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บทนำ� : ประวัติศ�สตร์อยุธย�ไม่ได้มีแค่ 417 ปี!!!
พ.ศ. 2560  เป็นปีครบ 250 ปีหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 

สถานศึกษาและหน่วยงานหลายแห่งต่างจัดกิจกรรมรำาลึกและนำาเสนอเรื่อง
ราวประวตัศิาสตรด์งักลา่วกนัอยา่งคกึคกั เนือ่งจากเป็นเหตุการณ์สำาคญัหน่ึง
ทีมั่กไดร้บัการหยบิยกพดูถงึเสมอ ตลอดรอบศตวรรษทีผ่า่นมา ทัง้งานเขยีน
ประวตัศิาสตร ์สารคด ีนวนยิายองิประวตัศิาสตร ์แทบจะเปน็เหตกุารณท์ีข่าด
เสียมิได้ เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ไทย 

2310 เป็นหมุดหมายทางประวติัศาสตรท์ีเ่ปน็สว่นหนึง่ของการกอ่รา่ง
สรา้งลทัธชิาตนิยิมและทหารนิยมในสังคมไทย ด้วยเพราะถกูใชเ้ปน็บทเรยีน
สอนสัง่เร่ืองความสามคัคแีละความจงรกัภกัดตีอ่ชนชัน้นำา ประวตัศิาสตรข์อง 
2310 จงึไมใ่ชป่ระวตัศิาสตรข์องอดตีกรงุศรอียธุยาในหว้งยามสดุทา้ย หากแต่
เปน็เรือ่งท่ีถูกตัดตอ่และตคีวามใหเ้ขา้กับบรบิทของสงัคมไทยสมยัหลงัมาน้ีอยู่
เสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ความวุ่นวายความแตกแยกของคนในสังคมไทย 2310 
มักถูกนำาเอามากล่าวอ้างถึง ทำาให้เหตุการณ์เมื่อ 250 ปีก่อน มีภาพพจน์ที่
ดตูอ่เนือ่ง เปน็เรือ่งทีเ่ขา้กบับรบิทของแตล่ะยคุสมยัในสังคมไทยไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีเพราะแทบไมม่ยีคุใดเลยทีส่งัคมไทยจะไมม่คีวามแตกแยกกนัทางความคดิ 
ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคมคนหมู่มาก 

แต่ท้ังท่ีเราตา่งกถ็กูสอนกนัมาวา่ อยธุยาลม่สลายไปหลังจากถกูกองทัพ

บทวิพ�กษ์ประวัติศ�สตร์อยุธย� & 
คว�มเคลื่อนไหวของผู้คนในสังคมเมือง
อยุธย�หลังเสียกรุง พ.ศ. 2310 ถึง 2475 
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พมา่รกุรานใน พ.ศ. 2310 แตส่ภาพของเมอืงพระนครศรอียธุยาทัง้ในและนอก
เกาะเมอืงปจัจุบนั ทีค่บัคัง่ไปดว้ยผูค้น บา้นเรอืน รา้นคา้รา้นขาย อกีทัง้ผูค้น
เหลา่นีก้ล็ว้นไดช้ือ่เปน็ “ชาวกรุงเก่า” หรือ “คนยดุยา” ดว้ยกนัทัง้สิน้ ซึง่เรา
จะพบเหน็ไดจ้ากการไปเยีย่มชม ผูค้นเหลา่นีเ้ปน็ใคร มาจากไหน เหตใุดจงึมา
อยูคู่่แหลง่โบราณสถานอยา่งอยธุยา หากอยธุยารา้งไปใน พ.ศ. 2310 ดังทีเ่รา
ได้รับการปลูกฝังกันมา เราจะอธิบายความเป็นมาของผู้คนเหล่านี้ ตลอดจน
สภาพของเมืองพระนครศรีอยุธยาดังที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร บทความ
นี้จะประเมินเหตุการณ์ 2310 ใหม่ ด้วยข้อมูลหลักฐานจำานวนหนึ่งที่แวดล้อม
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยานับแต่หลัง  พ.ศ.  
2310 จนถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 เพื่อตอบคำาถามข้างต้น 

ตลอด 250 ป ีนบัแต ่พ.ศ. 2310 เปน็ตน้มา อยธุยากเ็ชน่เดยีวกบัชมุชน
เมืองอื่นๆ  ที่มีเหตุการณ์สำาคัญเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ต่อมาหลังจากนั้น 
ภาพ  2310 ที่เรามีต่ออยุธยา  เป็นภาพที่ถูกสร้างในชั้นแรกๆ  โดยชนชั้นนำา
สยามสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผ่านการชำาระพระราชพงศาวดาร  จุดจบของราช
อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต  ถูกใช้เป็นเคร่ืองสร้างสิทธิธรรมให้แก่ชนชั้น
นำาใหม่หลังเสียกรุง  พระราชพงศาวดารจึงมุ่งโจมตีราชวงศ์บ้านพลูหลวงใน
ฐานะสาเหตขุองการเสยีกรงุ ควบคูก่บัการยกยอ่งพระเกียรตขิองราชวงศใ์หม่1

ในขณะที่ตัวเมืองอยุธยาในช่วงเวลาหลังจาก  พ.ศ. 2310  กลับเป็น
เรือ่งทีถ่กูมองขา้ม ประวตัศิาสตรอ์ยธุยากลายเปน็ประวตัศิาสตรท์ีไ่มม่ ี“คน” 
มแีตอ่ฐิกบัปนู ผูค้นภายนอกเมือ่เขา้มาเยีย่มชมอยธุยา กต็อ้งการจะเหน็แตส่ิง่
ทีเ่ปน็ซากทีย่งัหลงเหลอืของ 417 ปนีัน้ กลา่วเชน่นีม้ไิดห้มายความวา่ 417 ป ี
และซากอิฐปูนไม่สำาคัญ ตรงข้ามเลยหากมีอิฐปูน แล้วมีคน มีอีก 250 ปีหลัง 
2310 จะทำาใหป้ระวติัศาสตร์อยุธยาสมบูรณข์ึน้ ไม่ขาดว่ินเหมอืนอยา่งทีผ่่านมา 
การแพส้งครามตอ่พมา่และไมไ่ดเ้ปน็ศนูยก์ลางอำานาจการเมอืงการปกครอง
เหมือนอย่างในอดีต มิได้หมายความเท่ากับการล่มสลายของการเป็นชุมชน
เมอืง หากเรามองอยธุยาในฐานะทีเ่ปน็พ้ืนทีท่ีม่คีวามเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอด เรากจ็ะเขา้ใจอะไรหลายอยา่งไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะสภาพทีพ่บเห็น
ในปัจจุบัน หรือไม่อาจก่อความหงุดหงิดรำาคาญมากกว่าเดิมก็แล้วแต่ 

อยุธยาท่ีเราเห็นในปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่า  3  ส่วน  4  มิได้เป็นผลงาน
ของ 417 ปีนั้น มีผู้คนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามีบทบาท คนกลุ่มเดิมเสื่อมถอย 
ลดบทบาท  สูญหาย  พลัดไปอยู่ที่อื่น  คนอีกกลุ่มก็เข้ามามีบทบาทแทนที่
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และสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ให้กับเมือง  เมื่อผู้คนกลุ่มเดิมถูกกวาดต้อน
หรืออพยพโยกย้ายถิ่นฐานไปที่อื่น  แต่ในขณะนั้นตัวพื้นที่เมืองที่ยังคงอุดม
สมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำา  ก็เป็นที่ดึงดูดผู้คนกลุ่มอื่นๆ  ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำา
มาหาเลีย้งชพี คนกรงุเกา่เดมิสว่นใหญถ่กูกวาดตอ้นไปองัวะ ทีเ่หลอืรอดหนี
เข้าป่า ที่มีญาติมิตรต่างเมืองก็ไปอยู่ห่างไกลจากศึกสงคราม ที่เหลือเมื่อตั้ง
ราชธานีใหม่ กย็า้ยลงมาธนบรุแีละบางกอก มบีา้งเหมือนกนัทีอ่าจยงัตกคา้ง
หรืออยู่ต่อในพื้นที่ แต่ช่วงตั้งแต่ธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ อยุธยาได้มีโอกาส
ต้อนรับผูค้นหลากหลายทีม่าจากตา่งถิน่ ซึง่จะกลายมาเปน็พลเมอืงส่วนใหญ่
ของพระนครศรีอยุธยาในเวลาต่อมา 

เนื่องเพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่เน้นลำาดับรัชกาลและราชธานี  จึงมี
ผลทำาให้อยุธยาที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์อยู่เพียง  417  ปี  มิได้ให้เห็นความ
เคลื่อนไหวของผู้คนสามัญชนท่ีมีท้ังในช่วง  417  ปีนั้นและช่วงเวลาหลังจาก
นั้น  และก็เพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่มุ่งเน้นนำาเสนอแต่ความเป็นไทยๆ 
จึงละเลยเร่ืองของการเข้ามาของคนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นคนจีน 
ลาว เขมร มอญ แขกมสุลมิ ฯลฯ ในแงพ่ืน้ที ่ปัญหาของประวตัศิาสตรอ์ยธุยา
ยงัเปน็ประวตัศิาสตรท่ี์รวมศนูยอ์ยูท่ี่อาณาบรเิวณทีเ่รียกวา่ “เกาะเมอืง” และ
บริเวณข้างเคียง  เราจึงไม่ค่อยได้รับรู้ถึงเรื่องราวของผู้คนอย่างในบริเวณ
ย่านนครหลวง เสนา ผักไห่ บางปะหัน ท่าเรือ ภาชี อุทัย วังน้อย บางปะอิน 
บ้านแพรก บางซ้าย บางบาล มหาราช สามโคก ป่าโมก เป็นต้น 

อยุธยาตามพระราชพงศาวดาร เปน็เมอืงทีจู่่ๆ  กโ็ผลข่ึน้มาราวอภนิหิาร
ใน พ.ศ. 1893 ทิง้ปมปรศินามาเทา่ทกุวนันีว้า่ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 (พระเจา้
อู่ทอง)  เป็นใคร  มาจากไหน  เหตุใดจึงมาสถาปนากรุงศรีอยุธยา  ก่อนหน้า 
1893 พืน้ทีท่ีเ่ปน็เมอืงอยธุยาเปน็อยา่งไร เปน็เพยีงเมอืงขึน้ของเขมรพระนคร 
หรือเมืองท่าหนา้ดา่นของอาณาจกัรลพบรุ ีหรอืเปน็เมอืงหลวงของอาณาจกัร
มาแตเ่ดมิ คำาถามเหลา่นีเ้กดิขึน้เพราะประวตัศิาสตร์อยธุยามเีร่ืองราวเร่ิมตน้
ที่ พ.ศ. 1893 และมาสิ้นสุดเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยไม่มีพัฒนาการของผู้คนและ
ความคลี่คลายทางสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องแวดล้อม2 

โดยเข้าใจกันไปว่าก่อนหน้าพุทธศตวรรษที่  19  ภาคกลางบริเวณ
อยุธยานั้นเป็นเขตวัฒนธรรมเขมรนครธม เรื่อยไปจนถึงว่าเป็นทะเลหรือดิน
โคลน  ไม่มีบ้านเมือง  ทั้งที่มีการขุดพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของผู้คนก่อน
ประวตัศิาสตรท์ัง้สองฝ่ังของแมน่้ำาเจ้าพระยา อยา่งเชน่ในเขตแมน่้ำานอ้ยแถว



4 | บทวิพากษ์ประวัติศาสตร์อยุธยาฯ

อำาเภอเสนา และเขตบงึไผด่ำา ฝัง่ตะวนัตกของแมน่้ำาบางปะกง การส้ินสุดกถ็กู
อธบิายดว้ยเรือ่งเลา่อนันา่อศัจรรยเ์กีย่วกบัการถกูรกุรานโดยกองทพัเพือ่นบา้น 
(ทำานองว่าเราอยูข่องเราดีๆ  กม็พีมา่มารงัแกเสยีได)้ และปจัจยัภายในอยา่งการ
แตกสามคัคแียง่ชงิอำานาจกนัเอง (ประเดน็หนึง่ซึง่สังคมไทยภายหลงัไมค่่อย
จะยอมรบักนัไดจ้รงิๆ เสยีท ีกค็อืความเหนอืกวา่ในทางยทุธศาสตรข์องพมา่ 
กบัความลม้เหลวในการปกบา้นปอ้งเมอืงคุม้เหยา้ของชนชัน้นำาสยามสมยันัน้) 

