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ปริญญานิพนธฉบับนี้  ศึกษาถึงการพัฒนาชุมชนเมือง  กับการดําเนินการอนุ รักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๔๔ รวมทั้งผล

ที่เกิดจากการพัฒนาและการอนุรักษดังกลาว 

จากการศึกษาพบวา ลักษณะชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาสมัยมณฑลกรุงเกา ภาครัฐได

วางรากฐานการอนุรักษโบราณสถาน โดยประกาศสงวนที่ดินดานในเกาะเมือง และสงเสริมการพัฒนา

ชุมชนเมืองใหอยูบริเวณชานกําแพงเมืองและนอกเกาะเมือง แตภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลลดความสําคัญของการรักษาโบราณสถาน โดยยกเลิกการสงวนที่ดินในเกาะเมือง

ใน พ.ศ.๒๔๘๒ และสงเสริมใหเกิดการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชนเมือง 

โดยเร่ิมจากการวางผังเมือง และสงเสริมการพัฒนาตาง ๆ ทั้งการกอสรางสถานที่ราชการ สถานศึกษา 

ตลอดจนยานการคา และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสงเสริมการคมนาคมทางบก อันสงผลกระทบตอ

การอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง ขณะเดียวกันกรมศิลปากรไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันรักษา

โบราณสถานควบคูไปดวย ซึ่งเปนชวงเวลาที่แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลได

เผยแพรเขามามากในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒  

ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดมีโครงการอนุรักษโบราณสถานคร้ังใหญข้ึนที่

บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล เพื่อสงเสริมใหเปนแหลงทัศนาจรทางประวัติศาสตร 

ขณะเดียวกันก็ยังสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองไปพรอมกันดวย จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหประชาชน

เกิดความตองการใชที่ดินในเกาะเมืองมากขึ้น หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

นโยบายขายที่ดินในเกาะเมืองใหแกเอกชน ซึ่งกอใหเกิดกระแสตอตานการพัฒนาอยางรุนแรง และ

นําไปสูแนวคิดในการจัดอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยเร่ิมจากการดําเนินโครงการ

บูรณะเกาะเมืองใน พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งแบงพื้นที่สําหรับการพัฒนาชุมชนเมือง และพื้นที่สําหรับการสงวน

รักษาโบราณสถาน เพื่อลดผลกระทบระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ แตการดําเนินงานเปนไป

อยางลาชา และมีปญหาอุปสรรคหลายประการ ทําใหชุมชนเมืองเติบโตขึ้นและบางสวนรุกลํ้าพื้นที่

โบราณสถาน รวมทั้งมีหนวยงานราชการเขามาใชพื้นที่ราชพัสดุในบริเวณตาง ๆ ของเมือง 

 



 

 

สังคมไทยไทยกลับมาตื่นตัวในเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน เมื่อรัฐบาลมีแนวทางที่

จะอนุรักษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร โดยปรับปรุงขอบเขตการทํางานใหเปนโครงการนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จนในที่สุดไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกใน พ.ศ.๒๕๓๔ ที่

นําไปสูการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกําหนดส้ินสุด

โครงการระยะแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีมาตรการทางกฎหมายคุมครองรักษาโบราณสถาน 

ขณะเดียวกันก็ควบคุมการพัฒนาชุมชนเมือง อันสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนบาง

กลุม ดังนั้นหนวยงานทีเ่กี่ยวของหลายภาคสวน จึงพยายามหาแนวทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชนเมือง 

ใหควบคูไปกับการอนุรักษโบราณสถาน และรักษาบรรยากาศความเปนเมืองประวัติศาสตรมรดกโลก

ของเมืองพระนครศรีอยุธยาไดอยางยั่งยืน 
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This master thesis is meant to study the urban development and the monument 

conservation of Ayutthaya ancient city and its environs between 1939 and 2001. 

Furthermore, it is aimed to study the impacts of those development and conservation. 

The research found out that in the urban areas of Ayutthaya during the Monthon 

Krung Kao era, the government laid the foundation of conserving the ancient monuments by 

defining the reserved land within the City Island. Besides, the government supported the 

urban development and encouraged people to stay near the city wall and outside the city 

island. However, after the change of political regime in 1932, the government decreased the 

conservation spirit by abandoning the reserved land in 1939. After that, the government 

emphasized on developing and urbanizing the center of the city island by drawing a city 

plan. Moreover, they encouraged other developments including building governmental 

offices, schools, commercial areas and factories as well as supporting land transportation. 

This development affected the conservation of ancient monuments on the city island. 

However, at the same time the Department of Fine Arts performed many actions in order to 

protect the ancient monuments and the foreign concept of monument conservation was 

broadly propagated to Thailand during World War II.  

During the government of Field Marshal P. Piboonsongkram, a large project of the 

monument conservation in the Ayutthaya City Island and its environs was launched in order 

to improve monuments for becoming historical sightseeing places. However, the 

government still encouraged the urban development at the same time. Therefore, this would 

be one of the factors that increased the demand on the land of the city island.  After 1957, 

when the Ayutthaya Province Governor had the policy of selling the land on the city island to  

the public, many people severely opposed this idea. The serious management of the 

Ayutthaya historical park which was initiated by the renovation of the city island in 1967 was 



 

much noticeable. In order to reduce the argument between the development and the 

conservation sides, the city island was divided into two areas for urban development and 

monument conservation. However, due to the delayed progress and numerous obstacles, 

the urban areas developed gradually and some of them crossed over the ancient monument 

areas. Also, the government sectors utilized the land of the royal properties on the island.  

When the government had solutions to conserve and improve the Ayutthaya 

historical park at the same time, the society became increasingly aware of the monument 

conservation again. Moreover, the government adjusted the scope of their work by 

submitting the Historical City of Ayutthaya project. Finally, Ayutthaya was declared one of 

UNESCO World heritage sites in 1991. This accomplishment led to the first phase of the 

project of conservation and development of the Historical City of Ayutthaya which expired in 

2001. However, the laws on protecting historical sites and controlling the urban 

development affected the social life of some groups of people. Therefore, the sectors 

concerned have constantly attempted to find out the best solution to develop the urban 

areas and conserve the ancient monuments simultaneously.  Furthermore, they have 

attempted to permanently preserve the atmosphere of a world heritage site. 
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ปริญญานิพนธฉบับนี้  สําเ ร็จไดดวยความกรุณาจากผูมีพระคุณหลายทาน  ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ชุมวัฒนะ ที่กรุณารับเปนประธานควบคุมปริญญา

นิพนธ ที่ใหคําปรึกษาอยางดีเกี่ยวกับการทําปริญญานิพนธ รวมทั้งตรวจแกไขสํานวนการเขียนของ

ผูวิจัย ดร. เพ็ญพิสุทธิ์ ทองมี ที่กรุณารับเปนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําช้ีแนะเกี่ยวกับ

หลักวิธีการเขียน และผูชวยศาสตราจารย สาวิตรี พิสณุพงศ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูมี

บทบาทสํา คัญในการชี้ แนะแนวทางในการเ ขียนเคาโครงปริญญานิพนธฉบับนี้  อาจารย  

เอนก สีหามาตย รองอธิบดีกรมศิลปากร และอาจารย สัญญา ชีวะประเสริฐ ที่กรุณารับเปนกรรมการ

สอบปริญญานิพนธ และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูวิจัย 

ขอขอบพระ คุณผู ช วยศาสตราจารย  วง เ ดือน  นารา สัจจ  ผู ช วยศาสตราจารย  

ชมพูนุท นาคีรักษ ผูชวยศาสตราจารยเชาวลี จงประเสริฐ ผูชวยศาสตราจารย พวงรอย กลอมเอ้ียง 

อาจารยอัมพร  เอ็งสุโสภณ ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร อาจารยปยะนาถ อังควาณิชกุล อาจารย

มิตรชัย กุลแสงเจริญ ซึ่งเปนคณาจารย และอดีตคณาจารยแหงภาควิชาประวัติศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูดานประวัติศาสตรแกผูวิจัย 

และขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง คงชนะ ที่กรุณาใหทุนในการศึกษาคนควา 

ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ สวางคง (พี่เบญ) คุณณัฐพล อิศรางกูร ณ อยุธยา (พี่แปก) 

เจาหนาที่ภาควิชาประวัติศาสตร ที่ชวยอํานวยความสะดวกดานธุรการแกผูวิจัยเปนอยางดี เจาหนาที่

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และสํานักหอสมุดแหงชาติ ที่ใหบริการขอมูลทางประวัติศาสตรอยางมี

ไมตรีจิต คุณณัฐวิทย พิมพทอง (พี่เอ็ม) ผูเปนเสมือนพี่เล้ียงคนสําคัญ ที่กรุณาใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ

การทําปริญญานิพนธในทุกเร่ือง  

นอกจากผูมีพระคุณที่มีสวนเก่ียวของโดยตรงในการทําปริญญานิพนธแลว ยังมีผูที่อยู

เบ้ืองหลังความสําเร็จนี้อีกหลายทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยกันยารัตน โกมโลทก และอาจารย

นิตยา พรหมวนิช แหงมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ทานแรกเปนอาจารยประจําสาขาวิชา

อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เคารพยิ่ง ทานที่สองเปนผูบังคับบัญชาคนแรกของผูวิจัย ทั้งสองทานใหโอกาส

ผูวิจัย รวมทํางานที่ชื่นชอบในสถาบันอยุธยาศึกษา และทั้งสองทานยังมีสวนชวยจุดประกายความคิด 

ใหผูวิจัยมุงสูการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตดวย 

ขณะที่ ผูวิจัยอยูระหวางการศึกษา บางชวงเวลาก็เกิดความรู สึกเดียวดาย ผูวิจัยจึง

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และบุคคลากรทุกทาน ที่ตอนรับใหผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 



 

ของสถาบันอีกคร้ัง อยางอบอุนเสมือนอยูในครอบครัว อันเปนพลังสําคัญใหผูวิจัยเกิดความมานะใน

การศึกษา ซึ่งผูวิจัยเปรียบสถาบันอยุธยาศึกษาไดดังหลักชัยแหงความสําเร็จ 

ทายสุดผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณพอสมศักด์ิ แตงพันธ คุณแมพวงทิพย แตงพันธ ที่ใหการ

สนับสนุนการศึกษาแกผูวิจัยตลอดมา ขอขอบพระคุณคุณยาย พี่ชาย รวมทั้งญาติ ๆ ที่หวงใยอยูเสมอ 

และขอขอบคุณ คุณประภาพร ฉัฐประภา ผูที่ต้ังใจรอความสําเร็จของผูวิจัย และเคียงขางใหกําลังใจ

เสมอมา 

ผูวิจัยอาจเปนสวนหนึ่งของเมล็ดพันธุแหงความรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรม ที่ภาครัฐ

ปลูกฝงต้ังแตเปนเยาวชน ไดเรียนรูและทองเที่ยวไปตามแหลงโบราณสถานตาง ๆ ในทองถิ่นอยุธยา 

กระบวนการปลูกฝงความรูของภาครัฐ มีสวนทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจใครรู เกี่ยวกับความเปนมา

ของทองถิ่น ที่นําใหผูวิจัยเดินทางมาเรียนรูและหาคําตอบเหลานั้น และบัดนี้เมล็ดพันธุแหงความรัก

และหวงแหนมรดกวัฒนธรรมนี้ พรอมออกดอก ออกผลแลว 

 

 พัฑร  แตงพนัธ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 

บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลลอมรอบ มีโบราณสถานหลายแหงต้ังอยู

จํานวนมาก เนื่องจากอาณาบริเวณนี้เคยเปนราชธานีของไทยนานถึง ๔๑๗ ป (ระหวาง พ.ศ. ๑๘๙๓ – 

๒๓๑๐) จึงเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรและโบราณคดีที่สําคัญและมีฐานะเปนมรดกของชาติ ใน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ องคการยูเนสโก* ไดข้ึนทะเบียนนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลก

ทางวัฒนธรรม นับเปนการยืนยันและตอกยํ้าความสําคัญของเมืองพระนครศรีอยุธยา ในดานคุณคา

ทางประวัติศาสตรซึ่งชวยเกื้อหนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในปจจุบันเมืองพระนครศรีอยุธยามี

ลักษณะเปนชุมชนเมืองทับซอนเมืองโบราณ การบริหารจัดการเมืองจึงมีทัง้ฝายพฒันาชุมชนเมือง และ

ฝายอนุรักษโบราณสถานควบคูกัน 

ภายหลังส้ินสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองพระนครศรีอยุธยาฟนตัวข้ึนอีกคร้ัง และมีชุมชนเกิดข้ึน

รอบๆ ตัวเมืองเดิม จนกลายเปนเมืองใหญ ใน พ.ศ.๒๔๓๘ เมืองพระนครศรีอยุธยาไดเปนศูนยกลาง

การปกครองของมณฑลกรุงเกา มีสถานที่ราชการต้ังอยูหลายแหง อาทิ ที่ทําการมณฑล ศาลมณฑล 

โรงเรียนตัวอยางประจํามณฑล และมียานการคาขายทางนํ้าขนาดใหญ แตเขตที่เปนชุมชนเมืองนั้น

ต้ังอยูรอบนอกของเกาะเมืองเนื่องจากขณะนั้นพื้นที่ภายในแนวกําแพงเมืองโบราณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาไดรับการสงวนจากรัฐบาลใหเปนพื้นที่สาธารณะสมบัติ ไมไดใหกรรมสิทธิ์ที่ดินแก

ราษฎร๑ ทั้งนี้เพื่อควบคุมการเติบโตของชุมชนเมืองไมใหรุกลํ้าเขาไปในพื้นที่เมืองโบราณ เพื่อรักษา

รองรอยทางประวัติศาสตรของชาติใหคงไว แสดงใหเห็นถึงวิธีการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาใน

สมัยนี้ วาไดเนนหลักการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง ควบคูไปกับการบริหารชุมชนเมืองที่อยู

รอบๆ เกาะเมือง 

แตภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  การจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาก็

ไดเปล่ียนไปอีกลักษณะหนึ่ง ตามสภาพการเมือง การปกครองและนโยบายการบริหารราชการสวน

ทองถิ่นของประเทศในสมัยนั้น รัฐบาลใหความสําคัญแกการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเปน

                                                        
*องคการยูเนสโก (UNESCO) หรือ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (The 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
๑นิคม มูสิกะคามะ.  (๒๕๑๔).  ศิลปะและภูมิสถานอยุธยา.  ใน  อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับ

คําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร เรื่องศิลปและภูมิสถานอยุธยา กรุงศรีอยุธยา และจังหวัดพิจิตร.  
หนา ๗๕. (ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ถัดเขามาจากลําน้ํา มีแนวกําแพงเมืองโบราณลอมรอบเปนวงแหวน 

ความยาวประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร ปจจุบันฐานแนวกําแพงเมืองเกือบทั้งหมดอยูใตถนนอูทองหรือ ถนนรอบเมือง) 

 
บทที่ ๑ (020 ฉบับแกไข ตุลาคม ๒๕๕๔) 

 



 

 

๒ 

เร่ืองสําคัญกวาการอนุรักษโบราณสถาน  คือรัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงการปกครองในระดับทองถิ่น มี

การจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๔๗๘ และเร่ิมมีความพยายามเขาไปพัฒนาพื้นที่ใน

เกาะเมืองที่ถูกสงวนไว โดยมีโครงการผังเมืองใหม ที่จะจัดใหสถานที่ราชการตาง ๆ เขาไปต้ังอยูใน

พื้นที่กลางเกาะเมืองซึ่งขณะนั้นมีสภาพรกรางเต็มไปดวยซากโบราณสถาน โดยเร่ิมจากการสรางศาลา

เทศบาลในพื้นที่ดานในเกาะเมืองดานทิศตะวันออก เพื่อเปนตัวอยางในการนําประชาชนใหติดตามเขา

ไปต้ังบานเรือน-รานคาภายในเกาะเมือง๑  

ในที่สุดมีการตรา “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน

และที่วัดรางภายในกําแพงเมืองจังหวดัพระนครศรีอยุธยาใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑” ซึ่ง

มีผลบังคับใน พ.ศ. ๒๔๘๒๒ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานบริหารทองถิ่นสามารถเขาไปปรับปรุงเมืองได 

จึงนับวาเปนยุคเร่ิมตนของการพัฒนาภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางชัดเจน โดยใน พ.ศ. 

๒๔๘๓ มีการสรางศาลากลางจังหวัด ณ พื้นที่ใจกลางเกาะเมือง ดวยการสนับสนุนของรัฐบาล โดย

นายปรีดี พนมยงค ผูแทนราษฎรชาวอยุธยา ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในเวลา

นั้น๓ และในปเดียวกันมีการสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงใหมบริเวณที่ราชพัสดุทางดานใตของ

เมือง รวมทั้งการสรางสะพานปรีดี-ธํารง ที่เชื่อมการคมนาคมทางบกเขาสูเกาะเมืองเปนแหงแรกดวย 

การพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมืองนี้ มี

การสงเสริมใหประชาชนเขาไปต้ังบานเรือนในเกาะเมือง โดยมีการดําเนินการขายที่ดินราชพัสดุในเกาะ

เมืองใหแกประชาชน มีเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานปกครองระดับทองถิ่น ซึ่งมีหนาที่

อํานวยความสะดวกแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ที่จะตองจัดใหมีการ

สาธารณูปโภคที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของประชาชน อาทิ จัดใหมีน้ําประปา ไฟฟา สถานพยาบาล 

และยังสามารถจัดใหมีกิจการอ่ืนๆ ไดอีก เชน การจัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวะศึกษา จัดใหมี

                                                        
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  เรื่องตําแหนงที่สราง

ศาลาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐).  
๒พระราชบัญญัติ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดรางภายในกําแพงเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช  ๒๔๘๑.  (๒๔๘๒,๒๔ เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๕๖ หนา ๓๙๙. 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  มท.๒.๒.๓.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  เร่ืองขาหลวงประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปลัดกระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทําพิธีวางราก

ตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป.  (๒๔๘๓). 



 

 

๓ 

สวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ เปนตน๑ ในเวลาตอมามีการจัดต้ังสถานศึกษา

หลายแหง อาทิ โรงเรียนชางไม – ชางสตรี วิทยาลัยฝกหัดครู วิทยาลัยเกษตรกรรม และมีความ

พยายามที่จะสรางสนามกีฬาในบริเวณพระราชวังโบราณ และจะสรางสวนสัตวในบริเวณบึงพระราม

ดวย๒ ทําใหการพัฒนาชุมชนเมืองในเขตเกาะเมืองมีความเขมขนข้ึนเปนลําดับ 

ในอีกดานหนึ่ง ขณะที่สังคมใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองพระนครศรีอยุธยาอยูนั้น มี

การดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองควบคูไปดวย โดยกรมศิลปากร ซึ่งเปน

หนวยงานที่มีหนาที่ บํารุงรักษา อนุรักษ งานศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมของชาติ ไดมีการสง

เจาหนาที่ตรวจตราโบราณสถานที่กําลังไดรับผลกระทบจากโครงการผังเมืองใหม๓ แตก็มิอาจจะ

ปองกันโบราณสถานจากกระแสการพัฒนาไดมากนัก ทําไดเพียงรักษาโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ดังเชน

การลอมร้ัวลวดหนามกันเขตพระราชวังโบราณ๔  แตโบราณสถานแหงอ่ืน ๆ หลายแหงไดรับความ

สูญเสียจากการถูกรุกลํ้า โดยเฉพาะโบราณสถานขนาดเล็กที่มีความสําคัญนอย อีกทั้งการตัดถนนสาย

ตาง ๆ ในเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองนั้น ไดสงผลกระทบตอโบราณสถานและรองรอยคูคลองที่

มีมาแตโบราณ*   

คร้ันสมัย รัฐบาลจอมพล  ป .  พิบูลสงคราม  ไดมีการบูรณะโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยาคร้ังใหญ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ตามความรูและวิธีการอนุรักษในสมัยนั้น ดวยความ 

มุงหมายประการหนึ่งเพื่อกระตุนความรู สึกชาตินิยมในแบบทองถิ่นนิยม  และพัฒนาเมือง

พระนครศรีอยุธยาใหเปนเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของชาติ๕ และต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๐ 

                                                        
๑พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.  (๒๔๙๖ ๑๗ กุมภาพันธ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๗๐ ตอนที่ 

๑๔.  หนา ๒๒-๒๕๗. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๓.๓/๓.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  

เร่ืองสวนสัตวในบริเวณบึงพระราม.  (๒๕๐๕). 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  

เร่ืองการเดินทางไปตรวจวัดรางที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๖-๒๔๗๗). 
๔สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๒.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  

เร่ืองการทํารั้วลวดหนามกั้นเขตวังโบราณท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓).   

*ถนนปรีดี พนมยงค (เดิมคือสวนหนึ่งของถนนโรจนะ เร่ิมจากสะพานปรีดี-ธํารง ถึงศาลากลางจังหวัดฯ

หลังเดิม) ไดสรางทับพื้นที่วัดโบราณถึง ๘ วัด (เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๑๐๐.) และถนนชีกุน (เร่ิมจากขางวัดราชประดิษฐาน

ไปทางทิศใตจรดแมน้ําเจาพระยา) ไดสรางทับแนวคลองประตูขาวเปลือก-ประตูจีนเกือบทั้งสาย เปนตน 
๕เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๖๐-๖๑. 



 

 

๔ 

เปนตนมา กระแสความคิดในการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยเร่ิมกวางขวางและมีบทบาทมาก

ข้ึน อันเปนผลจากความกาวหนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานตามแบบสากล และ

รัฐบาลเร่ิมใหความสําคัญกับการอนุรักษโบราณสถานของชาติ รวมทั้งโบราณสถานภายในเมือง

พระนครศรีอยุธยามากข้ึนเปนลําดับ๑ อาทิ   

ใน พ.ศ.๒๕๑๑ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการขุดแตงและบูรณะโบราณ

สถานที่สําคัญ ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมศิลปากรไดประกาศใหพื้นที่ภายในเกาะเมือง จํานวน ๑,๘๑๐ ไร 

เปนเขตโบราณสถาน ใน พ.ศ.๒๕๒๕ กรมศิลปากรไดดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเพื่อโครงการ

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และเมื่อองคการยูเนสโก (UNESCO) มีมติข้ึนบัญชีนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ยิ่งสะทอน

ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานของเมืองพระนครศรีอยุธยา  

ในพ.ศ. ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา พื้นที่ ๑,๘๑๐ ไร เปนโครงการรีบดวนเพื่อรักษาโบราณสถานกอนที่จะเสื่อมสลาย

และดอยคุณคาลงไปตามความเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในเกาะเมือง โดยมีกําหนดใหดําเนินการ

แลวเสร็จใน พ.ศ.๒๕๔๔๒ ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงอยูภายใตการจัดการตามโครงการอนุรักษ

ของกรมศิลปากรเปนตนมา   

จากที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยมีสมมุติฐานวา ทัศนะคติของสังคมไทยในเร่ืองการพัฒนา

ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา กับการอนุรักษโบราณสถานมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอด ซึ่งมี

ความสัมพันธกับบริบทของสังคมไทยในชวงตาง ๆ ทั้งเร่ืองการเมือง การปกครองของประเทศ นโยบาย

ของผูนําประเทศ เปนตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาชวงเวลาต้ังแตการริเร่ิมพัฒนาพื้นที่ใจกลาง 

เกาะเมือง ใน พ.ศ. ๒๔๘๒ ผานชวงการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จนถึงชวงที่กําหนดส้ินสุดโครงการ

อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาระยะแรก พ.ศ.๒๕๔๔ วารัฐบาลให

ความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานอยางไร ทิศทางการพัฒนาและ

การอนุรักษมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร รวมทั้งมีความสัมพันธกับบริบทของสังคมในชวงตาง ๆ อยางไร 

เพื่อจะไดเขาใจสภาพของสังคม วิธีคิด และปจจัยตาง ๆ ในการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ

โบราณสถานในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 
  

                                                        
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๒. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๗. 



 

 

๕ 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาเมืองพระนครศรีอยุธยากับกระแสการอนุรักษโบราณสถาน มี

งานวิจัยที่สามารถนํามาใชประกอบการศึกษา ในหลายสาขา โดยจําแนกเปน ๒ กลุม คือ 
กลุมที่ ๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง 
เอกสารในกลุมนี้ เปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งมีงานที่ศึกษาใน

พื้นที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาหลายเร่ืองจากสาขาตางๆ ทั้งที่ศึกษาผานการจัดการของ

ภาครัฐ และที่ศึกษาผานมุมมองของประชาชนในพื้นที่  รวมถึงหลักการในการปกครองสวนทองถิ่นของ

ไทย ที่สามารถศึกษาถึงความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดแก 

 

เกื้อกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรี-

อยุธยา ระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐. พระนครศรีอยุธยา: ภาควิชาประวัติศาสตร คณะวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา. อัดสําเนา. 

งานวิจัยนี้ ศึกษาความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ต้ังแตสมัยมณฑล

กรุงเกา พ.ศ. ๒๔๓๘ จนส้ินสุดสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามสภาพของสังคม  

ความเจริญทางเทคโนโลยีและการปกครองจากสวนกลาง  ซึ่งความเปล่ียนแปลงนี้มีความหมายถึง 

พัฒนาการของ เมื องที่ มี ความเปลี่ ยนแปลงในด านต างๆ  เชน  ดาน ผัง เมือง  ด าน สังคม  

ดานโบราณสถาน และฐานะทางการปกครองของเมือง  รวมทั้งศึกษาอิทธิพลที่มีตอการเปล่ียนแปลง

ภายในเมือง ซึ่งพบวาความเปล่ียนแปลงในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเกิดจากอิทธิพลภายนอกหรือ

จากรัฐ มากกวาอิทธิพลภายใน เนื่องจากเมืองมีฐานะเปนสมบัติของชาติ ซึ่งชวงที่มีความเปล่ียนแปลง

อยางมาก คือในชวงหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  

อนึ่ง ในสวนความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับโบราณสถานนั้นพบวา ผูนําประเทศสวนใหญให

ความสําคัญแกการพัฒนาเมืองมากกวาการบูรณะโบราณสถาน มีเพียงจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ได

มีโครงการบูรณะเกาะเมืองโดยใหความสนใจบูรณะโบราณสถานเปนพเิศษ สาเหตุประการหนึ่ง เพื่อให

เปนแหลงเตือนความจําทางประวัติศาสตรของชาติ ซึ่งกระตุนความรูสึกชาตินิยมและสงเสริม

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางการเมืองตางๆ อาทิ ความพยายามเบนความสนใจของสังคมมาสู

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร แทนที่ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ เปนตน  ซึ่งเปนชวงที่ทําใหเกิด

ความเปล่ียนแปลงในเกาะเมืองอยางมากและทําใหเกาะเมืองกลายเปนแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญ 



 

 

๖ 

งานวิจัยของเกื้อกูลที่ศึกษาความเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ ของเมือง แตกตางกับงานของ

ผูวิจัย ที่มุงศึกษาการพัฒนาเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี

ความสัมพันธควบคูกัน ในลักษณะเมืองใหมเติบโตทับซอนข้ึนบนเมืองโบราณ  

 

ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พื้นที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษาบริเวณ

วิหารพระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ สม.ม. (มานุษยวิทยา).  กรุงเทพฯ: 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  อัดสําเนา. 

วิทยานิพนธฉบับนี้ศึกษาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรซ่ึงอยูในเขตอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา เปนการศึกษาในทางมานุษยวิทยา เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสราง “พื้นที่

ประวัติศาสตร” ที่นักวิชาการ-นักอนุรักษของทางการ ซึ่งหมายถึงกรมศิลปากรไดใชเปนเคร่ืองมือใน

การเขามาจัดการพื้นที่ตามโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาตาม

ภาระหนาที่ ดวยการสรางความหมายตอพื้นที่ ใหเกิดความรับรูในฐานะที่เปน “แหลงความจํา” เปน 

“อนุสรณของประวัติศาสตรชาติ” หรือเปน “มรดกทางวัฒนธรรม” ผานกระบวนการจัดการตางๆ  (อาทิ 

การสรางความศักด์ิสิทธิ์ใหกับพื้นที่ การชําระพื้นที่ใหบริสุทธิ์ เปนตน) 

วัตถุประสงคอีกประการหนึ่ง คือเพื่อศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิตและทาทีของชาวบานที่อาศัยและ

ประกอบอาชีพอยูในพื้นที่การอนุรักษดังกลาว ที่ไดรับผลกระทบจากการจัดการพื้นที่ตามโครงการ

อนุรักษของทางการ ซึ่งชาวบานมีความเขาใจในความหมายของ “พื้นที่” แตกตางจากความหมายท่ี

ทางการสรางข้ึนเพื่ออางความชอบธรรมในการจัดการพื้นที่ดังกลาว เพื่อแนะนําแนวทางการจัดการ

พื้นที่อยางประนีประนอม ซึ่งการศึกษาของ ขจรจบ ชวยใหผูวิจัยไดรับรูและเขาใจวิถีชีวิตชาวบานที่

อาศัยอยูในพื้นที่การอนุรักษบริเวณวิหารพระมงคลบพิตรมากข้ึน 

 

สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผน

พัฒนาเมือง : เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ ผ.ม.  (ผังเมือง).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  อัดสําเนา. 

งานวิจัยนี้เปน วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาการผังเมืองมหาบัณฑิต ของ สุวัฒน คุมวงษ ที่ได

มองเห็นความสําคัญในความเปนเมืองประวัติศาสตรของเมืองพระนครศรีอยุธยา และตระหนักถึง

ปญหาของความเจริญจากการเติบโตของชุมชนเมือง ที่กําลังเขามาทดแทนพ้ืนที่โบราณสถานใน

ชวงเวลานั้น (พ.ศ. ๒๕๒๕) จึงทําการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเปนเคร่ืองประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาเมือง  รวมถึงการอนุรักษโบราณสถานและสภาพแวดลอมในเขต



 

 

๗ 

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาในดาน การผังเมือง ประวัติศาสตร โบราณคดี ภูมิทัศนชุมชน และ

สถาปตยกรรม  

ผูวิจัยสามารถศึกษา ขอมูลอันเปนประโยชนจากแผนที่ตาง ๆ ที่สุวัฒน ไดสํารวจไว เชน 

แผนที่แสดงการขยายตัวเมือง พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๒๒ แผนที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แผนท่ีแสดงการ

กระจายตัวของโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแลว เปนตน นอกจากนี้ยังใหขอมูลการสํารวจรายชื่อ

โบราณสถาน ทําใหทราบดวยวาในชวงเวลานั้น ไดมีโบราณสถานจํานวนเทาไรที่สูญหายไปแลว  และ

ทําใหทราบถึงปญหาการใชที่ดิน ปญหาการรุกลํ้าบริเวณโบราณสถานที่เกิดข้ึนในเวลานั้น  

 
กลุมที่ ๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถาน 
งานวิจัยในกลุมนี้ เปนงานที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการดําเนินงานดานการอนุรักษ

โบราณสถานในประเทศไทย แมจะไมมีงานวิจัยที่ ศึกษาการอนุรักษโบราณสถานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยตรง แตสามารถใชงานวิจัยเหลานี้ ศึกษาถึง พัฒนาการ แนวความคิด และ

วิธีการอนุรักษโบราณสถานของไทยในแตละสมัย โดยมีความเก่ียวของกับบทบาทหนาที่ของกรม

ศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลและรับผิดชอบงานดานนี้โดยตรง เพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะหถึงการ

ดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 

 

อเนก สีหามาตย.  (๒๕๔๔).  บทบาทการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากร.   

ภาคนิพนธ ร.ม. (รัฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  อัดสําเนา. 

