนแดง และมีเตาเผาอิฐมากมายที่ทำ�
กระเบื้อง อิฐ และถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผาที่เปราะแตกง่าย”25

14 | บทวิพากษ์ประวัติศาสตร์อยุธยาฯ

อยุธยาสมัย “มณฑลกรุงเก่า”
การปฏิรูปเทศาภิบาลและการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

เมือ่ พ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5 อยุธยาถูกจัดอยูใ่ นเขตการปกครองที่
เรียกว่า “มณฑลกรุงเก่า” ซึง่ เป็นมณฑลแห่งแรกๆ ทีท่ ดลองจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็น
แม่แบบของการปฏิรปู การปกครองมาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล เลียนแบบ
มาจากระบบการบริหารราชการของรัฐอาณานิคมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 โดยแบ่งจังหวัดออกเป็นกลุม่ ต่างๆ เหมือนรัฐรัฐหนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจ
ของส่วนกลาง แต่ละมณฑลจะประกอบด้วยหน่วยงานกรมกองต่างๆ เช่นเดียว
กับที่ส่วนกลางมี เช่น ฝ่ายการคลัง มหาดไทย ยุติธรรม การศึกษา เป็นต้น26
มณฑลกรุงเก่านี้ ประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัดคือ อยุธยา อ่างทอง
พระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี (ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 จังหวัดพรหมบุรีและอินทร์บุรี ได้ถูกผนวกไปรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของจังหวัดสิงห์บุรี) โดยมีจังหวัดอยุธยาเป็นศูนย์กลางของมณฑลและเป็น
ที่ตั้งของที่ทำ�การมณฑล ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดของมณฑลคนแรกคือ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมขุนมุรพงศ์ศิริพัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง “ข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่า” และต่อมา พ.ศ. 2446 พระยาโบราณราชธานินทร์ก็ได้
รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งสืบต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมุรพงศ์
ศิริพัฒน์ ที่สิ้นพระชนม์ไป27
ในยุคการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล เมืองพระนครศรีอยุธยาได้ยก
ระดับฐานะจากหัวเมืองแบบเก่าสูก่ ารเป็นเมืองสมัยใหม่แบบอาณานิคม มีการ
ทดลองใช้เทคโนโลยีและวิทยาการตะวันตกหลายอย่าง อันเป็นฐานให้กบั การ
พัฒนาความทันสมัยในเวลาต่อมา เช่น ด้านการรถไฟ มีการสร้างทางรถไฟ
เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับอยุธยา ซึ่งได้เริ่มสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2434 เมื่อแล้ว
เสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดำ�เนินมาทรง
เปิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 นับเป็นการรถไฟที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนัน้ หรือในด้านการโทรเลข ได้มกี ารวางสาย
โทรเลขจากกรุงเทพฯ ถึงบางปะอิน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2426 ด้าน
การศึกษา ได้มกี ารก่อตัง้ โรงเรียนฝึกหัดครูกรุงเก่า เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2448 พร้อมกับให้ตงั้ โรงเรียนสตรีชนั้ มัธยมสำ�หรับประจำ�มณฑล พระราชทาน
นามว่า “โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์” ด้านการยุติธรรม, ได้ตั้งศาลมณฑล
เมือ่ พ.ศ. 2430 ด้านการปกครองท้องถิน่ , มีการตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นขึน้ เป็นครัง้ แรก
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ที่บ้านเกาะ บางปะอิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 243028
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงบูรณะ
และสร้างอาคารพระทีน่ งั่ ขึน้ ใหม่ในพระราชวังบางปะอิน รวมถึงการสถาปนา
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ วัดซึ่งสร้างตามอย่างศิลปกรรมตะวันตกร่วมสมัย
ขณะทีพ
่ ระยาโบราณราชธานินทร์กไ็ ด้รเิ ริม่ ก่อตัง้ “อยุธยาพิพธิ ภัณฑสถาน”
ขึน้ ทีพ
่ ระราชวังจันทรเกษม ซึง่ เป็นทีท่ �ำ การมณฑล ด้วยการรวบรวมโบราณ
วัตถุมาจัดเก็บรักษาไว้ จนกลายเป็นแบบอย่างการจัดพิพธิ ภัณฑ์ตามหัวเมือง
ในเวลาต่อมา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 อยุธยายังใช้เป็นสถานทีต่ อ้ นรับพระราชอาคันตุกะ
หลายคราว เช่น แกรนด์ดกุ๊ บอริส วลาดิรโิ รวิตช์ แห่งรัสเซีย และดุก๊ และดัชเชส
โยฮัน อัลเบรต แห่งเยอรมนี การรับรองแต่ละครัง้ จัดเป็นงานใหญ่ ซึง่ นอกจาก
จะใช้พระราชวังบางปะอินเป็นทีป่ ระทับแล้ว ยังได้น�ำ พระราชอาคันตุกะเทีย่ วชม
“กรุงเก่า” เมืองโบราณทีแ่ สดงถึงประวัตศิ าสตร์เก่าแก่ของสยาม อันเป็นการ
สะท้อนถึงความ “ศิวไิ ลซ์” ของประเทศ เฉกเช่นเดียวกับอารยประเทศในตะวัน
ตกที่มีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมายาวนาน29 ครั้งนั้นยังได้มีการจัดคล้องช้าง
ที่เพนียด เพื่อโชว์ศาสตร์เก่าแก่สำ�คัญของสยามอย่างการจับช้างป่า เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2451 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการจัดพระราชพิธีสำ�คัญขึ้นพิธี
หนึ่งคือ พระราชพิธีรัชมงคลาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ พระราชวัง
โบราณ อยุธยา ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการบูรณะพระราชวังและสร้างพระที่นั่ง
ตรีมุข เพื่อใช้ในการพระราชพิธีนั้นด้วย โดยพระยาโบราณราชธานินทร์
สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะและดูแลการ
จัดงานพระราชพิธี
“พระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษก” คือพระราชพิธที จี่ ดั ขึน้ เนือ่ งในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์เป็น
เวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งมากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดๆ ในอดีต30 โดยในเวลา
นัน้ ได้ใช้ขอ้ มูลจำ�นวนปีครองราชย์ของกษัตริยใ์ นอดีตจากพระราชพงศาวดาร
ทีช่ �ำ ระขึน้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทีร่ ะบุวา่ อดีตกษัตริยท์ คี่ รองราชย์ยาวนานทีส่ ดุ
ในสมัยอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งครองราชย์เป็นเวลา 40 ปี
อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังเมือ่ มีการค้นพบ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐฯ” จึงได้ทราบข้อมูลใหม่วา่ กษัตริยส์ มัยอยุธยาทีค่ รองราชย์ยาวนาน
ทีส่ ดุ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงครองราชย์เป็นเวลา 40 ปี (ระหว่าง
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พ.ศ. 1991-2031) ส่วนสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงครองราชย์ในระยะเวลา
ที่น้อยกว่าคือ 38 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2034-2072)31
การรับรู้ข้อมูลในเวลานั้นว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงครองราชย์
ยาวนานทีส่ ดุ ทำ�ให้การประกอบพระราชพิธจี งึ รวมศูนย์การสักการะบูชาไปที่
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และทำ�ให้พระราชพิธีนี้มีชื่ออีกอย่างว่า “พระราช
พิธบี วงสรวงสังเวยอดีตพระมหากษัตริย”์ พระราชพิธนี ไี้ ด้เป็นต้นแบบให้เกิด
การปฏิบัติสืบต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 และได้มีการเสด็จมา
ประกอบพระราชพิธีนี้ที่พระราชวังโบราณอยุธยาแห่งนี้ด้วยเช่นกัน ส่งผล
ทำ�ให้อยุธยามีสถานะเป็น “นครศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ราชวงศ์จักรี”32
นอกจากพระราชพิธรี ชั มังคลาภิเษกนีแ้ ล้ว อยุธยายังเป็นสถานทีจ่ ดั พระ
ราชพิธสี �ำ คัญอีกพระราชพิธหี นึง่ ซึง่ จัดขึน้ มาก่อนหน้านัน้ 1 ปี นัน่ คืองานพระ
ราชกุศลรัชมงคล จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2450 โดยมีการตัง้ พระพุทธรูปฉลองพระองค์อย่างกษัตริยจ์ �ำ นวน 34 พระองค์
ซึง่ อัญเชิญมาจากหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ส่วนพระสงฆ์ที่
นิมนต์มาร่วมพิธีมีจำ�นวนทั้งสิ้น 417 รูป เท่ากับจำ�นวนปีของกรุงศรีอยุธยา
ในงานนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังให้ทำ�เหรียญเสมาแจก
แก่ราษฎรที่มาร่วมงานด้วย33
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกแล้ว
ความสำ�คัญของอยุธยาในฐานะเมืองประวัตศิ าสตร์ได้ปรากฏเด่นชัดขึน้ โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีรบั สัง่ ให้ดแู ลรักษาเมืองแห่งนีไ้ ว้
ในฐานะ “เมืองโบราณ” และประกาศให้ที่ดินภายในกำ�แพงเมืองโบราณและ
ที่วัดร้างเป็นสมบัติของแผ่นดิน ห้ามไม่ให้ผู้ใดถือสิทธิ34
นอกจากนีพ
้ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงมีพระบรม
ราชานุญาตให้พระยาโบราณราชธานินทร์ท�ำ การขุดแต่งพระราชวังโบราณขึน้
เป็นครัง้ แรก พระยาโบราณราชธานินทร์ได้ตรวจสอบร่องรอยตำ�แหน่งแห่งที่
ของสถานทีส่ �ำ คัญต่างๆ ของอยุธยา โดยอาศัยเอกสาร “คำ�ให้การขุนหลวงวัด
ประดูท่ รงธรรม” ทีไ่ ด้ตน้ ฉบับสำ�นวนจากพม่า มาเป็นคูม่ อื สืบค้นและระบุชอื่
สถานทีค่ วบคูก่ บั ชือ่ ทีไ่ ด้จากการสอบถามชาวบ้าน ดังนัน้ ชือ่ ทีช่ าวบ้านเรียก
ในภายหลังก็มาเป็นชื่อสถานที่เก่าสมัยอยุธยาหลายแห่ง
ครั้นเมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ทรงรวบรวมเอกสาร
ประวัติศาสตร์เพื่อจัดทำ�ชุดประชุมพงศาวดาร พระองค์ก็ได้ทรงนำ�เอา
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รายงานการขุดค้นของพระยาโบราณราชธานินทร์มาบรรจุไว้เป็นประชุม
พงศาวดารภาคที่ 63 และต่อมาได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “อธิบายแผนที่
พระนครศรีอยุธยากับคำ�วินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์” นำ�ขึ้นทูล
เกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษกที่พระราชวังโบราณ เมื่อ พ.ศ. 246935
นัน่ คือร่องรอยทีแ่ สดงให้เห็นว่า ความรูท้ างด้านภูมสิ ถานของกรุงเก่า
ถูกยกระดับมาเป็นภูมิรู้สำ�คัญของชนชั้นนำ�ที่กรุงเทพฯ ได้อย่างไร เมื่อเกิด
การปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรุงเก่าในฐานะเมืองทดลอง
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ก็สิ้นสุดไป แทนที่ด้วย กรุงเก่าในฐานะ
“เมืองใหม่” หรือ “จังหวัดใหม่” ภายใต้การเมืองการปกครองของชนชั้นนำ�
สามัญชนจากการเลือกตั้ง เขตพื้นที่จังหวัด เป็นตัวแทนภาพพจน์แบบใหม่
สวมทับพื้นที่ “เมืองเก่า”
แผนพัฒนาเมืองอยุธยาทีอ่ อกมาในช่วงสมัยปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง จนถึงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายก
รัฐมนตรีครั้งที่ 2 (ก่อนกึ่งพุทธกาลเล็กน้อย) สะท้อนว่าคณะราษฎรรู้จักและ
ผูกพันกับอยุธยามากพอสมควร แต่จะถึงขัน้ เห็นเป็นเมืองทดลองแนวคิดการ
จัดการเมืองใหม่ตามทัศนะคณะราษฎรเลยหรือไม่ ยากจะกล่าวอ้างเช่นนั้น
แต่อย่างน้อยที่สุด ช่วงก่อนกึ่งพุทธกาล (พ.ศ. 2500) อยุธยาในฐานะเมือง
ประวัติศาสตร์ ก็ถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความชอบธรรมของแนวคิดชาตินิยม
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการ

อยุธยาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้สง่ ผลทำ�ให้การปกครอง
ระบอบมณฑลเทศาภิบาลทีม่ มี าแต่ครัง้ สมัยรัชกาลที่ 5 ได้สนิ้ สุดลง โดยรัฐบาล
ได้ออก “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. 2476” มาบังคับใช้แทน ซึ่งเป็นระบบที่ให้แต่ละจังหวัดมีฐานะ
เป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมภิ าคทีแ่ ยกออกจากกัน และมีผวู้ า่ ราชการบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผูบ้ ริหาร ขึน้ ตรงต่อส่วนกลางทีก่ รุงเทพฯ ไม่มสี มุหเทศาภิบาล
หรือข้าหลวงเทศาภิบาลคอยกำ�กับดูแลอยู่ในภูมิภาคอีกต่อไป36 และเรียก
ชื่อจังหวัดอย่างเป็นทางการว่า “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นนามที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงตั้งมาก่อนหน้านี้
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แทนคำ�ว่า “กรุงเก่า” ที่ใช้มาแต่เดิม37
การปรับปรุงพัฒนาเมืองอยุธยาหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 นัน้ ระยะแรกอยูภ่ ายใต้การดูแลของนายปรีดี พนมยงค์ ผูน้ �ำ คณะราษฎร
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังในขณะนัน้ ซึง่ เป็นชาวพระนครศรีอยุธยา
โดยกำ�เนิด ได้มีการพัฒนาพื้นที่เกาะเมืองจาก “เมืองโบราณ” ให้ก้าวเข้าสู่
เมืองสมัยใหม่ โดยแผนพัฒนาเมืองเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2481 ด้วยการยกเลิก
การสงวนสิทธิทดี่ นิ ผ่านการออกกฎหมายโอนพืน้ ทีเ่ กาะเมืองอยุธยาจำ�นวน
4,500 ไร่ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง38
จากนัน้ จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองอยุธยาขึน้ โดยมี
นายปรีดี พนมยงค์ เป็นประธาน จัดทำ�แผนการพัฒนาเกาะเมืองอยุธยา และ
ได้มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ตัดถนนรอบเกาะเมือง เรียกว่า
“ถนนอู่ทอง” สร้างสะพานปรีดี-ธำ�รง ใช้ข้ามแม่น้ำ�ป่าสัก เพื่อเชื่อมการ
คมนาคมทางบกระหว่างเกาะเมืองกับทางหลวงระหว่างจังหวัด สร้างโรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตัดถนนโรจนะ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ถนน
ปรีดี พนมยงค์” ตั้งแต่ช่วงเชิงสะพานปรีดีธำ�รงถึงหน้าศาลากลางหลังเก่า)
การสร้างศาลากลางจังหวัด ซึง่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ สร้างโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย สร้างแนวป้องกันน้ำ�ท่วม เป็นต้น39
การสร้างสะพานปรีดี-ธำ�รง เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะเมืองกับเส้นทาง
คมนาคมด้านนอกอย่างถนนพหลโยธิน นับเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
แรกๆ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2483 และทำ�พิธีเปิดโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ในเวลานัน้ เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นับเป็นสะพานคอนกรีตแห่งแรกของประเทศที่ใช้
ชื่อสามัญชน40 สะพานแห่งนี้เป็นสะพานคอนกรีตที่มีความยาวที่สุดในสมัย
นั้น คือยาว 168.60 เมตร โดยกำ�หนดให้เชิงสะพานฝั่งขาเข้าเมืองเป็นหลัก
กิโลเมตรที่ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนัน้ จึงถือว่าสะพานแห่งนีเ้ ป็น
“ประตูสู่เมืองพระนครศรีอยุธยา”
ชือ่ สะพาน “ปรีด-ี ธำ�รง” นี้ จอมพล ป. พิบลู สงคราม ยังเป็นผูต้ งั้ ชือ่ ให้
โดยนำ�มาจากชื่อ นายปรีดี พนมยงค์ กับ นาวาเอก ถวัลย์ ธำ�รงนาวาสวัสดิ์
รัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ ทัง้ สองท่านนีเ้ ป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สะพานปรีด-ี ธำ�รงแห่งนีน้ บั เป็นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อ
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วิถีการสัญจรของชาวพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาใช้
การคมนาคมทางบกที่สะดวกสบายแทนการคมนาคมทางน้ำ�ที่มีมาแต่เดิม
หลังจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 2 (ระหว่าง พ.ศ. 2491-2500) รัฐบาลได้สนับสนุนการ
พัฒนาเกาะเมืองอยุธยาสืบเนื่องต่อมา ด้วยเหตุผลสำ�คัญ 3 ประการ คือ
(1) เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียมการฉลองกึง่ พุทธกาลหรือ 25 พุทธ
ศตวรรษ โดยมีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ศาสนสถานในเกาะเมืองอยุธยาหลายแห่ง
(2) สืบเนือ่ งจากรัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม ได้เปิดสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับประเทศพม่า ประธานาธิบดีอนู ขุ องพม่าได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 และได้มาเยือนเมืองพระนครศรีอยุธยา พร้อม