อยุธย�สมัยธนบุรี : 
กรุงเก่�กับก�รเริ่มต้นและสิ้นสุดยุคสมัยพระเจ้�กรุงธนบุรี 

ความรับรู้และเข้าใจท่ีว่า  พม่าในสงครามคราวเสียกรุงครั้ง  พ.ศ. 
2310 มิใช่กองทัพกษัตริย์ เป็นแต่เพียงกองโจรที่รบพุ่งพัวพันเข้ามาได้จนถึง
พระนครนั้น3 เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะกองทัพพม่าใน
ครั้งนั้นเป็นกองทัพที่ส่งมาโดยพระเจ้ามังระ การที่พระเจ้ามังระมิได้เป็นผู้นำา
ทพัมาเอง ตัง้แมท่พัยกมาสองทางคอื ทพัเนเมียวสหีบด ีกบัทพัมงัมหานรธา 
มไิด้เปน็เหตผุลเพยีงพอทีจ่ะยกใหไ้มใ่ชก่องทพัของกษัตริย์แต่อย่างใด อกีท้ัง
หลังจากอยุธยาแตกพ่ายแล้ว พม่าก็ยังทำาตามประเพณีเหมือนอย่างเมื่อครั้ง
พระเจา้บเุรงนองยกมาตี พ.ศ. 2112 คอืการต้ังราชวงศใ์หม่ใหป้กครองอยธุยา
สืบต่อมา ราชวงศ์นั้นก็คือราชวงศ์รามัญของสุกี้พระนายกอง 

เพียงแต่พระราชพงศาวดารไทยมักกล่าวถึงสุกี้พระนายกอง  ว่า
เป็นเพียงแม่ทัพหรือ  “นายซ่อง”  ธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดหลังเสียกรุง  ทั้งๆ 
ที่สุกี้พระนายกองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองอยุธยา  แต่สุกี้พระนาย
กองก็รู้ว่าราชวงศ์ของตนไม่เหมาะที่จะมีศูนย์บัญชาการอยู่ในสถานที่เดียว
กับราชวงศ์บ้านพลูหลวง  ฐานของตนนั้นอยู่ท่ีชุมชนมอญ  สุกี้จึงไปตั้งอยู่ที่
โพธิส์ามตน้ ซึง่เปน็ชมุชนมอญขนาดใหญท่างทศิเหนอืของเกาะเมอืงอยุธยา 
บริเวณย่านคลองสระบัว 

สกุี้พระนายกองมิไดอ้ยูน่ิง่เฉยรอพระเจ้าตากมาตี มหีลักฐานข้อมลูที่
บอกวา่สุกีเ้องกพ็ยายามจะอา้งความสบืทอดตอ่เนือ่งกบับารมเีดมิของราชวงศ์
บ้านพลูหลวง อย่างการเรียกเอาบรรณาการจากหัวเมือง แม้เมืองในเขตห่าง
ไกลปลอดอทิธพิลพมา่อยา่งจนัทบรุ ีสก้ีุก็สง่คนไปเรียกบรรณาการ ดังเชน่ทีมี่
หลกัฐานระบวุา่ “ครัน้อยูม่�วนัหนึง่น�ยบญุเมอืง มห�ดเล็ก ผู้รัง้เมอืงบ�งละมงุ 
คุมไพร่ 20 คน ว่�พะม่�ใช้ให้ถือหนังสือออกไปเมืองจันทบูร ให้แต่งดอกไม้
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เงินทองเข้�ไป ณ โพส�มต้น” 4

แต่คณะของนายบุญเมือง  มหาดเล็ก  ได้ไปพบเจอกับขบวนทัพของ
พระเจ้าตาก ซึง่ขณะนัน้พักทพัอยูท่ีเ่มอืงระยอง แมท่พันายกองของพระเจา้ตาก
จับกมุตวัมาได้ จะใหป้ระหารชวิีตเสยี เพราะเกรงจะเปน็ฝา่ยพมา่ใชใ้หม้าสบื
ราชการ แตพ่ระเจา้ตากกับนายบุญเมอืงผู้นำาคณะดงักลา่ว เปน็คนทีรู่จ้กัมกัคุน้
กนัมาแตก่อ่น ถงึกบัทรงตรสัวา่ “น�ยบญุเมอืง ผูร้ัง้เมอืงบ�งละมงุนี ้ไดเ้ป็นข�้
รบัใชเ้ร�ม�แต่ก่อน เหน็พอจะไดร้�ชก�รอยู่” อกีทัง้พระเจ�้ต�กยงัทรงทร�บ
ดว้ยว�่ “ผูร้ัง้เมอืงบ�งละมงุกบัพระย�จนัทบรูเปน็คนชอบกนั”5 ซึง่เปน็ขอ้มลู
ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่พระเจา้ตากทรงรูจ้กัมกัคุ้นและมสีมคัรพรรคพวกในหวัเมอืง
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  ผู้ลอบปล้นสดมภ์ทำาร้ายกองทัพพระเจ้าตาก  ซ่ึงตั้งอยู่บ้านประ
แสร์ ได้หลบหนีไปหาพระยาจันทบุรี และยุยงพระยาจันทบุรีให้เปลี่ยนข้าง6 

เมื่อพระเจ้าตากยกกำาลังจากเมืองจันทบุรี  มาตีสุกี้พระนายกองแตก 
ก็เป็นอันสิ้นสุดผู้สืบทอดอำานาจที่พม่าตั้งเอาไว้ในอยุธยา  หลังจากนั้นกลุ่ม
ของพระเจ้าตากก็ได้กลายเป็นผู้มีอำานาจกลุ่มใหม่แทนที่  การยึดศูนย์กลาง
อำานาจเดิมที่อยุธยาได้ก่อนชุมนุมอื่นๆ ทำาให้กลุ่มพระเจ้าตากเป็นต่อในด้าน
ความชอบธรรม  และทำาให้นโยบายรื้อฟื้นราชอาณาจักรของพระองค์มีเสียง
ที่ดังกว่ากลุ่มอื่นๆ  แต่อยุธยาก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเมือง
การปกครองอีกต่อไปดังที่ทราบกัน  เมื่อย้ายมาสถาปนากรุงธนบุรี  อยุธยา
กรุงเก่ากลายเป็นเมืองทรัพย์ในดิน  ในช่วงที่ต้องการทุนรอนสำาหรับใช้ฟื้นฟู
บ้านเมือง  เพราะในช่วงก่อนกรุงแตก  ผู้คนต่างนำาเอาทรัพย์สมบัติมีค่าไป
ฝังดินไว้เป็นอันมาก 

นโยบายของพระเจ้าตากต่อกรุงเก่า  ก็คือประกาศห้ามไม่ให้ราษฎร
ทำาการขดุคน้หาสมบตั ิรฐับาลทีธ่นบรุไีดแ้ตง่ตัง้คนของตัวเอง ใหม้าขดุสมบติั
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นำาเอาไปเข้ากองคลังที่ธนบุรี แต่มามีเหตุเกี่ยวข้องกับการสิ้นยุครุ่งเรืองของ
พระเจา้ตาก เมือ่พระชติณรงค์นายอากรผูกขาด ตัวแทนจากราชสำานกัธนบรุ ี
ได้อ้างพระราชโองการเร่งรัดเงินส่วยไพร่แขวงกรุงเก่า  ให้ได้เป็นจำานวน 
500 ชัง่ ในทา่มกลางความลำาบากยากเขญ็ของบา้นเมอืง ขณะนัน้ขนุแกว้ผู้ได้
รับสั่งให้ “เอ�ปืนขึ้นไปต่อยศิล�ป�กนกปืน 1000” 7 ได้ประสบพบเห็นความ
ยากลำาบากของไพรก่รงุเกา่ จงึสมคบคดิกนักบักำานนับา้นแขวงกรงุเกา่ ไปปกั
หนงัสอืชกัชวนพระยาอนิทรอภยั ผูร้กัษากรงุเกา่ วา่จะเขา้ดว้ยหรอืไม่ ถา้ไม่ 
จะเผาเสีย พระยาอินทรอภัยปฏิเสธไม่เข้าร่วม บอกจะเผาก็เผาเสีย ขุนแก้ว
กับพรรคพวกจึงนำากำาลังบุกเผาบ้านพระยาอินทรอภัย  สังหารบุตร  ภรรยา 
และบ่าวไพร่ของพระยาอินทรอภัย  ฝ่ายพระยาอินทรอภัยโดดน้ำาว่ายหนีไป
ได้ มาเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุรี กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ8 

ช่วงนั้นอยู่ในระหว่างที่ธนบุรีได้ส่งกองทัพอันมีเจ้าพระยาจักรีและ
พระยาสุรสีห์  ไปทำาสงครามกับกัมพูชา  เหลือแม่ทัพนายกองคนสำาคัญและ
มีฝีมือไม่มาก พระเจ้ากรุงธนบุรีไม่เหลือทางเลือก จึงได้ให้พระยาสรรค์ ซึ่ง
เปน็พีช่ายของขนุแกว้ผูก้อ่เหต ุเปน็นายกองยกไปปราบผูร้า้ยเผาบา้นผูร้กัษา
กรุงเก่า  ด้วยเพราะทรงเห็นว่าพระยาสรรค์ผู้นี้อาจเกลี้ยกล่อมขุนแก้วผู้น้อง
ได้หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ  แต่การณ์ปรากฏว่าขุนแก้วกลับเป็นฝ่ายโน้มน้าว
พระยาสรรค์ให้เข้าพวกกับตน  แล้วยกให้พระยาสรรค์เป็นหัวหน้า  นำากำาลัง
จากกรงุเกา่เข้ามากอ่รฐัประหาร ถอดพระเจา้กรงุธนบรุอีอกจากราชสมบตั ิให้
ไปบวชสะเดาะห์เคราะห์พระนครเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนตนจะ “ขึ้นนั่งซัง”9 
เมื่อเจ้าพระยาจักรีกลับจากกัมพูชา  ก็ให้ชำาระความเมือง  นำามาสู่การตัดสิน
ประหารพระเจา้กรงุธนบรุี พระยาสรรค ์และพรรคพวก ส้ินสุดรัชกาลและสมยั
กรงุธนบรุ ีทีม่เีหตเุริม่ตน้จากแขวงกรงุเกา่แลว้มากระทบตอ่พระเจา้กรงุธนบุร ี

อยุธย�สมัยต้นรัตนโกสินทร์ : 
ก�รเข้�ม�ของคนจีน คนล�ว มอญ และแขกมุสลิม 

ตลอดชว่งธนบรุถีงึตน้รตันโกสนิทร ์ความเคลือ่นไหวทีส่ำาคญัในระดบั
ประชาชนพื้นเมือง  คือการอพยพเข้ามาของชาวจีน  ชาวลาว  รวมทั้งการ
ขยายตัวของชุมชนมอญและชุมชนแขกมุสลิมท่ีอยู่มาแต่เดิม  ซึ่งเดิมกระจัด
พลดัพรายไปอยู่ทีอ่ืน่ แล้วกลบัเขา้มาตัง้ถ่ินทำามาหากนิกนัอยา่งเดมิ 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 

เนือ่งจากการคา้และความสมัพนัธก์บัเมอืงจนี สยามจงึเปน็ดนิแดนที่
เปดิรบัคนจนีเขา้มามาก ตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลายแลว้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์
เสียกรุง  พ.ศ. 2310  คนจีนส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอยุธยา  ก็ถูกกวาดต้อนไป
อังวะด้วย แต่ยังมีอีกกลุ่มที่เข้ามาภายหลังจาก พ.ศ. 2310 มีทั้งจีนฮกเกี้ยน
และแตจ๋ิ้วจากจีนแผน่ดนิใหญ ่คนจนีเหลา่นีไ้ดเ้ขา้มาตัง้รกรากทำาการคา้ ปลกู
บา้นเรอืนแพอยูอ่าศยั และเปดิหา้งรา้นตา่งๆ ตามลำาน้ำารอบเกาะเมอืง เพราะ
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2310 ยังคงคมนาคมทางน้ำากันเป็นหลัก ส่งผลทำาให้อยุธยา
ยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปมาของผู้คนในภาคกลาง 