งานวิจัยนี้ ศึกษาการดําเนินงานของกรมศิลปากรในการอนุรักษโบราณสถาน และการมี 

สวนรวมอนุรักษของภาคสังคม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏีในการอนุรักษที่กรมศิลปากรใช

ปฏิบัติงานดวย ผูวิจัยจึงสามารถศึกษาเกี่ยวกับการทํางานและกรอบความคิดของกรมศิลปากร ซึ่งเปน

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการอนุรักษโบราณสถานโดยตรง  

 

กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถาน

ในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.  อัดสําเนา. 

 งานวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย รวมทั้งศึกษา

การปฏิบัติงานดานการอนุรักษโบราณสถานของไทย เพื่อตรวจสอบกับแนวความคิด หลักการ ทฤษฏี

ไทยและสากล ผูวิจัยสามารถนําแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานที่เกิดข้ึนใน



 

 

๘ 

ประเทศไทย มาศึกษาและวิเคราะหถึงการดําเนินงานดานการอนุรักษในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

และปริมณฑล 

 
ความมุงหมายของการศึกษา 

๑.เพื่อศึกษานโยบายของภาครัฐ และการดําเนินงานสวนทองถิ่น ในการพัฒนาชุมชนเมืองใน

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๔๔ 

๒.เพื่อศึกษาบทบาทของภาครัฐและทองถิ่น ในการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน ในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๔๔ 

๓.เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน ในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๕๔๔ 

 
ความสําคัญของการศึกษา 

๑.ทําใหเขาใจแนวคิดและการดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 

ของรัฐและทองถิ่น รวมทั้งเขาใจบริบททางประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตอนโยบายการพัฒนาชุมชนเมือง

ในชวงเวลาตางๆ ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๔๔ 

๒.ทําใหเขาใจกระแสการอนุรักษโบราณสถานท่ีมีผลตอแนวคิดและการดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล  ในชวงเวลาตางๆ ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๒ – 

๒๕๔๔ 

๓.ทําใหเขาใจผลกระทบของ การพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน ที่มีตอการ

จัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาในดานตางๆ อาทิ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม เปนตน  

๔.ทําใหเขาใจประวัติศาสตรของเมืองพระนครศรีอยุธยา ในดานการพัฒนาชุมชนเมือง และ

การอนุรักษโบราณสถาน ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๔๔ ซึ่งจะชวยใหเขาใจปญหาการจัดการชุมชน

เมืองและการอนุรักษโบราณสถาน ที่เปนประเด็นสืบเนื่องมาจนปจจุบัน 

 
วิธีการศึกษาคนควา 

การศึกษาคนควานี้ ใชวิธีการตามกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร  และนําเสนอรายงาน

แบบพรรณนาวิเคราะห โดยศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตอไปนี้ 

๑.เอกสารชั้นตน เชน หนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานการตรวจราชการ  

ราชกิจจานุเบกษา เอกสารโครงการผังเมืองของจังหวัด แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานคร



 

 

๙ 

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เปนตน นอกจากนี้ยังใช ภาพถาย ภาพถายทางอากาศ และแผนที่ 

ประกอบการศึกษาคนควาดวย  

๒.เอกสารชั้นรอง ไดแก หนังสือ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ เปนตน  

๓.การสัมภาษณบุคคล อาทิ ประชาชนที่อาศัยอยูในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

ปริมณฑล เปนตน 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
ผูวิจัยมุ ง ศึกษาการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุ รักษโบราณสถาน  ในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา และปริมณฑล ในระยะไมเกิน ๑ กิโลเมตรโดยประมาณ (ภาพประกอบ ๑) ต้ังแต 

พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเปนปที่ประกาศและมีผลบังคับใช “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงเปนที่ 

สาธารณสมบัติของแผนดิน  และที่ วัดร างภายในกําแพงเมืองจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑” จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเปนปส้ินสุดโครงการอนุรักษและ

พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔) 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑ พื้นที่ ศึกษาการพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๔๔ 

 

ดัดแปลงจาก: กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนา 

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๙. 



 

 

๑๐ 

นิยามศัพทเฉพาะ 
๑.เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล หมายถึง พื้นที่ตัวเมืองของอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีแมน้ํา ๓ สายไหลมาบรรจบกันที่บริเวณตัวเมือง 

ประกอบดวย แมน้ําลพบุรีทางทิศเหนือ ปจจุบันเรียกวาคลองเมือง แมน้ําปาสักหรือคูข่ือหนาเดิมทาง

ทิศตะวันออก และแมน้ําเจาพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต ทําใหตัวเมืองมีแมน้ําลอมรอบทุกดาน 

จึงเรียกโดยทั่วกันวา “เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา” มีพื้นที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ไร มีสวนกวางประมาณ 

๓ กิโลเมตร ยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร สัณฐานของเกาะเปนรูปยาวรีและคดโคงตามลักษณะของลํา

น้ํา๑ 

 “ปริมณฑล” หมายถึง วงรอบ (พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒) 

 “เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล” ในการศึกษานี้ ไดศึกษารวมถึงพื้นที่บริเวณรอบๆ เกาะ

เมือง ในระยะทางไมเกิน ๑ กิโลเมตรโดยประมาณ เนื่องจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเดิม ต้ังอยู

ระหวางสองฝากฝงแมน้ํา และมีบานเรือนของประชาชนกระจายตัวออกมาจากเกาะเมือง  
๒.การพัฒนาชุมชนเมือง  
“ชุมชนเมือง” หมายถึง กลุมบุคคลหลายกลุม ที่มารวมกันอยูในอาณาเขตเดียวกันจนมี

ลักษณะเปนเมือง มีอาณาเขตและการจัดระบบการปกครองชัดเจน ในการศึกษานี้คือบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 

“การพัฒนาชุมชนเมือง” เปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน 

โดยความรวมเมืองอยางจริงจังของประชาชน 

การพัฒนาชุมชนเมืองนั้นประกอบดวยการพัฒนาดานสังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาดาน

สังคม คือการสนองความตองการของประชาชนเพื่อความผาสุก เชน การสรางถนน สะพาน 

สถานพยาบาล ตลาด สวนสาธารณะ และการใหบริการระบบไฟฟา ประปา การสงเสริมดานการศึกษา 

อาทิ โรงเรียนระดับประถม-ระดับมัธยม โรงเรียนอาชีวะ และวิทยาลัย เปนตน การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ เชน การเติบโตของการพาณิชย และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนตน การพัฒนาเมืองยัง

รวมถึงการซอมแซมสิ่งที่ปรักหักพังหรืออยูในสภาพไมดี ใหมีสภาพดีข้ึน เชน การซอมแซมอาคาร การ

สรางอาคารใหมเพื่อประโยชนใชสอย  
 
 
 

                                                        
๑มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.  (๒๕๔๒).  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค

กลาง.  หนา ๕๑๓๘. 



 

 

๑๑ 

๓.การอนุรักษโบราณสถาน 
ตามระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘๑ 

“การอนุรักษ” หมายความวา การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และใหหมายรวมถึงการ

ปองกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ และการบูรณะดวย 

“การสงวนรักษา” หมายถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิมเทาที่เปนอยู และปองกัน

มิใหเสียหายตอไป 

“การปฏิสังขรณ” หมายถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมอยางที่เคยเปนมา 

“การบูรณะ” หมายถึง การซอมแซม และปรับปรุงใหมีรูปทรงลักษณะกลมกลืนเหมือน

ของเดิมมากที่สุดเทาที่จะมากได แตตองแสดงความแตกตางของส่ิงที่มีอยูเดิม และส่ิงที่ทําข้ึนใหม 

“โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง 

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร 

และโบราณคดี และใหหมายรวมถึง ศิลปวัตถุที่ติดต้ังประจํากับอสังหาริมทรัพยนั้นดวย นอกจากนี้ยัง

รวมถึงสถานที่ อาณาเขต หรือเนินดินที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร หรือมีรองรอยกิจกรรมของ

มนุษยปรากฏอยู 

“การอนุรักษโบราณสถาน” ในการศึกษานี้ยังหมายรวมถึง ทาทีหรือความคิด ของผูใดหรือ

หนวยงานใดที่มีเจตนาในการอนุรักษโบราณสถาน  ตามความรู ความเขาใจและวิธีการของสังคมในแต

ละสมัย   

 
แหลงศึกษาคนควา 

๑. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ทาวาสุกรี 

๒. สํานักหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 

๓. ศูนยบริการขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา และ  

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๔. สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

๕. สํานักงานศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา 

๖.    สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗. ศูนยวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๘. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                        
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๒๘, ๑๙ สิงหาคม).  ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน 

พ.ศ.๒๕๒๘.  



 

 

๑๒ 

๙. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

๑๐. กรมแผนที่ทหาร กระทรวงมหาดไทย 

๑๑. ฐานขอมูลออนไลน ราชกิจจานุเบกษา  www.ratchakitcha.soc.go.th 



 ๑๓ 

บทที่ ๒  
การพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน 

ในเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๓๑๐-๒๔๘๑ 
  

เมืองพระนครศรีอยุธยา เปนเมืองซึ่งมีความสําคัญทั้งในทางการปกครอง และในทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีควบคูกันมานานต้ังแตกอนที่มีการพัฒนาพ้ืนที่ใจกลางเกาะเมืองอยาง

จริงจังใน พ.ศ.๒๔๘๒ ในบทนี้มีรายละเอียดที่จะทําใหทราบถึงภูมิหลังของการจัดการเมือง

พระนครศรีอยุธยาในอดีต ที่มีการพัฒนาชุมชนเมืองควบคูไปกับการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน

ตามแบบอยางสากล ซึ่งจะทําใหทราบวาชุมชนเมืองเติบโตข้ึนอยางไร และการอนุรักษโบราณสถานมี

ข้ึนดวยเหตุปจจัยใด มีการดําเนินการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานอยางไร  

โดยผูวิจัยจะศึกษาความเปนมาของการพัฒนาชุนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน โดยแบงหัวขอ

ตามชวงสมัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของทั้งสองส่ิงในลักษณะควบคูกันไป โดยเร่ิมต้ังแต 

สมัยหลังก รุงศรีอยุธยาเปนตนไป  กระทั่ งถึ งสมัยที่ มีการพัฒนาพื้นที่ ใจกลางเกาะเ มือง

พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๔๘๒ 
 

๑.สมัยหลังกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๓๑๐-๒๔๓๗ 
สงครามเสียกรุงศรีอยุธยา  เมื่อ  พ .ศ .๒๓๑๐  ทําใหชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาที่เคยเปนราชธานี ตกอยูในสภาพที่เรียกวาบานแตกสาแหรกขาด ผูคนกระจัด

กระจายสูญหายในภัยสงคราม แตตัวเมืองก็ถูกทิ้งรางเพียงไมนาน เนื่องจากมีการฟนฟูเมืองข้ึนมาใหม

ต้ังแตสมัยกรุงธนบุรี โดยมีการจัดการปกครองจนกลายเปนชุมชนเมือง และมีพัฒนาการเติบโตข้ึน

จนกระท่ังมีฐานะเปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลกรุงเกาใน พ.ศ.๒๔๓๘ เปนชุมชนเมืองที่

เติบโตข้ึนทามกลางสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยซากปรักหักพังของอาคารโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาที่

เสียหายทรุดโทรม ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอทาทีของสังคมที่มีตอซากอาคารโบราณ เพื่อศึกษาถึงแนวคิด

และทาทีในการอนุรักษโบราณสถานของผูปกครอง และชาวเมืองในชวงหลังเสียกรุงศรีอยุธยา คือ

ต้ังแต พ.ศ.๒๓๑๐ กระทั่งถึงชวงกอนเปนศูนยกลางการปกครองมณฑลกรุงเกา พ.ศ.๒๔๓๗ โดยจะ

แยกศึกษาเปนสองดาน คือดานการฟนฟูชุมชนเมือง และดานแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถาน ที่จะ

แสดงถึงความเปนมาของการพัฒนาชุมชนเมือง  และการอนุ รักษโบราณสถานในสมัยหลัง 

กรุงศรีอยุธยา ดังนี้ 
 
 

 
 

บทที่ ๒ (V6 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๔) 



 ๑๔ 

 
๑.๑ การพืน้ฟูชุมชนเมืองหลังเสียกรงุ 
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยเปนที่ต้ังของราชธานีกรุงศรีอยุธยาเม่ือภายหลังเสียกรุง

นั้น เดิมมีสภาพที่กลาวไดวาเปนเมืองรางชั่วเวลาหนึ่ง* แตก็เร่ิมมีผูคนกลับเขามาอาศัยและหาเล้ียงชีพ

อยูบริเวณรอบ ๆ เกาะเมืองตามเดิม จนกระทั่งเติบโตกลายเปนเมือง ที่ไดรับการขนานนามในสมัย 

ตนกรุงรัตนโกสินทรวากรุงเกา** (ตอไปจะใชวา กรุงเกา) ซึ่งในสวนนี้จะทําใหทราบถึงพัฒนาการของ

กรุงเกาในชวงฟนฟูบานเมืองหลังสงครามเสียกรุงฯ ใหกลับมาเปนชุมชนเมืองอีกคร้ัง วาชุมชนเมือง

ของกรุงเกามีลักษณะเชนใด และไดฟนฟูจนเปนเมืองภายในชวงประมาณ ๑ ศตวรรษนี้อยางไร 
๑.๑.๑ สมัยกรุงธนบุรี 
 ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยา ไดมีผูคนกลับเขามาอาศัยอยูบริเวณเกาะเมือง โดยคนกลุม

แรก ๆ ที่เขามาอาศัยในกรุงเกาไดแก กลุมคนไทยและคนจีนที่เขามาหาเล้ียงชีพโดยการขุดหาทรัพยสิน

ที่ซุกซอนอยูตามสถานที่ตาง ๆ ในเกาะเมือง๑ และกลุมคนตามหัวเมืองตาง ๆ ที่ตามเสด็จพระเจา 

กรุงธนบุรีมาอาศัยอยูบริเวณเกาะเมือง ประกอบดวย ชาวเมืองพิษณุโลก และชาวเมืองนครราชสีมา๒ 

เปนตน เพื่อฟนฟูเมืองใหกลับมามีผูคนอาศัยอยูอีกคร้ัง แตถึงอยางไรก็ตาม ยังคงมีผูคนอาศัยอยูอยาง

เบาบาง และมีโจรผูรายชุกชุมอยูหลายพื้นที่ และผูคนที่เขามาอาศัยอยูในเมืองขณะนั้น ตางมีความ

เปนอยูอยางอัตคัด และขาดสถานท่ีพึ่งพิงทางจิตใจ เนื่องจากวัดซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของสังคมไดรับ

ความเสียหาย และยังคงปลอยใหทรุดโทรม 

พระเจากรุงธนบุรีไดจัดการปกครองทีอ่ยุธยา โดยแตงต้ังขาราชการขึ้นไปเปนผูรักษาเมือง 

ซึ่งมีฐานะเปนเมืองชั้นจัตวาข้ึนตอกรุงธนบุรี มีบทบาทเปนแหลงผลิตขาว เพื่อหลอเล้ียงชาวเมืองหลวง 

                                                        
*ในชวงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา ชาวเมืองบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก หลายคนอพยพหนีภัย

สงคราม จนในเมืองปราศจากผูคน ดังที่ปรากฏในจดหมายของมองซิเออรคอร บาทหลวงชาวฝร่ังเศสท่ีเขามาในชวง

หลังเสียกรุงศรีอยุธยาไมนาน (พ.ศ. ๒๓๑๓) ความตอนหนึ่งกลาววา “...ต้ังแตคร้ังรบกับพมา ในกรุงหมดผูหมดคน 

เหลือแตเสือและสัตวปาอยูเทานั้น” ดูใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙.  (๒๔๗๐).  หนา ๗๗. 

**กรุงเกา คือช่ือของเมืองพระนครศรีอยุธยา ปรากฏช่ือเรียกใน จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ ๓ วา กรุงเกา 

หมายถึง กรุงเกา ดูใน จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๕.  (๒๕๓๐).  กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ.  

กรุงเกา ไมมีคํานําหนาวาเมือง เหมือนที่เรียกช่ือเมืองอื่น ๆ เชน เมืองอางทอง เมืองสระบุรี (ดูใน ประชุม

พงศาวดาร ภาคที่ ๖๓ เร่ือง กรุงเกา) ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เปล่ียนช่ือเมืองกรุงเกาเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต

ยังคงนามกรุงเกา เปนช่ืออําเภอกรุงเกา และตอมาไดเปล่ียนชื่ออําเภอกรุงเกา เปนอําเภอพระนครศรีอยุธยา เม่ือ 

พ.ศ.๒๕๐๐ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
๑ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙.  (๒๔๗๐).  หนา ๗๖. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๗๗. 



 ๑๕ 

และเก็บสํารองไวเปนเสบียงในยามสงคราม และแมตอมามีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี

แหงใหมแทนกรุงธนบุรีแลว อยุธยาก็ยังข้ึนตอกรุงรัตนโกสินทร และยังคงมีฐานะเปนเพียงเมืองช้ัน

จัตวา ในเขตหัวเมืองชั้นใน๑ 
๑.๑.๒ สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร 
 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดโปรดฯ ใหขาราชการข้ึนไปจัดการปกครองที่

กรุงเกา และยังทรงโปรดฯ ใหบูรณะปฏิสังขรณพระอารามทั้งในเมืองและนอกเกาะเมือง ประกอบดวย

พระอาราม ๕ แหง คือ วัดโลกยสุธาศาลาปูน วัดสุวรรณดาราราม วัดพนัญเชิง วัดตูม วัดศาสดาราม 

และทรงโปรด ฯ ใหมีการถวายผาพระกฐินแกพระอารามหลวงในเมืองกรุงเกาเปนประจําทุกปจน

กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอมา๒ เปนการฟนฟูพระพุทธศาสนาใหกลับมาเปนสถาบันหลักของ

เมืองตามเดิม นอกจากจะมีสวนชวยรักษาเอกภาพของสังคมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวแลว ยังอาจมีนัย

ทางการปกครองดวย คือการใชวัดเปนตัวกลางในการติดตอระหวางรัฐกับผูถูกปกครอง เนื่องจาก 

วัดหลวงมีความเชื่อมโยงกับระบบเลกไพรในสังคมกึ่งศักดินา คือวัดหลวงไดรับไพรจากรัฐที่เรียกวา 

เลกวัด เปนวิธีหนึ่งที่จะรวบรวมเลกไพรที่กระจัดกระจายเขามาอยูในระบบได๓ และผูคนในสมัยนั้นยัง

นิยมอาศัยอยูรอบ ๆ วัดดวย 

ปจจัยที่มีสวนชวยใหกรุงเกาฟนตัวเปนชุมชนเมืองไดเร็วในชวงหลังเสียกรุงคือ บริเวณ

เกาะเมืองมีภูมิประเทศที่อํานวยตอการทํามาหาเล้ียงชีพของราษฎร คือเปนที่ราบลุมประกอบดวย

แมน้ําและคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเปนเครือขายการคมนาคมทางน้ํา และเปนชุมทางที่

สามารถเดินทางผานข้ึนไปทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได นอกจากนั้นชาวเมืองยัง

สามารถใชน้ําจากลําน้ําเปนเคร่ืองอุปโภค บริโภค และเล้ียงชีพดวยการจับสัตวน้ํามาบริโภค หรือนําไป

คาขายแลกเปล่ียน ดวยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณเชนนี้ บริเวณเมืองกรุงเกา

จึงเปนชัยภูมิที่เหมาะแกการต้ังถิ่นฐานที่อยูอาศัยและทํามาหากิน ผูคนเขามาต้ังถิ่นที่อยูอาศัยอยู

บริเวณริมแมน้ํารอบเกาะเมือง บางกลุมอาศัยอยูในเรือ-แพ ที่ผูกไวกับหลักริมตล่ิง ใชเรือชนิดตาง ๆ 

เปนพาหนะในการสัญจร รวมทั้งยังเปนแหลงพบปะคาขายตามจุดนัดหมาย  

                                                        
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.   หนา ๘. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๕๒).  แนวพระราชดําริในการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว.  หนา ๒๖-๒๗. 
๓วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุกุล.  (๒๕๕๒).  การเปล่ียนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดหลวงใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน: ขอขัดแยงในการอนุรักษโบราณสถานและ

วัฒนธรรมแบบชาตินิยม.  ใน  ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา.  หนา ๒๒๓. 



 ๑๖ 

ชุมชนเมืองกรุงเกาจึงมีลักษณะเปนชุมชนริมน้ํา ประกอบดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติ

อาศัยรวมกัน ไดแก คนไทย จีน ลาว แขก มลายา มอญ และโคชินจีน (เวียดนาม)* ในบางแหงอาศัยอยู

กันเฉพาะกลุมชาติพันธุ เชน แขกปตตานี ซึ่งต้ังถิ่นฐานอาศัยอยูในที่เดิมที่กลุมชาติพันธุของตนเคยอยู

ในสมัยอยุธยา สวนพื้นที่ไกลจากริมน้ําออกไปเปนทุงนากวาง 

เกื้อกูล ยืนยงอนันต ไดศึกษาบริเวณที่อยูอาศัยของชาวเมืองอยุธยา จากแบบแผนการ 

ต้ังถิ่นฐานของคนไทย ที่นิยมต้ังบานเรือนริมลําน้ําในละแวกที่มีวัดต้ังอยู เนื่องจากบริเวณที่เปนแหลง

ชุมชนมักจะมีวัดต้ังเปนศูนยกลางของชุมชน กลาววาบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยูมากคือบริเวณ

ทางดานทิศเหนือและทิศใตของเกาะเมือง๑ เพราะเปนชุมทางการคมนาคมท่ีสําคัญ จึงสะดวกแกการ

พบปะคาขาย โดยดานทิศเหนือมีคลองเมือง** เปนลําน้ําสําคัญของชุมชนในยานนี้ มีวัดวาอารามที่

ไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหมหลายวัด สวนดานทิศใตมีลําน้ําเจาพระยา และคลองตะเคียนเปน 

ลําน้ําสําคัญในยานนี้ มีตลาดแลกเปล่ียนสินคาทางน้ํา มีวัดสําคัญหลายแหงและยังมีศาลเจาหลาย

แหงเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจําคุงน้ํา ที่ชาวเรือซึ่งมักมีเช้ือสายจีนทั้งหลายที่เดินทางคาขายตามลําน้ํา 

มักจะตองมาแวะสักการะหรือพักเรือ กอนจะเดินทางตอไป ซึ่งยานนี้ยังเปนจุดแวะพักกลางทางของ

ชาวเรือและมีอูซอมเรือต้ังอยูดวย ในบริเวณนี้นอกจากศาสนสถานของชาวพุทธแลว ยังมีศาสนสถาน

ของชาวมุสลิม และมีโบสถคริสต แสดงถึงการอยูอาศัยของผูคนหลากหลายเช้ือชาติศาสนา และบาง

กลุมอาจมาจากถิ่นฐานอ่ืน รอนเรคาขายไปตามลําน้ํา 

สวนบริเวณดานทิศตะวันออกและทศิตะวันตกของเกาะเมือง เปนบริเวณที่มีผูคนอาศัยไม

หนาแนนเทาบริเวณทิศเหนือและใต เนื่องจากบริเวณทั้งสองดานนี้ ไมมีลําน้ําใหญที่สําคัญ มีเพียง 

ลําคลองแยกเขาไปยังสวนไรนาซ่ึงเปนทุงกวาง จึงเหมาะแกการทํานาขาว มากกวาการคาขาย  

สวนบริเวณภายในเกาะเมืองซึ่งเคยเปนที่ต้ังของตัวพระนครนั้น พื้นที่สวนใหญยังรกราง เต็มไปดวย

ตนไมที่ปกคลุมซากปรักหักพงัของอาคารโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ผูคนไมนิยมเขาไปอาศัยอยูในพื้นที่

                                                        
*ดูใน “เลาเร่ืองเมืองไทย” ของปาลเลกัวซ และ “ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม” ของ เซอร จอหน เบาวริง 
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.   หนา ๑๐-๑๘. 

**คลองเมือง เปนลํานํ้าสายหนึ่งในจํานวน ๓ สาย ที่ลอมรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยอยู

ทางดานเหนือของเมือง เดิมคือ แมน้ําลพบุรี ที่มาจากบานโพธิ์สามตน ผานวัดสามวิหาร เลียบตัวเมืองต้ังแตยานหัว

รอ ผานหนาพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลหัวแหลม แตตอมาแมน้ําลพบุรีเปล่ียน

ทิศทางใหม ไมผานบานโพธิ์สามตน แตไปบรรจบแมน้ําปาสักที่หนาวัดตองปุแทน ทําใหลําน้ําลพบุรีสายเดิม เร่ิมต้ืน

และแคบขึ้นจนกลายเปนคลอง ชวงที่ผานบริเวณบานโพธิ์สามตน เรียกวาคลองบางขวด สวนชวงที่ผานบริเวณต้ังแต

ปากคลองบางขวดในยานตลาดหัวรอถึงยานหัวแหลม ออกแมน้ําเจาพระยา เรียกวาคลองเมือง 



 ๑๗ 

ดานในเกาะเมืองนัก เพราะไมสะดวกในการใชน้ําจึงปลูกเรือนอาศัยอยูตามริมแมน้ํา บางคนจับจอง 

ที่วาง ตามพระราชวังและวัดรางตาง ๆ ที่อยูริมน้ํา ปลูกผักทําสวนผลไม๑ เชน นอยหนา สม มะขาม 

มะตูม เปนตน เหตุที่ผูคนนิยมเขาไปอาศัยอยูตามวัดรางเพราะวา แตเดิมทางราชการไมไดเก็บอากร

คาที่ในที่ดินวัดรางเพราะเปนศาสนสมบัติ ที่ไมพึงนํามาเปนรายไดแกทางราชการ สวนบริเวณพื้นที่ที่

หางไกลออกไปจากเกาะเมืองกรุงเกานัน้ ปริมาณบานเรือนผูคนจะเบาบางลง๒ สวนยานการคาขาย อยู

บริเวณรอบ ๆ เกาะเมือง ตามปากคลองที่เปนแหลงพบปะคาขายไดสะดวก ไดแก ยานการคาทางน้ําที่

สําคัญคือ ยานหัวรอ ยานหัวแหลม และยานปอมเพชร 
๑.๑.๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
ในสมัยนี้ ศูนยกลางของชุมชนเมืองกรุงเกา เร่ิมมีความเปนหลักฐานชัดเจนยิ่งข้ึน 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรด ฯ ใหมีการปฏิสังขรณพระราชวังบวรสถาน -

มงคล หรือวังหนาสมัยอยุธยาท่ีต้ังอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองคือบริเวณยานหัวรอ 

เพื่อใชเปนที่สําหรับประทับแรมสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานมายังกรุงเกา โดยทรงพระราชทานนาม

พระราชวังแหงนี้วา “พระราชวังจันทรเกษม” และยังทรงโปรดฯ ใหบูรณะวัดเส่ือ ซึ่งอยูไมไกลจาก

พระราชวังจันทรเกษมให เปนพระอารามประจําพระราชวัง  ที่ทรงพระราชทานนามใหมวา 

วัดเสนาสนาราม และทรงมีพระบรมราชโองการฯ ใหเจาเมืองกรุงเกา ยายจวนมาต้ังอยูทางดานทิศ

ตะวันออกของเกาะเมือง บริเวณต้ังแตประตูหอรัตนไชยถึงหนาวัดฝางริมลําน้ําปาสัก เพื่อที่จะไดดูแล

รักษาพระราชวังจันทรเกษมดวย ซึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงเสด็จประทับที่กรุงเกาก็

เปรียบไดดังการคืนชีวิตใหแกกรุงเกาในฐานะที่เคยเปนราชธานีอีกคร้ัง*  

ดังนั้น บริเวณยานพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ

เมือง จึงเปนสถานที่สําคัญของทางราชการ เปน ศูนยกลางการปกครองของเมืองกรุงเกา ที่ยอมสงผล

ใหยานชุมชนและยานคาขายตลาดหัวรอที่อยูใกลเคียงบริเวณนั้นมีความคึกคักมากข้ึนดวย กระทั่งเขา

สูสมัยมณฑลกรุงเกา ใน พ.ศ.๒๔๓๘ ยานนี้ก็จะกลายเปนยานศูนยราชการของเมือง และมณฑล

ตอไป 

                                                        
๑ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๔๙. 
๒เบาวริง, จอหน.  (๒๕๔๗).  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม.  แปลโดย อนันต ศรีอุดม, กัณฐิกา ศรี

อุดม, พีรศรี โพวาทอง.  หนา ๔๙. 

*นิราศกรุงเกาของหลวงจักรปาณี ไดสะทอนความปลาบปล้ืมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ทรงโปรดใหบูรณะพระราชวังจันทรเกษมเปนที่พระทับ เปรียบดังการคืนชีวิตใหกรุงเกาขึ้นมาใหม ดูใน เก้ือกูล  ยืนยง

อนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.   หนา 

๒๗-๒๘. 



 ๑๘ 

ดังที่กลาวนี้ ทําใหทราบวาชุมชนเมืองด้ังเดิมของกรุงเกามีวิถีชีวิตที่อิงกับสายน้ํา 

ชาวเมืองจึงมักต้ังบานเรือนอยูริมแมน้ําและคลอง จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหชุมชนเมืองไมคอยมีการรุก

เขาไปอยูอาศัยในพื้นที่ดานในเกาะเมืองนัก มีเพียงอาศัยวัดรางรอบ ๆ เมือง เปนที่อยูอาศัยและที่ทํามา

หากินบางเทานั้น และศูนยกลางของเมืองไดเปล่ียนมาอยูที่ยานพระราชวังจันทรเกษมที่จะสงผลให

ยานนี้กลายยานที่สําคัญของตัวเมืองกรุงเกาในระยะตอไป 
๑.๒ แนวคิดในการดําเนินการอนุรกัษโบราณสถาน 
แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานตามแบบของสังคมไทยนั้น มักแสดงออกมาใน

ลักษณะของการทะนุบํารุงสถานที่ที่เกี่ยวของกับศาสนา ใหคงสภาพแข็งแรง สวยงาม และสามารถใช

สอยในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได โดยบํารุงรักษาหรือบูรณะสวนตาง ๆ ของวัด เชน โบสถ 

วิหาร เจดีย ใหมีความวิจิตรงดงาม อันแฝงดวยความเช่ือและความศรัทธาในเร่ืองบุญกุศล๑ ซึ่งจะ

แตกตางจากแนวคิดในการอนรัุกษโบราณสถานแบบสากล ที่แพรหลายเขามาในสมัยรัชกาลที ่๕ ที่เนน

สงวนรักษาความเปนของเกาด้ังเดิม ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถานตามแบบฉบับของสังคมไทย วามีแนวคิดและทาทีตอการรักษาโบราณสถานในแตละ

ชวงเวลาเปนอยางไร ซึ่งนาสังเกตวาสถานการณของบานเมืองในแตละชวงนั้น มีปจจัยสงผลตอทาที

ของสังคมในการรักษาโบราณสถานดวย ดังจะนําเสนอตอไปนี้ 
๑.๒.๑ สมัยกรุงธนบุรี  
ในสมัยนี้เปนชวงที่บานเมืองยังไมสงบเรียบรอยจากภาวะสงคราม และยังมีกลุมกก 

รวมทั้งกองโจรตามหัวเมืองตาง ๆ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าติดตอกันหลายป เกิดความ

อัตคัต ขาดแคลน สภาพบานเมืองลักษณะนี้จึงมีสวนทําใหพระราชกรณียกิจของพระเจากรุงธนบุรีเนน

ไปในการฟนฟูบานเมือง เศรษฐกิจ เปนสําคัญ ดังนั้นบทบาทของผูปกครองในการคุมครองรักษา

โบราณสถานหรือวัดวาอารามจึงมีนอย ดังที่ปลอยใหมีผูลักลอบเขาไปขุดหาทรัพยสินมีคาตามวัด และ

สถานที่ตาง ๆ จนกอใหเกิดความเสียหายซ้ําเติม ดังปรากฏความในจดหมายเหตุคณะบาทหลวง

ฝร่ังเศส ที่เขามายังประเทศสยามในชวงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา* ที่กลาวถึง ความอัตคัตของผูคน 

จนตองเล้ียงชีพดวยการคนหาทรัพยสมบัติตามที่ตาง ๆ โดยนําบานหนาตาง บานประตูมาเผาเปนเช้ือ

                                                        
๑สันติ เล็กสุขุม.  (๒๕๓๔, กรกฎาคม).  ซากเจดียองคหนึ่งกับการอนุรักษ.  ศิลปวัฒนธรรม.  ปที่ ๑๒ 

(๙): ๑๔๒-๑๔๗. 