เข้าสักการะพระมงคลบพิตร ก่อนกลับได้มอบเงินจำ�นวน 200,000 บาท ให้
แก่รัฐบาล เพื่อเป็นทุนในการบูรณะวิหารพระมงคลบพิตร จนนำ�มาสู่การ
บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยนั้น
(3) แนวคิดทางชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่
ต้องการทำ�ให้อยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติของไทย โดยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำ�นวนมากกว่า 30
ล้านบาท เพือ่ ให้กระทรวงวัฒนธรรมดำ�เนินการบูรณะเมืองพระนครศรีอยุธยา41
ดังนั้นช่วงระยะ พ.ศ. 2499-2500 จึงเป็นปีที่มีการดำ�เนินงานบูรณะ
โบราณสถานสำ�คัญในพระนครศรีอยุธยาเป็นอันมาก เช่น การบูรณะเจดีย์
ประธานทั้งสามของวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณ วัดพระราม
วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ เจดีย์ภูเขาทอง พระที่นั่งเย็นในบึงพระราม เจดีย์
วัดสามปลื้ม เป็นต้น
กรณีเจดียว์ ดั สามปลืม้ หรือ “เจดียน์ กั เลง” (ชือ่ ทีเ่ รียกกันภายหลังจาก
ตัดถนนแล้ว) รัฐบาลจอมพล ป. พิบลู สงคราม เคยมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างพระบรม
ราชานุสาวรียพ
์ ระเจ้าตากสินทีห่ น้าเจดีย์ เพราะเชือ่ ว่าเป็นเส้นทางผ่านการเดิน
ทัพออกจากอยุธยาไปเมืองจันทบุรขี องพระองค์ เมือ่ พ.ศ. 2310 แต่โครงการ
ถูกยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม การสร้างประติมากรรมปูนปัน้ รูปพระเจ้าตากสิน
ไว้ทหี่ น้าศาลากลางประจำ�จังหวัด (หลังเก่า) ก็สะท้อนมุมมองของคณะราษฎร
ที่มีต่อพระเจ้าตากเชื่อมโยงความสำ�คัญกับเมืองอยุธยา บทบาทของพระเจ้า
ตากในฐานะสามัญชนผูก้ อบกูก้ รุงศรีอยุธยา ย่อมก่อความนิยมและความชอบ
ธรรมแก่คณะราษฎรต่อเมืองอยุธยาโดยอ้อม
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นอกจากบูรณะโบราณสถานแล้ว รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ยังได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้อยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โดยการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสร้างถนนขนานคลองนายก่าย (ปัจจุบันเรียกเพี้ยนเป็น “ในไก่”)
แล้วปลูกต้นมะขามเรียงรายไปตามถนน จนทำ�ให้ได้ชอื่ ว่า “ถนนคลองมะขาม
เรียง” รวมถึงบูรณะถนนป่าตอง แล้วเปลีย่ นชือ่ ใหม่เป็น “ถนนศรีสรรเพชญ์”42
นอกจากนี้ยังได้มีการดำ�เนินการซ่อมแซมถนนโบราณอีก 5 สาย
ได้แก่ ถนนป่าพร้าว ถนนตลาดเจ้าพรหม ถนนบางเอียน ถนนโรจนะ ถนน
รอบเกาะ (ถนนอู่ทอง) รวมถึงยังมีนโยบายสร้างความเจริญของเมืองให้อยู่
ที่ถนนโรจนะ เหมือนกับถนนราชดำ�เนินกลางในกรุงเทพฯ ด้วยการสร้าง
ตึกแถวขึ้นจำ�นวน 20 ห้อง ที่เชิงสะพานปรีดี-ธำ�รง และให้เจดีย์วัดสามปลื้ม
ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นวงเวียนกลางถนนเป็นศูนย์กลางของย่านนี้ เหมือนอย่างอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยทีก่ รุงเทพฯ นอกจากนีย้ งั สร้างตึกแถวชัน้ เดียวจำ�นวน 42 ห้อง
ที่บริเวณบึงพระราม เปิดให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัยและค้าขาย ส่วนที่บึง
พระรามได้มีการขุดลอกและมอบหมายให้เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเป็นผู้
ดูแล เพือ่ ให้เป็นสวนพฤกษชาติและสถานทีพ
่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน43
การบูรณะและปรับปรุงเกาะเมืองอยุธยาในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม นับว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเป็นพื้นฐานให้กับการเป็น
เมืองท่องเทีย่ วและอุทยานประวัตศิ าสตร์ทสี่ �ำ คัญของไทย ควบคูก่ บั การเจริญ
เติบโตของเมืองแบบสมัยใหม่ จนทำ�ให้อยุธยาได้กลับฟื้นจากการเป็นเมือง
โบราณสู่เมืองสมัยใหม่ ก่อนที่บทบาทในด้านดังกล่าวนี้จะถูกถ่ายโอนไปให้
เป็นความรับผิดชอบหลักอย่างเป็นทางการของกรมศิลปากรและโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน44
กรมศิลปากรเองก็ถูกก่อตั้งขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบการบูรณะและอนุรกั ษ์อยุธยาและเมืองเก่าอืน่ ๆ โดยเฉพาะ เพราะ
หน่วยงานเดิมทีเ่ คยมีบทบาทด้านนีไ้ ด้เคยถูกยกเลิกไปแล้วในสมัยรัชกาลที่ 7
ควบคู่กับการมีบทบาทของแนวคิดเกี่ยวกับงานช่างแบบใหม่ จาก “งานช่าง
หลวง” หรืองานช่างประจำ�ราชสำ�นัก มาสู่ “งานศิลปกรรมของชาติ” โดยมี
อยุธยาเป็นตัวแบบแรกๆ อีกทัง้ คำ�ว่า “โบราณสถานสำ�คัญของชาติ” และหรือ
“โบราณวัตถุของชาติ” ก็เริม่ มีความหมายอย่างทีเ่ ข้าใจกันภายหลังอย่างแท้จริง
ก็ช่วงแรกเริ่มยุคสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มานี้เอง
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บทสรุป :
หลัง 2310 อยุธยามิได้ล่มสลายอย่างที่เขาหลอกลวงกัน!!!