สมยัรัชกาลที ่3 ภายหลงัจากศกึเจา้อนวุง เวยีงจนั ไดม้กีารกวาดตอ้น
คนลาวเขา้มาในสยามเปน็อนัมาก เมอืงหนึง่ทีไ่ดม้พีระบรมราชานญุาตใหค้น
ลาวที่ถูกกวาดต้อนเข้ามานั้น ไปตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย ก็คือพระนครศรีอยุธยา 
ข้อมูลจากการสำารวจของผู้เขียน พบว่าคนลาวตั้งถิ่นอยู่ 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ
ยา่นนครหลวง ย่านบางบาล และยา่นเสนา จากน้ันในยคุตอ่มาไดข้ยายชมุชน
ออกไปตามลำาน้ำาต่างๆ ตั้งแต่ย่านลำาน้ำาน้อย จากเสนาขึ้นไปผักไห่ เอกราช 
และลาดชะโด ย่านลำาน้ำาป่าสัก จากนครหลวงไปท่าเรือ ไปคลองบางพระครู
และแม่น้ำาลพบุรี สู่ย่านบางปะหันและมหาราช 

“ย่านนครหลวง”  คนลาวกลุ่มนี้นอกจากมีอาชีพเกษตรกรรมทำานา 
ยังเป็นกลุ่มที่มีความรู้ทางด้านการทำามีด  เป็นที่มาของมีดอรัญญิกอันมีชื่อ
เสียง ย่านริมแม่น้ำาป่าสักนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา กลายเป็นย่าน
ชมุชนใหญ่ทีม่คีนลาวอาศยัอยูเ่ปน็อนัมาก ปรากฏรอ่งรอยสถานทีส่ำาคญั อาทิ
เชน่ วดัใหญเ่ทพนมิติร ซึง่มพีระธาตเุจดยีร์ปูทรงบวัเหลีย่มแบบพระธาตพุนม 
มีจิตรกรรมภายในอุโบสถที่งดงาม  วัดพระนอนลาว  วัดดงหวาย  วัดสีจำาปา 
วดัมเหยงคน์ครหลวง ซึง่กม็ธีาตบุวัเหลีย่มเกา่เชน่เดยีวกบัวดัใหญเ่ทพนมิติร 
บา้นคุง้หวัลาว บา้นไผห่นอง บา้นสาไร เปน็ตน้ มตีำานานทอ้งถิน่เลา่เกีย่วกบั
บรรพชนที่มาจากเวียงจัน 3 คน คือนายทอง นายเงิน นายนาก ร่วมมือกัน
สร้างบ้านแปงเมือง เป็นเรื่องเล่าขานกันในหมู่ชุมชนที่ทำามีดอรัญญิก 

อีกย่านที่พบคนลาวอยู่อาศัยในรุ่นต้นรัตนโกสินทร์  คือที่  “ย่าน
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บางบาล”  บริเวณวัดจันทร์ประเทศ  คำาว่า  “จันทร์ประเทศ”  คำานี้หมายถึง
เวียงจัน  เป็นชื่อท่ีก่อตั้งเพ่ือรักษาอดีตว่าเดิมพวกตนเป็นใคร  มาจากไหน 
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ภายในวัดไม่ปรากฏโบราณสถานและศิลปวัตถุหลง
เหลืออยู่  เพราะเป็นย่านที่น้ำาท่วมถึงตลอด อาชีพชาวบ้านในย่าน มีการทำา
ประมงน้ำาจืดและการเกษตรกรรม เป็นต้น 

“ยา่นเสนา” หา่งจากเกาะเมอืงพระนครศรอียธุยาออกไปทางทศิตะวนั
ตก  ซ่ึงถือเป็นย่านสำาคัญของลำาน้ำาน้อย  เดิมเรียกว่า  “ทุ่งสาคลี”  พบการ
ตั้งถิ่นฐานของคนลาวในรุ่นต้นรัตนโกสินทร์  มีศูนย์กลางชุมชนอยู่ที่วัดบ้าน
แพน หลวงพ่อบ้านแพนซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายและพบใน
พืน้ทีม่าแตเ่ดมิกอ่นการเขา้มาของคนลาว ไดร้บัความเคารพศรัทธาจากคนลาว
ในย่าน ชุมชนลาวในแถบนี้เป็นชุมชนใหญ่เช่นเดียวกับย่านนครหลวง แม้จะ
ไมห่ลงเหลอืรอ่งรอยทางดา้นโบราณสถานและศลิปวตัถมุากเทา่ยา่นนครหลวง 

คนลาวในยา่นเสนามอีาชพีหลกัคอืการทำานา และมชีือ่วา่ฉลาดและเกง่
ในเรื่องการทำานากันมาก ถึงกับเคยทำานาได้ปีละ 3 หน จนเป็นที่มาของชื่อ 
“ยา่นเสนา” และกลายมาเปน็ชือ่ “อำาเภอเสนา” ในปัจจบุนั คนลาวในย่านน้ีอยู่
ปะปนกนัมาก กบัคนจากทางแถบลุม่แมน่้ำาทา่จนี แถวสพุรรณบรุ ีบางปลามา้ 
สองพี่น้อง และศรีประจันต์ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลกัน มีลำาน้ำา และถนนหนทาง
ติดต่อไปมาสะดวก สำาเนียงภาษาถิ่นในย่านจึงมีเสียงเหน่อแบบสุพรรณ 

ในอยุธยายังมีชาวมอญที่อาศัยอยู่มาแต่เดิม  เป็นชุมชนที่เป็นฐาน
กำาลงัใหก้บัสุกีพ้ระนายกอง เชน่ทีย่า่นคลองสระบวัตอ่คลองบางขวด ทางตอน
เหนือของเกาะเมือง มีวัดป้อมรามัญ วัดศรีโพธิ์ และวัดตองปุ เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน  นอกจากนี้ชุมชนมอญยังพบที่ย่านบางบาล  คนมอญมีอาชีพทำาอิฐ 
ทำานา  และประมงน้ำาจืด  การทำาอิฐในชุมชนมอญนับเป็นอาชีพเก่าแก่ของ
คนมอญในอยุธยา  คาดว่าน่าจะนับย้อนได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา  แถบราช
คราม-บางไทร-บางซา้ย ลงมาบางปะอนิ ตลอดลำาน้ำาเจา้พระยาลงมาบรเิวณ
สามโคก ปทุมธานี ปากเกร็ด ตลาดขวัญ (นนทบุรี) ล้วนเป็นย่านของชุมชน
มอญ มรีอ่งรอยศลิปกรรมตามวดัวาอารามและในชมุชนเปน็อนัมาก คนมอญ
เหล่านี้นอกจากมีอาชีพทำาอิฐ ทำานา และประมง ยังเป็นช่างฝีมือ ทำาโอ่ง ทำา
เครื่องถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผา  ส่งออกไปขายตามท้องที่ต่างๆ ทั้งใน
อยุธยาและเมืองอื่นๆ 

“แขกมุสลิม” นับเป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบทบาทและเป็นประชากร



กำาพล จำาปาพันธ์ | 9

ที่อาศัยอยู่ในอยุธยามาก  เดิมทีสมัยธนบุรี  ได้มีการย้ายถิ่นแขกมุสลิมทาง
แถบปทา่คจูาม ขา้งวดัพทุไธศวรรย ์ลงไปเปน็ชมุชนบ้านครัวท่ีบางกอก กลุ่ม
คนที่นับถือมุสลิมในอยุธยามีหลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มผู้สืบเชื้อสายมาจากชาว
เปอรเ์ชยี มวัร ์มลายู จาม มักกะสนั (มากัสซาร ์ซ่ึงกย็า้ยไปอยูบ่างกอกดว้ย) 
เปน็ตน้ เมือ่เหตกุารณบ์า้นเมอืงสงบลง ไดม้มีสุลมิบางกลุม่ ยา้ยกลบัเขา้มาตัง้
ถิน่ฐานอยูใ่นยา่นตา่งๆ อาท ิยา่นคลองคจูาม (ปทา่คจูามเก่า) ย่านตะเก่ียทาง
ตอนใต้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำาเจ้าพระยา ย่านเกาะพระ บางปะอิน ย่านลุมพี
ทางตอนเหนือของเกาะเมือง  ย่านหัวแหลมริมแม่น้ำาเจ้าพระยาทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือ  ย่านทุ่งภูเขาทอง  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเมือง 
เป็นต้น ของกินอร่อยเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นโรตีสายไหม ก็เป็นของที่ผลิต
จากคนในชุมชนแขกมุสลิม 

ทัง้ชาวจนีทีต่ัง้เรอืนแพคา้ขายอยูต่ามลำาน้ำารอบเกาะเมอืง ทัง้คนลาว
ที่ทำามีดและทำานากันอยู่รอบนอก คนมอญที่ทำาอิฐ ทำาโอ่ง อยู่ทางตอนเหนือ
และตอนใต้ของเกาะเมือง  และทั้งแขกมุสลิมที่กระจายอยู่ตามทุ่งตามลำาน้ำา
สำาคัญในย่านตัวเมือง  ต่างก็ทำาให้อยุธยาหลัง  พ.ศ. 2310  มิได้เป็นเมืองร้าง 
ตรงข้ามกลับเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตผู้คน  แม้จะต่างวิถีความเชื่อและต่างอาชีพ
ทำากิน ต่างก็อยู่ร่วมกันและผสมกลมกลืนกันมาตลอดช่วง 250 ปีมานี้ เพียง
แต่คนเหล่านี้เดิมใช้ชีวิตอยู่นอกเกาะเมืองเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากมีประกาศ
กฎหมายห้ามไว้ในสมัยรัชกาลที่  5  ไม่ให้ราษฎรเข้าไปจับจองมีกรรมสิทธิ์
หรือใช้ประโยชน์ในที่ดินเกาะเมือง เพราะเป็นเขตวัดร้าง10 

หลักฐานอีกประการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า  เมืองอยุธยาหลังจากเสียกรุง
ไปแล้วไม่ได้ร้าง  ก็คือ  มีการทอดพระกฐินของพระมหากษัตริย์แห่งกรุง
รตันโกสนิทร ์ณ วดัตา่งๆ ในอยธุยา เชน่ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุา
โลกฯ ทรงพระราชทานพระกฐนิ ณ วดัในอยธุยาเปน็ประจำาทุกป ีในจำานวนน้ี
วดัทีไ่ดร้บัพระราชทานพระกฐนิเปน็ประจำาทกุปมี ี5 แหง่ดว้ยกนั คอื วดัโลกย 
สุทธาราม วัดตูม วัดศาสดาราม วัดพนัญเชิง วัดสุวรรณดาราราม ส่วนวัดที่
ได้รับพระราชทานพระกฐินเป็นครั้งคราว มีอยู่ 3 แห่ง คือ วัดสวนพริกที่ข้าง
เพนยีดคลอ้งชา้ง (ภายหลงัมกีารสรา้งวดับรมวงศอิ์ศวรารามข้ึนทบัทีใ่นสมยั
รัชกาลที่ 5) วัดขุนยวน วัดศาลาปูน11 

อย่างน้อยที่สุดชุมชนวัดที่มีการทอดพระกฐินดังกล่าว  ก็ไม่ใช่ชุมชน
ร้างผู้คน  บางแห่งเช่น  วัดโลกยสุทธาราม  ที่พบเห็นสภาพเป็นวัดร้างใน
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ปัจจุบัน ก็เพิ่งจะมาร้างในภายหลังจากช่วงเวลานั้นนานแล้ว ในจำานวนนี้วัด
สุวรรณดาราราม  เป็นวัดที่ได้รับการทำานุบำารุงดูแลเป็นอย่างดี  เนื่องจากถือ
เป็น “วัดประจำาราชวงศ์จักรี” เพราะเป็นวัดทองเก่าสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นย่าน
ชุมชนของราชตระกลูในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ และกรม
พระราชวังบวรสุรสีหนาท (วังหน้าพระยาเสือ) 