*จดหมายเหตุนี้ตีพิมพอยูในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙  เปนจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงชาว

ฝร่ังเศสซึ่งเขามาในชวงคาบเก่ียวระหวางกรุงศรีอยุธยากับกรุงธนบุรี จึงอาจมีความคลุมเครือเก่ียวกับสถานท่ี 

ระหวางกรุงศรีอยุธยา กับกรุงธนบุรี แตสามารถศึกษาในภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ สภาพของบานเมือง และ

ความเปนอยูของประชาชนในเวลาน้ันไดเปนอยางดี 



 ๑๙ 

ไฟสําหรับหลอมพระพุทธรูปที่หลอดวยทองแดง กระทั่งลานวัดเต็มไปดวยเถาถาน เศษพระพุทธรูปหัก

พังกระจัดกระจาย๑ ดังที่บาทหลวงมองซิเออรคอร บรรยายไวในจดหมายวา “พระเจดีย เปนเหมือนเตา 

สําหรับหลอพระพุทธรูปดวยทองเหลือง และทองแดง ตามถนนหนทางเต็มไปดวยถานและเศษทองแดง 

และตามทางเดิน ดํายิ่งกวาปลองไฟเสียอีก พระราชธานีของไทย ตลอดทั้ง วัดวาอารามและบานของ

เรากับคายปอตุเกตเหมือนกับเปนสนามอันใหญที่มีคนขุดคุยพรุนไปทัง้นั้น”๒ มองซิเออรคอรยังไดกลาว

เพิ่มเติมในทัศนคติของผูอยูตางศาสนาวา “เมื่อคร้ังพมามาตีกรุงนั้นไดทําลายวัดและพระพุทธรูปลง

บางแตเล็กนอยเทานั้น แตการดีอันนี้คือ การทําลายวัดและพระพุทธรูปนั้น พวกจีนและพวกไทยไดทํา

การตอพวกพมาอีก...”๓ แสดงใหเห็นวาสถานท่ีตาง ๆ ไดรับความเสียหายซ้ําเติมหลังจากเสีย 

กรุงศรีอยุธยาอยางมาก 

ดังนั้น สภาพการณของบานเมือง จึงอาจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีผลตอทาทีใน

การคุมครองรักษาศาสนสถาน เชนในสมัยกรุงธนบุรีที่สภาพบานเมืองยังไมเปนปกติสุข จึงอาจมีสวน

ใหผูปกครองไมสามารถดูแลรักษาศาสนสถาน หรือโบราณสถาน ไดไมทั่วถึง 
๑.๒.๒ สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  
สมัยนี้เปนชวงการเรงสรางความเปนปกแผนใหแกบานเมือง เพื่อเรียกขวัญและกําลังใจ

ของคนสยามกลับคืนมา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงยายราชธานีมาอยูทางดาน

ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา และทรงโปรดฯ ใหสรางพระราชวังซ่ึงเปนศูนยกลางของราชธานี และ

ร้ือฟนจารีตตาง ๆ ตามแบบอยางกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังบานเมืองดี พรอมทั้งเรงฟนฟูพระพุทธศาสนา 

จึงเปนชวงเวลาที่ตัวอยางที่สามารถแสดงใหเห็นถึงทาทีของรัฐในการทํานุบํารุงรักษาวัดวาอารามได

คอนขางชัดเจนกวาในสมัยกรุงธนบุรีคือ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงสถานที่

สําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยที่กรุงเกานั้น ทรงโปรดฯ ใหมีการบูรณะวัดในบริเวณเกาะเมือง ซึ่งบาง

แหงมีความสําคัญเกี่ยวของกับพระราชวงศ แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการอนุรักษโบราณสถานของ

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา และยังแสดงใหเห็นถึงการรักษาอนุสรณสถานที่อันเกี่ยวของ

ตอพระราชวงศ เชน การบูรณะปฏิสังขรณ วัดสุวรรณดาราราม ซึ่งเปนวัดของสมเด็จพระปฐมบรมมหา

ชนกตนพระบรมราชจักรีวงศ ที่ไดทรงสถาปนาไวเมื่อคร้ังกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  

                                                        
๑ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๓๙.  (๒๔๗๐).  หนา ๗๖-๗๗. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๗๑. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๗๘. 



 ๒๐ 

สมัยนี้เร่ิมมีการกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดตอศาสนสมบัติ๑ (ดูเพิ่มเติมใน

ภาคผนวก ก. ) ดังปรากฏในกฏหมายตราสามดวง ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรง

โปรดฯ ใหชําระตนฉบับกฏหมายไทยสมัยอยุธยาและชําระเพิ่มเติมข้ึนใน พ.ศ.๒๓๔๗ เพื่อใชเปนหลัก

ปกครองบานเมือง ตัดสินคดีความ และจัดระเบียบสังคมใหเปนแบบแผน ซึ่งมีการบัญญัติบทลงโทษ

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตอศาสนสมบัติที่มีการกําหนดโทษสถานหนัก คือถึงข้ันทรมานรางกาย 

และประหารชีวิต ที่แสดงใหเห็นถึงมาตราการเด็ดขาดของรัฐในการรักษาศาสนสมบัติในศาสนาพุทธ 

อันเปนลักษณะการอนุรักษโบราณสถานตามความเช่ือ ความศรัทธา ของสังคมไทย ในสมัยนี้ 

ดังนั้น จึงนาสังเกตวา แนวคิดในการรักษาโบราณสถานของสังคมไทยนั้น มุงรักษาเพียง

สถานที่ที่เปนศาสนสมบัติ เชนวัดวาอาราม แตไมไดมุงเนนรักษาสถานที่ซึ่งไมใชศาสนสมบัติ เชน 

กําแพงเมืองและปอมปราการโบราณ  ปราสาทราชวังตาง  ๆ  ดังเชนในชวงที่มีการเรงสราง

พระบรมมหาราชวังสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกนั้น ไดมีการเกณฑแรงงานมาขนอิฐ

เกาจากกําแพงเมือง ปอมปราการ และปราสาทราชวัง ในเกาะเมืองกรุงเกาไปเปนวัสดุในการกอสราง

พระบรมมหาราชวัง๒ และอีกคร้ังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ดังปรากฏหลักฐาน

การขนอิฐกรุงเกาอยูในบัญชีรายวันประทับตรา จ.ศ.๑๑๙๒ (ตรงกับ พ.ศ.๒๓๗๓) ในจดหมายเหตุ

รัชกาลที่ ๓ ความวา “วันแรม ๙ คํา เดือน ๙ ... เวนนายรัต กรุงเกา เกนอิดหักทํารากพรปราง 

วัดราชบุญณ ๒๐๐”๓ และภายหลังยังมีการเกณฑอิฐเพิ่มเติมอยูเร่ือย ๆ จนทําใหบรรดากําแพงเมือง 

ปอมปราการ* และปราสาทราชวังในเมืองกรุงเกาเหลือเพียงสวนรากฐาน และกองอิฐหัก กากปูน 

ทับถมอยูเปนโคกเปนเนิน๔ แตนาสังเกตวาไมปรากฏวามีการร้ืออิฐจากวัดวาอารามตาง ๆ มาใช 

เนื่องจากยังปรากฏพระปรางค เจดีย โบสถ วิหาร ใหเห็นอยูทั่วไปในปจจุบัน สะทอนใหเห็นการอนุรักษ

โบราณสถานตามแนวคิดของคนไทย ที่เนนใหความสําคัญแกการทํานุบํารุงรักษาสถานที่ที่มี

                                                        
๑กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๕๑-๕๒.) 
๒ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๔๙. 
๓จดหมายเหตุรชักาลที่ ๓ เลม ๕.  (๒๕๓๐).  หนา ๔๒. 

*กําแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา เดิมมีความยาวประมาณ ๑๒.๕ กิโลเมตร หนา ๕ เมตร สูง ๖ เมตร มีปอมปน

ประจําอยูโดยรอบจํานวน ๑๖ ปอม มีประตูเมือง ๑๘ ประตู ประตูชองกุด ๖๑ ประตู ประตูน้ํา ๒๐ ประตู รวมมีประตู

ทั้งส้ินจํานวน ๙๙ ประตู (ดูใน กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา. หนา ๙.) ปจจุบัน

แนวกําแพงเมืองอยูใตถนนอูทองและบานเรือนท่ีริมถนน เหลือสวนท่ีสมบูรณอยูบริเวณพระราชวังโบราณ สวนปอม

ปราการเหลือเพียง ๒ ปอม คือปอมเพชร และปอมประตูขาวเปลือก 
๔ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๔๙. 



 ๒๑ 

ความสําคัญทางพระพทุธศาสนา ตามความเชื่อ ความศรัทธาของสังคมไทยทีเ่ปนสังคมทีน่ับถือศาสนา

พุทธ แตยังไมเนนรักษาสถานที่สําคัญอ่ืน ๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา 
๑.๒.๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนสมัยที่เร่ิมปรากฎแนวคิดเกี่ยวกับการ

รักษาคุณคาความเปนอดีตอยางเดนชัดมากข้ึน เชนการรักษาโบราณสถานใหเปนอนุสรณสถาน การ

รักษาโบราณวัตถุใหเปนมรดกของแผนดิน และการบันทึกเหตุการณในอดีตใหปรากฏในรูปของ

ประวัติศาสตรของบานเมือง อันมีความสัมพันธกับสภาพการณของบานเมืองในขณะนั้นคือ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงดําเนินนโยบายในการติดตอคาขายรูปแบบ

ใหมกับชาติตะวันตก (การดําเนินวิเทศโศบาย) ซึ่งขณะนั้นโลกกําลังเขาสูยุคลาอาณานิคม บรรดาชาติ

มหาอํานาจตาง ๆ ไดเขาครอบครองดินแดนรอบกรุงสยาม ถือเปนภัยที่ราชสํานักเร่ิมต่ืนตัว และเร่ิม

ปรับปรุงประเทศในหลายดาน  เพื่อใหรอดพนจากการคุกคามของประเทศมหาอํานาจซึ่งมี

แสนยานุภาพเหนือกวา ราชสํานักจึงมีความพยายามในการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ เชน การยกเลิก

ขนบธรรมเนียมที่ชาติตะวันตกมองวาลาหลัง รวมทั้งรับเอาความเจริญทางวิทยาการที่เปนประโยชน

เขามาปรับปรุงประเทศ ใหเจริญทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแลว และแสดงตัววาสยามมิไดอยูภายใต

อํานาจของชาติตะวันตก 

นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังมีพระราชดําริที่ทรงริเร่ิมใหม คือ

การเสด็จประพาสไปยังหัวเมืองตาง ๆ ทั่วพระราชอาณาเขต เพื่อทอดพระเนตรสภาพบานเมือง ทรง

ตรวจราชการ และโปรดฯ ใหราษฎรเขาเฝาถวายฎีกา ซึ่งเมืองตาง ๆ ที่พระองคเสด็จไปทอดพระเนตร

นั้น ก็มักโปรดฯ ใหสรางพระราชวังหรือพลับพลาที่ประทับไว อาทิ พระนครคิรีที่เพชรบุรี พระนารายณ

ราชนิเวศนที่ลพบุรี  พระราชวังที่นครปฐม  พระตําหนักที่พระพุทธบาท  พลับพลาที่ประทับที่

สมุทรปราการ และพลับพลาที่อางศิลา ชลบุรี สําหรับที่กรุงเกา พระองคไดทรงโปรดฯ ใหสราง 

พระราชวังจันทรเกษมขึ้น และยังโปรดใหสรางพระอารามในหลายเมืองทั่วราชอาณาเขตดวย ซึ่ง

นอกจากพระองคจะไดทอดพระเนตรชีวิตความเปนอยูของราษฎรอยางใกลชิดในทางการปกครองแลว 

อีกดานหนึ่งยังเปนการแสดงการมีอธิปไตยในดินแดนตาง ๆ ของกรุงสยาม กอนที่ประเทศชาติ

มหาอํานาจอยางอังกฤษจะทําการปกปนเขตแดนที่ยึดครองจากพมา๑ เปนสวนหน่ึงของการดําเนิน 

พระบรมวิเทโศบายในการคบคาเจริญพระราชไมตรีกับประเทศมหาอํานาจตะวันตก   

มูลเหตุในการสรางพระราชวังที่ประทับตามหัวเมืองตาง ๆ ยังปรากฏชัดวามีความ

เกี่ยวของกับการเมืองระหวางประเทศ เชนกรณีการสรางพระนารายราชนิเวศนที่ลพบุรี ซึ่งมีความมุง

                                                        
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๕๒).  แนวพระราชดําริในการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว.  หนา ๓. 



 ๒๒ 

หมายเพื่อใชเปนฐานที่มั่นสํารองในกรณีที่กรุงสยามถูกรุกรานจากชาติมหาอํานาจ ดังปรากฏใน 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕ เร่ืองสถานที่ตาง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงสราง ความวา 

 
เหตุที่จะทรงสรางที่ประทับที่พระนารายณราชนิเวศนั้นปรากฏมาวา เกิดแตปรารภขึ้นในรัฐบาลวา ถา

หากจะเกิดเหตุการณเปนอริขึ้นกับฝร่ัง กรุงเทพฯ ต้ังอยูในทางที่เรือรบอาจขึ้นมาถึงได การตอสูศัตรูจะ

ลําบาก ควรจะมีราชธานีเปนที่ม่ันใหหางทางเรือรบของขาศึกอีกสักแหง ๑ เม่ือปรึกษาเลือกหาท่ีซึ่งจะ

เหมาะสําหรับเปนราชธานีใหม มีความเห็นกันวา ควรจะเอาเมืองนครราชสีมาเปนราชธานีที่ ๒ จึงโปรดให

พระบาทสมเด็จ ฯ พระปนเกลาเจาอยูหัวเด็จขึ้นไปทอดพระเนตรเมืองนครราชสีมากับเจาพระยาศรีสุริยวงศ

เม่ือปมะโรง พ.ศ.๒๓๙๙ เห็นพรอมกันวาอัตคัด ทั้งทางที่จะไปมากับกรุงเทพฯ ก็ลําบากไมเหมาะท่ีจะเปน

ราชธานี พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงระลึกถึงกระแสพระราชดําริของสมเด็จพระนารายณ

มหาราชซึ่งทรงสรางเมืองลพบุรี เปนที่ประทับเม่ือคร้ังกรุงเกา จึงโปรดใหสางที่ประทับที่เมืองลพบุรี...๑ 
 

จากขอมูลดังกลาว จึงนาเชื่อวา การสรางพระราชวังและพลับพลาที่ประทับตามหลาย ๆ 

หัวเมืองนั้น อาจเปนสวนหนึ่งในการดําเนินวิเทโศบาย มิใชเปนที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบทแต

เพียงเทานั้น  

ดังนั้น การสรางพระราชวังจันทรเกษมที่กรุงเกา ซึ่งเปนโบราณสถานในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ก็เปนไปไดวามีนัยยะในทางการเมืองระหวางประเทศดวยเชนกัน แตไมไดมีบทบาทสําคัญใน

การเปนเมืองที่มั่นสํารอง หรือเปนหลักยืนยันในอธิปไตยของไทย หากแตการสรางพระราชวังที่กรุงเกา

เปนเคร่ืองยืนยันวา เมืองกรุงเกาเปนสวนหน่ึงของประเทศสยาม ซึ่งเปนเมืองที่มีฐานะเปนศูนยกลาง

การปกครองของประเทศมาแตเดิม ที่มีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรมกับ

กรุงรัตนโกสินทร ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาประเทศสยามมีอิทธิพลอยูในดินแดนนี้มาเปนระยะเวลานาน 

เชนเดียวกับการที่พระองคทรงแสดงใหเห็นวา สุโขทัย ก็เปนอีกราชธานีหนึ่งของสยาม ซึ่งมี

ประวัติศาสตร และภาษาเปนของตนเองมานานแลว ดังที่ทรงพระราชทาน ภาพคัดลอกตัวอักษรใน

จารึกสุโขทัย สมัยพอขุนรามคําแหง (จารึกหลักที่ ๑) พรอมคําอานเปนภาษาอังกฤษ ใหแกเซอรจอหน 

เบาวริง๒ เพื่อแสดงวาประเทศสยามมีประวัติศาสตรและมีภาษาของตนใชมานานกวา ๖๐๐ ป เปนการ

นําเสนอความเจริญของประเทศสยาม ซึ่งแสดงใหเห็นวาพระองคทรงรูเทาทันชาวตะวันตก และเปน

การประกาศใหโลกรูวาประเทศสยามก็เปนดินแดนที่มีความเปนอารยะ มิใชเปนชนปา  

                                                        
๑ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕.  (๒๕๔๒).  หนา ๒๙๐. 
๒เบาวริง, จอหน.  (๒๕๔๗).  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เลม ๑.  แปลโดย อนันต ศรีอุดม, กัณฐิ

กา ศรีอุดม, พีรศรี โพวาทอง.  หนา ๑๔. 



 ๒๓ 

กรุงเกา จึงเปนเมืองโบราณที่สามารถยืนยันประวัติศาสตรอันยาวนานของสยาม และ

กอใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสงวนรักษาโบราณสถานไวเปนอนุสรณสถานของชาติ ดังเชนการที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหกอสรางปราสาทข้ึนบนฐานพระที่นั่ง 

สรรเพชญปราสาทในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา และจะทําจารึกพระนามพระมหากษัตริยที่ทรงปกครอง

กรุงศรีอยุธยาไวเปนอนุสรณสถาน สําหรับบวงสรวงสังเวยถวายพระมหากษัตริยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง

พระองคทรงมีพระราชดําริ “จะใหปรากฏอยูส้ินกาลนาน”๑ แมจะกอสรางไมเสร็จเนื่องจากส้ินรัชกาล

เสียกอน แตก็แสดงใหเห็นถึงความพยายามสรางอนุสรณสถาน บอกเลาเร่ืองราวในอดีตของบานเมือง 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหมีการปฏิสังขรณพระอาราม

ตาง  ๆ  ในกรุงเกาหลายแหง  ซึ่ งมักเปนพระอารามที่มีความเกี่ยวของแกพระราชวงศ  อาทิ  

วัดสุวรรณดาราราม วัดพนัญเชิง วัดเสนาสนาราม วัดขุนแสน เปนตน ซึ่งในการปฏิสังขรณวัดขุนแสน

นั้น ไดมีการแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมภาคประชาชนในการรักษาแหลงศิลปกรรมของทองถิ่นอยาง

ชัดเจนคือ วัดขุนแสน เปนวัดที่ต้ังอยูในยานชุมชนบริเวณหัวรอ เปนพระอารามที่มีความเก่ียวของกับ

พระบรมราชวงศจักรี๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ ทรงทอดพระเนตรเห็นวาพระอารามมีสภาพ

ชํารุดทรุดโทรม จึงโปรดฯ ใหพระยาราชสงครามเปนแมงาน ใหกอพระเจดียใหญครอบพระเจดีย

ของเดิม และปฏิสังขรณพระวิหารหลวงสําหรับพระเจดียและกําแพง ซึ่งในการปฏิสังขรณวัดขุนแสนนี้

เอง มีราษฎรชาวกรุงเกาหลายคนมีความศรัทธาตอพระเจดียวัดขุนแสน พระองคจึงพระราชทานโอกาส

ใหราษฎรชาวกรุงเกาไดมีสวนรวมในการพระราชกุศล โดยบริจาคทรัพยตามกําลังดวยความสมัครใจ 

เพื่อรวมปฏิสังขรณวัดขุนแสนคร้ังนี้ดวย แมการปฏิสังขรณมิทันสําเร็จ ก็ส้ินรัชกาลและปลอยคางอยู

เพียงนั้นก็ตาม อยางไรก็ดีการบูรณะวัดขุนแสนเปนตัวอยางที่สําคัญ ที่แสดงใหเห็นวารัฐบาล โดย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความสนับสนุนแกการมีสวนรวมภาคประชาชนในการ

รวมทํานุบํารุงรักษาพระอารามในทองถิ่นของตน อันแสดงถึงแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานภาค

ประชาชนของสังคมไทยในสมัยนี้ 

การสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนในการรักษาโบราณสถานนั้น ยังไดปรากฏอยาง

ชัดเจนใน “หมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด” (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ข.) ซึ่งเปนหมายรับส่ัง

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั เกี่ยวกับการดูแลรักษาพุทธศาสนสถาน ใหราษฎรในทองที่

ตาง ๆ รวมสอดสองดูแลวัดที่อยูในละแวกบานเรือน ปองกันมิใหเกิดการลักลอบขโมยส่ิงของมีคาในวัด 

อันประกอบดวย โบสถ วิหาร เจดีย และพระพุทธรูป โดยหากพบเห็นรองรอยการขุดทําลายภายในวัด 

                                                        
๑ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕.  (๒๕๔๒).  หนา ๒๘๘. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๓๑๐. 



 ๒๔ 

ใหรีบแจงแกเจาหนาที่บานเมือง มิเชนนั้นจะมีโทษปรับเงินเพื่อนํามาซอมแซมวัดที่ไดรับความเสียหาย 

แสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีความมาตรการปองกันเหตุลักขโมยอัน

กอใหเกิดความเสียหายแกวัด ซึ่งถือเปนสาธารณสมบัติของสังคมที่มีคุณคา ทั้งการเปนศูนยรวมทาง

จิตใจของพุทธศาสนิกชน และเปนแหลงศิลปกรรมของทองถิ่นที่สําคัญ เพราะวัดแตละแหงมักกอสราง

อยางวิจิตรบรรจง และมีความปราณีตที่ควรแกการรักษาไวเปนมรดกสืบไป พระองคจึงมีนโยบายที่

เกี่ยวกับการอนุรักษศาสนสถานของทองถิ่น ดวยการใหคนในทองถิ่นมีหนาที่ในการดูแลเอาใจใส ตรวจ

ตราและรักษาสมบัติภายในวัด ดังเชนกรณีการปฏิสังขรณวัดขุนแสนที่เมืองกรุงเกา เปนการสนับสนุน

การมีสวนรวมภาคประชาชนที่เปนตัวอยางใหเห็นอยางชัดแจง ในการรักษาศาสนสถานใหคงอยูสืบไป  

เหตุผลที่คนในทองถิ่นตองรวมกันดูแลวัด เพราะส่ิงกอสรางภายในวัดเปนส่ิงที่คนรุนกอน

สรางไว แมจะมีความเกาแกแตก็ยังเปนคุณคาของเมือง ดังพระราชดําริที่ปรากฏในหมายประกาศเขต

รังวัดผูรายขุดวัด พ.ศ. ๒๓๙๔ วา “...ของที่เปนของทานทําไวสรางไวแตกอนดวยอิฐ ปูน ศิลาใดๆ ใหญ

ก็ดี เล็กก็ดี ถึงจะครํ่าคราชํารุดทรุดโทรมไปแลว ก็ยังเปนเคร่ืองประดับพระนครอยู”๑ กรรณิการ สุธี

รัตนาภิรมย ไดวิเคราะหการรักษาไวใหเปน “เคร่ืองประดับนคร” อยางนาสนใจวานาจะมีนัยยะทาง

สังคมและการเมือง  ภายใตภาวะกดดันจากชาติตะวันตกในเวลานั้น  ซึ่ ง รัฐบาลจําตองใช

พระพุทธศาสนาในการสรางความแข็งเกรงแกสถาบันและชาติ เพื่อตอบรับกับกระแสวัฒนธรรม

ตะวันตกที่เขามา๒  

จากที่กลาวแลวนั้น แสดงใหเห็นวาแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานของคน

ไทยในชวงหลังเสียกรุงศรีอยุธยานั้น มาจากพ้ืนฐานความเช่ือของคนไทยที่มีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ที่มีความเชื่อในเร่ืองบุญกุศลในการทํานุบํารุงศาสนสถานใหคงอยูสืบไป เม่ือเขาสูยุค

ลาอาณานิคม แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานของคนไทยเร่ิมมีปจจัยทางการเมืองระหวางประเทศ

เขามาเกี่ยวของ ที่รัฐบาลสยามพยายามแสดงความเปนเจาของประเทศ ที่คนไทยปกครองดินแดนนี้มา

ยาวนาน มีภาษาเปนของตนเอง มีความเปนอารยะมิใชชนปา และไมอยูภายใตอํานาจของชาติหนึ่ง

ชาติใด การแสดงออกซึ่งความเปนอารยะนี้เอง จึงทําใหสังคมไทยสมัยนี้เร่ิมมีความสนใจในการศึกษา

ประวัติศาสตรของชาติ จึงเร่ิมที่จะรักษาโบราณสถานที่ถือเปนสมบัติของแผนดิน ที่ประชาชนทุกคน

ตองมีสวนรวมในการรักษาดูแล ทํานุบํารุง ใหคงอยูเปนหลักฐานยืนยันความรุงเรืองในอดีตของชาติที่

สืบทอดมายังปจจุบัน 
 

                                                        
๑ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๘).  ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔.  หนา ๕๐-๕๑. 
๒กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๖๑. 



 ๒๕ 

๒.สมัยมณฑลกรุงเกา พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๔๗๖ 
สมัยมณฑลกรุงเกา คือชวงเวลาที่มีการจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยรวม ๘ 

เมืองในบริเวณภาคกลางข้ึนเปนมณฑล โดยมีศูนยกลางการปกครองมณฑลอยูที่กรุงเกา มีระยะเวลา

ต้ังแต พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๗๖ ซึ่งชวงเวลานี้มีความสําคัญทั้งตอการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถานเปนอยางมาก เนื่องจากเปนชวงที่ชุมชนเมืองกรุงเกาเติบโตข้ึนรวดเร็วในฐานะที่เปน

ศูนยกลางของเมืองกรุงเกาและของมณฑลกรุงเกา ในขณะเดียวกันก็มีส่ิงที่ทําใหรัฐมีความจําเปนที่

จะตองศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของชาติควบคูไปดวย เปนเหตุใหมีการดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานแบบสากลข้ึนในเกาะเมือง จึงเทากับวาในระยะนี้กรุงเกาเปนเมืองสําคัญที่มีฐานะเปนทั้ง

ศูนยกลางการปกครองในระดับมณฑล และเปนแหลงศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีที่สําคัญของ

ชาติในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงนาสนใจวาในสมัยมณฑลกรุงเกา รัฐบาลสมัยตาง ๆ ไดจัดสรรพื้นที่

บริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลอยางไร ระหวางการสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองใหเจริญกาวหนา 

กับการสงวนรักษาโบราณสถานอันเปนสมบัติของแผนดิน ดังที่จะนําเสนอรายละเอียดตอไป แตกอนที่

จะทราบวาการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในสมัยมณฑลกรุงเกาเปนเชนไร ควร

ทําความเขาใจกับการที่กรุงเกามีฐานะเปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลพอสังเขป เพื่อใหทราบ

ความสําคัญของการที่กรุงเกามีฐานะเปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลเสียกอน ดังนี้คือ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนชวงที่มีการปฏิรูปประเทศหลายดาน 

เพื่อใหมีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ  ที่ปรากฏไดชัดเชน  การเปลี่ยนแปลง

ขนบธรรมเนียมในราชสํานัก การเลิกระบบทาส การประยุกตใชวิทยาการสมัยใหม หนึ่งในนั้นคือการ

ปฏิรูปการปกครองแผนดิน ใน พ.ศ.๒๔๓๕  โดยในการปกครองสวนภูมิภาค รัฐบาลไดใชการปกครอง

ระบบมณฑลเทศาภิบาล และจัดต้ังมณฑลเทศภิบาลคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๔๓๗  เปนการปกครองโดยจัด

ใหมีหนวยบริหารราชการ อันประกอบดวยตําแหนงขาราชการตางพระเนตรพระกรรณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนที่ไวใจของรัฐบาล รับแบงภาระของรัฐบาลกลางออกไป

ดําเนินการในสวนภูมิภาค เปนการปกครองประชาชนอยางใกลชิด เพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขอยางทั่วถึง 

ในขณะเดียวกันตองใหเกิดคุณประโยชนแกประเทศชาติดวย มีการแบงการปกครองเปนลําดับชั้น  คือ 

มณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน๑ 

กรุงเกา ไดรับการจัดต้ังใหเปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลกรุงเกา ซึ่งไดจัดต้ังข้ึนเมื่อ

เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๓๘ คร้ังแรกไดรวม ๘ หัวเมืองเขาดวยกัน ประกอบดวย กรุงเกา อางทอง 

                                                        
๑กมล ม่ันภักดี, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๖).  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  

หนา ๔๒. 



 ๒๖ 

สระบุรี ลพบุรี พระพุทธบาท พรหมบุรี อินทรบุรีและสิงหบุรี ภายหลังไดรวมเมืองพระพุทธบาทเขากับ

เมืองสระบุรี และรวมเมืองพรหมบุรี อินทรบุรีเขากับเมืองสิงหบุรี ในที่สุดมณฑลกรุงเกาจึงประกอบดวย 

๕ เมือง คือ กรุงเกา อางทอง สระบุรี ลพบุรี และสิงหบุรี  

ปจจัยที่ กรุงเกา ถูกเลือกใหเปนศูนยกลางของมณฑล อาจมาจากหลายปจจัย เชนการที่เปน

ชุมชนใหญ ต้ังอยูในชัยภูมิที่สะดวกตอการคมนาคม สามารถเดินทางจากกรุงเทพมายังกรุงเกา และ

จากกรุงเกาไปยังหัวเมืองอ่ืน ๆ ไดสะดวก ประกอบกับการที่กรุงเกามีฐานะเปนเมืองหลวงเกาดวยจึง

อาจเปนอีกเหตุผลที่ทําใหไดรับเลือกเปนศูนยกลางของมณฑล นอกจากนั้น กรุงเกาเปนเมืองที่อยูไม

ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และขณะที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระราชวังบางปะอิน ก็

สามารถเสด็จพระราชดําเนินตรวจราชการที่มณฑลกรุงเกาไดสะดวก  

ที่ทําการมณฑลกรุงเกาต้ังอยูที่พระราชวังจันทรเกษม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงโปรดใหปรับปรุงพระราชวังจันทรเกษมทีม่ีการสรางคางมาต้ังแตรัชกาลกอน ไวสําหรับใช

เปนที่ทําการมณฑล ดวยเหตุที่ในเวลานั้น พระราชวังจันทรเกษมเปนสถานที่ของราชการสําคัญที่ต้ังอยู

ในเมือง มีพื้นที่ใชสอยกวางพอสมควรแกการปฏิบัติงานบริหารราชการมณฑล มีอาคารหลายหลัง และ

มีร้ัวรอบแข็งแรงพรอมอยูแลว  

ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกาพระองคแรกคือ พระเจานองเธอ กรมหมื่นมรุพงษ

ศิริพัฒน* ปฏิบัติหนาที่เปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกาจนถึง พ.ศ.๒๔๔๖ จากนั้นยายไปเปน

ขาหลวงพิเศษเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี และใหพระยาโบราณบุรานุรักษ** ซึ่งเปนขาราชการผูมี

ความสามารถ ข้ึนเปนผูร้ังตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาล กระทั่ง พ.ศ.๒๔๔๙ พระยาโบราณบุรานุรักษ

ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรใหเปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา๑  

                                                        
*พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นมรุพงษศิริพัฒน (บางแหงเขียนเปน สิริพัฒน) ภายหลังทรงดํารงพระ

อิสริยยศเปนพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนมรุพงษศิริพัฒน ทรงเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกาพระองคแรก 

**พระยาโบราณบุรานุรักษ หรือ พระยาโบราณราชธานินทร เปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกาที่ยาวนาน

ที่สุด และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในมณฑลกรุงเกา ทั้งในดานการบริหารราชการเมือง รวมทั้งดานประวัติศาสตรและ

โบราณคดี  

พ.ศ.๒๔๓๙  ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรหลวงอนุรักษภูเบศร ตําแหนงขาหลวงมหาดไทย 
พ.ศ.๒๔๔๑  ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระอนุรักษภูเบศร ตําแหนงผูรักษากรุงศรีอยุธยา 

พ.ศ.๒๔๔๔ ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระยาโบราณบุรานุรักษ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา 

พ.ศ.๒๔๔๖  ดํารงตําแหนงเปนผูร้ังสมุหเทศภิบาลมณฑลกรุงเกา 

พ.ศ.๒๔๔๙ ดํารงตําแหนงเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา 

พ.ศ.๒๔๕๕ ไดรับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระยาโบราณราชธานินทร สยามมินทรภักดี พิริยะพาหะ 
๑ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕.  (๒๕๔๒).  หนา ๑๙. 