หลัง พ.ศ. 2310 จริงอยูว่ า่ อยุธยาพ่ายสงครามต่อพม่า มีผคู้ นนับแสน
ถูกกวาดต้อนไปอังวะ แต่ไม่นานหลังจากนัน้ ก็มคี นกลุม่ ใหม่เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐาน
อยู่อาศัยและทำ�มาหากิน เมืองจึงได้รับการฟื้นฟูจนเกิดเป็นย่านการค้าและ
การเกษตรที่สำ�คัญของภาคกลาง เนื่องจากอยุธยายังเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำ�
และศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ�สำ�คัญในภาคกลาง คนเหล่านี้มีทั้งกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีน ลาว มอญ และแขกมุสลิม
การมีผู้คนอยู่อาศัยเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นี้เอง เป็นที่มาของ
ประเพณีการทอดพระกฐินพระราชทานโดยพระมหากษัตริยม์ าให้แก่วดั สำ�คัญ
ในอยุธยา วัดหลายแห่งทีม่ ชี อื่ ปรากฏในรายการทอดพระกฐินหลายวัด กลาย
เป็นวัดร้างหลังจากช่วงนัน้ มานานมากแล้ว ซึง่ เกิดจากการรือ้ อิฐมาสร้างและ
บูรณะสถานที่สำ�คัญในกรุงเทพฯ ตลอดช่วงรัชกาลที่ 1-3 การเผาทำ�ลาย
สถานที่สำ�คัญโดยพม่าในสงครามคราว พ.ศ. 2310 ไม่ได้ก่อความเสียหาย
จนถึงกับทำ�ให้อยุธยากลายเป็นเมืองร้างแต่อย่างใด เพราะสถานที่ที่พม่า
เผาจากหลักฐานนั้น เป็นย่านตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่าน พม่าเผาแค่พอเป็น
กุศโลบายการสงคราม ไม่ให้ฝ่ายอยุธยาเตรียมพร้อมตั้งรับ เมื่อพวกตนจะ
ยกกำ�ลังเข้าบุกตีเท่านั้น
แต่ตอ่ ให้มผี คู้ นเข้ามาตัง้ รกรากอยูอ่ าศัยกันมากในช่วงต้นรัตนโกสินทร์
ก็ไม่ปรากฏการเข้าไปอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ กาะเมืองมากนัก เพราะความเชือ่ เรือ่ งสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนในที่เป็นเขตพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาใน พ.ศ. 2483 เมื่อปรีดี พนมยงค์ ได้แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ราษฎร
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินเกาะเมืองอยุธยา ได้ทำ�ให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานที่ซ้อนทับกันระหว่างคนกับโบราณสถานขึ้นหลายแห่ง แต่ในเขต
พระบรมมหาราชวังก็ยังไม่มีการรุกล้ำ�เช่นเดิม
จริงอยูว่ า่ เรือ่ งนีก้ อ่ ให้เกิดปัญหาทีย่ งุ่ ยากตามมาของการบริหารจัดการ
เมืองพระนครศรีอยุธยา ทัง้ ในรูปอุทยานประวัตศิ าสตร์และมรดกโลก แต่ความ
ต้องการของประชาชนในการตัง้ ถิน่ ฐานทำ�มาหากิน ก็เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีไ่ ด้รบั
การตอบสนองโดยรัฐบาลคณะราษฎรในสมัยนัน้ ประกอบกับพัฒนาการความ
เจริญเติบโตของเมือง ทีม่ จี ดุ เปลีย่ นสำ�คัญจากการคมนาคมทางน้�ำ มาสูก่ ารใช้
รถใช้ถนน วิถชี วี ติ ริมน้�ำ อย่างเก่าก็คอ่ ยเลือนหายไป เหลือเพียงภาพถ่ายเก่า
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อย่างไรก็ตาม จากการเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานของผูค้ นตลอดช่วงสมัยธนบุรี
จนถึงรัตนโกสินทร์ ล้วนทำ�ให้อยุธยาเป็นเมืองทีม่ สี สี นั ของชีวติ มีผคู้ น และมี
วัฒนธรรมของตนเองสืบต่อมา ตลอดช่วง 250 ปีที่ผ่านมานี้กล่าวได้อยุธยา
มิได้ร้างหรือล่มสลายไปอย่างที่เคยเข้าใจกันแต่อย่างใด ตรงข้ามอยุธยาก็
เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ ในภาคกลาง ที่มีประวัติศาสตร์และมีพัฒนาการของ
ตนเองเรื่อยมา
รัฐส่วนกลางที่กรุงเทพฯ ก็ให้ความสนใจต่ออยุธยาหลากหลายรูป
แบบ ต่างยุคต่างสมัยกัน อาทิเช่นในสมัยรัชกาลที่ 1-3 อยุธยาถือเป็นเมือง
ประวัตศิ าสตร์ทแี่ สดงความเป็นมาของราชวงศ์จกั รี สถานทีส่ �ำ คัญทีเ่ น้นกันก็
จึงเป็นวัดสุวรรณดาราราม ซึ่งเป็นวัดประจำ�ชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนในอยุธยา
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงให้ความสำ�คัญกับวัดขุนแสน เพราะเกิดความเชื่อ
ว่าราชตระกูลสืบเชื้อสายเกี่ยวข้องกับออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ผู้มี
เชื้อสายมอญ ต้นตระกูลเข้ามาอยู่ในอยุธยาที่วัดขุนแสน ตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนเรศวร
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเสด็จประพาสตามลำ�น้ำ�ต่างๆ ทั้งใน
และรอบนอกอยุธยา มีการประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ซึ่งเป็นการ
พระราชพิธีขนานใหญ่มีราษฎรในเมืองอยุธยา เข้าร่วมเป็นอันมาก นอกจาก
นี้ที่สำ�คัญสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีการใช้เมืองอยุธยาหรือมณฑลกรุงเก่า เป็น
เมืองทดลองการปฏิรูปเทศาภิบาล ที่จะขยายแพร่ไปดำ�เนินการในหัวเมือง
อื่นๆ ต่อไป และเนื่องจากเป็นยุคที่มีการเข้ามาของต่างชาติมาก อยุธยาก็
ถูกใช้เป็นเมืองโบราณที่แสดงให้เห็นร่องรอยความศิวิไลซ์ของชนชาวสยาม
ที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ให้ความ
สำ�คัญกับงานบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามและสถานทีส่ ำ�คัญทางประวัตศิ าสตร์
มีการก่อตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใน พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นหน่วยงานดำ�เนินการ