นอกจากนี้ยังมีวัดอื่นๆ  อีกที่พระบรมวงศานุวงศ์  นิยมเสด็จมาทอด
พระกฐิน ซึ่งมีอยู่ถึงกว่า 35 แห่ง ในจำานวนนี้มี 19 แห่งที่เป็นวัดที่มีที่ตั้งอยู่
ทั้งในและนอกของเกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ วัดกุฎีแดง วัดมณฑป วัดเชิงท่า 
วัดใหม่ไชยวิชิต  วัดหน้าพระเมรุ  วัดภูเขาทอง  วัดใหม่ปากคลองสระบัว 
วดัแมน่างปลืม้ วดัพนมยงค ์วดัธรรมกิราช วดัตะไกร วดัอินทาราม วดัแค วดั
ราชประดิษฐาน วัดกุฎีทอง วัดใหม่ศรีโพธิ์ วัดหัสดาวาส วัดครุฑ วัดศรีโพธิ์ 
เปน็ตน้12 ในจำานวนน้ีวดัใหมป่ากคลองสระบวั วดัตะไกร วดัแค วดัหสัดาวาส 
กลายเปน็วดัรา้งไปแลว้ในปจัจุบัน คือกเ็พิง่จะรา้งไปหลงั พ.ศ. 2310 นานแลว้
เช่นเดียวกับวัดโลกยสุทธาราม 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  4  ได้ทรงเสด็จมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดเสื่อขึ้น
ใหม่  พระราชทานนามว่า  “วัดเสนาสนาราม”  พร้อมทั้งพระราชทานพระ
อินแปง  พระพุทธรูปที่นำามาจากเวียงจัน  คราวเดียวกับที่นำาพระแก้วมรกต
และพระบางมา  ให้มาประดิษฐานภายในพระอุโบสถของวัดนี้  วัดเสนาสนา
รามจึงนับเป็นวัดสำาคัญอันเป็นที่เคารพของคนจากชุมชนลาวในอยุธยา และ
มักจะมีพระภิกษุจากภาคอีสานมาบวชจำาพรรษาและศึกษาเล่าเรียน ด้วยมัก
มเีจา้อาวาสเปน็ชาวอสีาน นอกจากนีร้ชักาลที ่4 ยงัโปรดฯ ใหบ้รูณะหลวงพอ่
โตวัดพนัญเชิงและได้สร้างวิหารครอบองค์หลวงพ่อ  อีกทั้งยังได้ทรงบูรณะ
พระราชวังบวรสถานมงคล  (วังหน้าเก่า)  เพื่อใช้เป็นที่ประทับในคราวเสด็จ
ประพาสกรงุเกา่ดว้ย แลว้พระราชทานนามใหมว่า่ “พระราชวงัจนัทรเกษม”13 

และยังได้บูรณะวัดขุนแสน  ชุมชนมอญเก่า  เพราะในรัชกาลท่ี  4 
ทรงเชื่อว่า นายทองดีผู้เป็นต้นสายตระกูลของพระองค์นั้นสืบทายาทมาจาก
ออกพระวิสุทธิสุนทร  (โกษาปาน)14 การบูรณะที่เหลือเห็นเค้าร่องรอยอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่าเป็นการก่อทับเจดีย์องค์เดิม  เพื่อให้มีรูปทรงระฆังคว่ำาขนาด
ใหญค่ล้ายพระปฐมเจดยี ์การบรูณะวดัขนุแสน สะทอ้นใหเ้หน็ความพยายาม
ของชนชั้นนำาในรุ่นรัชกาลที่  4-5  ที่อธิบายและแสวงหาตัวตนในพื้นท่ีกรุง
เก่า  เมื่อใช้เมืองอยุธยาเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  แสดงความเจริญรุ่งเรืองที่
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มีในอดีตของชาวสยามให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยือน15 

สงัฆราชปาลเลกวัซ์ (Bishop Jean-Baptiste Pallegoix) บาทหลวง
ชาวฝรัง่เศส ผูเ้ปน็พระสหายกบัพระวชริญาณภกิขุ (รชักาลที ่4 ในเวลาตอ่มา) 
ซึ่งได้เดินทางมาที่อยุธยาในสมัยรัชกาลที่  3  ต่อมาได้บูรณะโบสถ์ยอแซฟที่
ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา  ใกล้วัดพุทไธศวรรย์  ได้บันทึกถึงอยุธยาไว้ตอนหน่ึงว่า 
ประชากรในอยุธยาในเวลานั้นมีอยู่ราว  40,000  ซึ่งประกอบไปด้วยคนไทย 
ลาว จีน มลายู และมักอาศัยหนาแน่นอยู่รอบเกาะเมือง ดังมีข้อความที่ระบุ
ว่า  “เมืองใหม่ตั้งอยู่โดยรอบนครเดิม มีเรือนอยู่สองแถว พลเมืองประม�ณ 
40,000 คน ประกอบด้วยคนไทย จีน ล�ว มล�ย� จังหวัดอยุธย�ยังอุดม
ด้วยข้�วและปล�...”16 

อย่างไรก็ตาม  ตัวเลขจำานวนประชากรที่สังฆราชปาลเลกัวซ์ระบุไว้
นี้  ไม่ตรงกับที่ชาวต่างประเทศอีกท่านหนึ่งได้ให้ไว้  อย่างเช่น  เซอร์จอห์น 
เบาวร์งิ (Sir John Bowring) ไดป้ระมาณการตัวเลขประชากรชาวเมอืงกรงุ
เก่าไว้เพียง  20,000-30,000  คน17  เมื่อเปรียบเทียบที่มาของข้อมูลดังกล่าว
แล้ว  สังฆราชปาลเลกัวซ์เป็นผู้ซ่ึงได้เดินทางมายังกรุงเก่าด้วยตัวเอง  ส่วน
เซอร์จอหน์ เบาวร์งิ พรรณนาถงึสภาพอยธุยาขณะนัน้กโ็ดยการสอบถามเอา
กับชาวสยามทีบ่างกอกอกีตอ่หนึง่ ขอ้มลูตวัเลขของสงัฆราชปาลเลกวัซจ์งึควร
เชือ่ได้มากกว่า ดว้ยสมเหตสุมผลเพราะสังฆราชปาลเลกวัซน์บัรวมประชากร
ทีอ่าศยัอยูน่อกเกาะเมอืง แตต่วัเลขของเซอรจ์อหน์ เบาวร์งิ ทีป่ระเมนิเอาจาก
ประชากรเฉพาะในย่านตัวเมือง อาจสะท้อนว่าในสมัยที่เซอร์จอห์น เบาว์ริง 
เขา้มานัน้ อยธุยามปีระชากรมากกวา่สมยัสงัฆราชปาลเลกวัซเ์ขา้มามากแลว้ 

สาเหตุการร้างไปของสถานที่สำาคัญต่างๆ  นั้นในชั้นต้น  “พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่  1”  ระบุว่า  พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงมีพระบรมราชโองการให้ไปรื้ออิฐเก่าท่ีอยุธยาลงมาใช้
เปน็วสัดสุำาหรบัสรา้งกรงุเทพฯ18 ซึง่คาดวา่นำามาสรา้งพระราชวงั วดัวาอาราม 
และสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการรื้ออิฐอยุธยาลงไป
กรงุเทพฯ ครัง้ใหญอ่กีครัง้ในสมยัรชักาลที ่3 เพือ่นำามาใช้ในการบรูณปฏสิงัขรณ์
และสร้างอารามต่างๆ เพิ่มเติมในพระนคร เมื่อ พ.ศ.  2393 โดยเฉพาะการ
สรา้งพระปรางคใ์หญว่ดัสระเกศ (ตอ่มาคอื บรมบรรพตหรอืภเูขาทอง) ซึง่ใช้
ศิลาแลงและอิฐเป็นจำานวนมาก19 

ดังนั้นที่มีความเชื่อว่า  เหตุที่วัดวาอารามและสถานที่สำาคัญต่างๆ 
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ของอยุธยาเหลือแต่ซากปรักหักพัง  เป็นเพราะพม่าทำาลายเม่ือครั้งสงคราม
คราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2  พ.ศ. 2310  จึงเป็นแต่เพียงแค่ความเชื่อที่
ขัดแย้งกับหลักฐานข้างต้น  ทั้งที่จริงแล้วเกิดจากการขนย้ายอิฐในสมัยต้น
รตันโกสนิทรน์ีเ่อง ซึง่ถอืเปน็เรือ่งปกตทิีส่ามารถทำาได ้เพราะประหยดัตน้ทนุ
และเวลาในการดำาเนินการ ดังที่พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) 
อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า  ได้อธิบายว่าการรื้ออิฐไปที่กรุงเทพฯ 
ถือเป็นการประหยัดเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เป็น
ที่ซ่องสุมกำาลังของผู้คิดก่อความไม่สงบหรือต้ังตนเป็นกบฏผู้มีบุญ  เหมือน
อย่างที่เกิดขึ้นที่ภาคอีสานในยุคสมัยรัชกาลที่ 520 

แตท้ั่งนีมิ้ได้หมายความวา่พม่ามิไดเ้ผาหรอืมเีหตกุารณเ์ผาสถานทีใ่น
อยธุยา เมือ่ พ.ศ. 2310 แตอ่ยา่งใด เพราะมหีลกัฐานขอ้มลูยนืยนัวา่ ในขณะที่
ทพัพระเจา้ตากออกจากกรงุมาไดเ้พยีงแคบ่า้นสามบณัฑิต ทุ่งอุทัย ราวเท่ียง
คืน 2 ยามเศษ “เพลิงเกิดในกรุงเทพฯ ไหม้แต่ท่�ทร�ยตลอดถนนหลวงไป
จนวัดฉัททันต์”21 พระเจ้าตากอาจจะยังไม่ทราบในตอนนั้นว่าสถานที่แห่งใด
บ้างที่ถูกพม่าจนไฟลุกโชนนั้น แต่ผู้บันทึกคือพันจันทนุมาศ (เจิม) อาจจะรู้ 
หรือรู้ภายหลังจากเมื่อชนะสุกี้และสำารวจสภาพความเสียหายแล้วก็ได้ 

บริเวณย่านชุมชนท่าทรายนั้นอยู่ติดกับป้อมประตูข้าวเปลือก  ใกล้
ทำานบรอ ในพื้นที่วัดราชประดิษฐานในปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการเข้า
มาลอบวางเพลิงสำาหรับข้าศึก  บริเวณดังกล่าวท่าทรายถึงวัดฉัททันต์  เป็น
ย่านตลาด  การเผาเพื่อสร้างความโกลาหล  ก่อนบุกตีเป็นกุศโลบายที่มักใช้
ในสงครามกันอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตรียมตัวพร้อมตั้งรับ ให้มัว
สาระวนอยูแ่ตก่บัทรพัยส์นิขา้วของทีจ่ะเสยีหายไปในกองเพลงิ คอืพมา่กเ็ผา
แค่พอให้สะดวกในการเข้ายึดเมืองเท่านั้น ขนาดความเสียหายจึงไม่มากพอ 
ที่จะทำาให้กลายเป็นเมืองร้างแต่อย่างใด 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  4  หลังจากสยามได้ทำาสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
องักฤษ เมือ่ พ.ศ. 2398 แลว้ ไดส่้งผลใหเ้กิดการขยายตวัในกจิการคา้ขา้วของ
สยาม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เนือ่งมาถงึอยธุยาอนัเปน็แหล่งทำานาสำาคัญของภาค
กลาง ซ่ึงได้ทวคีวามสำาคญัขึน้ในฐานะพืน้ทีป่ลกูขา้วเพือ่การคา้ ทีม่กีารคมนาคม
ทางน้ำาสะดวก สามารถลำาเลียงข้าวมาทางแม่น้ำาออกสู่ปากน้ำาสมุทรปราการ
ไดใ้นเวลาไมน่าน การทำานาในบรเิวณนีจ้งึทำานากนัถึงปีละ 3 ครัง้ โดยเฉพาะ
ยา่นเสนา ขณะทีย่า่นเกาะเมอืงอยธุยานัน้กก็ลายเปน็ศนูยก์ลางการคา้ขายรมิ
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แม่น้ำาและเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายชนิดที่มาจากทั่วประเทศ22 
การเปน็แหลง่ผลติขา้วขนาดใหญข่องอยธุยา สบืเนือ่งเรือ่ยมาจนถงึสมยั