 ๒๗ 

การบริหารงานของมณฑลกรุงเกาดําเนินไปดวยดี จนทําใหมณฑลกรุงเกามีบทบาทเปน

มณฑลตัวอยางใหแกมณฑลอ่ืน ๆ ในหลายดาน เนื่องจากรัฐบาลใชกรุงเกาเปนแหลงทดลองโครงการ

ใหม ๆ อาทิ การทดลองเลือกต้ังกํานันผูใหญบานที่อําเภอบางปะอิน๑ การต้ังศาลมณฑลแหงแรกของ

ประเทศ๒  การจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดกรมการอําเภอที่กรุงเกา๓  การทดลองออกโฉนดที่ดิน และการต้ัง

สํานักงานที่ดินเมืองกรุงเกาเปนแหงแรกในประเทศไทย๔ และเหตุที่มณฑลกรุงเกาเปนแหลงทดลอง

โครงการใหม ๆ เพราะเปนมณฑลที่ต้ังอยูใกลเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เสด็จมาทอดพระเนตรกิจการของมณฑลไดสะดวก  

การที่กรุงเกาเปนศูนยกลางของการปกครองของมณฑลกรุงเกา และยังเปนมณฑลตัวอยาง

ในการพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น ประกอบกับมีภูมิประเทศที่เปนชุมทางแมน้ําหลายสายนั้น 

เปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหกรุงเกาไดรับความเจริญข้ึนมาก ดังมีสถานที่ราชการ สถานศึกษาหลายแหง 

และมีตลาดการคาแหงใหญต้ังอยูในตัวเมือง ซึ่งจะมีสวนทําใหผูคนจากตางพื้นที่ เดินทางเขามาติดตอ

และต้ังถิ่นฐานอยูในกรุงเกามากข้ึนดวย 

การพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และ

ปริมณฑลในชวงมณฑลกรุงเกา มีรายละเอียดดังนี้ 
๒.๑ ลักษณะของชุมชนเมอืงในสมัยมณฑลกรุงเกา 
สมัยมณฑลกรุงเกาเปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองในละแวกเกาะเมืองมีการเติบโตขึ้น เนื่องจาก

การที่กรุงเกามีฐานะเปนศูนยกลางการปกครองของมณฑลที่มีความสําคัญ โดยมีปจจัยเกื้อหนุนตาง ๆ 

ทั้งในดานการคมนาคมที่สะดวกและอยูใกลเมืองหลวง รวมทั้งการเปนเมืองที่มีบทบาทเปนมณฑล

ตัวอยางในทางการปกครอง ดังที่ไดกลาวแลว ในสวนนี้ผูวิจัยจะอธิบายใหทราบวา ลักษณะของชุมชน

เมืองกรุงเกาเปนเชนไร มีความเจริญในดานตาง ๆ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา อยางไร 

และเมื่อชุมชนเมืองในละแวกเกาะเมืองเติบโตมากข้ึน ทางฝายปกครองไดจัดการชุมชนเมืองอยางไร

ในชวงที่แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลเร่ิมแพรหลายเขามามากในระยะนี้ 
๒.๑.๑  การคมนาคมในบริเวณเกาะเมือง  
ลักษณะการคมนาคมของเมืองกรุงเกานั้น จะมีผลตอลักษณะของการเติบโตของชุมชน

เมือง เนื่องจากการที่ชาวกรุงเกานิยมเดินทางโดยเรือเปนหลัก ทําใหชาวเมืองมีความนิยมใชที่ดิน

บริเวณริมแมน้ํามากกวาบริเวณตอนในเกาะเมือง ที่จะสงผลใหลักษณะชุมชนเมืองขยายออกไปตาม

                                                        
๑บุหงา วัฒนะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๑).  พระพุทธเจาหลวงกบัชาวกรุงเกา.  หนา ๑๕๗. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๑๕๙. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๑๔๑. 
๔บุหงา วัฒนะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๑).  พระพุทธเจาหลวงกบัชาวกรุงเกา.  หนา ๓๖. 



 ๒๘ 

ลําน้ํา ทั้งบานเรือน ตลาดรานคา และสถานท่ีราชการตาง ๆ ซึ่งการที่ชาวเมืองมีความตองการใชที่ดิน

บริเวณดานในเกาะเมืองนอย จึงเปนสวนสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหชุมชนเมืองสมัยมณฑลกรุงเกามี

การรุกลํ้าโบราณสถานเพื่อจับจองเปนที่อยูอาศัยนอยดวยเชนกัน ลักษณะของการคมนาคมของกรุง

เกามีลักษณะดังนี้ 

เมืองกรุงเกามีสภาพภูมิศาสตรที่เอ้ือตอการคมนาคม คือมีแมน้ําและลําคลองจํานวนมาก 

โดยมีแมน้ําสายหลัก ๓ สาย ผานตัวเมืองประกอบดวยแมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรี และ

ยังมีคลองยอยตาง ๆ ซึ่งเชื่อมโยงเปนเครือขายทั่วถึงกัน ทําใหสามารถเดินทางโดยเรือไปมาหาสู 

ระหวางตัวเมืองกรุงเกากับเมืองอ่ืน ๆ ได โดยบริเวณหนาพระราชวังจันทรเกษมเปนทาเรือโดยสาร

ระหวางเมือง สวนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมาที่มีการสรางเลียบผานตัวเมืองกรุงเกาในสมัยนี้

นั้นยังไมเปนที่นิยมของชาวเมืองมากนักเพราะมีคาใชจายแพงกวาการเดินทางโดยเรือ๑  

สวนการคมนาคมในละแวกเกาะเมืองนั้น ชาวเมืองกรุงเกาก็ยังนิยมเดินทางโดยเรือ

เชนกัน เนื่องจากบานเรือน ที่อยูอาศัย ตลอดจนสถานที่ราชการตาง ๆ ของเมือง มักต้ังอยูตามริมลําน้ํา 

ผูคนจึงนิยมเดินทางโดยใชเรือ ดังนั้น ลักษณะการคมนาคมของเมืองกรุงเกา ที่นิยมการเดินทางโดย

เรือ และใชแมน้ําและคลองเปนเสนทางคมนาคมนี้ จึงมีสวนสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหชุมชนเมืองกรุง

เกาขยายตัวออกไปตามลําน้ํา และมีความตองการใชที่ดินบริเวณริมแมน้ํามากกวาบริเวณตอนในเกาะ

เมือง  
๒.๑.๒ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองและปริมณฑล  
ในสมัยนี้เร่ิมมีการทดลองออกโฉนดที่ดินเพื่อเปนหลักฐานในการถือครองกรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินคร้ังแรก  ที่ตําบลวัดยมและตําบลบานแปง อําเภอบางปะอิน แขวงเมืองกรุงเกา และมีการตั้ง

สํานักงานที่ดินเมืองกรุงเกา เม่ือวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๔ ชื่อวา “หอทะเบียนเมืองกรุงเกา” 

ต้ังอยูที่หอสภาคารราชประยูร ในพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเปนสํานักงานที่ดินแหงแรกของประเทศไทย 

และมีพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินคร้ังแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๔๒ ตอมามีการประกาศต้ังกรม

ทะเบียนที่ดินข้ึนในกระทรวงเกษตราธิการ และใหสรางหอทะเบียนเมืองกรุงเกาข้ึนเปนการถาวรที่ริม

ถนนรอบกรุง ไมไกลจากที่ทําการมณฑลมณฑลกรุงเกา โดยเปดทําการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ.

๒๔๔๖ เปนตนมา และมีการประกาศแจกโฉนดที่ดินตําบลตาง ๆ ในแขวงเมืองกรุงเกา โดยมีการ

ประกาศบอกลวงหนาในการออกโฉนด ใหราษฎรผูเปนเจาของที่ดินมาแจงแกขาหลวงเกษตร เพื่อที่เจา

พนักงานจะไดสํารวจที่ดินและเตรียมออกโฉนดให  

                                                        
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๕๐.  
๒บุหงา วัฒนะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๑).  พระพุทธเจาหลวงกบัชาวกรุงเกา.  หนา ๓๔-๓๖. 



 ๒๙ 

เดิมกอนที่จะมีการแจกโฉนดที่ดินนั้น ประชาชนก็ยังมีสิทธิในการครอบครองท่ีดิน โดย

รัฐบาลไดเรียกเก็บเงินอากรคาที่ แตละเวนมิไดเก็บอากรในบริเวณโบราณสถานที่สวนใหญเปนวัดราง 

ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก* เพราะวาที่ดินวัดรางถือเปนที่ดินศาสนสถาน สังคมไทยมีคติความเช่ือวาไม

ควรหาผลประโยชนจากศาสนสถานมาเปนของตน แมแตการเก็บอากรในที่วัดรางใหเปนของทาง

ราชการก็ตาม ทําใหมีประชาชนสวนหนึ่งเขาไปอาศัยที่วัดราง ปลูกเรือน ทําไรสวน เผาฟน บางมีการ

นําอิฐเกาจากวัดรางไปใช พระยาโบราณราชธานินทรเม่ือยังเปนปลัดเทศาภิบาล ไดเสนอขาหลวง

เทศาภิบาลใหดําเนินการเก็บอากรที่ดิน และเก็บเงินคาจอดแพแกประชาชนที่อาศัยอยูในเรือ-แพริมน้ํา

หนาวัด โดยอากรที่เก็บไดจากราษฎรนั้น ถาเก็บจากวัดที่มีพระสงฆก็จะนําเงินจํานวนที่เก็บไดไปถวาย

บํารุงวัด สวนอากรที่เก็บไดจากที่วัดรางทั้งมวล ก็จะนํามาเปนเงินพระราชกุศลสําหรับใชปฏิสังขรณ 

รักษาวิหาร-เจดีย ตาง ๆ และยังหามมิใหมีการนําอิฐเกาจากวัดรางไปใช๑ แสดงใหเห็นถึงลักษณะใน

การจัดการที่ดินในเกาะเมืองของมณฑลกรุงเกาในระยะนี้ไดเปนอยางดีคือ มีการอนุญาตใหราษฎรเชา

ที่ตามวัดรางอาศัยอยูและทํามาหากินได แตก็มีการสงวนหามมิใหมีการร้ืออิฐจากวัดรางไปใช 

เมื่อรัฐบาลมีการแจกโฉนดที่ดินอยางเปนทางการในอําเภอรอบกรุงซ่ึงคลอบคลุมพื้นที่ใน

เกาะเมืองทั้งหมดนั้น ก็มีการออกโฉนดในตําบลตาง ๆ รอบเกาะเมือง อาทิ ตําบลลุมภาลี (ปจจุบันคือ 

ตําบลลุมพลี) ตําบลสวนพริก ตําบลบานใหมมะขามหยอง ตําบลภูเขาทอง ตําบลบานปอม  

ตําบลไผลิง ตําบลกระมัง ตําบลเกาะลอย ที่ดินสวนใหญเหลานี้เปนทุงนากวางขวางนอกเกาะเมือง 

สวนในเกาะเมืองไดออกโฉนดในตําบลหอรัตนไชย ตําบลหัวรอ ตําบลตําหนักแพ ตําบลประตูจีน แลวมี

กําหนดใหราษฎรมารับโฉนดที่ทางการออกให ที่หอทะเบียนที่ดินกรุงเกา ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.

๒๔๔๙  

ตอมารัฐบาลไดมีนโยบายสงวนรักษาโบราณสถานในเกาะเมือง เร่ิมจากการเตรียมการ

จัดพระราชพิธีรัชมงคลที่พระราชวังโบราณกรุงเกาที่มีข้ึนในระหวาง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.

๒๔๕๐ รัฐบาลไดขอคืนที่ดินริมน้ําบริเวณพระราชวังโบราณเพื่อใชเปนสถานที่จัดพระราชพิธีและสงวน

ที่ดินบริเวณนี้ไวสืบไป โดยชดเชยเงินใหแกผูครอบครองที่ดินบริเวณพระราชวังโบราณ เปนคาตอบแทน

ในการเวนคืนที่ดินดวย๒ ซึ่งภายหลังพระราชพิธีรัชมงคล รัฐบาลมีนโยบายจะจัดใหกรุงเกาเปนเมือง

โบราณสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง๓ และตอมาไดมีการจัดใหที่ดินในเกาะเมืองภายในแนว

                                                        
*พระยาโบราณราชธานินทรเม่ือยังเปนปลัดเทศาภิบาลสํารวจไววามีวัดรางในเกาะเมืองมากถึง ๕๔๓ วัด 
๑ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๒๒-๒๔. 
๒กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  (๒๕๒๗).  จดหมายเหตุพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ศ.๑๒๖,๑๒๗.  

หนา ๗-๘. 
๓ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๕๓. 



 ๓๐ 

กําแพงเมือง (แนวถนนอูทอง) เปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินและท่ีวัดราง ไมใหเอกชนถือสิทธิ์

ครอบครอง   

นอกจากในเกาะเมืองจะถูกสงวนเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินแลว ที่ดินในเกาะ

เมืองกรุงเกา บริเวณตลาดหัวรอ-พระราชวังจันทรเกษม และบริเวณปอมเพชร เปนที่ของราชการ ซึ่ง

เปนที่ดินของพระคลังขางที่ ประชาชนชาวกรุงเกาจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินอยูตามริมแมน้ํานอกแนวกําแพง

เมืองเทานั้น ซึ่งชาวเมืองก็นิยมอาศัยอยูในแพตามลําน้ํา หรือปลูกเรือนริมแมน้ําเพราะสะดวกตอ

การคาขายและการเดินทางอยูแลว สวนพื้นที่ปริมณฑลของเกาะเมืองสวนใหญเปนทุงกวางสําหรับทํา

นาจึงมีผูคนอาศัยอยูเบาบาง แตจะมีผูคนอาศัยอยูแตตามริมลําคลอง ซึ่งจะสะดวกตอการใชน้ําและ

การคมนาคม 

ดังจะเห็นไดวาในสมัยนี้ ที่ดินในเกาะเมืองประกอบดวย ๓ สวน คือ พื้นที่สําหรับอยูอาศัย 

พื้นที่สําหรับราชการ และพื้นที่สําหรับโบราณสถาน (ที่วัดราง) การกําหนดพื้นที่เชนนี้แสดงใหเห็นถึง

การจัดสรรที่ดินสําหรับเกาะเมืองกรุงเกาซึ่งเปนที่ต้ังของโบราณสถานจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงการ

สงวนที่ดินซ่ึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ไมใหประชาชนเขาใชพื้นที่ของวัดรางได

อีก และยังเปนการควบคุมการเติบโตของชุมชนที่จะมีข้ึน ใหขยายออกไปอยูรอบนอกเกาะเมือง 
๒.๑.๓ ลักษณะผังเมืองกรุงเกา 
ลักษณะผังเมืองกรุงเกาไดถูกกําหนดดวยแมน้ําและคลอง ซึ่งเปนเสนทางการคมนาคม

หลักของเมือง  และหลอเ ล้ียงชีวิตชาวเมืองกรุงเกา  ตัวเมืองต้ังอยู ริมแมน้ําปาสัก  ทางดาน

ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง ศูนยกลางของเมืองคือที่พระราชวังจันทรเกษมซึ่งใชเปนที่ทําการ

มณฑลกรุงเกา และรอบๆ ที่ทําการมณฑลก็ประกอบไปดวยแหลงชุมชน ยานการคา และสถานที่

ราชการตาง ๆ ต้ังรวมอยูดวยกัน ดังจะกลาวตอไปนี้ 
๒.๑.๓.๑ แหลงชุมชนและยานการคาสมัยมณฑลกรุงเกา 
สมัยมณฑลกรุงเกา ผูคนยังมีความนยิมอยูอาศัยตามริมแมน้ํามาแตด้ังเดิม สวนใหญ

อาศัยอยูในเรือนแพ ตามที่คารล บ็อค นักธรรมชาติวิทยาที่ทองเที่ยวผจญภัยมายังกรุงเกา กลาวถึง

บานเรือนของชาวเมืองวา “...ที่แปลกก็คือบานชองสวนใหญเปนเรือนแพมากกวาบานบนฝง ทั้งมีเรือ

คาขายมาก...”๑ สวนพื้นที่ในเกาะเมือง มีชาวบานบางกลุม เขาไปอยูอาศัย ทําไรทําสวนผลไมตามที่

ตาง ๆ บางเชน บางคนเขามาทําสวนในพระราชวังและวัดราง๒ แตก็เปนเฉพาะบริเวณที่ดินริมแมน้ํา

เทานั้น เมื่อทางราชการประกาศสงวนที่ดินในเกาะเมืองต้ังแตหลังแนวกําแพงเมืองโบราณใหเปนที่ 

                                                        
๑เสถียร พันธรังษี.  (๒๕๕๐).  ทองถ่ินสยามยุคพระพุทธเจาหลวง.  หนา ๖๑. 
๒ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕.  (๒๕๔๒).  หนา ๔๗. 



 ๓๑ 

สาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดราง จึงไมใหเอกชนถือกรรมสิทธิ์ครอบครองทีดิ่น สวนพื้นที่ใจกลาง

เกาะเมืองก็ยังคงเปนปารก เต็มไปดวยซากปรักหักพังของอาคารโบราณซึ่งถูกมูลดินทับถม 

การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง ไดทรงเลือกพระราชวังจันทร

เกษมเปนที่ทําการมณฑลกรุงเกา ทําใหมีสถานที่ราชการต้ังอยูในละแวกนี้หลายแหงและยานนี้ได

กลายเปนศูนยกลางของตัวเมืองนั้น ทําใหมีการติดตอคาขาย จนเปนยานชุมชนและเปนยานการคา

แหงใหญของเมืองกรุงเกา มีแพรานคาอยูหนาแนน เรียงรายไปตามลําน้ํา ต้ังแตหนาพระราชวังจันทร

เกษมข้ึนไปตามลําน้ําถึงหนาวัดตองปุ และมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยขยายตัวจากหนา

พระราชวังจันทรเกษมลงมาทางใตอีกจนถึงปากคลองทราย*๑ ชี้ใหเห็นวาการคาขายที่ตลาดน้ํายานหัว

รอนั้นเฟองฟูมาก เพราะรวมแลวมีแพรานคาเรียงรายติดตอกันเปนระยะทางยาวกวา ๑.๕ กิโลเมตร** 

และมีแนวโนมจะขยายพื้นที่ออกไปเร่ือย ๆ อีกดวย นอกจากนั้นแลวยังมีตลาดน้ํายอยๆ ต้ังอยูในยาน

หัวแหลม และยานปอมเพชรอีกสองแหง บริเวณเหลานั้นเปนยานที่แมน้ําสองสายมาสบกัน จึงเหมาะ

แกการพบปะคาขาย 

สวนตลาดบกที่ต้ังอยูในเกาะเมือง ก็มีตลาดหัวแหลม ตลาดหนาวัดสุวรรณดาราราม

บริเวณยานปอมเพชร และตลาดหัวรอ สําหรับตลาดบกในยานหัวรอซึ่งต้ังอยูบริเวณใกลเคียงยาน

ตลาดน้ํา ตรงหัวมุมของเกาะเมืองเปนที่ต้ังของตลาดบก ซึ่งเปนบริเวณที่เหมาะแกการคาขายมากกวา

ตลาดบกแหงอ่ืน ๆ เนื่องจากอยูใกลตัวเมือง มีการเดินทางติดตอคาขายอยางจอแจอยูเสมอ จึงไดรับ

การดูแลจากผูปกครองเมืองและยกเปนที่ของพระคลังขางที่ ดังนั้นสมัยมณฑลกรุงเกา ตลาดหัวรอเปน

ยานการคาทางบกที่ใหญที่สุดในเกาะเมือง คือมีทั้งรานคาขายของและตลาดแผงลอย  และมีโรง

มหรสพ*** สําหรับแสดงง้ิว หรือลิเก นอกจากนี้ยังมีโรงบอนเบ้ีย โรงเหลา โรงยาฝน โรงรับจํานํา รวมถึง

                                                        
*คลองทราย  เดิมเปนคลองลัด เร่ิมจากหัวเกาะลอยที่หนาวัดตองปุ แลวลงไปทางทิศตะวันออกของเกาะ

ลอย ไปบรรจบกับแมน้ําปาสักที่ทายเกาะ ตอมามีการขุดคลองทรายใหกวางและลึกขึ้น เพื่อแบงการไหลของ

กระแสน้ํา มิใหไปปะทะตล่ิงหนาพระราชวังจันทรเกษม ในเวลาตอมาคลองทรายจึงมีสภาพเปนลํานํ้ากวางใหญ แม

น้ําปาสักจึงเปล่ียนเสนทางไหลมายังทางน้ีแทน (ดังนั้นแมน้ําชวงที่ไหลผานหนาพระราชวังจันทรเกษมในปจจุบัน จึง

ควรเปนแมน้ําลพบุรี) 
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๒๗).  เรื่องเกี่ยวกับพระนครศรีอยุธยา.  ไมปรากฏเลขหนา. 

**คํานวนระยะทางจากโปรแกรมภาพถายดาวเทียม กูเกิลเอิรธ (Google Earth) 

***พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวา โรงมหรสพ วาหมายถึง 

สถานที่สําหรับเลนมหรสพ เชน งิ้ว ลิเก ละคร ภาพยนตร เพื่อเก็บเงินจากคนดู ไมวาจะปลูกเปนตึก เรือน โรง หรือ

กระโจมและท่ีปลูกกําบังอยางใด ๆ 



 ๓๒ 

โรงโสเภณีเพียบพรอมดวย๑ ตลาดหัวรอจึงเปนแหลงพบปะของผูคน และเปนแหลงเริงรมยของ

เมืองกรุงเกา ซึ่งตลาดบกทั้งหลายเหลานี้ ตางต้ังอยูริมแมน้ํารอบ ๆ เกาะเมือง โดยไมปรากฏวามียาน

คาขายต้ังอยูดานในเกาะเมืองเลย เพราะพื้นที่ในเกาะเมืองยังถูกปลอยรางไวอยู 
๒.๑.๓.๒ สถานที่ราชการและสถานศึกษาในเมืองกรุงเกา  
ระยะแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดใหมีการต้ังมณฑลกรุง

เกาในพ.ศ.๒๔๓๘ นั้น ยังไมไดใชพระราชวังจันทรเกษมเปนสถานท่ีทําการมณฑลต้ังแตเมื่อแรกเร่ิม 

เนื่องจากตองปฏิสังขรณอาคารตาง ๆ ในบริเวณที่ทําการมณฑลซ่ึงชํารุดทรุดโทรมอยูแตเดิมให

สามารถใชเปนสถานที่บริหารราชการไดเสียกอน โดยไดปฏิสังขรณพระที่นั่งพิมานรัถยาซ่ึงทําคางไวใน

รัชกาลกอน๒ ใหสามารถใชเปนสถานที่บริหารราชการ คือเปนศาลาวาการขาหลวงเทศาภิบาล และ

ปรับปรุงพลับพลาจัตุรมุขใหเปนศาลาวาการเมือง อาคารหลังใหญที่มุมกําแพงดานเหนือใหเปนศาลา

วาการอําเภอรอบกรุง โรงละครหนาพลับพลาจัตุรมุขใหเปนศาลมณฑล อาคารหนาพระที่นั่งพิมาน

รัถยาใหเปนศาลเมืองและคลังเก็บราชพัสดุ และยังไดแปลงศาลาหนาพระราชวังดานใตและโรงชาง

ดานหลังใหเปนสถานที่กักขังนักโทษเปนการช่ัวคราว กอนที่จะยายไปยังเรือนจําแหงใหมซึ่งต้ังอยูถัด

จากพระราชวังจันทรเกษม๓ เมื่อไดมีการปฏิสังขรณอาคารตาง ๆ จนสามารถจัดเปนที่บริหารงาน

ราชการไดแลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเสด็จมาเปดที่ทําการมณฑลกรุงเกา

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๙๔ (ร.ศ.๑๑๕) ตอมา การบริหารราชการมณฑลกรุงเกาไดพัฒนาเปนระบบดวยดีตาม

ประสงคของรัฐบาลแลว จึงมีการริเร่ิมพัฒนาระบบการปกครองดานอ่ืน ๆ ใหสมบูรณแบบยิ่งข้ึน มีการ

ขยับขยายสถานที่ราชการออกมาจากที่ทําการมณฑลในพระราชวังจันทรเกษม มาต้ังเปนเอกเทศอีก

หลายแหง เชน ที่วาการศาล หอทะเบียนที่ดิน ไปรษณีย สถานีตํารวจภูธร ที่ทําการอําเภอกรุงเกา เปน

ตน ซึ่งต้ังอยูในยานที่ไมไกลจากพระราชวังจันทรเกษมมากนัก 

ดานการศึกษา รัฐบาลไดกําหนดใหเมืองใหญของมณฑลตองมีโรงเรียนเบ้ืองกลาง 

หรือระดับมัธยมศึกษา และมีโรงเรียนฝกหัดครู เพื่อผลิตครูไวสําหรับสอนตามโรงเรียนในมณฑลนั้นๆ 

                                                        
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๔๒. 
๒สําเนาคําถวายชัยมงคลในการเปดศาลาวาการขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา.  (๒๔๔๐, ๔ 

เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๔ ตอนที่ ๑ หนา ๒๑-๒๒. 
๓รายงานขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลกรุงเกา.  (๒๔๔๒, ๑๒ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๕ 

ตอนที่ ๕๐.  หนา ๕๔๔-๕๕๓. 
๔การเปดทางรถไฟนครราชสีหมาระหวางกรุงเทพฯ กับกรุงเกาและเปดที่วาการขาหลวงเทศาภิบาลมณฑล

กรุงเกา.  (๒๔๔๐, ๔ เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๔ ตอนที่ ๑๓.  หนา ๑๑-๑๔. 



 ๓๓ 

ซึ่งกรุงเกาเปนเมืองใหญของมณฑล กระทรวงธรรมการจึงไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครู และโรงเรียน

ตัวอยางประจํามณฑลกรุงเกาข้ึน ในวัดเสนาสนาราม ตอมา พ.ศ.๒๔๔๘ กระทรวงธรรมการได

จัดสรางโรงเรียนข้ึนใหม ที่ดานหลังพระราชวังจันทรเกษม ติดกับวัดเสนาสนาราม จัดการสอนในแผนก

มูลศึกษา และฝกหัดครู สวนแผนกประถมศึกษายังคงอยูที่วัดเสนาสนาราม ตอมาใน พ.ศ.๒๔๕๐ ได

ยายแผนกประถมศึกษามารวมอยูที่โรงเรียนนี้ดวย และเปล่ียนช่ือโรงเรียนเปน “โรงเรียนตัวอยาง

มณฑลกรุงเกา”๑ เปนสถานศึกษาแหงใหญที่สุดของเมือง ประกอบดวยการศึกษาหลายระดับ ต้ังแต

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับฝกหัดครู 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มีการกอต้ังโรงเรียนสตรีระดับ

มัธยมศึกษาตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระศรีพัชรินทร พระบรมราชชนนีพันปหลวง ไดทรง

พระราชทานทรัพยสวนพระองค สรางโรงเรียนในบริเวณวัดฝางซึ่งเปนวัดราง อยูใตพระราชวังจันทร

เกษม ถัดจากหอทะเบียนทีดิ่น ไดรับพระราชทานนามโรงเรียนวา “โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ” เปดทํา

การสอนใน พ.ศ.๒๔๖๒๒ 

ดังจะเห็นไดวา ตําแหนงที่ต้ังของสถานศึกษาของรัฐ จะต้ังอยูในละแวกเดียวกัน คือ

อยูในยานตัวเมือง ไมไกลไปจากพระราชวังจันทรเกษม สวนสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดโดยเอกชนท่ีต้ังอยู

ภายในเกาะเมืองนั้นจะต้ังอยูตามแหลงชุมชนตาง ๆ เชน โรงเรียนกั๊กม้ินต้ังอยูที่ตลาดหัวรอ เปน

โรงเรียนระดับอนุบาล สอนหนังสือใหกับนักเรียนที่มักเปนลูกหลานของชาวจีนในตลาด และโรงเรียน

เอกชนที่ต้ังอยูนอกเกาะเมือง สวนใหญเปนโรงเรียนอิสลามขนาดเล็ก ต้ังอยูในตําบลตาง ๆ ที่เปนยาน

ที่อยูอาศัยชาวมุสลิม เชนในตําบลปากกราน ตําบลลุมพลี ตําบลคลองตะเคียน เปนตน และยังมี

โรงเรียนคริสตต้ังอยูแหงหนึ่งดวยคือ โรงเรียนนักบุญยอแซพ ทางดานทิศใตนอกเกาะเมือง 

สถานพยาบาลประจําเ มือง  สมัย รัชกาลที่  ๖  พระยาโบราณราชธานินทร 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา พรอมดวยขาราชการและประชาชนรวมบริจาคเงินเพื่อสราง

โรงพยาบาลประจําเมืองข้ึนที่ ริมแมน้ําปาสักฝงในเกาะเมือง โดยถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ เปนอนุสรณสถานที่ชาวกรุงเการวมกันสรางไวเพื่อระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทร พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง เสด็จมาเปดโรงพยาบาลแหงนี้ เม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๕ (ร.ศ.๑๓๑)  

                                                        
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๔๔-๔๕. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๕๑.๑/๓๕.  เร่ืองรายงานการเปด

โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จ. อยุธยา.  (๓ กรกฏาคม-๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๒). 



 ๓๔ 

และโปรดฯ พระราชทานนามโรงพยาบาลวา “โรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ” เปนสถานพยาบาลของ

รัฐบาล และเปดใหการรักษาแกสาธารณชนทั่วไป๑ 

เปนที่นาสังเกตวา โรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ ต้ังอยูริมน้ํา นอกเขตแนวกําแพง

เมือง ประการแรกสะดวกตอการคมนาคม ประการที่สองคงเปนเพราะพื้นที่ภายในแนวกําแพงเมืองถูก

กําหนดใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดราง พระยาโบราณราชธานินทรจึงไดเลือกพื้นที่

นอกแนวกําแพงสําหรับการสรางโรงพยาบาลนั่นเอง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา สถานที่สําคัญตาง ๆ ของเมือง ไมวาจะเปนสถานที่ราชการ 

สถานศึกษา สถานพยาบาลต้ังรวมกันอยูในยานพระราชวังจันทรเกษมที่มุมเกาะเมืองทางดานทิศ

เหนือ สวนยานการคาและยานชุมชน ก็ต้ังอยูริมน้ํา รอบ ๆ เกาะเมือง ซึ่งมิไดรุกลํ้าเขาไปยังพื้นที่ใน

เกาะเมืองมากนัก สาเหตุสําคัญคือพื้นที่ภายในเกาะเมือง ยังไมถูกบุกเบิกพัฒนา ซึ่งรัฐบาล ปลายรัช

สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดมีนโยบายในการจัดสรรพื้นที่ในเกาะเมืองใหเปนแหลง

โบราณสถาน ดังนั้นแสดงใหเห็นวาสมัยมณฑลกรุงเกานี้ ไดมีการวางผังเมืองกรุงเกา ใหขยายออกไป

ตามลําน้ํา รอบ ๆ เกาะเมือง (ดังภาพประกอบ ๒ ) 

                                                        
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖.  กระทรวงมหาดไทย.  มร.๖ ม/

๑๑.  เรื่องสรางโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศเมืองกรุงเกา.  (๑๓ ธันวาคม-มกราคม ๒๔๕๕).  (ไมโครฟลม). 