ทางด้านการอนุรักษ์และดูแลโบราณสถาน-วัตถุสำ�คัญของชาติ ตามแนวคิด
ทางชาตินยิ มของคณะราษฎร ทีม่ ผี ลต่อการเกิดขึน้ ของนิยาม “โบราณสถาน
ของชาติ” และ “โบราณวัตถุของชาติ” แนวคิดนี้ทำ�ให้คณะราษฎรตั้งแต่
นายปรีดี พนมยงค์ และจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ความสำ�คัญกับเมือง
พระนครศรีอยุธยาในฐานะอนุสรณ์สถานของความเป็นชาติในอดีตที่ยังหลง
เหลือร่องรอยอยู่ในปัจจุบัน
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แต่ในขณะที่มรดกความคิดทางชาตินิยมของคณะราษฎร แพร่หลาย
ไปในสังคมไทย แนวโน้มสำ�คัญของประวัติศาสตร์อยุธยา กลับเน้นความ
สำ�คัญของช่วงเวลา 417 ปี ทำ�ให้เห็นแต่เพียงบทบาทของชนชั้นนำ�ในอดีต
ไม่เห็นบทบาทของสามัญชนในรุ่นหลังที่มีต่ออยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนลัทธิความคิดอนุรักษนิยม ต่อต้านความ
เปลีย่ นแปลงโดยมีบทเรียนจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ พ.ศ. 2310 เป็นภาพ
ประทับความทรงจำ�ทางประวัติศาสตร์ที่ยากแก่การลืมเลือน
2310 เป็นหมุดหมายสำ�คัญของสังคมไทยแน่ แต่ในแง่ใดนั้น ยังต้อง
พิจารณากันต่อไป ลักษณะความรับรู้ตลอดช่วงที่ผ่านมา ทำ�ให้ 2310 เป็น
หลักหมายแห่งความเกลียดชังต่อเพื่อนบ้าน และเป็นอุทาหรณ์สอนเรื่อง
ความสมานสามัคคีของชนในชาติ เมื่อใดก็ตามที่มีความแตกแยกและแบ่ง
ฝั่งแบ่งฝ่ายกันในสังคม 2310 ก็จะเป็นที่พูดถึงหรือนำ�เอามาใช้สร้างความ
ชอบธรรมแก่บางกลุ่มไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่ 2310 สามารถทำ�ความเข้าใจได้
ในแง่มุมอื่นๆ และโดยเฉพาะการที่มีข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยว
กับความเคลื่อนไหวของผู้คนในอยุธยาเอง ซึ่งมิได้ยืนยันว่าอยุธยาล่มสลาย
ไปไหนแต่อย่างใดเลย 2310 ในยุคหลังมานี้จึงมิใช่ประวัติศาสตร์เพื่อความ
ปรองดองอย่างที่ใครคิด หากแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่มิใช่ประวัติศาสตร์ของ
“คนอยุธยา” ตลอด 250 ปีที่ผ่านมา
อยุธยาถูกทำ�ให้กลายเป็นตัวแบบในจินตนาการของชนชัน้ นำ�กรุงเทพฯ
เสียจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ประวัตศิ าสตร์ชาติ” กับ
“อัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ ” อยุธยากับความเป็นรัฐชาติไทยถูกทำ�ให้เป็นเรือ่ งเดียวกัน
เสียจนชิน ปัญหาของอยุธยาก็จึงเป็นปัญหาเดียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
กระแสหลัก ทีม่ เี นือ้ หาเน้นแต่เรือ่ งของสถาบันชัน้ สูง ละเลยคนธรรมดาสามัญ
ชน เป็นประวัตศิ าสตร์ทมี่ แี ต่ภาพของการรบราฆ่าฟันกับเพือ่ นบ้าน ซึง่ มามีผล
ต่อการกำ�หนดขอบเขตสถานทีส่ �ำ คัญทางประวัตศิ าสตร์ เป็นประวัตศิ าสตร์ที่
หยุดนิง่ และถูกจองจำ�อยูแ่ ต่ 417 ปีนนั้ ไม่มพ
ี ลวัตความเปลีย่ นแปลงร่วมสมัย
มีประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ก็เพียงแต่ในนาม เพราะเนือ้ หากลับสนับสนุนและเป็น
ส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจาก “ประวัติศาสตร์ชาติ”
จึงกล่าวอีกนัยได้ว่า ไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างแท้จริงและหรือ
เป็นอิสระ (Autonomous History) จากส่วนกลาง อยุธยาถูกทำ�ให้กลายเป็น
เพียงภาพพจน์อดีตทีส่ วยหรูของวัฒนธรรมความเป็นไทย และเป็นพืน้ ทีใ่ ห้แก่
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การอ้างอิงถึงความเป็นไทยอันเก่าแก่โบราณ ซึง่ ไม่มอี ยูจ่ ริงในสมัยอยุธยาแต่
อย่างใด นับแต่ปี พ.ศ. 2534 ทีอ่ ยุธยาได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็น “มรดกโลก”
อุปสรรคปัญหาสำ�คัญของมรดกโลกอยุธยา ท้ายสุดแล้วมิใช่อะไรอืน่ ไกล หาก
แต่เป็นเพราะวัฒนธรรมวิธคี ดิ ทีถ่ กู ครอบงำ�จากมุมมองคับแคบเรือ่ งความเป็น
ไทย อยุธยาจึงยังไม่อาจบรรลุถงึ ความเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติ อันพึงมี
พึงเป็นตามแบบมรดกโลกทางวัฒนธรรม
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ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ดำ�เนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริม่ แรก 30 ล้านบาท ซึง่ มูลนิธฯิ ได้น�ำ เงินดอกผลมาดำ�เนินกิจกรรม
ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ โดยร่วมมือกับผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเติบโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
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5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก
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กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
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		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2560
นางเพ็ชรี
นายเกริกเกียรติ
นายพนัส
นายธเนศ
นายรังสรรค์
นายวิทยา
นางสาวศรีประภา
นายประจักษ์
นางสาวอุบลรัตน์
นายบดินทร์
นายปกป้อง
นายอัครพงษ์
นายชาญวิทย์
นายธำ�รงศักดิ์