รชักาลที ่5 ไดม้กีารสำารวจของกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2449 รายงานวา่
มณฑลกรงุเกา่มพีืน้ทีท่ำานามากเปน็อนัดบัหนึง่ของประเทศ โดยมพีืน้ทีท่ำานา
มากถงึ 1,875,766 ไร่23 จำานวนทีน่าของแตล่ะครอบครวัโดยเฉลีย่มอียูค่รอบครวั
ละ 21 ไร ่เปน็อนัดบัสงูสดุเทา่กบัมณฑลปราจนี การมทีีน่าผลติขา้วไดจ้ำานวน
มากนี ้ยงัสง่ผลใหอ้ยธุยาเปน็เมอืงทีม่โีรงสขีา้วของคนจนีจำานวนมากอกีดว้ย 
โดยในรายงานของกระทรวงมหาดไทยอธิบายวา่ ในสมยัรชักาลที ่6-7 อยธุยา
มีโรงสีข้าวของคนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลมากถึง 62 โรง ถือเป็นมณฑลที่มีโรงสี
มากเปน็อนัดบัสองรองจากกรงุเทพฯ ปจัจบุนัในอยธุยามโีรงสเีกา่ปรากฏเปน็
ซากปรกัหกัพงัอยูต่ามริมฝ่ังแม่น้ำาหลงเหลอือยูห่ลายแหง่ ซึง่ถอืเปน็หลกัฐาน
แสดงถงึความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิและรอ่งรอยประวตัศิาสตรส์งัคมสมยั
หลังเสียกรุงฯ ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่ง24 

นอกจากนี้ คาร์ล บอค (Carl Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ 
ผู้ได้รับว่าจ้างจากรัฐบาลสยามให้สำารวจสภาพภูมิศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่  5 
พ.ศ. 2424 โดยได้เดินทางสำารวจจากกรงุเทพฯ ขึน้ไปจนถงึภาคเหนอื ระหวา่ง
ทางเขาไดแ้วะทีอ่ยธุยา ไดบ้รรยายการจราจรทางน้ำาของอยธุยาไวว้า่ มสีภาพ
ติดขดั เนือ่งจากมเีรอืขนขา้วขนาดใหญน่บัรอ้ยลำาอยูเ่ตม็ลำาน้ำา เพือ่รอขนขา้ว
กลบัไปยงักรงุเทพฯ สะท้อนให้เห็นสภาพความคกึคกัของอยธุยาในฐานะแหลง่
ปลูกข้าวสำาคัญได้เป็นอย่างดี บันทึกของเขามีตอนหนึ่งกล่าวว่า: 

“จังหวัดอยุธย�ในปัจจุบันพึ่งบูรณะกันใหม่เมื่อ 60 ปีที่แล้ว ต้องนั่ง
เรือทวนกระแสน้ำ�ที่ไหลเชี่ยวไปร�ว 7 ชั่วโมง จึงจะถึง มีลำ�คลองหล�ยส�ย
น่�สนใจม�ก และที่แปลกก็คือบ้�นช่องส่วนใหญ่เป็นเรือนแพม�กกว่�บ้�น
บนฝั่ง ทั้งมีเรือค้�ข�ยม�กเพร�ะก�รจร�จรส่วนใหญ่นั้นขึ้นล่องติดต่อกับ
กรงุเทพฯ โดยเฉพ�ะในฤดเูกบ็เกีย่ว เมือ่มเีรอืสนิค�้ลำ�ใหญแ่ลน่ขึน้ม�ขนข�้ว
ไปเป็นร้อยๆ ทำ�ให้ก�รเดินเรือในลำ�แม่น้ำ�ติดขัด มีอุตส�หกรรมต�มท้องที่ที่
ทำ�กันอย่�งใหญ่โตเหมือนกัน เช่น ทำ�ปูนแดง และมีเต�เผ�อิฐม�กม�ยที่ทำ�
กระเบื้อง อิฐ และถ้วยช�มเครื่องปั้นดินเผ�ที่เปร�ะแตกง่�ย”25 
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อยุธย�สมัย “มณฑลกรุงเก่�” 
ก�รปฏิรูปเทศ�ภิบ�ลและก�รพระร�ชพิธีรัชมังคล�ภิเษก 

เมือ่ พ.ศ. 2438 ในสมยัรชักาลที ่5 อยธุยาถกูจดัอยูใ่นเขตการปกครองที่
เรยีกวา่ “มณฑลกรงุเกา่” ซึง่เปน็มณฑลแห่งแรกๆ ทีท่ดลองจดัตัง้ขึน้เพือ่เปน็
แมแ่บบของการปฏริปูการปกครองมาเปน็แบบมณฑลเทศาภบิาล เลยีนแบบ
มาจากระบบการบริหารราชการของรัฐอาณานิคมตะวันตกในคริสต์ศตวรรษ
ที ่19 โดยแบง่จังหวดัออกเปน็กลุม่ตา่งๆ เหมอืนรฐัรฐัหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใตอ้ำานาจ
ของสว่นกลาง แตล่ะมณฑลจะประกอบดว้ยหนว่ยงานกรมกองตา่งๆ เชน่เดยีว
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
ท่ีตั้งของท่ีทำาการมณฑล  ซึ่งมีผู้บริหารสูงสุดของมณฑลคนแรกคือ  พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ  กรมขุนมุรพงศ์ศิริพัฒน์  ดำารงตำาแหน่ง  “ข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่า”  และต่อมา  พ.ศ. 2446  พระยาโบราณราชธานินทร์ก็ได้
รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งสืบต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมขุนมุรพงศ์
ศิริพัฒน์ ที่สิ้นพระชนม์ไป27 

ในยุคการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาล  เมืองพระนครศรีอยุธยาได้ยก
ระดบัฐานะจากหวัเมอืงแบบเกา่สู่การเปน็เมอืงสมยัใหมแ่บบอาณานคิม มกีาร
ทดลองใชเ้ทคโนโลยแีละวทิยาการตะวนัตกหลายอยา่ง อนัเปน็ฐานใหก้บัการ
พัฒนาความทันสมัยในเวลาต่อมา เช่น ด้านการรถไฟ มีการสร้างทางรถไฟ
เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับอยุธยา ซึ่งได้เริ่มสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2434 เมื่อแล้ว
เสร็จพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็พระราชดำาเนินมาทรง
เปิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 นับเป็นการรถไฟที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มี
ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตข้ณะนัน้ หรือในด้านการโทรเลข ไดม้กีารวางสาย
โทรเลขจากกรุงเทพฯ ถึงบางปะอิน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2426 ด้าน
การศกึษา ไดม้กีารก่อตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูกรุงเก่า เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.  
2448 พรอ้มกบัให้ตัง้โรงเรยีนสตรช้ัีนมธัยมสำาหรบัประจำามณฑล พระราชทาน
นามว่า  “โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์” ด้านการยุติธรรม,  ได้ตั้งศาลมณฑล
เมือ่ พ.ศ. 2430 ด้านการปกครองท้องถิน่, มีการต้ังผูใ้หญบ่า้นขึน้เปน็ครัง้แรก
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ที่บ้านเกาะ บางปะอิน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 243028 
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ยังทรงบูรณะ

และสรา้งอาคารพระทีน่ัง่ขึน้ใหม่ในพระราชวังบางปะอนิ รวมถงึการสถาปนา
วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ  วัดซึ่งสร้างตามอย่างศิลปกรรมตะวันตกร่วมสมัย 
ขณะทีพ่ระยาโบราณราชธานนิทรก์ไ็ดร้เิริม่กอ่ตัง้ “อยธุยาพพิธิภณัฑสถาน” 
ขึน้ท่ีพระราชวงัจนัทรเกษม ซึง่เปน็ทีท่ำาการมณฑล ดว้ยการรวบรวมโบราณ
วตัถมุาจดัเกบ็รกัษาไว ้จนกลายเป็นแบบอยา่งการจดัพพิธิภณัฑต์ามหวัเมอืง
ในเวลาต่อมา 

ในสมยัรชักาลที ่5 อยุธยายังใชเ้ปน็สถานทีต่อ้นรบัพระราชอาคนัตกุะ
หลายคราว เชน่ แกรนดด์ุก๊บอรสิ วลาดริโิรวติช ์แหง่รสัเซยี และดุก๊และดชัเชส
โยฮนั อลัเบรต แหง่เยอรมน ีการรบัรองแตล่ะครัง้จดัเปน็งานใหญ ่ซึง่นอกจาก
จะใชพ้ระราชวงับางปะอนิเปน็ทีป่ระทบัแลว้ ยงัไดน้ำาพระราชอาคนัตกุะเทีย่วชม 
“กรงุเกา่” เมืองโบราณทีแ่สดงถงึประวตัศิาสตรเ์กา่แกข่องสยาม อนัเปน็การ
สะทอ้นถงึความ “ศวิไิลซ”์ ของประเทศ เฉกเชน่เดยีวกบัอารยประเทศในตะวนั
ตกที่มีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมายาวนาน29 ครั้งนั้นยังได้มีการจัดคล้องช้าง
ที่เพนียด เพื่อโชว์ศาสตร์เก่าแก่สำาคัญของสยามอย่างการจับช้างป่า เป็นต้น 

ใน พ.ศ. 2451 สมัยรัชกาลที่  5  ได้มีการจัดพระราชพิธีสำาคัญขึ้นพิธี
หน่ึงคือ  พระราชพิธีรัชมงคลาภิเษก  ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ พระราชวัง
โบราณ  อยุธยา  ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการบูรณะพระราชวังและสร้างพระที่นั่ง
ตรีมุข  เพื่อใช้ในการพระราชพิธีนั้นด้วย  โดยพระยาโบราณราชธานินทร์ 
สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า  เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณะและดูแลการ
จัดงานพระราชพิธี 

“พระราชพธิรีชัมงัคลาภเิษก” คอืพระราชพิธท่ีีจัดขึน้เน่ืองในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์เป็น
เวลานานกว่า 40 ปี ซึ่งมากกว่ากษัตริย์พระองค์ใดๆ ในอดีต30 โดยในเวลา
นัน้ไดใ้ชข้อ้มลูจำานวนปคีรองราชย์ของกษตัรยิใ์นอดตีจากพระราชพงศาวดาร
ทีช่ำาระขึน้ในสมยัรตันโกสินทร ์ทีร่ะบุวา่อดตีกษตัรยิท์ีค่รองราชยย์าวนานทีส่ดุ
ในสมัยอยุธยาคือ  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  2  ซึ่งครองราชย์เป็นเวลา  40  ปี 
อยา่งไรก็ตาม ตอ่มาภายหลงัเมือ่มกีารคน้พบ “พระราชพงศาวดารฉบบัหลวง
ประเสรฐิฯ” จงึไดท้ราบขอ้มลูใหมว่า่ กษตัรยิส์มยัอยธุยาทีค่รองราชยย์าวนาน
ทีส่ดุ คอื สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ทรงครองราชยเ์ปน็เวลา 40 ป ี(ระหวา่ง 
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พ.ศ. 1991-2031) ส่วนสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงครองราชย์ในระยะเวลา
ที่น้อยกว่าคือ 38 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2034-2072)31 

การรับรู้ข้อมูลในเวลานั้นว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงครองราชย์
ยาวนานทีส่ดุ ทำาใหก้ารประกอบพระราชพธิจึีงรวมศนูยก์ารสกัการะบชูาไปที่
สมเด็จพระรามาธิบดีที่  2 และทำาให้พระราชพิธีนี้มีชื่ออีกอย่างว่า “พระราช
พิธบีวงสรวงสงัเวยอดตีพระมหากษตัรยิ”์ พระราชพธินีีไ้ดเ้ปน็ตน้แบบใหเ้กดิ
การปฏิบัติสืบต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 และได้มีการเสด็จมา
ประกอบพระราชพิธีน้ีท่ีพระราชวังโบราณอยุธยาแห่งนี้ด้วยเช่นกัน  ส่งผล
ทำาให้อยุธยามีสถานะเป็น “นครศักดิ์สิทธิ์ประจำาราชวงศ์จักรี”32 