 ๓๕ 

 

 
 

ภาพประกอบ ๒  แผนที่แสดงสถานที่สําคัญยานตัวเมืองสมัยมณฑลกรุงเกา 

 

ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่แสดงสถานที่สําคัญในเกาะเมืองระยะที่เปนที่ต้ังมณฑล ใน เกื้อกูล  

ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. 

๒๔๓๘-๒๕๐๐. หนา ๓๗. 
 
๒.๑.๔ การขยายตัวของชุมชนเมือง 
บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา* เร่ิมมีผูคนเขามาต้ังถิ่นฐานอาศัยอยูมากข้ึนเร่ือย ๆ 

จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เมืองพระนครศรีอยุธยากลายเปนเมืองใหญ มี

บานเรือนหนาแนนมากกวา ๑,๕๐๐ หลังคาเรือน และมีประชากรมากกวา ๕,๐๐๐ คน ซึ่งเปนเกณฑที่

สามารถขอจัดต้ังสุขาภิบาลปกครองตนเองไดแลว พระยาโบราณราชธานินทรจึงไดขอจัดการ

สุขาภิบาลในเมืองกรุงเกา เพื่อที่จะไดดูแลความเปนอยูของประชาชนใหสะดวกข้ึน กระทั่งมี

พระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๔๕๙ ซึ่งเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา 

                                                        
*พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาใหใชนามมณฑลวา “มณฑลอยุธยา” และทรง

พระราชทานนามจังหวัดกรุงเกาเสียใหมวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๑  

และ เปล่ียนชื่ออําเภอรอบกรุง เปนอําเภอกรุงเกา   



 ๓๖ 

ไดกําหนดตามแนวลําน้ําทางทิศเหนือและตะวันออกทั้งในและนอกเกาะเมือง ซึ่งเปนยานชุมชน

หนาแนน ประกอบดวย ๕ ตําบล ไดแก ตําบลหัวรอ ตําบลหอรัตนไชย ตําบลทาวาสุกรี ตําบลสวนพลู

(ตําบลคลองสวนพลู) ตําบลกระมัง๑ (ดูภาพประกอบ ๓ ) ครอบคลุมยานการคาหลักของเมืองทั้งสาม

แหง คือยานหัวแหลม หัวรอ และปอมเพชร ซึ่งกิจการของสุขาภิบาลเมืองกรุงเกาดําเนินไปจนถึง พ.ศ.

๒๔๗๘ ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะทองถิ่นสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติการจัด

ระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งบัญญัติใหเขตชุมชนเมืองอันเปนที่ต้ังศาลากลางจังหวัดข้ึนเปนเมืองมี

ฐานะเปนเทศบาลเมือง จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง “เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด

นครศรีอยุธยา” เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๘ เขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยานั้นระยะแรกได

กําหนดตามเขตเดิมของสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา  

การที่ผังของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาถูกกําหนดโดยลําน้ํา และภายในเกาะเมืองได

มีการสงวนที่ดินบริเวณในแนวกําแพงเมืองใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดรางนั้น ทําให

ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะต้ังอยูตามสองฟากฝงริมน้ํา รอบๆ เกาะเมือง และขอบเขต

เทศบาลก็มีลักษณะตามภูมิประเทศของลําน้ํา แมชุมชนจะมีการขยายตัวเปนเมืองใหญข้ึนก็ตาม ก็ยัง

ขยายออกไปตามลําน้ํา และสถานที่สําคัญของเมือง เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล 

ก็มักต้ังรวมอยูในยานตัวเมอืง มีศูนยกลางอยูในละแวกพระราชวังจันทรเกษม และขยายลงมาทางดาน

ใต ตามริมเกาะเมือง สวนยานการคาขาย ก็ต้ังตามบริเวณที่มีการคมนาคมทางน้ําสะดวก คือบริเวณ

ปากคลองหรือบริเวณลําน้ําบรรจบกัน เปนทั้งตลาดทางน้ําและตลาดบก ลักษณะเชนนี้ชี้ใหเห็นวา 

สมัยมณฑลกรุงเกา/อยุธยา รัฐไดมีสวนในการกําหนดและควบคุมพื้นที่สําหรับอยูอาศัยใหแกชุมชน

เมืองพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนชุมชนริมน้ําด้ังเดิม ที่ผูคนนิยม

ดํารงชีพอยูกับสายน้ําอยูแลว ดังนั้น คนในทองถิ่นจึงไมใครมีความจําเปนในการเขาไปใชพื้นที่ในเกาะ

เมือง 

 

                                                        
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๖.  กระทรวงมหาดไทย.   

มร.๖ ม/๑๑.  เร่ืองประกาศยายเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา.  (๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๔๕๙).  (ไมโครฟลม). 



 ๓๗ 

 
 

ภาพประกอบ ๓ แผนที่บริเวณเมืองกรุงเกา แสดงเขตสุขาภิบาลกรุงเกา 

 

ที่มา: สํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่๖.  

กระทรวงมหาดไทย.  มร.๖ ม/๑๑.  เร่ืองประกาศยายเขตสุขาภิบาลเมอืงกรุงเกา.  (๑-๑๕ พฤษภาคม 

๒๔๕๙).  (ไมโครฟลม).  
 

๒.๒ การอนุรกัษโบราณสถานสมยัมณฑลกรุงเกา 
ในระยะนี้ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานตามแบบแผนตะวันตก ไดแพรเขามาสู

สังคมไทยอยางชัดเจน สวนสําคัญเกิดจากการที่สังคมไทยพยายามปรับปรุงประเทศใหมีความเจริญ 

ทัดเทียมกับอารยประเทศ ซึ่งการศึกษาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ก็เปนสวนหนึ่งที่ชวย

ยืนยันความเปนมาอันยาวนานของชาติ ที่มีประวัติศาสตรตอเนื่องมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยาและกรุง

สุโขทัย มิใชกอต้ังมาแคเพียงหนึ่งรอยปเศษเชนอายุของกรุงรัตนโกสินทรในขณะนั้น ดังนั้นจึงเปนสวน

สําคัญที่ทําใหเกิดความพยายามในการอนุรักษโบราณสถานของชาติ และกรุงเกาก็เปนราชธานีเกาที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร ที่ยังปรากฏรองรอยสถาปตยกรรมทางประวติัศาสตรอยูอยางชัดเจนทั่ว



 ๓๘ 

ทั้งเมือง กรุงเกาจึงเปนเปาหมายสําคัญในการอนุรักษโบราณสถาน และจัดใหเปนเมืองประวัติศาสตร

สําหรับแสดงใหนานาประเทศเห็นความศิวิไลซของชาติ 

ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลในไทย ซึ่งไดมีการริเร่ิมที่กรุง

เกา รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในขอตกลงระหวางชาติวาดวยการอนุรักษโบราณสถาน จนกระทั่งการ

อนุรักษโบราณสถานของไทยไดพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ โดยมีการจัดต้ังหนวยงานสําหรับอนุรักษ

โบราณสถานคือ กรมศิลปากร และมีการกําหนดกฏหมายเก่ียวกับการคุมครองรักษาโบราณสถาน 

ดังที่จะอธิบายตอไปนี้ 
๒.๒.๑ การริเริ่มแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลในไทย  
แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลของไทยนี้ มีความสัมพันธกับสถานการณ

ของประเทศในชวงที่เรียกวายุคลาอาณานิคม เนื่องจากบรรดาชาติมหาอํานาจตะวันตก มักใชขออาง

ในการเขายึดและครอบครองแกประเทศตาง ๆ ที่ไดชื่อวาเปนประเทศลาหลัง ปาเถื่อน รัฐบาลสยามจึง

ไดพยายามทุกวิถทีางเพื่อแสดงตัววาประเทศสยามเปนประเทศที่มีอารยธรรม หรือที่สมัยนั้นมีการเรียก

ทับศัพทวา “ศิวิไลซ” (Civilized) หมายถึงชนชาติที่ เจริญ ไมใชปาเถื่อน แมกระทั่งการศึกษา

ประวัติศาสตรและโบราณคดีของชาติก็เปนหนทางหนึ่งที่รัฐบาลนํามาใชเปนเคร่ืองยันยันความศิวิไลซ

ของชาติ ดังที่สมเด็จเจาฟามหาวชิราวุธ ทรงพระนิพนธไวในคํานําหนังสือ เที่ยวเมืองพระรวงซึ่งมี

เนื้อหาเกี่ยวกับเมืองสุโขทัย ซึ่งเปนราชธานีแหงแรกของไทย ที่ตีพิมพคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ วา “หวัง

ใจวาหนังสือเลมนี้...จะทําใหคนไทยรูสึกข้ึนมาบางวา ชาติไทยไมใชชาติใหม และไมใชชาติที่เปนคนปา

หรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษ ‘อันศิวิไลซ’ ชาติไทยเราไดเจริญรุงเรืองมามากแลว...”๑ ซึ่งสะทอนใหเห็น

ความจําเปนในการศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี ที่เปนวิธีหนึ่งในการแสดงตัวใหนานาประเทศ

เห็นวาชาติสยามเปนชาติที่มีความศิวิไลซ  

การที่สังคมไทยเช่ือวาการอนุรักษโบราณสถาน เปนสวนหนึ่งที่ชวยแสดงความศิวิไลซ

ของบานเมืองนั้น เนื่องจากบรรดาเมืองที่ไดชื่อวาเปนดินแดนศิวิไลซในทวีปยุโรปทั้งหลาย ตางมี

ประวัติศาสตรยาวนาน และมีรองรอยโบราณสถานแสดงใหเห็นความเจริญของบานเมืองในอดีต และ

หลาย ๆ ชาติในยุโรปไดมีการรักษาโบราณสถาน และคุณคาของศิลปกรรมในประเทศของตนมาเปน

ระยะเวลานานแลว เชนที่มีการประชุมและประกาศแนวทางการอนุรักษสถาปตยกรรมและส่ิงกอสราง

ในอดีตข้ึนใน พ.ศ.๒๓๔๓ ทําใหอิทธิพลแนวทางในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลเร่ิมแผขยายเขา

                                                        
๑กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๖๔. 



 ๓๙ 

มาในสยาม๑ แมแตประเทศในทวีปเอเชียอยางประเทศญ่ีปุนที่มีความพยายามปฏิรูปประเทศ

เชนเดียวกับสยาม ก็มีการวางแผนงานเกี่ยวกับการสงวนรักษาสมบัติวัฒนธรรมเปนคร้ังแรกใน พ.ศ.

๒๔๔๐๒  แสดงใหเห็นวา การอนุรักษโบราณสถานเปนคานิยมของอารยะประเทศ ซึ่งนํามาสูความ

พยายามในการจัดการรักษาโบราณสถานในประเทศสยาม ซึ่งการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลมี

ความเกี่ยวของกับกรุงเกาโดยตรง เนื่องจากกรุงเกาเปนราชธานีเกา ที่อยูไมไกลจากเมืองหลวง และ

การคมนาคมมาทองเที่ยวชมเมืองนั้นนับวาสะดวก ทั้งทางเรือ และทางรถไฟ จึงเปนเปาหมายในการ

จัดการใหมีลักษณะเปนเมืองโบราณ สําหรับแสดงความรุงเรืองในอดีตของชาติ 
 ๒.๒.๑.๑ การรับแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากล  
การอนุ รักษโบราณสถานแบบสากลของไทยปรากฏอยางเดนชัด  ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลเร่ิม

แพรหลายเขามา และอยูในความสนใจของชนช้ันสูงของไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา ทรง

เปนผูมีความสนพระทัยในเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดี และยังทรงเขาพระทัยใน

หลักการโบราณคดี เปนอยางดี เชนในชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๔๐ พระองคไดทรงมีรับส่ังใหผูรักษา

ราชการเมืองกรุงเกา* ดําเนินการ “...ขุดตรวจคน แผนผังฐานปราสาทราชฐานทั่วทั้งพระราชวังข้ึน

รักษาไว ใหเปนพยานประกอบพงศาวดารวา ประเทศไทยไดต้ังเปนปกแผนมั่นคง มีความเจริญรุงเรือง

มาแลวชานาน”๓ ที่นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการในลักษณะงานทางโบราณคดีของไทยใน

ยุคแรก ๆ คือการขุดแตงรากฐานอาคาร เพื่อเผยใหเห็นรูปทรงลักษณะอาคารใหปรากฏชัดเจนแลว ยัง

ชวยยืนยันความชัดเจนวา การขุดคนในทางโบราณคดี เปนประโยชนตอการยืนยันความเจริญรุงเรือง 

หรือความศิวิไลซ ของชาติ 

นอกจากนั้น การติดตอสัมพันธกับบรรดาประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป ที่มีการจัดการ

อนุรักษโบราณสถานเปนอยางดี ทําใหแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลแพรหลายเขามา

                                                        
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๘).  แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕.  
หนา ๓๐ 

๒อาภรณ ณ สงขลา.  (๒๕๒๔).  การอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุน.  ใน  หลักสากลวาดวย
การอนุรักษและการบูรณะอนุสรณสถานและแหลงที่ตั้ง ประกาศคณะสงฆเรื่อง ระเบียบควบคุม
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด ทฤษฎีทั่วไปวาดวยการบูรณะการอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมในประเทศ
ญี่ปุน.  หนา ๒๐. 

*คร้ังนั้นพระยาโบราณราชธานินทร ยังดํารงตําแหนงเปนหลวงอนุรักษภูเบศรขาหลวงมหาดไทย ระหวาง 

พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๔๑ 
๓ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๔๙. 



 ๔๐ 

ในประเทศไทยมากข้ึน โดยเฉพาะการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสยุโรป

ทั้งสองคร้ัง ก็ไดนําพาแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถานมาสูสังคมไทย กลาวคือ 

การเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกใน พ.ศ.๒๔๔๐ พระองคไดมีโอกาสทอดพระเนตรโบราณสถานท่ี

สําคัญของโลกหลายแหง อาทิ โคลอสเซียม ตลาดโรมัน ที่ประเทศอิตาลี และทรงทอดพระเนตรการจัด

พิพิธภัณฑหลายแหง เชน พิพิธภัณฑโบราณคดีที่อิตาลี ซึ่งรวบรวมโบราณวัตถุจากทั่วโลก นอกจากนั้น

ยังไดทอดพระเนตรเมืองปอมเปอี ซึ่งเปนเมืองโบราณทีจ่มอยูใตซากเถาถานภูเขาไฟ ที่ทางการอิตาลีได

จัดไวเปนเมืองโบราณ มีการขุดแตงโบราณสถาน ตามหลักแนวคิดทางวิชาการดานการอนุรักษ

โบราณสถานซ่ึงเปนที่แพรหลายอยูในแถบทวีปยุโรป และในการเสด็จพระพาสยุโรปคร้ังที่ ๒ ใน พ.ศ.

๒๔๕๐ พระองคไดมีโอกาสเสด็จทอดพระเนตรเมืองโบราณซาลเบิค ซึ่งเปนปอมปราการโบราณสมัย

โรมันมีกําแพงเมืองขนาดใหญ ซึ่งทางการเยอรมนีไดทําการศึกษารักษาสภาพไวตามลักษณะด้ังเดิม๑ 

และมีการขุดคนทางโบราณคดี โดยพบโบราณวัตถุตาง ๆ จํานวนมาก เก็บรักษาไวเปนลักษณะเมือง

พิพิธภัณฑ ซึ่งพระองคทรงมีความสนพระราชหฤทัย ดังที่ทรงพระราชนิพนธเปรียบเทียบ การจัด

การเมืองโบราณที่เยอรมนี กับเมืองโบราณในประเทศไทยอยูเสมอ โดยเฉพาะทรงกลาวถึงการจัดเก็บ

โบราณวัตถุในลักษณะของพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งพระยาโบราณราชธานินทรไดรวบรวมไวที่เมืองกรุงเกา 

ดวยวา  

 
...นารักในวิธีที่เขาเก็บของสารพัดอะไรที่ขุดไดกันไวเปนพวกๆ มีจนกระท่ังกระบุงขาด รอยไฟไหม 

อยางเชนพระยาโบราณมีอยูที่กรุงเกา นับวาพระยาโบราณไดเดินทางถูกตองแท แตยังแคบอยูที่นี่เขาขยาย

ออกไปจนถึงของอะไรท่ีเปนฝมือคนชั้นนั้น เอามาเก็บรวมเขาไวดวยได แตตองเอาเฉภาะที่เปนส่ิงที่รูแนวา

ทําในศักราชเม่ือเวลาโรมันปกครองซาลเบิคอยู การขุดคนที่กรุงเกาเพียงรอยปเศษ นาจะไดมากกวานี้มาก

...๒ 

 

การที่ทรงทอดพระเนตรการจัดการเมืองโบราณของยุโรป และทรงระลึกถึงเมือง

โบราณของสยามอยูเสมอเชนนี้ แสดงใหเห็นวาทรงใสพระทัยที่จะนําความรูในการจัดการเมืองโบราณ 

มาจัดข้ึนที่ประเทศสยามบาง โดยเฉพาะจากพระราชนิพนธตอนที่มีความวา “การขุดคนที่กรุงเกาเพียง

รอยปเศษ นาจะไดมากกวานี้มาก” นี่เองที่แสดงวาพระองคเล็งเห็นวากรุงเกาเปนเมืองที่เหมาะแกการ

จัดใหเปนเมืองโบราณเชนเดียวกับที่ซาลเบิค พระองคไดยังไดสงพระราชโทรเลขจากเมืองฮอมเบิก ถึง

พระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพในวันตอมา ใจความในพระราชโทรเลขมีวา “มิวเซียมที่นี่

                                                        
๑จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ.  (๒๕๔๕).  ไกลบาน.  หนา ๑๒๘. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๑๓๒. 



 ๔๑ 

เหมือนมิวเซียมกรุงเกา ออกคิดถึงพระยาโบราณ ฉันจะแตงหนังสือเร่ืองมิวเซียมนี้”๑ ซึ่งเปนหลักฐาน

ชิ้นหนึ่งที่ชี้วา พระองคทรงไดถายทอดความรูในการจัดการดานพิพิธภัณฑนี้สูพระบรมวงศานุวงศ จึง

อาจกลาวไดวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเปนผูนําความรูทางดานการอนุรักษ

โบราณวัตถุสถานแบบสากลมาเผยแพรและประยุกตใชในไทย ซึ่งเมื่อพระองคเสด็จนิวัตกลับประเทศ 

ทรงไดจัดต้ังโบราณคดีสโมสรขึ้น และทรงรับเปนนายกสภา และมีการจัดการอนุรักษโบราณสถาน ให

เปนเมืองโบราณ สําหรับรับรองพระราชอาคันตุกะโดยเร่ิมที่กรุงเกาเปนอันดับแรก ซึ่งจะกลาวถึงโดย

ละเอียดตอไป 

แนวคิดเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลในไทยเร่ิมแพรหลายกวางขวาง

ออกไปมากในระยะนี้ โดยไดถายทอดลงไปสูขาราชการในทองถิ่นคือ พระยาโบราณราชธานินทร 

ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา ซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีความรู ความสนใจในประวัติศาสตรและโบราณคดี 

และคอยถวายงานดานโบราณคดีตามรับส่ังอยูเสมอ 

พระยาโบราณราชธานินทรไดออกสํารวจโบราณสถานที่ปรากฏในเอกสารทาง

ประวัติศาสตรตาง ๆ จนสามารถจัดทําเปนแผนที่อธิบายภูมิสถานในกรุงศรีอยุธยา ที่เรียกวาแผนที่

ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ที่มีการสํารวจมาต้ังแต พ.ศ.๒๔๔๑ เร่ือยมาจนถึงพ.ศ.๒๔๕๐๒ เปน

แผนที่ซึ่งไดอธิบายที่ต้ังของโบราณสถานตาง ๆ ชื่อถนนและสะพานโบราณ คลองและบึงน้ําโบราณ ทุก

แหงทั่วเกาะเมืองไวอยางละเอ่ียดถี่ถวน (ภาพประกอบ ๔ ) พระยาโบราณฯ ยังไดเปนผูควบคุมการขุด

คนรากฐานอาคาร พระที่นั่ง ตําหนักตาง ๆ ภายในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา ตามพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว๓ และยังมีความสนใจในการเก็บสะสมของโบราณที่พบใน

เมืองกรุงเกา ในลักษณะพิพิธภัณฑสถาน จนสามารถจัดเปน อยุธยาพิพิธภัณฑ เปนพิพิธภัณฑสถาน

ประจํามณฑลกรุงเกา ซึ่งเปนพิพิธภัณฑในสวนภูมิภาคแหงแรกของประเทศไทย และเปนแบบอยางให

มีการจัดพิพิธภัณฑเชนนี้ตามมณฑลอ่ืน ๆ อีกดวย 

 

                                                        
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๕).  นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม.  หนา ๒๓. 
๒แผนที่กรุงเทพทวารวดีฉบับของพระยาโบราณราชธานินทร.  (๒๔๕๐?).  (แผนที่).  

พระนครศรีอยุธยา: สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา. 
๓ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๕๐-๑๕๑. 



 ๔๒ 

 
 

ภาพประกอบ ๔ แผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร 

 

ที่มา: กรมศิลปากร.  (๒๕๔๒).  มรดกวัฒนธรรมไทย สมัยพระนครทวารวดีศรีอยุธยา  

(พ.ศ. ๑๘๙๓-พ.ศ. ๒๓๑๐).  หนา ๒๘. 

 

ตามที่กลาวแลว จะเห็นไดวาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น 

เปนชวงที่แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลเร่ิมปรากฏข้ึนอยางชัดเจน อันเนื่องจากความ

พยายามในการศึกษาประวัติศาสตร และโบราณคดีของไทย เพื่อเปนเคร่ืองยืนยันความเจริญรุงเรือง 

หรือความศิวิไลซของชาติ เพื่อใหเกิดความทัดเทียมนานาอารยะประเทศในทุก ๆ ดาน โดยนํา

ประสบการณ และความรูในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลโดยเฉพาะนําตัวอยางจากการไปเยือน

เมืองตาง ๆ ในทวีปยุโรป มาประยุกตใชใหเขากับประเทศ โดยเฉพาะที่กรุงเกา ซึ่งเปนเมืองโบราณของ

คนไทย 
 
 
 
 
 



 ๔๓ 

๒.๒.๑.๒ การประยุกตใชแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานแบบสากล 
ในสมัยนี้มีการดําเนินการอนุรักษเมืองโบราณหลายแหงในประเทศ ซึ่งมีลักษณะ

คลายกับโครงการอุทยานประวัติศาสตรในปจจุบัน  คือมีการสงวนท่ีดินที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี เพื่อรักษารองรอยและการขุดคนทางโบราณคดี และบางแหงโดยเฉพาะที่

กรุงเกา ไดจัดใหเปนเมืองโบราณสําหรับรับรองพระราชอาคันตุกะ 

การจัดเมืองโบราณที่กรุงเกา จึงเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงการอนุรักษโบราณสถาน

แบบสากลของไทยท่ีมีการริเร่ิมข้ึนในรัชสมัยนี้ แตทวาหลักฐานในการประกาศสงวนที่ดินในเกาะ

เมืองกรุงเกา กลับมีความคลุมเครือ ไมปรากฏขอมูลแนชัดวามีการประกาศไวเมื่อใด แตเอกสารที่ชวย

ยืนยันไดอยางชัดเจนที่สุดวามีการประกาศสงวนที่ดินบริเวณเกาะเมืองคือ หลักฐานการยกเลิกการ

สงวนที่ดินในเกาะเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑ ดังที่มี “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินซึ่งเปนที่ 

สาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดรางภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให

กระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑” พรอมแผนท่ีแนบทายแสดงอาณาเขตอยางชัดเจน๑ และ

นอกจากเอกสารนี้จะแสดงใหทราบวาเคยมีการสงวนที่ดินในเกาะเมืองกรุงเกาแลว ยังพบวามีการ

สงวนที่ดินที่มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและโบราณคดีในเมืองอ่ืน ๆ ดวย เชน การสงวน

ที่ดินบริเวณเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี* การสงวนแหลงเตาทุเรียงที่สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง

ชี้ใหเห็นวารัฐบาล ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดวางแนวทางการสงวนรักษาเมือง

โบราณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรไวแลว 

การสงวนที่ดินในเกาะเมืองกรุงเกา เพื่อจัดการอนุรักษเมืองโบราณใหเปนแหลง

ทองเที่ยวนั้น คงมีข้ึนในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกลาเจาอยูหัว คือในชวงหลังพระราช

พิธีรัชมงคลที่กรุงเกา (พ.ศ. ๒๕๕๐) เนื่องจากใน พ.ศ.๒๔๔๙ ยังมีการพระราชทานโฉนดที่ดินในตําบล

ตาง ๆ บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอยู** แตพอถึงในชวง พ.ศ.๒๔๕๐ ไดมีการดําเนินการ

                                                        
๑พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และท่ีวัดรางภายในกําแพงเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑.  (๒๔๘๒,๒๔ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๕๖ ตอนที่ ๐.  หนา ๓๙๙-๔๐๑. 

*ลายพระหัตถของกรมพระยาดํารงท่ีมีถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑ ความตอนหน่ึงวา “...ดูเหมือนฉันจะไดส่ัง

เจาเมืองไววาใหสงวนที่ในเมืองอูทองอยาใหใครจอง...ดวยต้ังใจในเวลาน้ันวาจะใหขุดคนหาของโบราณตอไป...” ดู

ใน บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกับ

ของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  หนา ๑๒-๑๓.  

**ประกอบดวย ตําบลหอรัตนไชย ตําบลหัวรอ ตําบลเกาะลอย ตําบลตําหนักแพ ตําบลประตูจีน  ซึ่งใน

ปจจุบัน ตําบลหัวรอ และตําบลเกาะลอย ปจจุบันรวมเปน ตําบลหัวรอ  ตําบลตําหนักแพ ปจจุบันคือตําบลทาวาสุกรี 

ตําบลประตูจีน ปจจุบันคอืตําบลประตูชัย 



 ๔๔ 

เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานเนื่องในพระราชพิธีรัชมงคล* ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคในการบําเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ และ

พระเจาแผนดินพระองคอ่ืน ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งพระเจากรุงธนบุรี จึงมีพระบรมราชโองการ 

ดํารัสใหพระเจานองยาเธอกรมหลวงดํารงราชานุภาพ ซึ่งขณะนั้นเปนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให

ทรงควบคุมการแผวถาง และปลูกสรางอาคารตาง ๆ ในพระราชวังโบราณที่เมืองกรุงเกาตามหลักการ

ทางโบราณคดี กอนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะเสด็จประพาสยุโรป ซึ่งเปนการ

เสด็จประพาสคร้ังที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๔๕๐ 

พระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ รับส่ังใหพระยาโบราณราชธานินทร 

ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปน พระยาโบราณบุรานุรักษ เปนผูควบคุมการขุดแตงพระราชวัง แลวให

ปลูกสรางพระที่นั่งสรรเพ็ชญมหาปราสาท และพระที่นั่งอ่ืน ๆ รวมทั้งปอมกําแพง ประตูเมือง ประตูวัง 

ตามแบบโบราณด้ังเดิมดวยเคร่ืองไม** และทรงแนะนําใหดําเนินงานตามหลักการทางโบราณคดี ซึ่งมี

ขอความตอนหนึ่งของ สมเด็จฯ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ ปรากฏในหนังสือราชเลขานุการ  

 
ในการที่จะขึ้นไปทําบุญนี้คิดจะถือเอาโอกาศ ใหไดทํางานตรวจตราพื้นแผนดินแลที่กอสรางใน

พระราชวังกรุงเกาเปนสวนการอาคิโอโลยี แลวใหรักษาไวเปนที่สําหรับไปมาดูภูมิประเทศโบราณสืบไป ถา

ทิ้งไว(ตอ)ไปก็จะสาบสูญเสียหมด ในการที่จะทําใหสดวกตามความคิดนั้น จะตองซื้อท่ีนาพระราชวังริมน้ํา 

ที่ราษฏรจับจองแลวซื้อขายกันตอ ๆ มาบางราย แลจะใชในการปลูกสรางมาพักที่ทําบุญในบริเวณรากพระ

มหาปราสาทวิหารสมเด็จ แลสรรเพ็ชปราสาท ๒ องค กับทั้งที่ในบริเวณพระราชวังนั้น แตการขุดคุยคาแรง

จะใชคนโทษ ในเวลาน้ีกรมหลวงดํารง ขออนุญาติเงินไว ๒๐,๐๐๐ บาท เห็นวาควรจะอนุญาต เพราะ

จะเปนประโยชนถาวรสืบไป๑ 
 

                                                        
*เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได ๔๐ พรรษา 

เสมอเทาสมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ แหงกรุงศรีอยุธยา ที่สมัยน้ันยังมีความเขาใจวา สมเด็จพระรามาธิปดีที่ ๒ 

ครองราชสมบัติยาวนานท่ีสุด แตจากการศึกษาทางประวัติศาสตรในปจจุบัน เปนที่สรุปแลววา สมเด็จพระรามาธิปดี

ที่ ๒ ครองราชสมบัติเปนเวลา ๓๘ ป ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดครองราชสมบัติ ๔๐ พรรษา นับวายาวนาน

ที่สุดในประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา 

**ในการนี้พระยาโบราณราชธานินทรไดกําชับใหแรงงาน ขุดอยางระมัดระวัง รักษาลวดลายสัณฐานมิให

ไดรับความเสียหาย โดยไดขุดบริเวณตาง ๆ อาทิ พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จฯ พระท่ีนั่งสรรเพชญฯ โรงชางพระท่ีนั่ง พระที่

นั่งสุริยาสนอัมรินทร พระท่ีนั่งบรรยงกรัตนาศน พระท่ีนั่งทรงปน พระท่ีนั่งจักรวรรดิไพชยนต  เปนตน 
๑กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  (๒๕๒๗).  จดหมายเหตุพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ร.ศ.๑๒๖,๑๒๗.  

หนา ๗. 