สุมิตร
พิพัฒน์เสรีธรรม
ทัศนียานนท์
อาภรณ์สุวรรณ
ธนะพรพันธุ์
สุจริตธนารักษ์
เพชรมีศรี
ก้องกีรติ
ศิริยุวศักดิ์
อัศวาณิชย์
จันวิทย์
ค่ำ�คูณ
เกษตรศิริ
เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำ�แถลง
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน โครงการตำ�ราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำ�ราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า
คุณภาพหนังสือตำ�ราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำ�หน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำ�เนินงานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำ�หนดนโยบายสร้างตำ�รา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำ�รานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำ�ราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ

ตำ�ราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำ�ราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำ�ราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรองตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำ�ราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายเจตนารมณ์และนโยบายได้ครบทุกประเภท และมีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ถึง 8 สาขาดังต่อไปนี้คือ (1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5) สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (6) สาขาวิชาปรัชญา (7) สาขาวิชาจิตวิทยา
(8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำ�ราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้น
ดำ�เนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำ�ราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำ�ไร
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำ�ราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยินดีน้อมรับคำ�
แนะนำ�และคำ�วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำ�อยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำ�ราสาขาวิชาต่างๆ
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560
250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya
and the Rise of Thonburi 1767-2017
ศุกร์/Fr. 15 กันยายน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok
07.30-08.30
08.30-08.45
		