นอกจากพระราชพธีิรชัมงัคลาภเิษกนีแ้ลว้ อยธุยายงัเปน็สถานทีจ่ดัพระ
ราชพธิสีำาคญัอกีพระราชพิธีหน่ึง ซ่ึงจัดขึน้มาก่อนหนา้นัน้ 1 ป ีนัน่คอืงานพระ
ราชกศุลรชัมงคล จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่29 พฤศจกิายน ถงึวนัที ่2 ธนัวาคม พ.ศ. 
2450 โดยมกีารตัง้พระพทุธรูปฉลองพระองคอ์ยา่งกษตัรยิจ์ำานวน 34 พระองค ์
ซึง่อญัเชญิมาจากหอราชกรมานุสร วดัพระศรรีตันศาสดาราม สว่นพระสงฆท์ี่
นิมนต์มาร่วมพิธีมีจำานวนทั้งสิ้น 417 รูป เท่ากับจำานวนปีของกรุงศรีอยุธยา 
ในงานนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังให้ทำาเหรียญเสมาแจก
แก่ราษฎรที่มาร่วมงานด้วย33 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกแล้ว 
ความสำาคญัของอยธุยาในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ไดป้รากฏเดน่ชดัขึน้ โดย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมรีบัสัง่ใหดู้แลรักษาเมอืงแหง่น้ีไว้
ในฐานะ “เมืองโบราณ” และประกาศให้ที่ดินภายในกำาแพงเมืองโบราณและ
ที่วัดร้างเป็นสมบัติของแผ่นดิน ห้ามไม่ให้ผู้ใดถือสิทธิ34 

นอกจากนีพ้ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ยงัทรงมพีระบรม
ราชานญุาตใหพ้ระยาโบราณราชธานนิทรท์ำาการขดุแตง่พระราชวังโบราณขึน้
เปน็ครัง้แรก พระยาโบราณราชธานนิทรไ์ดต้รวจสอบรอ่งรอยตำาแหนง่แหง่ที่
ของสถานทีส่ำาคัญตา่งๆ ของอยธุยา โดยอาศยัเอกสาร “คำาใหก้ารขนุหลวงวดั
ประดูท่รงธรรม” ทีไ่ดต้้นฉบบัสำานวนจากพม่า มาเปน็คูม่อืสบืคน้และระบชุือ่
สถานทีค่วบคูก่บัชือ่ทีไ่ดจ้ากการสอบถามชาวบา้น ดงันัน้ ชือ่ทีช่าวบา้นเรยีก
ในภายหลังก็มาเป็นชื่อสถานที่เก่าสมัยอยุธยาหลายแห่ง 

ครั้นเมื่อสมเด็จฯ  กรมพระยาดำารงราชานุภาพ ทรงรวบรวมเอกสาร
ประวัติศาสตร์เพื่อจัดทำาชุดประชุมพงศาวดาร  พระองค์ก็ได้ทรงนำาเอา
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รายงานการขุดค้นของพระยาโบราณราชธานินทร์มาบรรจุไว้เป็นประชุม
พงศาวดารภาคที่  63  และต่อมาได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ  “อธิบายแผนที่
พระนครศรีอยุธยากับคำาวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์”  นำาขึ้นทูล
เกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธี
รัชมังคลาภิเษกที่พระราชวังโบราณ เมื่อ พ.ศ. 246935 

นัน่คอืรอ่งรอยทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ ความรูท้างดา้นภมูสิถานของกรงุเกา่
ถูกยกระดับมาเป็นภูมิรู้สำาคัญของชนชั้นนำาที่กรุงเทพฯ  ได้อย่างไร  เมื่อเกิด
การปฏวิตัเิปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 กรงุเกา่ในฐานะเมอืงทดลอง
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ก็สิ้นสุดไป แทนที่ด้วย กรุงเก่าในฐานะ 
“เมืองใหม่” หรือ “จังหวัดใหม่” ภายใต้การเมืองการปกครองของชนชั้นนำา
สามัญชนจากการเลือกตั้ง  เขตพื้นที่จังหวัด  เป็นตัวแทนภาพพจน์แบบใหม่ 
สวมทับพื้นที่ “เมืองเก่า” 

แผนพฒันาเมอืงอยธุยาทีอ่อกมาในช่วงสมยัปรดี ีพนมยงค ์เปน็รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง  จนถึงสมัยจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  เป็นนายก
รัฐมนตรีครั้งที่ 2 (ก่อนกึ่งพุทธกาลเล็กน้อย) สะท้อนว่าคณะราษฎรรู้จักและ
ผูกพนักบัอยธุยามากพอสมควร แตจ่ะถงึขัน้เห็นเปน็เมอืงทดลองแนวคดิการ
จัดการเมืองใหม่ตามทัศนะคณะราษฎรเลยหรือไม่  ยากจะกล่าวอ้างเช่นนั้น 
แต่อย่างน้อยที่สุด  ช่วงก่อนกึ่งพุทธกาล  (พ.ศ. 2500)  อยุธยาในฐานะเมือง
ประวัติศาสตร์ ก็ถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความชอบธรรมของแนวคิดชาตินิยม
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการ 

อยุธย�หลังเปลี่ยนแปลงก�รปกครอง 2475 
การเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.  2475 ไดส้ง่ผลทำาใหก้ารปกครอง

ระบอบมณฑลเทศาภบิาลทีม่มีาแตค่รัง้สมยัรชักาลที ่5 ไดส้ิน้สดุลง โดยรฐับาล
ได้ออก  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. 2476”  มาบังคับใช้แทน  ซึ่งเป็นระบบที่ให้แต่ละจังหวัดมีฐานะ
เปน็หนว่ยงานบรหิารสว่นภมูภิาคทีแ่ยกออกจากกนั และมีผู้ว่าราชการบริหาร
สว่นจงัหวดัเปน็ผู้บริหาร ข้ึนตรงต่อส่วนกลางทีก่รุงเทพฯ ไม่มีสมุหเทศาภบิาล
หรือข้าหลวงเทศาภิบาลคอยกำากับดูแลอยู่ในภูมิภาคอีกต่อไป36  และเรียก
ช่ือจังหวัดอย่างเป็นทางการว่า  “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ซึ่งเป็นนามที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  6  ทรงตั้งมาก่อนหน้านี้ 
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แทนคำาว่า “กรุงเก่า” ที่ใช้มาแต่เดิม37 
การปรบัปรงุพฒันาเมอืงอยุธยาหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 

2475 นัน้ ระยะแรกอยูภ่ายใตก้ารดแูลของนายปรีด ีพนมยงค ์ผูน้ำาคณะราษฎร
และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัในขณะนัน้ ซึง่เปน็ชาวพระนครศรอียธุยา
โดยกำาเนิด ได้มีการพัฒนาพื้นที่เกาะเมืองจาก “เมืองโบราณ” ให้ก้าวเข้าสู่
เมืองสมัยใหม่ โดยแผนพัฒนาเมืองเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2481 ด้วยการยกเลิก
การสงวนสทิธทิีด่นิ ผา่นการออกกฎหมายโอนพืน้ทีเ่กาะเมอืงอยธุยาจำานวน 
4,500 ไร่ มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง38 

จากนัน้จึงไดจั้ดตัง้คณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองอยธุยาขึน้ โดยมี
นายปรดี ีพนมยงค ์เป็นประธาน จัดทำาแผนการพัฒนาเกาะเมืองอยธุยา และ
ได้มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ตัดถนนรอบเกาะเมือง  เรียกว่า 
“ถนนอู่ทอง”  สร้างสะพานปรีดี-ธำารง  ใช้ข้ามแม่น้ำาป่าสัก  เพื่อเชื่อมการ
คมนาคมทางบกระหว่างเกาะเมืองกับทางหลวงระหว่างจังหวัด  สร้างโรง
พยาบาลพระนครศรีอยุธยา ตัดถนนโรจนะ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “ถนน
ปรีดี  พนมยงค์”  ตั้งแต่ช่วงเชิงสะพานปรีดีธำารงถึงหน้าศาลากลางหลังเก่า) 
การสรา้งศาลากลางจงัหวดั ซึง่เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนูขนาดใหญ ่สรา้งโรงเรยีน
อยุธยาวิทยาลัย สร้างแนวป้องกันน้ำาท่วม เป็นต้น39 

การสร้างสะพานปรีดี-ธำารง  เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะเมืองกับเส้นทาง
คมนาคมด้านนอกอย่างถนนพหลโยธิน นับเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
แรกๆ หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยได้เริ่มก่อสร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2483 และทำาพิธีเปิดโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
ในเวลานัน้ เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 ซึง่ตรงกบัวนัคลา้ยวนัเกดิของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นับเป็นสะพานคอนกรีตแห่งแรกของประเทศที่ใช้
ช่ือสามัญชน40  สะพานแห่งนี้เป็นสะพานคอนกรีตที่มีความยาวที่สุดในสมัย
นั้น คือยาว 168.60 เมตร โดยกำาหนดให้เชิงสะพานฝั่งขาเข้าเมืองเป็นหลัก
กโิลเมตรที่ 1 ของจงัหวดัพระนครศรอียธุยา ดงันัน้จงึถอืวา่สะพานแหง่นีเ้ปน็ 
“ประตูสู่เมืองพระนครศรีอยุธยา” 

ชือ่สะพาน “ปรีด-ีธำารง” นี ้จอมพล ป. พบิลูสงคราม ยงัเป็นผูต้ัง้ชือ่ให้ 
โดยนำามาจากชื่อ นายปรีดี พนมยงค์ กับ นาวาเอก ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ 
รฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม ซึง่ทัง้สองทา่นนีเ้ปน็ชาวจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
สะพานปรดี-ีธำารงแหง่นีน้บัเปน็สิง่กอ่สรา้งทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อ
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วิถีการสัญจรของชาวพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการหันมาใช้
การคมนาคมทางบกที่สะดวกสบายแทนการคมนาคมทางน้ำาที่มีมาแต่เดิม 

หลังจากจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ได้กลับมาดำารงตำาแหน่งนายก
รัฐมนตรีเป็นสมัยที่  2  (ระหว่าง พ.ศ. 2491-2500)  รัฐบาลได้สนับสนุนการ
พัฒนาเกาะเมืองอยุธยาสืบเนื่องต่อมา ด้วยเหตุผลสำาคัญ 3 ประการ คือ 

(1) เพือ่เปน็สว่นหนึง่ของการเตรียมการฉลองกึง่พทุธกาลหรอื 25 พทุธ
ศตวรรษ โดยมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ศาสนสถานในเกาะเมอืงอยธุยาหลายแหง่

(2) สบืเนือ่งจากรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ไดเ้ปดิสมัพนัธท์างการ
ทตูกบัประเทศพมา่ ประธานาธบิดอีนูขุองพมา่ไดเ้ดนิทางมาเยอืนประเทศไทย
ในเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2498 และไดม้าเยอืนเมอืงพระนครศรอียธุยา พรอ้ม
เข้าสักการะพระมงคลบพิตร ก่อนกลับได้มอบเงินจำานวน 200,000 บาท ให้
แก่รัฐบาล  เพื่อเป็นทุนในการบูรณะวิหารพระมงคลบพิตร  จนนำามาสู่การ
บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยนั้น 

(3)  แนวคิดทางชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ท่ี
ต้องการทำาให้อยุธยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความ
เป็นชาติของไทย  โดยได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเป็นจำานวนมากกว่า  30 
ลา้นบาท เพือ่ใหก้ระทรวงวฒันธรรมดำาเนนิการบรูณะเมอืงพระนครศรอียธุยา41 

ดังนั้นช่วงระยะ พ.ศ. 2499-2500 จึงเป็นปีที่มีการดำาเนินงานบูรณะ
โบราณสถานสำาคัญในพระนครศรีอยุธยาเป็นอันมาก  เช่น  การบูรณะเจดีย์
ประธานทั้งสามของวัดพระศรีสรรเพชญ์  พระราชวังโบราณ  วัดพระราม 
วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ เจดีย์ภูเขาทอง พระที่นั่งเย็นในบึงพระราม เจดีย์
วัดสามปลื้ม เป็นต้น 