 ๔๕ 

ขอความในเอกสารนี้แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน

พระราชวังโบราณไวใหเปนสถานท่ีประวัติศาสตร สําหรับจัดเปนแหลงเที่ยวชมทางประวัติศาสตร ดัง

คําที่กลาววา “แลวใหรักษาไวเปนที่สําหรับไปมาดูภูมิประเทศโบราณ” โดยการอนุรักษตามหลักการ 

“อาคิโอโลยี” ซึ่งทับศัพทมาจากภาษาตางประเทศวา “Archeology” อันหมายความถึงหลักการทาง

โบราณคดี ซึ่งการจะดําเนินการนี้ตองเวนคืนที่ดินของราษฏรที่จับจองที่ดินริมคลองเมือง ที่ไดมีการช้ือ

ขายตอๆ กันมาโดยมีการใหเงินเปนคาทดแทนในการเวนคืนที่ดิน รวมทั้งคาเสียหายในการตัดตนไมที่

ราษฏรปลูกเปนสวนผลไมดวย เปนลักษณะเวนคืนที่ดินของราษฏร เพื่อการอนุรักษโบราณสถานใน

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกลับจากการประพาสยุโรป และเสด็จ

มาประกอบพระราชพิธีที่กรุงเกาที่มีข้ึนระหวางวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ทําให

พระองคไดทอดพระเนตรเห็นพระราชวังกรุงศรีอยุธยาที่พระยาโบราณราชธานินทรไดทําการขุดแตงไว 

ซึ่งปรากฏรองรอยรากอาคารโบราณที่เปนรูปรางชัดเจน จึงทรงไดปรึกษากับ พระบรมวงศานุวงศ และ

ขาราชการ จัดต้ังโบราณคดีสโมสร เพื่อศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดีของชาติ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวัทรงดํารงตําแหนงสภานายก และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดํารงตําแหนงอุปนายก พระยาโบราณราชธานินทร เปนเลขานุการ 

กับทรงเลือกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการผูใกลชิดที่สนใจศึกษาโบราณคดีเขาเปนสมาชิก๑ 

นับเปนการเร่ิมตนของโบราณคดีสโมสร ที่กอต้ังข้ึน ณ พระราชวังโบราณที่เมืองกรุงเกา 

ระหวางงานพระราชพิธีนี้พระองคยังไดเสด็จทอดพระเนตรบริเวณพระราชวังโบราณ

กรุงศรีอยุธยาในวันตอมาเปนการเฉพาะ ไดตรัสกับพระบรมวงศานุวงศและขาราชการ ณ พระที่นั่งสรร

เพ็ชญปราสาทกอนเสด็จพระราชดําเนินกลับที่ประทับ ซึ่งมีใจความดังที่พระยาโบราณราชธานินทรซึ่ง

เปนหนึ่งในขาราชการที่ตามเสด็จในคร้ังนั้นดวย ไดกลาวไวในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓ วา “...ทรง

มีพระราชดําริตอไปก็คงจะเสด็จพระราชดําเนินข้ึนมาทอดพระเนตรอยูเนือง ๆ ทั้งเมื่อมีเจานาย

ตางประเทศ หรือแขกเมืองชั้นสูงเขามาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ก็จะเปนที่ใหแขกเมืองมาเที่ยวไดแหง

หนึ่ง จึงโปรดเกลา ฯ ใหพระยาโบราณราชธานินทรสรางพลับพลาตรีมุขข้ึน...”๒ ชี้ใหเห็นถึงพระบรม- 

ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงมุงหมายใหกรุงเกา เปนที่เมืองโบราณ

ของไทยสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง อันเปนธรรมเนียมดังที่พระองคทรงไดรับการตอนรับจาก

บรรดาประเทศตาง ๆ เมื่อคร้ังที่เสด็จประพาสยุโรป 

                                                        
๑เปรมา สัตยาวุฒิพงศ.  (๒๕๕๑).  โบราณคดีสโมสรกับพัฒนาการประวัติศาสตรสยาม.  สมาคม

ประวัติศาสตร.  (๓๐): ๒๓๘-๒๖๒. 
๒ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๑๕๓. 



 ๔๖ 

การตอนรับแขกบานแขกเมืองที่กรุงเกานั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงจัดการตอนรับ แกรนด ดยุก บอริส วลาดิมิโรวิตซ แหงรัสเชียที่กรุงเกามาคร้ังหนึ่งแลว ใน 

พ.ศ.๒๔๔๕ คร้ังนั้นทรงทูลเชิญไปทอดพระเนตรการจัดชางที่เพนียดคลองชางกรุงเกา๑ แตภายหลัง

จากที่ทรงมีพระราชดําริใหขุดแตงรักษาโบราณสถานในกรุงเกาเพื่อจัดใหเปนเมืองโบราณแลว พระยา

โบราณราชธานินทรก็ไดดูแลรักษาโบราณสถานตาง ๆ ในเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อสนอง

พระราชดําริ จนกระทั่งกรุงเกาไดทําหนาที่ เปนสถานที่ตอนรับพระราชอาคันตุกะตามที่ทรงมี

พระราชดําริไว คือใน พ.ศ.๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯ 

จัดการรับรอง ดุกโยฮันอัลเบรกต ผูปกครองรัฐบรันสวิก (Braunschweig) ของเยอรมนี และดัชเชสอิลิ

ซาเบต พระชายา ซึ่งไดเสด็จเยือนประเทศสยาม มีการจัดการรับรองดุกโยฮันอัลเบรกตที่กรุงเกา เปน

การตอบแทนไมตรีที่พระองคเคยไดรับจาก ดุกโยฮันอัลเบรกตเมื่อคร้ังเสด็จเยือนยุโรปคร้ังที่ ๑ และยัง

เปนการแสดงความศิวิไลซในแบบฉบับของประเทศสยาม ดังที่นานาอารยะประเทศทั้งหลายมี 

สมเด็จกรมฯ พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพาดุกโยฮันอัลเบรกตและพระชายา ทรง

ชางประพาสตามโบราณสถานตาง ๆ ในกรุงเกา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๔๕๒๒ และไดมีการฉายพระ

รูปรวมกัน ดังปรากฏเปนภาพถายประวติัศาสตรที่บริเวณหนาวิหารพระมงคลบพิตร (ภาพประกอบ ๕ ) 

การจัดการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง ทําใหกรุงเกากลายเปนเมืองโบราณที่มี

ชื่อเสียงของประเทศ มีนักทัศนาจรตางชาติ ทั้งที่มีบรรดาศักด์ิและนักทองเที่ยวทั่วไป ใหความสนใจมา

ทองชมโบราณสถานยังกรุงเกาและยังไดไปชมอยุธยาพิพิธภัณฑในพระราชวังจันทรเกษม ดังจะเห็นได

จากเครื่องราชอิสสริยาภรณจากประเทศตาง ๆ หลายประเทศ ที่พระยาโบราณราชธานินทรไดรับจาก

การทําหนาที่เปนผูนําชมเมืองใหแกแขกผูมีเกียรติในหลายประเทศ อันประกอบดวย ตราเดนะโบรคชั้น

ที่ ๒ ของประเทศเดนมารค, ตรานกอินทรีแดง ชั้น ๒ ของประเทศปรุสเซีย,  ตรามงกุฏอิตาลี ชั้น ๒ ของ

ประเทศอิตาลี, และตราเฮนรีธีไลออน ชั้นที่ ๑ ของประเทศบรันสวิก๓ 

 

 

                                                        
๑การรับ อิส อิมปเรียล ไฮเนส แกรนด ดยุก บอริส วลาดิมิโรวิตซ กรุงรัสเซีย.  (๒๔๔๕, ๑ มิถุนายน).  ราช

กิจจานุเบกษา.  เลม ๑๙ ตอนที่ ๐.  หนา ๑๔๓-๑๔๖. 
๒การรับดุกโยฮันอัลเบรกต ผูสําเร็จราชการเมืองบรันซวิก.  (๒๔๕๒, ๖ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๒๖ ตอนที่ ๐.  หนา ๒๕๘๖-๒๖๐๓.  
๓ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓.  (๒๔๗๙).  หนา ๒๐. 



 ๔๗ 

 
 

ภาพประกอบ ๕ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงฉายพระรูปรวมกับดุกโยฮันอัลเบรกต 

 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงฉายพระรูปรวมกับดุกโยฮันอัลเบรกต.  

(๒๕๕๔).  (ภาพนิ่ง).  กรุงเทพฯ: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

ดังนั้น เม่ือมีการจัดเมืองโบราณที่กรุงเกา จึงเปนไปไดอยางมากวา ภายหลังงานพระ

ราชพิธีรัชมงคล หรือประมาณปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีการสงวน

ที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไวเปนเมืองโบราณ คือเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัด

ราง โดยเหลือเพียงบริเวณริมแมน้ํานอกแนวกําแพงเมือง (แนวถนนรอบเมือง) ที่อนุญาตใหมีการออก

โฉนดและใหประชาชนต้ังบานเรือนอาศัยได ภายในเกาะเมืองจึงไมมีผูคนอาศัยอยู ดังเมื่อพระยา

โบราณราชธานินทรกําหนดเขตสุขาภิบาล ในพ.ศ.๒๔๕๙ จึงกําหนดพื้นที่แตเฉพาะริมแมน้ํานอกแนว

กําแพงเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู ประกอบดวย ๕ ตําบลคือ ตําบลหัวรอ ตําบลหอรัตนไชย ตําบลทา

วาสุกรี ตําบลสวนพลู ตําบลกระมัง ซึ่งครอบคลุมบริเวณที่ต้ังชุมชนใหญ ๆ ในเกาะเมือง คือบริเวณ

หัวแหลม หัวรอ และปอมเพชร ตลอดจนริมแมน้ําสองฟากฝงทางดานเหนือและดานตะวันออกของ

เกาะเมืองเทานั้น สวนพื้นที่ในเกาะเมืองนั้น ในแผนที่แนบทายพระราชบัญญัติสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา 

เขียนวาเปน “ที่กลางเมืองกรุงเกา” (ดูภาพประกอบ ๓) ซึ่งนอกจากกลายเปนที่ดินสงวนใหเปนเขต

โบราณสถานแลวยังทําใหสะดวกตอการขุดคนทางโบราณคดีของทางราชการอีกดวย  

ดังที่กลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงการจัดการเมืองกรุงเกา ซึ่งเปนเมืองที่มีความสําคัญทั้งใน

ทางการปกครอง และทั้งในทางประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยการกําหนดพื้นที่สําหรับสงวนใหเปน



 ๔๘ 

เขตโบราณสถาน และเขตชุมชนเมือง ใหแยกออกจากกันอยางเปนสัดสวน จึงไดประโยชนทั้งการ

อนุรักษโบราณสถานและการพัฒนาชุมชนเมือง 

นอกจากนั้น มีขอนาสังเกตอยางหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษโบราณสถานใน

ระยะเร่ิมแรกนี้วา ไมเนนการบูรณปฏิสังขรณใหโบราณสถานใหมีสภาพเหมือนของใหม แตเปนการ

เนนใหความสําคัญแกการสงวนรักษาโบราณสถานตามสภาพเดิมไวเปนหลักสําคัญ หรือรักษา

ศิลปกรรมของเดิมเอาไวใหมากที่สุด  ถาจะมีการซอมเสริมก็ใหมีความกลมกลืน ไมโดดเดนซ่ึงถือเปน

การทําลายคุณคาของเดิม ตามหลักการโบราณคดีแบบสากล 
๒.๒.๒ การอนุรักษโบราณสถานอยางเปนระบบงานราชการ  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น การอนุรักษโบราณสถานของไทยเร่ิมพัฒนาข้ึนไปอยางเปนระบบยิ่งข้ึนคือ 

รัฐบาลถือวางานดานการรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถาน เปนภาระหนาที่หนึ่งของรัฐบาล๑ จึงมีการ

จัดต้ังหนวยงานที่ข้ึนตรงตอพระมหากษัตริยข้ึนมาเพื่อรักษาสมบัติของชาติ ใน พ.ศ.๒๔๕๔ คือกรม

ศิลปากร มีการออกกฏหมายเก่ียวกับการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ มาเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน และมีการดําเนินงานทั้งในดานการจัดการพิพิธภัณฑและการ

อนุรักษโบราณสถานตามเมืองประวัติศาสตรที่สําคัญ เชนที่พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และนครปฐม 

เปนตน ดังนั้นงานดานการอนุรักษโบราณสถานจึงเร่ิมเขามาเปนสวนหนึ่งของงานราชการ  

สวนหนึ่งที่ทําใหรัฐบาลใหความสําคัญกับงานดานการอนุรักษโบราณสถานของไทยมาก

ข้ึนคือ การไดรับอิทธิพลแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานจากนานาชาติ โดยเฉพาะในชวงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ ๑ ที่ไทยเขาไปมีสวนรวมในเวทีระดับโลก โดยเฉพาะการเขารวมเปนภาคีสันนิบาต

ชาติ และยอมรับขอตกลงระหวางชาติในสวนที่เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน เนื่องจากในชวงนั้น

หลายชาติมีความเปนหวงโบราณสถานตาง ๆ ที่ไดรับความเสียหายจากสงคราม จึงไดมีขอตกลงใน

การรวมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมของแตละชาติ ซึ่งเปนขอตกลงหนึ่งขององคการสันนิบาตชาติ 

ที่มีการจัดการประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกับงานดานวัฒนธรรมรวมกันหลายคร้ัง* และโดยเฉพาะใน พ.ศ.

๒๔๗๔ มีการประชุมเพื่ออภิปรายปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน ที่เมืองเอเธนส ประเทศกรีซ 

                                                        
๑ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ.  (๒๔๖๖, ๒๐ มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๔๐  

ตอนที่ ๐.  หนา ๒๔๔-๒๔๖. 

*อาทิ มีการจัดต้ังองคกรวาดวยการรวมมือทางปญญาขึ้นใน พ.ศ.๒๔๖๕ เพื่อพิจารณางานท่ีวาดวย

วัฒนธรรมท่ีกอใหเกิดสํานักงานพิพิธภัณฑระหวางชาติ  ใน พ.ศ.๒๔๖๙ มีการประชุมเพื่อสงเสริมกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การพิพิธภัณฑและการอนุรักษศิลปกรรมที่กรุงปารีส ค.ศ.๒๔๗๓ มีการจัดประชุมวาดวยการสงวนรักษาศิลปวัตถุที่

กรุงโรม 



 ๔๙ 

โดยมีกฏบัตรเอเธนส (Athens Charter)๑ เปนขอตกลงรวมกันภายใตความอุปถัมภขององคการ

สันนิบาตชาติ ซึ่งมีขอสรุปที่สําคัญและมีบทบาทตอแนวคิดเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานของไทยคือ 

การหลีกเล่ียงการปฏิสังขรณและใหมีการอนุรักษความเปนของแทของโบราณสถาน ตองมีการ

บํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ซึ่งถามีความจําเปนตองปฏิสังขรณตองคํานึงตอศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ไม

ทําลายหลักฐานยุคใดยุคหนึ่ง ถาจําเปนอาจใชเทคนิคสมัยใหมไดบาง และใหการสนับสนุนการรวมมือ

ของนานาชาติในเร่ืองเทคนิคการอนุรักษ ซึ่งขอตกลงนี้ไดมีอิทธิพลตอแนวคิดดานการอนุรักษ

โบราณวัตถุ โบราณสถานในประเทศไทย และมีบทบาทตอการออกกฏหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถานของไทย ที่สงอิทธิพลตอการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยาดวย  
๒.๒.๒.๑. การดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานของภาครัฐ  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาเพื่อ

ดําเนินงานเก่ียวกับการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมไทย เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ประวัติศาสตร วรรณกรรม การละคร ดนตรี ฟอนรํา งานชางประณีตศิลป การหอสมุด จดหมายเหตุ

และพิพิธภัณฑ ซึ่งแตเดิมงานเหลานี้อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน กรม กระทรวงตาง ๆ ไมมี

การรวบรวมไวในความรับผิดชอบของหนวยงานใดเปนการเฉพาะ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ

เกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริ ใหโอนกิจการของชางมหาดเล็กจากกระทรวงวัง และกรมพิพิธภัณฑ

จากกระทรวงธรรมการ มาจัดต้ังเปนกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๔๒ จึงเปนจุดเร่ิมตน

ของการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา และแมวากรมศิลปากรจะถูก

ยกเลิกไปชวงเวลาหนึ่ง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าใน พ.ศ.๒๔๖๙ แตยังคงมีการดําเนินงานในรูป

ของศิลปากรสถานอยางตอเนื่อง* 

                                                        
๑กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๒๙. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๕๓).  ประวัติและบทบาทหนาที่ของกรมศิลปากร.  สืบคนเม่ือ ๔ มิถุนายน 

๒๕๕๓, จาก http://www.finearts.go.th/th/history.php 

*กรมศิลปากรไดถูกยกเลิกไปชวงเวลาหน่ึง เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก ใน พ.ศ.๒๔๖๙ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหโอนงานพิพิธภัณฑ ไปอยูในความ

ควบคุมดูแลของกรรมการหอพระสมุดฯ และไดโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังราชบัณฑิตยสภา เรียกวา "ศิลปากรสถาน"  กรม

ศิลปากร จึงถูกยกเลิกไป ตามประกาศพระบรมราชโองการฉบับน้ี อยางไรก็ตาม ภายหลังการเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง คือ เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๔๗๖ ก็ไดมีพระราชบัญญัติจัดต้ังกรมศิลปากรขึ้นมาใหมอีกคร้ัง โดยสังกัด

กระทรวงธรรมการ   



 ๕๐ 

รัฐบาลไดออกกฏหมายเพื่อสงเสริมงานดานการอนรัุกษโบราณสถานเปนฉบับแรกคือ 

การประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ พ.ศ.๒๔๖๖๑ เพื่อรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถานตาง ๆ 

ของประเทศ อันเปนหลักฐานแสดงความเปนมาอันเปนที่เชิดหนาชูตาของชาติ ซึ่งถือเปนหนาที่

รับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลตามแบบอยางอารยะประเทศ๒ โดยเพิ่มหนาที่ใหแกกรรมการหอพระ

สมุดสําหรับพระนคร ใหเปนพนักงานอํานวยการตรวจตรารักษาโบราณวัตถุและโบราณสถานใน

ประเทศ เพื่อทําการคัดเลือกและตรวจตราโบราณสถานที่สมควรรักษาไวเปนสมบัติของชาติ และ

มอบหมายใหเปนหนวยงานที่ศึกษาวิธีการอนุรักษตามหลักการที่เหมาะสม ซึ่งกรรมการหอพระสมุด

สําหรับพระนครจะมีหนาที่กํากับขาหลวงเทศาภิบาลและเจาหนาที่ทองถิ่นในเร่ืองเกี่ยวกับการสํารวจ

และดูแลรักษาโบราณวัตถุสถานในทองถิ่นนั้น ๆ และจะตองรายงานตอรัฐบาลปละหนึ่งคร้ัง๓ นับวา

เปนประกาศเกี่ยวกับการสงวนรักษาโบราณวัตถุสถานในประเทศฉบับแรกซึ่งไดรับอิทธิพลจากแนวคิด

เร่ืองการอนุรักษตามแบบสากล 

ตอมาในชวงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดมีการโอนงานกรมศิลปากรกลับ

จากราชบัณฑิตยสภา และมีการตรา พระราชบัญญัติ วาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และ

การพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ เพื่อทําการปรับปรุง แกไขกฎหมายและกฎขอบังคับที่วา

ดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ จึงไดยกเลิกกฎหมายและกฎ

ขอบังคับเกา ที่มีความเหล่ือมลํ้ากันอยู ซึ่งในหมวดการรักษาโบราณสถานในกฏหมายฉบับนี้นั้น ให

อํานาจอธิบดีกรมศิลปากรจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานทั้งหลายในประเทศ ทั้งที่เปนโบราณที่มี

เอกชนเปนเจาของ และที่เปนทรัพยสินของแผนดิน รวมทั้งโบราณสถานและส่ิงปลูกสรางในศาสน

สถาน และเม่ือข้ึนบัญชีโบราณสถานแลว ใหกรมศิลปากรเปนผูรับผิดชอบรักษาโบราณนั้น ในสวน

โบราณสถานซ่ึงมีเอกชนเปนเจาของ ใหทําการสงวนไว หามทําการแกไข เปล่ียนแปลง เวนแตไดรับ

อนุญาตเปนลายลักษณอักษร ซึ่งกรณีที่อธิบดีกรมศิลปากรเห็นวา โบราณสถานซ่ึงมีเอกชนเปนเจาของ

แหงใด สมควรอยูในความดูแลของกรมศิลปากร พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหอํานาจอธิบดีกรมศิลปากร

จัดการขอซื้อโบราณสถานพรอมที่ดินนั้นมาเปนของทางราชการ และถาไมสามารถตกลงกับเจาของ

ที่ดินนั้นได สามารถใชพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาบังคับใชได 

                                                        
๑กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๗๐. 
๒ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ.  (๒๔๖๖, ๒๐ มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๔๐  

ตอนที่ ๐.  หนา ๒๔๔-๒๔๖. 
๓แหลงเดิม. 



 ๕๑ 

การกําหนดบทลงโทษแกผูทําลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ จะมีโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผูใด ไมยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาไป

ตรวจโบราณสถาน หรือผูใดเมื่อถูกไลใหออกจากพื้นที่โบราณสถานแลวฝาฝนไมยอมออก จะมี

ความผิดฐานลหุโทษ๑ นอกจากนั้นไดมีการ ประกาศกรมศิลปากร กําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับ

ชาติ ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๔๗๘ ที่ใหกรมศิลปากรจัดทําบัญชีบรรดาโบราณสถานที่มีอยูใน

ประเทศ ประกอบดวยโบราณสถานที่มีอยูในจังหวัดตาง ๆ  

ดังที่กลาวแลว จะเห็นวารัฐบาลใหความสงเสริมงานดานการอนุรักษโบราณสถาน

มากข้ึนเปนลําดับ เร่ิมจากการจัดต้ังหนวยงานระดับกรมข้ึนมารับผิดชอบงานเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรม 

ซึ่งคือกรมศิลปากร และมีการออกกฏหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานนี้อยูเร่ือย ๆ และแม

ในชวงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง งานดานการอนุรักษโบราณสถานของรัฐก็ยังคงดําเนินตอไป ซึ่ง

การดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานของภาครัฐ มีผลตอการอนุรักษโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยาดังที่จะกลาวตอไป 
๒.๒.๒.๒ การอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา 
การดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในชวงที่รัฐ

จัดการอนุรักษอยางเปนระบบงานราชการนี้ แมวาหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานคือกรมศิลปากร จะถูกยุบไปเปนสวนหนึ่งของราชบัณฑิตยสภา ระหวาง พ.ศ.๒๔๕๔-

๒๔๗๖ แตยังคงมีการดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานอยูอยางตอเนื่อง โดยที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไดมีการดําเนินการขุดแตงโบราณสถานสําคัญในเกาะเมือง เร่ิมตนจากบริเวณ

พระราชวังโบราณและวัดพระศรีสรรเพชญ ในชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๕ และมีการบํารุงรักษา

โดยกําจัดวัชพืชอยูเสมอเพื่อทําใหอยุธยาเปนแหลงทองเที่ยวทัศนาจร คือมีการดําเนินการขุดมูลดิน

และซากอิฐหักที่ทับโถมซากอาคารโบราณออกโดยคํานึงถึงการรักษารองรอยทางโบราณคดีเปนสําคัญ 

และถางวัชพืชที่ข้ึนปกคลุมออกเสีย เมื่อดําเนินการที่วัดพระศรีสรรเพชญเสร็จแลว ก็มีการดําเนินการ

ตอไปยังบริเวณพระราชวังโบราณ และมีการจัดสรางร้ัวลวดหนาม ปองกันมิใหประชาชนนําฝูงโคมา

เล้ียงภายในเขตโบราณสถานดวย๒ สําหรับอาคารโบราณที่มีความชํารุด หรือทรุดเอียง ก็มีการ

ดําเนินการสรางโครงคํ้าพยุงมิใหโบราณสถานพังทลาย ซึ่งระหวางที่มีการดําเนินการอนุรักษพระราชวัง

โบราณและวัดพระศรีสรรเพชญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มีการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน

                                                        
๑พระราชบัญญัติ วาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช  

๒๔๗๗.  (๒๔๗๘, ๑๒ พฤษภาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๒. ตอนที่ ๐.  หนา ๓๙๔-๔๑๔. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗๑/๙๒ 

เร่ืองรายงานการตรวจโบราณสถานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอยุธยา.  (๒๔๗๔). 



 ๕๒ 

ภายในนารายณราชนิเวศ ที่จังหวัดลพบุรี และที่จังหวัดนครปฐมควบคูกัน นับวาสมัยนี้เร่ิมมีการ

อนุรักษโบราณสถานในประเทศไทยตามหลักการโบราณคดีเดนชัดข้ึนมาก 

ภายหลังจากการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญและ

พระราชวังโบราณแลว ยังมีโครงการอนุรักษโบราณสถานบริเวณวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะตอเนื่อง

มาอีก ซึ่งใน พ.ศ.๒๔๗๓ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ นายกราชบัณฑิตยสภา เสด็จมาตรวจ

โบราณสถานที่พระนครศรีอยุธยา ทรงมีดําริใหสรางถนนจากวัดพระศรีสรรเพชญมายังวัดมหาธาตุ 

ตามแนวถนนโบราณเพื่ออํานวยใหนักทองเที่ยวที่มาชมโบราณสถานในอยุธยาจะไดสามารถเดินทาง

มาชมโบราณสถานบริเวณวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะไดสะดวก โดยใหฝายบานเมือง คือพระยาสัจ

จาภิรมยผูรักษาเมืองพระนครศรีอยุธยาดําเนินการกอสรางถนน ซึ่งพระยาสัจจาภิรมยไดดําเนินการทํา

ถนนจากวัดมหาธาตุตอไปอีก กระทั่งบรรจบแมน้ําปาสักบริเวณหลังโรงพยาบาลปจจมาธิราชอุทิศ เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหสามารถขามเรือไปยังสถานีรถไฟได๑ แสดงใหเห็นวาในสมัยนี้

ฝายบานเมืองกับฝายอนุรักษโบราณสถานสามารถดําเนินการควบคูกันไปได ภายใตการควบคุมของ

รัฐบาล คือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่ทรงสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยา 

การอนุรักษโบราณสถานบริเวณพระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ วัดมหาธาตุ

และวัดราชบูรณะในชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๕ นั้น เปนการดําเนินการของราชบัญฑิตยสภาซึ่ง

เปนหนวยงานของรัฐที่ข้ึนตรงตอพระมหากษัตริย ซึ่งอาจกลาวไดวา ชวงเวลานี้สังคมไทยกําลังมีความ

ต่ืนตัวเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางยิ่ง  

นอกจากการดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานของภาครัฐตามหลักการสากล

แลว ยังมีการดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานในลักษณะภาคประชาชนดวย คือกรณีคุณหญิงอมเรศ

สมบัติและมวลชนไดมีการเรียกรองใหมีการบูรณะองคพระมงคลบพิตรตามแนวคิดในการรักษาโบราณ

สถานที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธแบบด้ังเดิมของสังคมไทย คือเสนอใหรัฐบาลดําเนินการปฏิสังขรณ

องคพระข้ึนใหมอยูหลายคร้ัง แตแมจะไดรับการปฏิเสธจากทางรัฐบาลเนื่องจาก ขัดกับแนวคิดในการ

อนุรักษที่เปนสากลของรัฐบาลที่เนนสงวนรักษาคุณคาศิลปกรรมใหคงเดิมก็ตาม๒ แตอยางไรก็ดี กรณี

นี้ไดแสดงใหเห็นวาประชาชนเร่ิมสนใจในการเขามามีสวนรวมในการรักษาโบราณสถานอยางมาก 

                                                        
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗๑/๙๒ 

เร่ืองรายงานการตรวจโบราณสถานจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอยุธยา.  (๒๔๗๔). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๕/๔.   

เร่ืองซอมพระวิหารพระมงคลบพิตร.  (๒๔๗๖-๒๔๗๗).   



 ๕๓ 

จากการศึกษาการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในสมัย

มณฑลกรุงเกา ทําใหทราบวาระยะนี้สังคมไทยมีความต่ืนตัวเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานอยางเต็มที่ 

โดยมีการรับถายทอดหลักการอนุรักษโบราณสถานแบบสากลมาปรับใชกับโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลถือวางานอนุรักษโบราณสถานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของรัฐบาล 

และบรรจุงานอนุรักษโบราณสถานเขามาอยูในระบบงานราชการ รวมทั้งภาคประชาชนก็มีสวนรวมใน

การอนุรักษโบราณสถานตามความเช่ือและความศรัทธาในศาสนา 
 

๓.ผลกระทบระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน 
ในชวงกอนบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองนั้น ผลกระทบระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการ

อนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาน้ัน จะมีมากในชวงหลังเสียกรุง-สมัยตนกรุง

รัตนโกสินทร ที่มีผูลักลอบขุดหาทรัพยสินมีคาตามวัดตาง ๆ โดยเฉพาะในสมัยกรุงธนบุรี ประกอบกับ

การร้ืออิฐจากกําแพงเมืองและปอมปราการไปเปนวัสดุกอสรางสถานที่ตาง ๆ ในสมัยตนกรุง

รัตนโกสินทร ที่ทําใหโบราณสถานในเกาะเมืองไดรับความเสียหายเพิ่มเติมอยางหนัก แตในสวนนี้

ผูวิจัยจะกลาวเนนในสมัยมณฑลกรุงเกา เนื่องจากเปนชวงทีม่ีการสงเสริมพฒันาชุมชนเมือง และมีการ

สงเสริมการอนุรักษโบราณสถานควบคูกัน ดังที่จะนําเสนอตอไปนี้ 

สมัยมณฑลกรุงเกา เมืองพระนครศรีอยุธยามีฐานะเปนเมืองใหญ คือเปนศูนยกลางของ

เมืองกรุงเกาและมณฑลกรุงเกา ในขณะเดียวกันเปนชวงที่สังคมไทยมีความตระหนักในการรักษา

โบราณสถานมากข้ึน เนื่องจากแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานจากตะวันตกไดแพรหลายเขามา ซึ่ง

การพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในสมัยนี้ มีผลกระทบระหวางกันไมรุนแรงนัก ดังมี

ปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

ประกา รแ รก คื อ  ลั กษณะกา รบ ริ ห า รบ า น เ มื อ ง ใน ร ะบอบกา รปกค รอ งแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ที่พระมหากษัตริยมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ และมีการปกครองสวน

ภูมิภาคแบบมณฑลเทศาภิบาล โดยมีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูบริหารกิจการตาง ๆ ในระดับมณฑล 

รวมถึงระดับทองถิ่น ดังนั้น เมื่อองคพระประมุขมีพระราชดําริเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ

เมืองกรุงเกา ขาหลวงเทศาภิบาลจึงเปนผูมีบทบาทตอทั้งการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถาน จึงทําใหสามารถบริหารจัดการเมืองกรุงเกาไดอยางสอดคลองกัน โดยสงเสริมการ

อนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง โดยการสงวนท่ีดินภายในเกาะเมืองใหเปนที่สาธารณสมบัติของ

แผนดินและที่วัดราง และจัดการสงเสริมพัฒนาชุมชนเมืองไวบริเวณรอบนอกเกาะเมือง ดังที่มีการ

กําหนดเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา เฉพาะสองฟากฝงริมน้ํารอบเกาะเมือง ชุมชนจึงไมรุกล้ําเขามาดาน

ในเกาะเมือง  



 ๕๔ 

ประการที่สอง คือ ลักษณะวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เปนชุมชนริมน้ํา ผูคนดํารงชีพโดยอิงอาศัย

น้ําจากแมน้ําลําคลองหลอเล้ียงชีวิต ใชเปนเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบอาชีพ ตลอดจนใชในการ

สัญจร ชาวเมืองจึงนิยมสรางบานเรือน และสถานที่ราชการตาง ๆ ในบริเวณไมไกลจากแมน้ําและ

คลองเพื่อสะดวกตอการคมนาคมดวย ประกอบกับฝายปกครองมีการสงเสริมพัฒนาชุมชนเมืองใหอยู

บริเวณรอบเกาะเมือง ฉะนั้น เมื่อชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเติบโตมากข้ึน จึงมีแนวโนมที่จะ

ขยายออกไปตามริมแมน้ําและคลองรายรอบเกาะเมือง ทําใหประชาชนมีความตองการใชที่ดินใน

ภายในเกาะเมืองนอย ซึ่งยอมมีสวนทําใหสงผลกระทบตอการรักษาโบราณสถานในเกาะเมืองนอย

ดวยเชนกัน 

ปจจัยเหลานี้ มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล มีผลกระทบระหวางกันอยางไมรุนแรงนัก โดยผลกระทบ

ระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานมีลักษณะดังนี้คือ 

 การพัฒนาชุมชนเมืองที่มีผลกระทบตอโบราณสถานในเกาะเมืองนั้น มักเปนโบราณสถานที่

ต้ังอยูตามริมน้ํา โดยเฉพาะในชวงแรก ๆ สมัยมณฑลกรุงเกา เชน การปรับปรุงโบราณสถานบางแหง