		
08.45-09.30
09.30-10.00
10.00-12.30
		

12.30-13.30
13.30-15.30
		
		
		

ลงทะเบียน / Registration
พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.เกียรติคณ
ุ เพ็ชรี สุมติ ร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธโิ ครงการตำ�ราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ / Welcoming
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน /
Opening
มอบของทีร่ ะลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos
ปาฐกถานำ�โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ Keynote: Nidhi Eoseewong
พัก-อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
อภิปราย / Panel “เสียกรุงศรีอยุธยา สถาปนากรุงธนบุร”ี Fall of AyutthayaRise of Thonburi
คริส เบเกอร์  Chris Baker
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  Charnvit Kasetsiri
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  Pimpraphai Bisalputra
ภาวรรณ เรืองศิลป์  Bhavan Ruangsilpa
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  Thamrongsak Phetlertanan
อดิศักดิ์ ศรีสม  Adisak Srisom  ดำ�เนินรายการ
อาหารกลางวัน / Lunch
แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (หอประชุม) : เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา :
ว่าด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�นาย กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมือง
แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
ขับเสภาเพลงยาว โดย บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  Chusak Pattrakulvanit
กฤษฏิ์ เลกะกุล  Great Lekakul
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ  Akkharaphong Khamkhun  ดำ�เนินรายการ

		
		

		

		
		

15.30-16.00

ห้องที่ 2 / Room 2 : พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
ทิน มอง จี  Tin Maung Kyi
ดำ�รง ใคร่ครวญ  Damrong Khraikruan (เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
ลลิตา หาญวงษ์  Lalita Hanwongs
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์  Patipat Pumpongpaet
สมฤทธิ์ ลือชัย  Somrit Luechai  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 3 / Room 3 : อวสานพระเจ้าตาก The End of King Taksin
ภิกษุณีธัมมนันทา Dhammananda Bhikkhuni
ปฐมพงษ์ สุขเล็ก  Phathompong Suklek
สุเจน กรรพฤทธิ์  Sujane Kanparit
ปรามินทร์ เครือทอง  Poraminthra Krouethong
อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ  Apisit Teerajaruwun  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 4 / Room 4 : เศรษฐกิจและสังคมสยามจากอยุธยาถึงกรุงธนบุรี
Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
ผาสุก พงษ์ไพจิตร  Pasuk Phongpaichit
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  Achirat Chaiyapotpanit
กำ�พล จำ�ปาพันธ์  Kampol Champaphan
ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ  Siripoj Laomanacharoen
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