กรณเีจดยีว์ดัสามปลืม้หรอื “เจดยีน์กัเลง” (ชือ่ทีเ่รยีกกนัภายหลงัจาก
ตัดถนนแล้ว) รัฐบาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม เคยมแีนวคดิท่ีจะสร้างพระบรม
ราชานสุาวรยีพ์ระเจา้ตากสนิทีห่นา้เจดยี ์เพราะเชือ่วา่เป็นเสน้ทางผา่นการเดนิ
ทพัออกจากอยธุยาไปเมอืงจนัทบรุขีองพระองค์ เมือ่ พ.ศ. 2310 แตโ่ครงการ
ถูกยกเลกิไป อยา่งไรกต็าม การสรา้งประตมิากรรมปนูปัน้รปูพระเจา้ตากสนิ
ไวท้ีห่นา้ศาลากลางประจำาจงัหวัด (หลงัเกา่) กส็ะทอ้นมมุมองของคณะราษฎร
ที่มีต่อพระเจ้าตากเชื่อมโยงความสำาคัญกับเมืองอยุธยา บทบาทของพระเจ้า
ตากในฐานะสามญัชนผู้กอบกูก้รงุศรอียธุยา ยอ่มกอ่ความนยิมและความชอบ
ธรรมแก่คณะราษฎรต่อเมืองอยุธยาโดยอ้อม
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นอกจากบูรณะโบราณสถานแล้ว  รัฐบาลจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม 
ยังได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้อยุธยาเป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
โดยการปรับปรุงสถานท่ีต่างๆ  เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
เช่น  การสร้างถนนขนานคลองนายก่าย  (ปัจจุบันเรียกเพี้ยนเป็น  “ในไก่”) 
แลว้ปลกูตน้มะขามเรยีงรายไปตามถนน จนทำาใหไ้ดช้ือ่วา่ “ถนนคลองมะขาม
เรยีง” รวมถงึบรูณะถนนปา่ตอง แล้วเปลีย่นชือ่ใหมเ่ปน็ “ถนนศรสีรรเพชญ”์42 

นอกจากนี้ยังได้มีการดำาเนินการซ่อมแซมถนนโบราณอีก  5  สาย 
ได้แก่ ถนนป่าพร้าว ถนนตลาดเจ้าพรหม ถนนบางเอียน ถนนโรจนะ ถนน
รอบเกาะ  (ถนนอู่ทอง)  รวมถึงยังมีนโยบายสร้างความเจริญของเมืองให้อยู่
ที่ถนนโรจนะ  เหมือนกับถนนราชดำาเนินกลางในกรุงเทพฯ  ด้วยการสร้าง
ตึกแถวขึ้นจำานวน 20 ห้อง ที่เชิงสะพานปรีดี-ธำารง และให้เจดีย์วัดสามปลื้ม
ซึง่ตัง้อยูใ่นวงเวยีนกลางถนนเปน็ศนูยก์ลางของยา่นนี ้เหมอืนอยา่งอนสุาวรยี์
ประชาธปิไตยทีก่รงุเทพฯ นอกจากนีย้งัสรา้งตกึแถวชัน้เดยีวจำานวน 42 หอ้ง 
ที่บริเวณบึงพระราม เปิดให้ประชาชนเช่าเพื่ออยู่อาศัยและค้าขาย ส่วนที่บึง
พระรามได้มีการขุดลอกและมอบหมายให้เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเป็นผู้
ดแูล เพือ่ใหเ้ปน็สวนพฤกษชาตแิละสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจของประชาชน43 

การบูรณะและปรับปรุงเกาะเมืองอยุธยาในสมัยรัฐบาลจอมพล  ป. 
พิบูลสงคราม  นับว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเป็นพื้นฐานให้กับการเป็น
เมอืงทอ่งเทีย่วและอทุยานประวตัศิาสตรท์ีส่ำาคญัของไทย ควบคูก่บัการเจรญิ
เติบโตของเมืองแบบสมัยใหม่  จนทำาให้อยุธยาได้กลับฟื้นจากการเป็นเมือง
โบราณสู่เมืองสมัยใหม่  ก่อนที่บทบาทในด้านดังกล่าวน้ีจะถูกถ่ายโอนไปให้
เป็นความรับผิดชอบหลักอย่างเป็นทางการของกรมศิลปากรและโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน44 

กรมศิลปากรเองก็ถูกก่อตั้งขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบการบรูณะและอนรุกัษอ์ยธุยาและเมอืงเกา่อืน่ๆ โดยเฉพาะ เพราะ
หนว่ยงานเดมิทีเ่คยมบีทบาทดา้นนีไ้ดเ้คยถกูยกเลกิไปแลว้ในสมยัรัชกาลที ่7 
ควบคู่กับการมีบทบาทของแนวคิดเกี่ยวกับงานช่างแบบใหม่ จาก “งานช่าง
หลวง” หรืองานช่างประจำาราชสำานัก มาสู่ “งานศิลปกรรมของชาติ” โดยมี
อยธุยาเปน็ตวัแบบแรกๆ อกีทัง้คำาวา่ “โบราณสถานสำาคญัของชาติ” และหรอื 
“โบราณวตัถขุองชาต”ิ กเ็ริม่มคีวามหมายอยา่งทีเ่ขา้ใจกนัภายหลงัอยา่งแทจ้รงิ 
ก็ช่วงแรกเริ่มยุคสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มานี้เอง 
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บทสรุป : 
หลัง 2310 อยุธย�มิได้ล่มสล�ยอย่�งที่เข�หลอกลวงกัน!!! 

หลงั พ.ศ. 2310 จรงิอยูว่า่อยธุยาพา่ยสงครามตอ่พมา่ มผีูค้นนบัแสน
ถกูกวาดตอ้นไปองัวะ แตไ่มน่านหลงัจากนัน้ กม็คีนกลุม่ใหมเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐาน
อยู่อาศัยและทำามาหากิน  เมืองจึงได้รับการฟื้นฟูจนเกิดเป็นย่านการค้าและ
การเกษตรที่สำาคัญของภาคกลาง  เนื่องจากอยุธยายังเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำา
และศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำาสำาคัญในภาคกลาง  คนเหล่านี้มีทั้งกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีน ลาว มอญ และแขกมุสลิม 

การมีผู้คนอยู่อาศัยเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นี้เอง  เป็นที่มาของ
ประเพณกีารทอดพระกฐนิพระราชทานโดยพระมหากษตัรยิม์าใหแ้กว่ดัสำาคญั
ในอยธุยา วดัหลายแห่งทีม่ชีือ่ปรากฏในรายการทอดพระกฐนิหลายวดั กลาย
เปน็วดัร้างหลงัจากชว่งนัน้มานานมากแลว้ ซึง่เกดิจากการรือ้อฐิมาสรา้งและ
บูรณะสถานที่สำาคัญในกรุงเทพฯ  ตลอดช่วงรัชกาลที่  1-3  การเผาทำาลาย
สถานที่สำาคัญโดยพม่าในสงครามคราว  พ.ศ. 2310  ไม่ได้ก่อความเสียหาย
จนถึงกับทำาให้อยุธยากลายเป็นเมืองร้างแต่อย่างใด  เพราะสถานที่ที่พม่า
เผาจากหลักฐานนั้น  เป็นย่านตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่าน พม่าเผาแค่พอเป็น
กุศโลบายการสงคราม  ไม่ให้ฝ่ายอยุธยาเตรียมพร้อมตั้งรับ  เมื่อพวกตนจะ
ยกกำาลังเข้าบุกตีเท่านั้น 

แตต่อ่ให้มีผูค้นเข้ามาตัง้รกรากอยูอ่าศยักันมากในชว่งตน้รตันโกสนิทร ์
กไ็มป่รากฏการเขา้ไปอยูใ่นพืน้ทีเ่กาะเมอืงมากนกั เพราะความเชือ่เรือ่งสถาน
ท่ีศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆ  โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนในที่เป็นเขตพระบรมมหาราชวัง 
ต่อมาใน พ.ศ. 2483 เมื่อปรีดี พนมยงค์ ได้แก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ราษฎร
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินเกาะเมืองอยุธยา  ได้ทำาให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐานที่ซ้อนทับกันระหว่างคนกับโบราณสถานขึ้นหลายแห่ง  แต่ในเขต
พระบรมมหาราชวังก็ยังไม่มีการรุกล้ำาเช่นเดิม 

จรงิอยู่วา่ เร่ืองนีก้อ่ใหเ้กดิปัญหาทียุ่ง่ยากตามมาของการบรหิารจดัการ
เมอืงพระนครศรอียุธยา ทัง้ในรปูอุทยานประวตัศิาสตรแ์ละมรดกโลก แตค่วาม
ต้องการของประชาชนในการตัง้ถ่ินฐานทำามาหากนิ กเ็ปน็เรือ่งสำาคญัทีไ่ดร้บั
การตอบสนองโดยรฐับาลคณะราษฎรในสมยันัน้ ประกอบกบัพัฒนาการความ
เจรญิเตบิโตของเมอืง ทีม่จีดุเปล่ียนสำาคัญจากการคมนาคมทางน้ำามาสูก่ารใช้
รถใชถ้นน วถีิชวีติริมน้ำาอยา่งเกา่กค็อ่ยเลอืนหายไป เหลอืเพยีงภาพถา่ยเกา่ 
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อยา่งไรกต็าม จากการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานของผูค้นตลอดชว่งสมยัธนบรุี
จนถงึรตันโกสนิทร ์ลว้นทำาใหอ้ยธุยาเปน็เมอืงทีม่สีสีนัของชวีติ มผีูค้น และมี
วัฒนธรรมของตนเองสืบต่อมา ตลอดช่วง 250 ปีที่ผ่านมานี้กล่าวได้อยุธยา
มิได้ร้างหรือล่มสลายไปอย่างที่เคยเข้าใจกันแต่อย่างใด  ตรงข้ามอยุธยาก็
เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ  ในภาคกลาง ที่มีประวัติศาสตร์และมีพัฒนาการของ
ตนเองเรื่อยมา 

รัฐส่วนกลางที่กรุงเทพฯ  ก็ให้ความสนใจต่ออยุธยาหลากหลายรูป
แบบ ต่างยุคต่างสมัยกัน อาทิเช่นในสมัยรัชกาลที่  1-3 อยุธยาถือเป็นเมือง
ประวตัศิาสตรท์ีแ่สดงความเปน็มาของราชวงศจ์กัร ีสถานทีส่ำาคญัทีเ่นน้กนัก็
จึงเป็นวัดสุวรรณดาราราม ซึ่งเป็นวัดประจำาชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยนในอยุธยา 
ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงให้ความสำาคัญกับวัดขุนแสน เพราะเกิดความเชื่อ
ว่าราชตระกูลสืบเชื้อสายเกี่ยวข้องกับออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ผู้มี
เชื้อสายมอญ  ต้นตระกูลเข้ามาอยู่ในอยุธยาที่วัดขุนแสน  ตั้งแต่สมัยสมเด็จ
พระนเรศวร 

ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเสด็จประพาสตามลำาน้ำาต่างๆ ทั้งใน
และรอบนอกอยุธยา  มีการประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  ซึ่งเป็นการ
พระราชพิธีขนานใหญ่มีราษฎรในเมืองอยุธยา เข้าร่วมเป็นอันมาก นอกจาก
นี้ที่สำาคัญสมัยรัชกาลที่  5  ยังมีการใช้เมืองอยุธยาหรือมณฑลกรุงเก่า  เป็น
เมืองทดลองการปฏิรูปเทศาภิบาล  ที่จะขยายแพร่ไปดำาเนินการในหัวเมือง 
อ่ืนๆ  ต่อไป  และเนื่องจากเป็นยุคที่มีการเข้ามาของต่างชาติมาก  อยุธยาก็
ถูกใช้เป็นเมืองโบราณที่แสดงให้เห็นร่องรอยความศิวิไลซ์ของชนชาวสยาม
ที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  คณะราษฎรได้ให้ความ
สำาคญักบังานบรูณปฏสิงัขรณว์ดัวาอารามและสถานทีส่ำาคญัทางประวตัศิาสตร ์
มีการก่อตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใน พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นหน่วยงานดำาเนินการ
ทางด้านการอนุรักษ์และดูแลโบราณสถาน-วัตถุสำาคัญของชาติ ตามแนวคิด
ทางชาตนิยิมของคณะราษฎร ทีม่ผีลตอ่การเกดิขึน้ของนยิาม “โบราณสถาน
ของชาติ”  และ  “โบราณวัตถุของชาติ”  แนวคิดนี้ทำาให้คณะราษฎรตั้งแต่
นายปรีดี  พนมยงค์  และจอมพล  ป.  พิบูลสงคราม  ให้ความสำาคัญกับเมือง
พระนครศรีอยุธยาในฐานะอนุสรณ์สถานของความเป็นชาติในอดีตที่ยังหลง
เหลือร่องรอยอยู่ในปัจจุบัน 
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แต่ในขณะที่มรดกความคิดทางชาตินิยมของคณะราษฎร แพร่หลาย
ไปในสังคมไทย  แนวโน้มสำาคัญของประวัติศาสตร์อยุธยา  กลับเน้นความ
สำาคัญของช่วงเวลา  417  ปี  ทำาให้เห็นแต่เพียงบทบาทของชนชั้นนำาในอดีต 
ไม่เห็นบทบาทของสามัญชนในรุ่นหลังที่มีต่ออยุธยา  ประวัติศาสตร์อยุธยา
กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนลัทธิความคิดอนุรักษนิยม ต่อต้านความ
เปลีย่นแปลงโดยมบีทเรยีนจากการเสียกรงุศรอียุธยาครัง้ พ.ศ. 2310 เปน็ภาพ
ประทับความทรงจำาทางประวัติศาสตร์ที่ยากแก่การลืมเลือน 