ใหเปนสถานที่ราชการ อาทิ ปรับปรุงพระราชวังจันทรเกษม (วังหนา) เปนที่ทําการมณฑล ปรับปรุง

บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหลัง) เปนคายทหาร รวมถึงการสรางถนนตามแนวสันกําแพง

เมือง เปนตน แตเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน โดยเฉพาะในชวงปลายรัชกาล

ที่ ๕ ซึ่งไดสงวนที่ดินบริเวณเกาะเมืองใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน ทําใหการพัฒนาชุมชนเมือง

สงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานนอยลง ดังที่มีการหลีกเล่ียงการกอสรางบริเวณในเกาะเมือง 

เชน การสรางโรงพยาบาลปจมาธิราชอุทิศบริเวณริมแมน้ํานอกแนวกําแพงเมือง เปนตน จึงทําใหใน

ระยะนี้ยังปรากฏรองรอยโบราณสถานอยูหลายแหง ดังที่พระยาโบราณราชธานินทรไดสํารวจ

โบราณสถานท่ัวเกาะเมืองและปริมณฑล ตามที่ไดอธิบายไวในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓ และแผน

ที่ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร 

สวนการอนุรักษโบราณสถานท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนเมืองนั้น จากระบบการ

บริหารบานเมืองที่สามารถดําเนินไปในทิศทางเดียวกันไดนั้น ประกอบกับในเกาะเมืองยังไมมีการ

พัฒนามากนัก จึงทําใหสามารถจัดการอนุรักษโบราณสถานไดสะดวก โดยเฉพาะการประกาศสงวน

ที่ดินใหเปนที่สาธารณสมบัติและที่วัดราง จึงไมมีหนวยงานของรัฐเขาไปใชพื้นที่ในบริเวณที่สงวนไว 

นอกจากดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน และทําถนนสําหรับทองชมโบราณสถาน ดังนั้นจึงไมมี

ผลกระทบตอหนวยงานราชการดวยกัน หรืออาจมีนอย แตจะมีปญหากระทบกระเทือนตอกับราษฎรที่

อาศัยอยูบริเวณเกาะเมืองบาง เชนการสงวนทีดิ่นบริเวณพระราชวงัหลวงเพื่อขุดแตงโบราณสถานเนื่อง

ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และการสงวนที่ดินในแนวกําแพงเมืองใหเปนที่สาธารณสมบัติของ



 ๕๕ 

แผนดินและที่วัดราง ที่ยอมสงผลใหราษฎรบางสวนที่อยูอาศัยและทําสวนผลไมอยูภายในแนวกําแพง

เมืองและตามโบราณสถานตาง ๆ ในเกาะเมืองไมไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน และตองถูกโยกยายออกไปจาก

บริเวณที่ประกาศสงวนที่ดิน แตอยางไรก็ดีรัฐบาลไดจายเงินเปนคาชดเชยการยายบานเรือน และพืช

สวนที่ปลูกไวตามสมควร 

จากการศึกษาการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุ รักษ โบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา ในระยะกอนการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมือง พ.ศ.๒๔๘๒ โดยเฉพาะในสมัยมณฑล

กรุงเกาจะเห็นวาฝายปกครอง มีบทบาททั้งในการจัดการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถาน โดยไดกําหนดพื้นที่สําหรับพัฒนา และพื้นที่สําหรับอนุรักษไวอยางชัดเจน จึงสะดวกตอ

การจัดการสงเสริมพัฒนาในสวนที่เปนชุมชนเมืองรอบ ๆ เกาะเมืองใหเกิดความเจริญ ทั้งในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการศึกษา และสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองใหมั่นคงแข็งแรงตามหลัก

วิชาการโบราณคดีตะวันตก ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และใชรับรองแขกบานแขกเมือง 

ดังนั้นการจัดการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในระยะนี้ จึงสามารถดําเนินไดอยาง

คอนขางประสานสอดคลองกัน 

 



 ๕๖ 

บทที่ ๓ 
สมัยแหงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๕๐๐ 
 

การออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และที่วัดราง

ภายในกําแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชใน พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนจุดเปล่ียนที่สําคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง

และการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล เพราะทําใหที่ดินในเกาะ

เมืองที่ไดรับการสงวนรักษาเปนเขตโบราณสถานต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ไดรับการจัดสรรพัฒนาใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหมภายหลังการเปล่ียนแปลง

การปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ จากที่รัฐบาลเดิมไดวางแนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษ

โบราณสถานไว ใหเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองโบราณสําหรับเปนแหลงทองเที่ยวชมโบราณสถาน 

และสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองในบริเวณรอบนอกเกาะเมือง โดยรัฐบาลชุดใหมเปล่ียนทิศทางการ

จัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนการจัดสรรพื้นที่ในเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชนเมือง มีการปกครอง

ตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งจะมุงเนนสงเสริมสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยสราง

ส่ิงอํานวยความสะดวกแกประชาชน ทั้งสถานที่ราชการ สถานพยาบาล สถานศึกษา สวนสาธารณะ 

ตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเมืองใหเปนแหลงเศรษฐกิจของชาติ 

ภายใตความสงเสริมจากรัฐบาล จนกระทั่งเกาะเมืองซึ่งมีโบราณสถานอยูเปนจํานวนมาก เร่ิม

กลายเปนชุมชนเมืองข้ึนในระยะนี้ อันเปนจุดเร่ิมตนของปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง กับการ

อนุรักษโบราณสถานในเวลาตอ ๆ มา 

ในบทนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอการดําเนินการสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา ต้ังแตชวงที่มีการประกาศโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลังที่มี

ผลบังคับใชใน พ.ศ.๒๔๘๒ ปจจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา และผลของการพัฒนาชุมชนเมืองได

กอใหเกิดส่ิงใดข้ึนบาง และยังจะทําใหทราบถึงทาทีและทัศนคติของสังคมในระยะนี้ที่มีตอการอนุรักษ

โบราณสถาน รวมทั้งการดําเนินงานอนุรักษโบราณสถาน ในชวงตาง ๆ ควบคูกันไป ต้ังแตโครงการ

ปรับปรุงเกาะเมือง เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๘๒ จนกระทั่งส้ินสุดโครงการบูรณะเกาะเมืองสมัยจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ใน พ.ศ.๒๕๐๐ โดยแบงหัวขอในการศึกษาดังนี้คือ การยกเลิกการสงวนที่ดินในเกาะ

เมือง การพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในชวงโครงการปรับปรุงเกาะเมือง ระหวาง 

พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๘ ชวงโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ และผลกระทบ

 
บทที่ ๓ (S)  ฉบับปรับปรุง  

ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 ๕๗ 

ระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในชวงบุกเบิกพัฒนาเกาะเมือง ระหวาง 

พ.ศ.๒๔๘๒-๒๕๐๐ 

 

๑.การยกเลิกการสงวนที่ดิน 
การยกเลิกการสงวนท่ีดินในเกาะเมือง ที่ไดประกาศสงวนไวต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยการตรา “พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนที่สาธารณสมบัติของ

แผนดิน และที่วัดรางภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 

๒๔๘๑” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชใน พ.ศ.๒๔๘๒ นั้น ถือเปนจุดเปล่ียนคร้ัง

สําคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในละแวกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจากภายหลังกระทรวงการคลังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองแลว รัฐบาลไดสงเสริมการ

พัฒนาชุมชนเมืองหลายอยาง อาทิ การสรางสถานที่ราชการ ถนน สะพาน การสงเสริมการศึกษา และ

เศรษฐกิจ รวมทั้งการสงเสริมใหประชาชนเขามาอยูอาศัยในเกาะเมือง ซึ่งเปนจุดริเร่ิมใหเมือง

พระนครศรีอยุธยามีลักษณะเปนชุมชนเมืองเติบโตทับซอนเมืองโบราณ จึงเปนชวงเวลาที่โบราณสถาน

ตาง ๆ เร่ิมไดรับผลกระทบจากการพัฒนาชุมชนเมือง 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีผลตอทิศทางการบริหารจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาคือ ชวง

ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลไดมีการดําเนินนโยบายในการบริหารประเทศแบบใหม

หลายประการ อาทิ การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองคือ การยกเลิกการปกครองสวนภูมิภาคแบบ

มณฑลเทศาภิบาล เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ ทําใหจังหวัดตาง ๆ ที่เคยข้ึนตอมณฑลอยุธยา แยกตัวออกจาก

การปกครองของมณฑล และข้ึนตรงตอการปกครองของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมี

ฐานะเทาเทียมกับจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศ รวมทั้งการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาการปกครอง

สวนทองถิ่น โดยไดออกพระราชบัญญัติการจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ที่ใหมีการจัดต้ังเทศบาล

ข้ึนในเมืองศูนยกลางของจังหวัดตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีที่จัดใหมีองคการปกครองอยางระบบรัฐสภา ซึ่งมีสภา

เทศบาลเปนองคกรนิติบัญญัติ และมีคณะเทศมนตรีเปนองคกรบริหาร เปนสวนหนึ่งในนโยบายของ

รัฐบาลที่ตองการปลูกฝงระบบประชาธิปไตยใหแกทองถิ่น๑ การเปล่ียนแปลงระบบการปกครองทองถิ่น

เชนนี้ ยอมมีผลตอทิศทางการบริหารจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา จากที่รัฐบาลในระบอบการ

ปกครองเดิมตองการสงวนเกาะเมืองไว มาเปนการสงเสริมการพัฒนาในเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชน

เมือง เปนศูนยกลางทางการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา และการสาธารณสุข เปนตน  

                                                  
๑ประยุทธ ปรีชาภรณ.  (๒๕๒๒.) การพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินของไทย ระหวาง  

พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๐.  หนา ๕๗-๕๘.  



 ๕๘ 

ผูวิจัยจะนําเสนอเหตุการณในชวงกอนการยกเลิกที่ดินในเกาะเมือง ที่จะแสดงใหเห็นการ

ดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ภายใตความสงเสริมของรัฐบาล ในการ

จัดสรรพัฒนาพื้นที่ในเกาะเมืองที่รกรางวางเปลาใหเปนแหลงชุมชนเมือง ซึ่งเปนจุดริเร่ิมของการ

บุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๔๘๒ ดังตอไปนี้ 
๑.๑ การริเริม่วางระบบผังเมืองภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลไดสนับสนุนการวางผังเมืองในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาใหม* ในชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๗๙ โดยการวางผังเมืองใหมนี้จะตองใหมีความสอด

รับกับการพัฒนาประเทศ ที่รัฐบาลกําลังพัฒนาระบบทางหลวงทั่วราชอาณาจักร๑ ใน พ.ศ. ๒๔๗๙** 

ซึ่งบรรดาจังหวัดตาง ๆ ที่อยูตามรายทาง ตองสรางถนนจากตัวเมอืงออกไปเช่ือมกับทางหลวงสายหลัก 

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการสรางทางจากเกาะเมืองไปเช่ือมกับถนนสายภาคเหนือ 

คือทางหลวงสายประชาธิปตย หรือถนนพหลโยธิน (ตอไปจะเรียกถนนพหลโยธิน) ซึ่งจะผานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่อําเภอวังนอย โดยการวางผังเมืองใหมคร้ังนีไ้ดมีการกลาวถึงนายปรีดี พนมยงค*** 

                                                  
*ผังเมืองเดิมของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยมณฑลกรุงเกา ต้ังอยูตามแนวลําน้ํา เพราะเมือง

อยุธยามีลักษณะเปนชุมชนขนาบนํ้า ตัวเมืองจึงต้ังอยูริมแมน้ําดวยคือในยานหัวรอ อันประกอบไปดวยสถานที่

ราชการ สถานศึกษา ตลาด และชุมชนก็ต้ังอยูตามลํานํ้าเชนกัน โดยอาศัยการคมนาคมทางน้ําเปนหลักในการ

เดินทางติดตอระหวางเมืองหลวงและหัวเมืองตาง ๆ  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการ

ประชุมสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๙). 

**รัฐบาลเล็งเห็นวาการคมนาคมทางบกจะชวยสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติ ความเจริญของ

ทองถ่ิน การศึกษา การทหารและสามารถเผยแพรขาวสาร และวัฒนธรรมไปสูทองถ่ินที่หางไกลไดรวดเร็ว  

***หลวงประดิษฐมนูธรรม หรือ ดร.ปรีดี พนมยงค เกิดเม่ือ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๓ ตําบลทาวาสุกรี (ยาน

หัวแหลม) อําเภอกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนบุตรของนายเสียงและนางลูกจันทร พนมยงค คหบดี

ชาวเมืองอยุธยา ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนตัวอยางมณฑลกรุงเกา และศึกษาตอที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 

โรงเรียนกฏหมายสังกัดกระทรวงยุติธรรมและปริญญาเอกทางกฏหมายจากฝร่ังเศส มีบทบาททางการเมือง ระหวาง 

พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๙๐ 

พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔ เปนรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

พ.ศ. ๒๔๘๙   เปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๔๙๐   นายปรีดี ถูกรัฐประหาร จําตองเดินทางออกนอกประเทศ ไปพํานักอยูที่

ประเทศ สิงคโปร จีน ฝร่ังเศส ตามลําดับ จนถึงแกอสัญกรรม เม่ือวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ (เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. 

(๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๕๙.) 



 ๕๙ 

(หลวงประดิษฐมนูธรรม) ผูแทนราษฎรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีบทบาทสําคัญอยูในคณะ

รัฐบาล วาเปนผูใหความสนับสนุนในการวางแผนผังเมืองนี้ดวย๑ 

การวางผังเมืองพระนครศรีอยุธยานี้เปนโครงการใหญ ที่จะวางแนวทางการพัฒนาในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาภายหลังการยกเลิกการสงวนที่ดิน ซึ่งจะตองใชเวลาและงบประมาณในการ

ดําเนินการมาก ดังที่ขาหลวงประจําจังหวัดคาดการณในขณะนั้นวา “ผังเมืองนี้วางข้ึนไวเปนแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับการกอสรางอาคาร การทําถนนและทางในภายหนา ซึ่งอาจจะถึงราว ๑๐๐ - ๒๐๐ ป จึง

สําเร็จบริบูรณ เปนการคอยทําคอยไปมิใชทําอยางฮวบฮาบ”๒ แมรายละเอียดเก่ียวกับโครงการผังเมือง

ทั้งหมดนั้นจะยังไมปรากฏเอกสารที่ชัดเจน แตจากรายละเอียดของการประชุมสภาจังหวัด และ

เอกสารราชการอ่ืน ๆ ที่มีข้ึนในชวงประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๐ ทําใหพอทราบวาในโครงการผัง

เมืองนี้ กรมโยธาเทศบาลในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีแผนการวางผังเมืองภายในเกาะเมืองใหม ซึ่ง

จากเดิมพื้นที่บริเวณดานในเกาะเมืองนั้นเปนที่รกราง และยังไมมีการวางผังเมืองนับต้ังแตหลังสมัยกรุง

ศรีอยุธยา เพราะในสมัยมณฑลกรุงเกาก็ไมไดใชพื้นที่ในเกาะเมือง ประกอบกับมีการสงวนที่ดินในแนว

กําแพงเมืองเปนที่สาธารณะสมบัติและท่ีวัดรางดวย สภาพภายในเกาะเมืองเดิม จึงยังคงปรากฏ

รองรอยผังเมืองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนแนวถนนและคลองโบราณอยู ซึ่งถนนและคลองมี

ลักษณะเช่ือมโยงกันเปนเครือขายจากดานเหนือสูดานใต จากดานตะวันออกสูดานตะวันตก ดัง

ปรากฏในแผนที่กรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ที่ไดสํารวจไวราว พ.ศ.๒๔๔๑-๒๔๕๐ 

ซึ่งมีเพียงถนนที่สรางข้ึนในสมัยมณฑลกรุงเกาอยูสองสาย เพื่ออํานวยแกการคมนาคมในเกาะเมือง 

คือถนนเดชาวุธ(ถนนปาโทน) สรางในสมัยรัชกาลที่ ๖ สําหรับลําเลียงกําลังทางทหาร และถนนสาย

พระราชวังโบราณ –โรงพยาบาลปจจมาธิราช (ปจจุบันคือถนนนเรศวร / ถนนสาย ๒) ซึ่งสรางเมื่อ พ.ศ.

๒๔๗๓ เพื่อใชสําหรับการทองเท่ียวชมโบราณสถานบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ วัดราชบูรณะและวัด

มหาธาตุ และตรงไปยังทาเรือขามฟากไปสถานีรถไฟอยุธยา ถนนทั้งสองสายนี้เปนถนนที่ปรับปรุงข้ึน

จากถนนเกาตามผังเมืองโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นการพัฒนาในชวงทีผ่านมาจึงยงัไมกระทบตอ

ระบบผังเมืองโบราณ 

 แตเมื่อมีการเสนอโครงการผังเมืองใหมในคร้ังนี้ ก็ปรากฏวามีความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุง

ระบบผังเมืองเดิม ดังที่ทางจังหวัดเคยมีความคิดเกี่ยวกับถนนเดชาวุธวา “ถนนเดชาวุธเดิมในผังเมือง

                                                  
๑กมล ม่ันภักดี, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๖).  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  

หนา ๒๒๗. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการ

ประชุมสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๙). 



 ๖๐ 

ตัดออกไมเอาไว เพราะไมถูกลักษณะ...”๑ ซึ่งถาขอความดังกลาวนี้หมายความวาจะตัดถนนสายนี้

ออกไปจากผังเมือง เพราะไมสอดคลองกับผังเมืองใหมแลว ก็จะสงผลกระทบตอระบบผังเมืองโบราณ 

นอกจากนี้ ตามโครงการผังเมืองที่รางข้ึน ไดเตรียมที่ดินริมแมน้ําหนาหอทะเบียนที่ดิน ใน

ยานตัวเมืองเดิมเปนลานวางหนาเมือง และมีแผนจะสรางสะพานขามแมน้ําปาสัก* จากเกาะลอยเขา

มาในเกาะเมืองทางบริเวณหนาหอทะเบียนที่ดิน๒ มุงตรงเขามาสูดานในเกาะเมือง เปนถนนสายที่ ๑ 

โดยจะตัดผานที่ ดินระหวางหอทะเบียนที่ ดินกับโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ และขามคลอง 

วัดเสนาสนารามมายังวงเวียนซ่ึงอยูหลังโรงเรียน** และจะทําถนนสายที่ ๒ แยกจากถนนรอบกรุง 

(ถนนรอบเมือง/ถนนอูทอง) บริเวณขางโรงเรียนจอมสุรางคฯ ดานตะวันออก คูขนานกับถนนสายที่ ๑ 

เขามาในเกาะเมือง ขามคลองวัดเสนาสนาราม มาบรรจบกับถนนสายท่ี ๓ ซึ่งถนนสายที่ ๓ แยกจาก

ถนนรอบกรุงที่บริเวณหลังโรงพยาบาลปจจมาธิราชอุทิศ เฉียงตรงข้ึนไปรวมกันยังวงเวียนแหงเดิม๓ ซึ่ง

บริเวณดานใตวงเวียนดังกลาว เคยถูกกําหนดใหเปนที่ต้ังของศาลาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา สวน

การจะสรางที่ทําการสภาจังหวัด หรือสถานที่ราชการตาง ๆ นั้น ตามโครงการผังเมืองของกรมโยธา

เทศบาลมีนโยบายที่จะใหสถานที่ราชการตาง ๆ ไปสรางอยูตามพื้นที่ตาง ๆ บริเวณกลางเกาะเมืองเพื่อ

นําใหประชาชนติดตามเขาไปต้ังบานเรือนอยูอาศัยในดานในเกาะเมืองนั้นดวย๔ (ดูภาพประกอบ ๖ ) 

 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการ

ประชุมสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๙). 

*สะพานขามแมน้ําดังกลาวนี้ อาจเปนสะพานสําหรับเชื่อมการคมนาคมทางบก ระหวางในเกาะเมืองกับ

ถนนสายท่ีจะมุงตรงไปเช่ือมรับกับถนนพหลโยธินที่อําเภอวังนอย แทนท่ีสะพานปรีดี-ธํารง ในปจจุบันก็เปนได ซึ่งถา

เปนตามน้ีเทากับวาตัวเมืองพระนครศรีอยุธยายังคงถูกวางใหอยูในยานหัวรอเชนเดิม 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการ

ประชุมสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๙). 

**ดูจาก แผนผังที่จะปลูกสรางศาลาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา (ภาพประกอบ ๖ ) ใน  หอจดหมายเหตุ

แหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เร่ืองตําแหนงที่สรางศาลาเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐). 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เร่ืองตําแหนงที่สราง

ศาลาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐). 
๔แหลงเดิม. 



 ๖๑ 

  
 

ภาพประกอบ ๖ แผนผังที่จะปลูกสรางศาลาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา 

 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เร่ืองตําแหนง

ที่สรางศาลาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐). 

 

จากรายละเอียดเล็กนอยเกี่ยวกับการวางผังเมืองใหมเทาที่จะสามารถทราบไดนี้ แมเปนเพียง

แผนการข้ันราง ยังไมไดเปนผังเมืองฉบับที่จะใชจริง แตก็เปนหลักฐานที่แสดงใหทราบวาฝายปกครอง 

โดยภาครัฐ และทองถิ่น กําลังเตรียมการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองต้ังแตชวงกอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในเกาะเมืองที่จะมีผลบังคับใชใน พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งการวางผังเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปน

เร่ืองละเอียดออน เพราะถาเปนการวางผังเมืองใหมทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงระบบผังเมืองโบราณสถาน 

ก็ยอมจะตองสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง ซึ่งภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในเกาะเมืองแลว ไดมีการต้ังคณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองเพื่อพิจารณาผังเมืองกันอีกคร้ังหนึ่ง 



 ๖๒ 

๑.๒ การริเริม่กอสรางอาคารสถานทีภ่ายในเกาะเมือง 
ชวงกอนการยกเลิกการสงวนที่ ดินในเกาะเมืองนั้น  นอกจากจะมีการรางผังเมือง

พระนครศรีอยุธยาไวลวงหนาแลว ยังไดมีการริเร่ิมสรางอาคารและสถานที่ภายในเกาะเมืองเปนการ 

นํารองแลวคือ การสรางศาลาเทศบาล และ การจัดการสวนสาธารณะบึงพระรามบริเวณดานในเกาะ

เมือง ที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการใชที่ดินในเกาะเมืองของฝายปกครองไดอยางดี 

การสรางศาลาเทศบาลนั้น สืบเนื่องจากภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่รัฐบาลไดตรา

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ที่ใหมีการจัดต้ังเทศบาลข้ึนในเขตตัวเมืองซ่ึงเปนที่ต้ัง

ของศาลากลางจังหวัด ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงไดยกฐานะสุขาภิบาลนครศรีอยุธยา ข้ึนเปน

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๔๗๘ ซึ่งในระยะแรกยังใชขอบเขตตามเขตสุขาภิบาลเดิม และ

ตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบเทศบาลนี้ ไดใหอํานาจแกเทศบาลที่จะจัดใหมีศาลาเทศบาลเพื่อ

เปนสถานที่ทํางานของคณะมนตรีเทศบาลดวย 

การกําหนดสถานที่กอสรางศาลาเทศบาลนั้น แมจะเปนอํานาจของเทศบาล แตเทศบาลยัง

จะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทกํากับดูแลกิจการของเทศบาลอยู ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหสรางศาลาเทศบาลข้ึนที่บริเวณวงเวียนดานหลังโรงเรียนจอมสุรางค

อุปถัมภ* ซึ่งจะสอดรับกับโครงการผังเมืองใหมที่วางไว และเพื่อใหเปนไปตามนโยบายในการวางผัง

เมืองที่จะใหศาลาเทศบาลที่กําลังจะกอสรางนี้เปนตัวอยางแกสถานที่ราชการอ่ืน ๆ ในการไปสรางอยู

กลางเมือง เพื่อนําราษฎรใหติดตามเขาไปอาศัยอยูในพื้นที่ดานในเกาะเมือง๑ แตตําแหนงที่จะกอสราง

นั้นยังอยูนอกเขตเทศบาล** คณะมนตรีเทศบาลจึงขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยขยายเขตเทศบาล

เขามาดานในเกาะเมืองถึงแนวคลองมะขามเรียง เพื่อสรางศาลาเทศบาล๒ จึงไดนํามาสูการประกาศ

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เปนฉบับที่ ๒ ใน พ.ศ.๒๔๘๑ ซึ่งเปนการปรับปรุง

ขยายเขตเทศบาลใหครอบคลุมเขามายังพื้นที่ในเกาะเมืองดานตะวันออกถึงแนวคลองมะขามเรียง  

(ดูภาพประกอบ ๗ )  

                                                  
*วงเวียนหลังโรงเรียนจอมสุรางคนี้ เปนเพียงผังเมืองท่ีวางไว แตภายหลังมิไดมีการดําเนินการตามแผนผัง

เมืองน้ีแตอยางใด  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เร่ืองตําแหนงที่สราง

ศาลาเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐). 

**เขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาล ฯ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได

คลอบคลุมพื้นที่เพียงขอบเกาะเมืองดานทิศเหนือและทิศตะวันออกเทานั้น 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๗/๗๕.  รายงานประจําเดือน

ของเทศบาลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๐). 



 ๖๓ 

 
 

ภาพประกอบ ๗ แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยธุยาขยายขอบเขตใหม พ.ศ. ๒๔๘๑* 

 

ที่มา: แผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๑.  (๒๔๘๑,๑๔ พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๕๔ หนา ๖๕๓. 

 

ทวา มีเหตุขัดของในดานงบประมาณ เนื่องจากสถานที่ที่ต้ังใจจะสรางศาลาเทศบาลนั้น

ต้ังอยูลึกเขาไปในเกาะเมือง ที่จะตองสรางถนนจากถนนรอบกรุงเขาไปถึง ๓ สาย แลวยังตองสราง

สะพานขามคลองวัดเสนาสนาราม อีกถึง ๒ สะพาน ถาเปนไปตามนี้จะตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

และอาจตองเสียเวลาในการกอสรางออกไปอีกหลายป กระทรวงมหาดไทยจึงไดผอนปรนใหเทศบาล

เมืองนครศรีอยุธยา ใชพื้นที่ริมถนนสายพระราชวังโบราณ -หลังโรงพยาบาลปจจมาธิราชอุทิศ (ถนน

นเรศวร) ใหเปนที่ต้ังของศาลาเทศบาล อันจะสะดวกตอการเดินทางเขามาติดตอกับเทศบาล (ซึ่งคือ

ที่ต้ังสํานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน) 

                                                  
*ดัดแปลงจาก แผนที่ทายพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยเนนหลักเขต และแรเงาพื้นที่เขตเทศบาล เมืองนครศรีอยุธยา รวมท้ังเพิ่มเติมคําอธิบาย

สถานที่ 



 ๖๔ 

การสรางศาลาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เปนตัวอยางใหเห็นถึงความพยายามในการสราง

สถานที่ราชการในพืน้ที่ดานในเกาะเมือง เพื่อนําใหประชาชนเขาไปใชสอยพื้นที่ในเกาะเมืองเพื่อใหเปน

แหลงชุมชนซ่ึงเปนนโยบายของรัฐมีวางไวใหแกทองถิ่น และการที่ภาครัฐแนะนําใหสรางศาลาเทศบาล

ข้ึนดานในเกาะเมืองและอนุมัติการขยายเขตเทศบาล ในขณะที่พื้นที่บริเวณดังกลาวยังเปนที่สาธารณ

สมบัติของแผนดินอยูนั้น เปนสัญญาณแสดงการรุกคืบของการพัฒนาชุมชนเมืองใหเขาไปภายในเกาะ

เมืองมากข้ึนอีกข้ันหนึ่งแลว 

นอกจากนี้เทศบาลยังไดมีความคิดจะจัดสวนสาธารณะบึงพระรามบริเวณใจกลางเกาะเมือง

ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล* โดยขอดําเนินการขุดลอกบึงพระรามทําเปนสวนสาธารณะเพื่อเปนที่พักผอน

หยอนใจสําหรับประชาชนชาวเมืองอยุธยา ประกอบกับเปนการรักษาสถานที่อันเกี่ยวเนื่องใน

ประวัติศาสตรของเมืองดวยประการหน่ึง นอกจากนั้นยังมีแผนดําเนินการจัดใหเปนสวนสัตวดวย๑ ซึ่ง

เปนภาระหนาที่ประการหนึ่งของเทศบาลเมืองที่อาจจัดใหมีสวนสาธารณะ๒ นอกจากประชาชน

ชาวเมืองจะมีสถานที่พักผอนแลว เทศบาลยังมีรายไดจากการจัดการสวนสาธารณะบึงพระรามแหงนี้ 

เปนการแกปญหาเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งความคิดในการจัดการบึงพระรามนี้เปนการริเร่ิมของทองถิ่น

ในการจัดการพื้นที่ในเกาะเมือง  
๑.๓ การโอนกรรมสิทธิท์ีดิ่นในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง 
ดังจะเห็นไดวาทาทีจากฝายรัฐบาลและฝายทองถิ่นตอการจัดสรรและพัฒนาพื้นที่ในเกาะ

เมืองนั้น ตางพยายามผลักดันใหสามารถใชพื้นที่ในเกาะเมืองเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง จึงมีความจําเปน

ที่จะตองมีการยกเลิกการสงวนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินและที่วัดรางในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา จนในที่สุดไดนํามาสูการประกาศพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงเปน 

ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และที่วัดรางภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให

กระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑ เนื้อที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ไร ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                  
*เทศบาลสามารถดําเนินงานท่ีอยูนอกเขตได ดังนี้  ๑.การน้ันจําเปนตองทําและเปนการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

กิจการ ที่ดําเนินตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตเทศบาล  ๒.ไดรับความยินยอมจากสภาจังหวัด  ๓.ไดรับอนุมัติจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ดูใน ประยุทธ ปรีชาภรณ.  (๒๕๒๒.) การพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ิน

ของไทย ระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๐.  หนา ๖๐-๖๑.) 
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการ

ประชุมสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๙). 
๒พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖.  (๒๔๗๗, ๒๔ เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๕๑ ตอนที่ ๐ก.  หนา ๘๒-๑๐๗. 



 ๖๕ 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๘๒๑ และมีผลบังคับใชนับต้ังแตวันที่ประกาศ* ทําใหที่ดินในเกาะเมืองสวนใหญ

ไดเปล่ียนเปนที่ดินราชพัสดุ กระทรวงการคลังจึงสามารถดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินในเกาะเมืองได

สะดวก แตยกเวนเพียงที่ดินในเขตโบราณสถาน (วัดราง) ที่กรมศิลปากรสงวนไวเปนแหง ๆ เทานั้น 

ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว จะพบวากระทรวงการคลังซ่ึงเปนเจาของที่ดินสวนใหญ

ในเกาะเมือง ไดเขามามีบทบาทตอการสนับสนุนการพัฒนาเกาะเมือง ดังนั้นจึงเทากับวาเปนการ

ดําเนินนโยบายแบบใหมในการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา จากที่รัฐบาลในระบอบการปกครองเดิม 

ไดสงวนใหเปนแหลงโบราณสถาน และมีการดําเนินการขุดคนทางโบราณคดีตามโบราณสถานที่

สําคัญอยูหลายแหงอยางตอเนื่องนั้น เปล่ียนเปนการจัดสรรพื้นที่ในเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชนเมือง 

ซึ่งสถานการณเชนนี้ ยอมตองสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

ภาพประกอบ ๘ แผนผังแนวเขตที่ดินทายพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแกกระทรวงการคลัง 

 

ที่มา: พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และที่วัดราง

ภายในกําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ใหกระทรวงการคลัง  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ .   

(๒๔๘๒,๒๔ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๖ ตอนที่ ๐.  หนา ๓๙๙-๔๐๑. 