2310 เป็นหมุดหมายสำาคัญของสังคมไทยแน่ แต่ในแง่ใดนั้น ยังต้อง
พิจารณากันต่อไป  ลักษณะความรับรู้ตลอดช่วงที่ผ่านมา  ทำาให้  2310  เป็น
หลักหมายแห่งความเกลียดชังต่อเพื่อนบ้าน  และเป็นอุทาหรณ์สอนเรื่อง
ความสมานสามัคคีของชนในชาติ  เมื่อใดก็ตามที่มีความแตกแยกและแบ่ง
ฝั่งแบ่งฝ่ายกันในสังคม  2310  ก็จะเป็นที่พูดถึงหรือนำาเอามาใช้สร้างความ
ชอบธรรมแก่บางกลุ่มไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่ 2310 สามารถทำาความเข้าใจได้
ในแง่มุมอื่นๆ  และโดยเฉพาะการที่มีข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่ียว
กับความเคลื่อนไหวของผู้คนในอยุธยาเอง  ซึ่งมิได้ยืนยันว่าอยุธยาล่มสลาย
ไปไหนแต่อย่างใดเลย  2310  ในยุคหลังมาน้ีจึงมิใช่ประวัติศาสตร์เพ่ือความ
ปรองดองอย่างที่ใครคิด  หากแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่มิใช่ประวัติศาสตร์ของ 
“คนอยุธยา” ตลอด 250 ปีที่ผ่านมา 

อยธุยาถกูทำาใหก้ลายเปน็ตวัแบบในจนิตนาการของชนชัน้นำากรงุเทพฯ 
เสยีจนแยกไมอ่อกวา่อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่ง “ประวตัศิาสตรช์าต”ิ กบั 
“อตัลกัษณท์อ้งถิน่” อยธุยากบัความเปน็รัฐชาตไิทยถกูทำาใหเ้ปน็เรือ่งเดยีวกนั
เสียจนชิน ปัญหาของอยุธยาก็จึงเป็นปัญหาเดียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
กระแสหลกั ทีม่เีนือ้หาเนน้แตเ่รือ่งของสถาบนัชัน้สงู ละเลยคนธรรมดาสามัญ
ชน เปน็ประวตัศิาสตรท์ีม่แีตภ่าพของการรบราฆา่ฟนักบัเพือ่นบา้น ซึง่มามผีล
ต่อการกำาหนดขอบเขตสถานทีส่ำาคญัทางประวตัศิาสตร์ เปน็ประวตัศิาสตร์ที่
หยดุน่ิงและถกูจองจำาอยู่แต ่417 ปนีัน้ ไมม่พีลวตัความเปลีย่นแปลงรว่มสมยั 
มปีระวตัศิาสตรท์อ้งถิน่กเ็พยีงแตใ่นนาม เพราะเนือ้หากลบัสนับสนุนและเป็น
ส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจาก “ประวัติศาสตร์ชาติ” 

จึงกล่าวอีกนัยได้ว่า  ไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างแท้จริงและหรือ
เปน็อสิระ (Autonomous History) จากสว่นกลาง อยธุยาถกูทำาใหก้ลายเปน็
เพยีงภาพพจนอ์ดตีทีส่วยหรขูองวฒันธรรมความเปน็ไทย และเปน็พืน้ทีใ่หแ้ก่
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การอา้งองิถงึความเปน็ไทยอันเกา่แกโ่บราณ ซึง่ไมม่อียูจ่รงิในสมยัอยธุยาแต่
อยา่งใด นบัแตป่ ีพ.ศ. 2534 ทีอ่ยธุยาไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็ “มรดกโลก” 
อปุสรรคปญัหาสำาคญัของมรดกโลกอยธุยา ทา้ยสุดแลว้มใิชอ่ะไรอืน่ไกล หาก
แตเ่ปน็เพราะวัฒนธรรมวธิคีดิทีถ่กูครอบงำาจากมมุมองคบัแคบเรือ่งความเปน็
ไทย อยธุยาจงึยงัไมอ่าจบรรลถุงึความเปน็มรดกรว่มของมนษุยชาต ิอนัพงึมี
พึงเป็นตามแบบมรดกโลกทางวัฒนธรรม
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(Toyota Thailand Foundation - TTF)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ดำาเนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบยีนเริม่แรก 30 ลา้นบาท ซึง่มลูนธิฯิ ไดน้ำาเงนิดอกผลมาดำาเนนิกจิกรรม 
ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิการศกึษาพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้กจิกรรมสาธารณประโยชนด์า้นอืน่ๆ โดยรว่มมอืกบัผูท้รงคณุวฒุจิาก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศกึษา คณุภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และเตบิโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป



รายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ประธาน
คุณประมนต์  สุธีวงศ์

รองประธาน
มร. มิจิโนบุ  ซึงาตะ   

กรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ
ดร. ธาริษา  วัฒนเกส
คุณชัชวาลย์  พริ้งพวงแก้ว
ศ.ดร. บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มร. ทาโร่  อูเมมูระ  ประธานชมรมความร่วมมือโตโยต้า
คุณคาร์ล  ออพเพนบอร์น  ประธานชมรมผู้แทนจำาหน่ายโตโยต้า
คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ
คุณวุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท์
คุณวิเชียร  เอมประเสริฐสุข
คุณสุทธิ  จันทร์วิเมลือง

กรรมการและเลขานุการ
คุณสุรภูมิ  อุดมวงศ์

เหรัญญิก
มร. โคจิ  โนดะ



กิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ด้านการศึกษา
 1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
 2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
 3. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้และการมอบทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน
ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
 6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
 9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ด้านคุณภาพชีวิต
 1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
 3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำานักงาน



บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำาริ และโครงการคำาพ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. โครงการต้นน้ำาต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย



รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปี 2560

นางเพ็ชรี สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา   สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายปกป้อง จันวิทย์    กรรมการ
นายอัครพงษ์  ค่ำาคูณ  กรรมการ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คำาแถลง
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำาเนินงาน โครงการตำาราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำาราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำาราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า 
คุณภาพหนังสือตำาราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
 พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำาหน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ 
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำาหนดนโยบายสร้างตำารา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำารานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา 
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำาราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง 
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ 



ตำาราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำาราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำาราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรอง-
ตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำาราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
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 มูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำาราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้น
ดำาเนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำาราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได ้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำาไร 
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำาราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
 คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยินดีน้อมรับคำา
แนะนำาและคำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำาอยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำาราสาขาวิชาต่างๆ 
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดก�รสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธย� - สถ�ปน�กรุงธนบุรี 2310-2560

250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya 
and the Rise of Thonburi 1767-2017

ศุกร์/Fr. 15 กันย�ยน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok

07.30-08.30	 ลงทะเบียน	/	Registration
08.30-08.45	 พิธีเปิดการสัมมนา	/	Opening	Ceremony
  ศ.เกยีรตคิณุ เพช็ร ีสมุติร	ราชบณัฑติ	ประธานมลูนธิโิครงการตำาราสงัคมศาสตร์
	 	 และมนุษยศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	/	Welcoming
  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 กล่าวเปิดงาน	 /	
	 	 Opening
	 	 มอบของทีร่ะลกึ	และถา่ยภาพหมู	่/	Souvenirs	Exchange	and	Group	Photos
08.45-09.30		 ปาฐกถานำาโดย	นิธิ เอียวศรีวงศ	์Keynote:	Nidhi	Eoseewong
09.30-10.00		 พัก-อาหารว่าง	/	Tea	and	Coffee	Break	
10.00-12.30		 อภปิราย	/	Panel	“เสยีกรงุศรอียธุย� สถ�ปน�กรงุธนบรุ”ี Fall of Ayutthaya-
  Rise of Thonburi
	 	 	 คริส	เบเกอร์		Chris	Baker	
	 	 	 ชาญวิทย์	เกษตรศิริ		Charnvit	Kasetsiri
	 	 	 พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร		Pimpraphai	Bisalputra
	 	 	 ภาวรรณ	เรืองศิลป์		Bhavan	Ruangsilpa
	 	 	 ธำารงศักดิ์	เพชรเลิศอนันต์		Thamrongsak	Phetlertanan
	 	 	 อดิศักดิ์	ศรีสม		Adisak	Srisom		ดำ�เนินร�ยก�ร
12.30-13.30	 อาหารกลางวัน	/	Lunch	
13.30-15.30		 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ	/	Panels	
  ห้องที่ 1 / Room 1	 (หอประชุม)	 :	 เพลงย�วพย�กรณ์กรุงศรีอยุธย� : 
  ว่�ด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�น�ย กับก�รเปลี่ยนผ่�นท�งสังคมและก�รเมือง 
  แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
	 	 ขับเสภาเพลงยาว	โดย	บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
	 	 	 ชูศักดิ์	ภัทรกุลวณิชย์		Chusak	Pattrakulvanit
	 	 	 กฤษฏิ์	เลกะกุล		Great	Lekakul
	 	 	 อัครพงษ์	ค่ำาคูณ		Akkharaphong	Khamkhun		ดำ�เนินร�ยก�ร



  ห้องที่ 2 / Room 2	:	พระเจ้�อุทุมพร กับช�วอโยธย�ในพม่�
  King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
	 	 	 ทิน	มอง	จี		Tin	Maung	Kyi
	 	 	 ดำารง	ใคร่ครวญ		Damrong	Khraikruan	(เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
	 	 	 ลลิตา	หาญวงษ์		Lalita	Hanwongs
	 	 	 ปฏิพัฒน์	พุ่มพงษ์แพทย์		Patipat	Pumpongpaet
	 	 	 สมฤทธิ์	ลือชัย		Somrit	Luechai		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 3 / Room 3	:	อวส�นพระเจ้�ต�ก 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�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 4 / Room 4	:	เศรษฐกิจและสังคมสย�มจ�กอยุธย�ถึงกรุงธนบุรี
  Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
	 	 	 ผาสุก	พงษ์ไพจิตร		Pasuk	Phongpaichit
	 	 	 อชิรัชญ์	ไชยพจน์พานิช		Achirat	Chaiyapotpanit
	 	 	 กำาพล	จำาปาพันธ์		Kampol	Champaphan
	 	 	 ศิริพจน์	เหล่ามานะเจริญ		Siripoj	Laomanacharoen
	 	 	 นิธินันท์	ยอแสงรัตน์		Nitinan	Yorsaengrat		ดำ�เนินร�ยก�ร
15.30-16.00		 ปัจฉิมกถาโดย	วีระ ธีระภัทร�นนท	์	Veera	Dhirapathanon

พิธีกรประจำาตลอดงาน		 สมฤทธิ์	ลือชัย	

หมายเหตุ	 ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
	 	 ผู้จัดฯ	มีรางวัลมอบให้สำาหรับผู้แต่งกายงาม