                                                  
๑พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน และท่ีวัดรางภายใน 

กําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกระทรวงการคลัง พุทธศักราช ๒๔๘๑.  (๒๔๘๒,๒๔ เมษายน). ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลม ๕๖ ตอนที่ ๐.  หนา ๓๙๙-๔๐๑. 

*ขณะนั้นประเทศไทยยังนับวันที่ ๑ เมษายน ของทุกป เปนวันขึ้นศักราชใหม 



 ๖๖ 

๒.การพัฒนาหลังการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๙๘ 
ชวงเวลาภายหลังจากการประกาศโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลังใน 

พ.ศ.๒๔๘๒ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งเปนชวงกอนโครงการบูรณะเกาะเมืองนั้น เปนชวงเวลาที่สําคัญ

ของการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน ที่ทําใหเมืองพระนครศรีอยุธยา มีลักษณะ

เปนชุมชนเมืองที่เติบโตทับซอนข้ึนบนเมืองโบราณ เพราะเปนชวงที่มีการริเร่ิมบุกเบิกพัฒนาเกาะเมือง 

จากสภาพเดิมที่ไดรับการสงวนไวเปนที่สาธารณสมบัติและที่วัดราง ใหกลายเปนแหลงชุมชนเมือง

ภายใตความสงเสริมจากรัฐบาล  

การพัฒนาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ไดทําใหเกิดปญหาการรุกลํ้าโบราณสถาน หรือพื้นที่โดยรอบ

โบราณสถาน อันจะกอใหเกิดผลกระทบระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานข้ึน 

ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยจะศึกษาทั้งเร่ืองการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณควบคูกัน เพื่อจะ

สะทอนใหเห็นความเปล่ียนแปลงทางดานทัศนคติและทาทีของสังคม ที่มีตอการพัฒนาชุมชนเมือง 

และการอนุรักษโบราณสถาน อันมีความเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณตาง ๆ ทั้งสถานการณ

ภายในประเทศ และสถานการณของโลกที่มีอิทธิพลตอเร่ืองนี้ 
๒.๑ การพัฒนาพื้นทีใ่จกลางเกาะเมือง 
ภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินในเกาะเมืองเนื้อที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ไร ใหเปนของ

กระทรวงการคลังใน พ.ศ.๒๔๘๒ ภาครัฐก็ไดสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองข้ึนในบริเวณเกาะเมือง 

โดยหนวยงานที่เขามามีบทบาทมากในการสงเสริมการพัฒนาเกาะเมืองคือกระทรวงการคลัง ที่ได

ดําเนินการปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยต้ังคณะกรรมการซึ่งมี รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเปนประธานเพื่อจัดสรรที่ดิน โดยกําหนดผังเมืองในเกาะเมือง ออกเปนเขตตาง ๆ 

ประกอบดวย เขตสงเสริมพาณิชยกรรม เขตบานเรือนที่อยูอาศัยของประชาชน เขตสถานที่ราชการ 

สถานศึกษา และเขตอุตสาหกรรม เพื่อบุกเบิกพัฒนาพื้นที่รกรางใหกลายเปนแหลงชุมชนเมือง โดย

กระทรวงการคลังไดสนับสนุนการสรางศาลากลางจังหวัดไวในบริเวณเกือบใจกลางเกาะเมือง และยัง

เปนชวงเวลาที่ภาครัฐสงเสริมงบประมาณปลูกสรางอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ 

สถานศึกษา ถนน และสะพาน ที่ทําใหบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจากที่เคยไดรับการสงวนไว

เพราะเปนที่วัดราง เร่ิมกลายเปนแหลงชุมชนเมือง  

 



 ๖๗ 

ปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการสงเสริมพัฒนาจากรัฐบาล

ในชวงนี้คือการสงเสริมจากบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาล* ซึ่งขณะนั้นนายปรีดี พนมยงค ผูแทนราษฎร

ชาวอยุธยา กําลังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง** และมีบทบาทสําคัญอยูในคณะ

รัฐบาล เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่สงเสริมใหเกิดการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองในระยะนี้ ดังที่ปรากฏ

ขอความในกําหนดการพิธีวางรากฐานอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ มี

ใจความตอนหนึ่งวา “ณ บัดนี้ ศุภมงคลฤกษไดมาถึงซ่ึงเปนเคร่ืองสําแดงวา พระนครศรีอยุธยา จะ

ไดรับความเจริญรุงเรืองสืบไปดวยรัฐบาลปจจุบันนี้ ทานนายกรัฐมนตรี และมีหลวงประดิษฐมนูธรรม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนที่อุปการะบํารุงปรับปรุง”๒ นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานชั้นรอง

อ่ืน ๆ ที่ชวยยืนยันวานายปรีดี พนมยงค มีสวนสนับสนุนการพัฒนาในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอีก

หลายดาน ดังความตอนหน่ึงใน รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐ วา 

 
เม่ือหลวงประดิษฐมนูธรรมเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีโครงการที่จะสรางโรงงานตมกล่ันสุราที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน

และท่ีวัดรางภายในกําแพงเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอนที่ดินแหงนี้ใหกระทรวงการคลัง เม่ือ พ.ศ.

๒๔๘๑ (มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๖ ตอนที่ ๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๘๑ หนา ๓๙๙) และให

โรงเรียนตาง ๆ (โรงเรียน ๕ แหง ที่อยูในเขตท่ีจะสรางโรงงานสุรา: ผูวิจัย) ร้ือยายไปทําการปลูกสรางในที่

แหงใหม โดยกระทรวงการคลังอนุมัติเงินให ๒๐๐,๐๐๐ บาท เปนคาปลูกสรางโรงเรียนและอาคารตาง ๆ๓  

 

                                                  
*นาสังเกตวา การท่ีรัฐบาลในระยะนี้จะใหความอุปถัมภพัฒนาจังหวัดใดเปนพิเศษน้ัน  มักมีความ

เก่ียวของกับนโยบายของผูบริหารประเทศ หรือบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาล เชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลพบุรีใหเปนเมืองทหาร เปนตน  สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีไดรับความอุปถัมภ

จากรัฐบาลนั้น สวนสําคัญก็คือเกิดจากนโยบายของบุคคลสําคัญในรัฐบาลเชนกัน 

**นายปรีดี พนมยงค ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังระหวางวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๘๑ - 

๑๗ ธันวาคม ๒๔๘๔ และ ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๔๘๙ 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๒.๒.๓.  เร่ืองขาหลวงประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปลัดกระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทําพิธีวางราก

ตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป.  (๒๔๘๓). 
๓จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑?).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐.  

หนา ๓๙๕. 



 ๖๘ 

แมรายละเอียดในขอมูลนี้ จะมีความคลาดเคล่ือนเล็กนอย* แตก็เปนขอมูลช้ินหนึ่งที่สะทอน

ใหเห็นความทรงจํา หรือการรับรูของขาราชการชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในชวง พ.ศ.๒๕๐๐ ถึง

บทบาทตาง ๆ ของนายปรีดี พนมยงค ที่มีความเกี่ยวของกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การที่รัฐบาลและบุคคลสําคัญในคณะรัฐบาล ใหความสงเสริมในการบุกเบิกพัฒนาเกาะ

เมือง ทําใหเร่ิมมีการพัฒนาตาง ๆ ในเกาะเมือง สวนพื้นที่ที่เปนแหลงชุมชนบริเวณริมแมน้ําดานทิศ

เหนือและทิศตะวันออกของเกาะเมืองนั้น ก็ไดรับการพัฒนาจากหนวยงานในทองถิ่นอยางเทศบาล

เมืองนครศรีอยุธยา ในสวนนี้ผูวิจัยจึงจะนําเสนอการพัฒนาเกาะเมือง โดยแบงเปนการสงเสริมจาก

รัฐบาล และการดําเนินการพัฒนาเกาะเมืองโดยทองถิ่น ในชวงการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองดังตอไปนี้ 
๒.๑.๑ การพัฒนาเกาะเมืองภายใตการสงเสริมจากรัฐบาล  
การบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีสภาพเดิมเปนปารกใหกลายเปนแหลง

ชุมชนนั้น จะตองใชงบประมาณและระยะเวลามาก ซึ่งในการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไดมี

การสงเสริมจากรัฐบาลหลายประการ จนทําใหเกาะเมืองเร่ิมมีสถานที่ตาง ๆ เชน สถานที่ราชการ 

สถานศึกษา รวมทั้งถนน และสะพานคอนกรีตเชื่อมการคมนาคมสูเกาะเมือง อันเปนสวนสําคัญที่ทํา

ใหเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเจริญรุดหนาข้ึนมาก ดังนี้ 
๒.๑.๑.๑ การวางผังเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ภายหลังจากที่กรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองถูกโอนใหเปนของกระทรวงการคลัง ใน 

พ.ศ .๒๔๘๒  กระทรวงการคลังได ต้ังกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยมี 

นายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน เพื่อพิจารณาการวางผังเมือง และ

จัดสรรที่ดินในเกาะเมือง โดยในการวางผังเมืองคร้ังนี้ตางจากการวางผังเมืองที่ปรากฏในเอกสารการ

ประชุมสภาจังหวัดเม่ือประมาณ พ.ศ.๒๔๗๙ ซึ่งเปนเพียงผังข้ันรางเทานั้น  

การวางผังเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ มีผูแทนของกรมศิลปากรอยูใน

คณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองฯ ดวยถึง ๒ คน คือ พระสาโรชรัตนพิมาน ร.สุขยางค รองอธิบดี 

กรมศิลปากร และหลวงบริบาลบุรีภัณฑ หัวหนากองโบราณคดี กรมศิลปากร๑ ซึ่งแสดงใหเห็นวากรม

ศิลปากรซ่ึงทําหนาที่อนุรักษโบราณสถานของชาติ รวมมีบทบาทตอการกําหนดผังเมืองคร้ังนี้ดวย ซึ่ง

คร้ังนี้ไดมีการวางผังเมืองโดยไดรักษาแนวผังเมืองโบราณ แตมีการเปล่ียนแปลงแกไขบางสวนตาม

ความเหมาะสม มีการแบงเกาะเมืองออกเปนพื้นที่ตาง ๆ คือ บริเวณยานการคา ถูกจัดไวอยูบริเวณ

                                                  
*ขอมูลที่คลาดเคล่ือน คือ นายปรีดี พนมยงค เปนนายกรัฐมนตรี ใน พ.ศ.๒๔๘๙ แตการโอนกรรมสิทธิ์

ที่ดิน มีขึ้นใน พ.ศ.๒๔๘๒ ซึ่งในขณะนั้น นายปรีดี ดํารงตําแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
๑ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พ้ืนที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหาร 

พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๕. 



 ๖๙ 

ดานตะวันออกของเกาะเมืองริมแมน้ําปาสักถึงแนวคลองมะขามเรียง บริเวณยานชุมชน กําหนดใหอยู

ต้ังแตบริเวณตอนใน ต้ังแตคลองมะขามเรียงถึงแนวถนนชีกุน บริเวณสถานท่ีราชการอยูตอนกลาง

เกาะเมืองคือต้ังแตแนวถนนชีกุนถึงคลองทอ บริเวณเขตอุตสาหกรรมอยูทางฝงตะวันตกของเกาะเมือง

ต้ังแตคลองทอเปนตนไป สวนบริเวณสวนสาธารณะนั้นไดจัดใหบึงพระราม และสวนมงคลวนาเปน

สวนสาธารณะของเมือง นอกจากนั้นยังกําหนดบริเวณโบราณสถาน คือในสวนที่กรมศิลปากรได

ประกาศข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ โดยการวางผังเมืองคร้ังนี้ยังไดรักษาแนวถนนและคู

คลองโบราณ โดยตัดถนนตามแนวเดิม และขุดคลองตามแนวคูคลองโบราณดวย๑  

 

 
 

ภาพประกอบ ๙ แผนผังจําลองการวางผังเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาของกระทรวงการคลัง* 

 

ที่มา: ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พื้นที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษา

บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๕. 

 

ผังเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่รางโดยคณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมือง 

ภายใตการกํากับของกระทรวงการคลังนี้ ไดกอใหเกิดโครงการกอสราง และจัดสรรที่ดินบริเวณตาง ๆ 

ในเกาะเมืองหลายอยาง ทั้งโครงการที่เปนความสงเสริมจากรัฐบาล และโครงการที่ดําเนินการโดย

                                                  
๑ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พ้ืนที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหาร 

พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๕. 

*ผูวิจัยจําลองการวางผังเมืองในเกาะเม ืองจากขอมูลของ ขจรจบ กุสุมาวลี  



 ๗๐ 

ทองถิ่นเอง ที่จะเปล่ียนแปลงสภาพพื้นที่จากที่รกราง ใหคอย ๆ กลายเปนแหลงชุมชนเมือง และคอย ๆ 

เปล่ียนวิถีชีวิตของชาวเมืองจากที่อาศัยอยูริมน้ําโดยใชเรือเปนพาหนะในการเดินทาง มาเปนการอาศัย

อยูในเมืองที่จะใชการคมนาคมทางบกในระยะตอ ๆ มา การสนับสนุนการวางผังเมืองของรัฐบาลใน

คร้ังนี้ จึงเปนการวางรากฐานการพัฒนาชุมชนเมืองในเกาะเมือง กอนที่จะมีการสงเสริมพัฒนาในดาน

ตาง ๆ ตอไป 
๒.๑.๑.๒ การสรางศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ศาลากลางจังหวัดเปนสํานักงานบริหารราชการสวนภูมิภาคของจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัด

ตองมีไวเปนสํานักงานบริหารราชการสวนภูมิภาคของจังหวัด ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ.๒๔๗๖* เดิมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานที่ปฏิบัติราชการรวมอยูกับที่ทําการมณฑลอยุธยา 

ภายในพระราชวังจันทรเกษม ซึ่งเปนศูนยราชการของเมืองแตเดิม เมื่อหลังการโอนกรรมสิทธิที่ดินใน

เกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง รัฐบาลไดสนับสนุนใหมีการสรางศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แหงใหม โดยมีเหตุผลวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดที่ยังไมมีศาลากลางจังหวัดเหมือน

จังหวัดอ่ืน ๆ๑  

การสรางศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดังที่หลวงบริหารชนบท ขาหลวง

ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลาววา “การสรางศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะเปนสํานักงานบริหาร

ราชการสวนภูมิภาคของจังหวัดจะไดดลบรรดาลใหปรากฏขึ้นในกาลบัดนี้ โดยความอุปการะของ

รัฐบาล และโดยฉะเพาะอยางยิ่ง คือ หลวงประดิษฐมนูธรรม ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ได

อุปการะในการนี้” ๒ และทางจังหวัดยังไดเชิญนายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มา

                                                  
*เม่ือรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.๒๔๗๖ 

จังหวัดจึงมีฐานะเปนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาค มีผูวาราชการและกรมการจังหวัดเปนฝายบริหาร และมีการ

จัดการสภาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖  ซึ่งจําตองมีการสรางศาลากลางจังหวัดเปน

สํานักงานบริหารราชการสวนภูมิภาคของจังหวัด  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๒.๒.๓.  เร่ืองขาหลวงประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปลัดกระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทําพิธีวางราก

ตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป.  (๒๔๘๓). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๒.๒.๓.  เร่ืองขาหลวงประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญปลัดกระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทําพิธีวางราก

ตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป.  (๒๔๘๓). 



 ๗๑ 

เปนประธานในพิธวีางรากฐานศาลากลางจังหวดั* เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๔๘๓ ที่แสดงใหเห็นวานาย

ปรีดี เปนผูหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนการสรางศาลากลางจังหวัดในคร้ังนี้   

กรมโยธาเทศบาล ไดวางตําแหนงศาลากลางจังหวัดใหต้ังอยู ณ ปลายถนนสายที่ ๕ 

(ถนนโรจนะ / ปจจุบันคือ ถนนปรีดี พนมยงค) ซึ่งเปนถนนสายหลักของเมืองที่ไปเช่ือมกับถนน

พหลโยธิน ที่อําเภอวังนอย ซึ่งต้ังอยูเกือบใจกลางเกาะเมือง อันเปนไปตามนโยบายในการวางผังเมือง 

ที่ใหสถานที่ราชการตาง ๆ เขาไปสรางอยูในพื้นที่ดานในของเกาะเมือง เพื่อใหประชาชนเขาไปติดตอ

กับสถานที่ราชการ และต้ังบานเรือนในเกาะเมือง ซึ่งขณะนั้นเกาะเมืองยังปกคลุมไปดวยปารก และ

ซากโบราณสถาน  

การสรางศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ เปรียบไดดังจุดเร่ิมตนที่นําไปสูการ

พัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นเมืองพระนครศรีอยุธยาก็พรอมที่จะพัฒนาในทุก ๆ 

ดาน เนื่องจากไดยกเลิกการสงวนที่ดินในเกาะเมืองเปนที่เรียบรอย และนับเปนการเปล่ียนศูนยกลาง

ของเมืองใหม จากศูนยกลางของเมืองเดิมที่ต้ังอยูริมแมน้ําบริเวณพระราชวังจันทรเกษม เขามาต้ังอยู

ในใจกลางเกาะเมือง โดยบริเวณดานหลังศาลากลางจัดสรรพื้นที่เปนบานพักขาราชการและจวนผูวา

ราชการจังหวัด (ดังภาพประกอบ ๑๐ ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
*ศาลากลางจังหวัดที่สรางขึ้นนี้ เปนอาคาร ๓ ชั้น มีลักษณะเปนรูปตัว T ออกแบบโดยกองสถาปตยกรรม 

กรมศิลปากร เปนสถาปตยกรรมแบบโมเดิรน (Modern Architecture) ตามสมัยนิยม(เชนเดียวกับอาคารศาลฎีกาที่

กรุงเทพฯ และอาคารศาลจังหวัดสงขลา เปนตน) ที่เหนือเสามุขดานหนาอาคารมีอนุสาวรียพระมหากษัตริยและวีร

กษัตรียรวม ๖ พระองค ประกอบดวย ๑.สมเด็จรามาธิปดีที่ ๑(พระเจาอูทอง ) ๒.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ๓.

สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ๔.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๕ สมเด็จพระนารายณมหาราช ๖.สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี

มหาราช (พระเจาตากสิน) ตามลําดับ 



 ๗๒ 

 
 

ภาพประกอบ ๑๐ ภาพถายทางอากาศบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญและศาลากลางจังหวัด พ.ศ.๒๔๘๙* 

 

ที่มา: รูปถายทางอากาศชุดวิลเลี่ยม ฮันท.  (๒๕๕๓).  (ภาพนิ่ง).  กรุงเทพฯ: สํานักหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

                                                  
*เปนภาพถายทางอากาศของวิลเล่ียม ฮันท ชางภาพประจํากองทัพอากาศอังกฤษ  ที่บินสํารวจพ้ืนที่

เกษตรกรรมของประเทศไทยใน  พ.ศ.๒๔๘๙ (หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒)  ในภาพแสดงใหเห็นบริเวณของวัดพระศรี

สรรเพชญในระยะใกล และถัดออกไปเปนบริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งบานพักขาราชการ 

และจวนผูวาราชการจังหวัด ที่สะทอนภาพของการพัฒนาชุมชนเมืองท่ีทับซอนเมืองโบราณ  ในชวงบุกเบิกพัฒนา

พื้นที่ใจกลางเกาะเมืองไดเปนอยางดี 



 ๗๓ 

 
 

ภาพประกอบ ๑๑ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  หนา ๖๗. 

 
๒.๑.๑.๓ การสรางสะพานปรีดี-ธํารง  
การสรางสะพานขามแมน้ําเขามาสูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เปนส่ิงจําเปนอยาง

ยิ่งตอการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพราะผังเมืองใหมที่กําหนดสถานที่ตาง ๆ ไวใน

เกาะเมืองนั้น ยังไมมีการสรางสะพานขามแมน้ําสูเกาะเมือง เนื่องดวยสภาพการคมนาคมของเมือง

ด้ังเดิมสมัยมณฑลกรุงเกานั้น นิยมเดินทางโดยเรือ โดยมีเพียงสะพานคนขามอยูตามคลองเมือง

เทานั้น ซึ่งเมื่อกระทรวงการคลังจัดสรรที่ดินในเกาะเมืองใหเปนชุมชนเมือง กรมทางจึงไดเร่ิมกอสราง

สะพานขามแมน้ําเขาสูเกาะเมืองใน พ.ศ.๒๔๘๓ โดยวางตําแหนงตามผังเมือง ที่จะเชื่อมถนนโรจนะ

จากหนาศาลากลางจังหวัด ไปสูถนนพหลโยธินที่อําเภอวังนอย  

สะพานขามแมน้ําที่กรมทางสรางนี้ เปนสะพานคอนกรีตมีความยาว ๑๖๘.๖๐ เมตร 

ทอดขามแมน้ําปาสักทางดานทิศตะวันออกของเกาะเมือง อันเปรียบเสมือนประตูสู ตัวเมือง

พระนครศรีอยุธยา โดยสรางเสร็จและเปดใชเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๖ ตรงกับวันเกิดของ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งนาวาเอกถวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ รัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม ผูแทนราษฎรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีเปดสะพาน โดยใหชื่อ

สะพานนี้วา “สะพานปรีดี-ธํารง” เพื่อเปนอนุสรณแกชาวอยุธยาที่มีบทบาทในคณะราษฎรและเปน



 ๗๔ 

ผูบริหารประเทศ ๒ คน คือ นายปรีดี พนมยงค และนาวาเอกถวัลย ธํารงนาวาสวัสด์ิ๑ ทําใหการ

คมนาคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเดินทางโดยรถยนตไดอีกทางหนึ่ง  

การที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการสรางสะพานปรีดี-ธํารง ใหเปนสะพานขาม

แมน้ําเขาสูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานี้ กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชนเมือง ทําใหการ

เดินทางโดยรถยนต เขามาเปนตัวเลือกหนึ่งในการเดินทางของชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความ

สะดวก และรวดเร็วมากกวาการเดินทางโดยเรือ อันจะเปนปจจัยที่ทําใหวิถีชีวิตของชาวเมือง

พระนครศรีอยุธยา จากที่ผูกพันกับวิถีชีวิตริมลําน้ําที่ใชเรือเปนพาหนะเดินทาง ก็คอย ๆ นิยมเดินทาง

โดยรถยนตกันมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งทีท่ําใหชุมชนเมอืงขยายตัวเขาไปบริเวณเกาะเมืองมากข้ึนดวย 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑๒ สะพานปรีดี-ธํารง 

 

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  หนา ๑๐๑. 

 

                                                  
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐. หนา ๖๖-๖๗. 



 ๗๕ 

๒.๑.๑.๔ กิจการโรงงานกลั่นแอลกอฮอล  
จากผังเมืองบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่นายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเปนประธานพิจารณาการวางผังเมือง ที่ไดกําหนดใหบริเวณดานตะวันตกของเกาะ

เมืองต้ังแตแนวคลองทอเปนเขตอุตสาหกรรมนั้น๑ รัฐบาลไดสงเสริมใหมีการกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญข้ึนในบริเวณน้ี โดยอนุมัติโครงการกอสรางโรงงานกล่ันแอลกอฮอล หรือ

โรงงานสุราที่มีเคร่ืองจักรทันสมัยที่สุดของประเทศในขณะน้ัน ณ บริเวณกองพันทหารเกา ซึ่งต้ังอยูติด

กับโบราณสถานเจดียสุริโยทัย และวัดสวนหลวงสบสวรรค  

แตในเบ้ืองตนรัฐบาลมีนโยบายจะดําเนินการปรับปรุงโรงงานสุราบางยี่ขัน ที่ประสบ

ปญหาผลิตสุราไมเพียงพอตอการจําหนายในชวง พ.ศ.๒๕๘๑ เนื่องจากเครื่องกล่ันสุราเปนแบบเกา 

และเกินอายุใชงาน ทําใหไดผลผลิตไมเต็มประสิทธิภาพ แตรัฐบาลไดเปล่ียนนโยบายการปรับปรุง

โรงงานสุราบางย่ีขัน มาเปนโครงการกอสรางโรงงานสุราข้ึนใหมที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแทน๒ 

เพื่อผลิตสุราและแอลกอฮอลที่มีคุณภาพดี ใหเพียงพอตอความตองการในการจําหนายของรัฐ 

การกอสรางโรงงานกล่ันแอลกอฮอลในเกาะเมือง จึงเร่ิมข้ึนใน พ.ศ.๒๔๘๓ โดย

กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการขุดคลองขนสง ขนาดกวาง ๕๐ เมตร เปนระยะทางยาวประมาณ 

๑ กิโลเมตร  จากแมน้ําเขาสูพื้นที่ในบริเวณโรงงาน พรอมทั้งขุดดิน ถมที่ ถางปา ปรับระดับพื้น เพื่อ

เตรียมสรางโรงงานตามแผนการ๓ และแมวาการกอสรางโรงงานจะมีอุปสรรค เชน ปญหาความลาชา

นานาประการในการกอสราง ผลกระทบจากสงครามเอเชียบูรพา และขอพิพาทเร่ืองที่ดินกับ

กระทรวงกลาโหมก็ตาม ในที่สุดก็สามารถดําเนินการสรางอาคารและเคร่ืองกล่ันแอลกอฮอลจนเสร็จ 

ใน พ.ศ.๒๔๙๔ โดยใชชื่อวาโรงงานแอลกอฮอลอยุธยา๔ และดําเนินกิจการนับแตนั้นเปนตนมา 

ซึ่งการที่รัฐบาลดําเนินการสรางโรงงานกล่ันแอลกอฮอลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ 

สะทอนใหเห็นวารัฐบาลสงเสริมใหบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เปนแหลงอุตสาหกรรมที่สําคัญ 

ซึ่งมีการคาดการณวาโรงงานกล่ันแอลกอฮอลแหงนี้จะสามารถกล่ันแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ไดมากถึงวัน

                                                  
๑ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พ้ืนที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหาร 

พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๕. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี.  (๒)สร.๐๒๐๑.๒๒.๒.๑๔/๕.  เร่ืองโรงงาน

กล่ันแอลกอฮอลอยุธยา.  (๒๔๘๗-๒๔๙๖). 
๓แหลงเดิม.   
๔จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑?).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐.  

หนา ๓๙๕. 



 ๗๖ 

ละประมาณ ๓๐,๐๐๐ ลิตร ที่จะทําใหประเทศมีรายไดจากภาษีสุราปละ ๘๒ ลานบาท๑ และยอมมีผล

ในดานดีตอเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย 

อยางไรก็ตาม แมโรงงานกล่ันแอลกอฮอลจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศและ

เศรษฐกิจของจังหวัด แตอีกดานหนึ่งการกอสรางโรงงานก็ไดกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานใน

เมืองพระนครศรีอยุธยาดวย เนื่องจากที่ต้ังของโรงงานกล่ันแอลกอฮอล เปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร คือเปนเขตพระราชวังหลังของกรุงศรีอยุธยา (พระราชบวรสถานภิมุข) โดยมี 

เจดียศรีสุริโยทัยซึ่งเปนอนุสรณสถานที่มีความของเกี่ยวทางประวัติศาสตรต้ังอยูดวย ดังนั้นการ

กอสรางและการปรับพื้นที่เพื่อทําเปนโรงงานยอมมีผลกระทบตอพื้นที่ประวัติศาสตร เชน สงผลให

รองรอยของโบราณสถาน และรองรอยทางโบราณคดีในบริเวณนี้ถูกลบเลือน รวมทั้งการขุดคลอง

สําหรับขนสงขนาดใหญเขามาในบริเวณที่ต้ังของโรงงาน ทําใหภูมิประเทศด้ังเดิมของเกาะเมืองเกิด

ความเปลี่ยนแปลง อันเปนผลกระทบอีกประการหนึ่งตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา  

 

 
 

ภาพประกอบ ๑๓ โรงงานแอลกอฮอลอยธุยา 

 

ที่มา: องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  ไมมีเลขหนา. 

 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี.  (๒)สร.๐๒๐๑.๒๒.๒.๑๔/๕.  เร่ืองโรงงาน

กล่ันแอลกอฮอลอยุธยา.  (๒๔๘๗-๒๔๙๖). 



 ๗๗ 

๒.๑.๑.๕ การสนับสนุนใหประชาชนใชพื้นที่ในเกาะเมือง  
การใหประชาชนเขามาอยูอาศัยและใชประโยชนในพื้นที่ดานในเกาะเมือง บริเวณที่

กําหนดไวใหเปนเขตที่อยูอาศัยคือ ระหวางแนวคลองมะขามเรียงกับแนวถนนชีกุน เปนสวนหนึ่งของ

การจัดสรร และพัฒนาเกาะเมืองตามผังเมืองที่กระทรวงการคลังไดวางไว   

รัฐบาลวางนโยบายสงเสริมใหหนวยงานปกครองทองถิ่น ทั้งทางจังหวัดและเทศบาล 

สนับสนุนประชาชนใหเขาไปใชพื้นที่ดานในเกาะเมือง โดยเร่ิมจากนโยบายสรางสถานที่ราชการให

ต้ังอยูลึกเขาไปดานในของเกาะเมือง เพื่อนําพาประชาชนใหเขามาติดตอ และใชสอยพื้นที่ในเกาะเมือง 

ดังเชนการวางตําแหนงศาลาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังที่กลาวแลวเปนตน และนอกจากสถานท่ีราชการอันเปนหนวยงานบริหารแลว ยังไดมีการสรางและ

ยายสถานศึกษาหลายแหง จากบริเวณแหลงชุมชนเดิมเขาไปต้ังอยูในพื้นที่ตาง ๆ ในเกาะเมืองดวย 

เชน โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ชาย) โรงเรียนฝกหัดครูสตรี

ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เปนตน  

นอกจากนั้น กระทรวงการคลังไดต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดการขายที่ดินราชพัสดุ

บริเวณถนนสาย ๒ ใกลเจดียเจาอาย-เจายี่ ซึ่งบริเวณที่กําหนดไวใหเปนเขตที่อยูอาศัยตามผังเมืองที่

วางไว จํานวนประมาณ ๑๐ ไร ใน พ.ศ.๒๔๘๖ โดยขายในราคาเพียงไรละไมเกินหนึ่งพันบาท๑ 

ประกอบกับการเวนคืนที่ ดิน ริมแมน้ํ าของประชาชนท่ีอาศัยอยูบ ริ เวณสถานท่ีกอสรางเชิง 

สะพานปรีดี-ธํารง รัฐบาลก็ไดชดเชยที่ดินบริเวณที่กําหนดไวใหเปนเขตที่อยูอาศัยใหแกประชาชนที่ถูก

เวนคืนเชนกัน๒ การสนับสนุนใหประชาชนใชพื้นที่ในเกาะเมืองของภาครัฐนี้ แสดงใหเห็นถึงการจัดสรร

ที่ดินในเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชนเมืองของรัฐบาลไดอยางดี ทั้งการขายกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมือง 

การสรางสถานที่ราชการเพื่อจูงใจใหประชาชนเขาไปใชสอยพื้นที่ในเกาะเมือง และการชดเชยที่ดินใน

เกาะเมืองใหแกประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากในระยะบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมืองนั้น ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ไฟฟา ประปา ถนน และการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ ภายใน

เกาะเมืองยังไมสมบูรณ ประกอบกับพื้นที่ในเกาะเมืองขณะนั้นยังเต็มไปดวยปารก และหนอง คู บึง ซึ่ง

มีระดับพื้นที่ไมสม่ําเสมอกันอยูมาก ประชาชนจึงยังไมนิยมเขามาอาศัยในเกาะเมืองมากนัก แตชุมชน

เมืองกลับมีการขยายตัวอยูแตในยานชุมชนในเขตเทศบาล ที่มีการคมนาคมสะดวก มีการบริการ

                                                  
๑คนกรุงเกาคานซื้อกรุงศรีอยุธยา สมัยปรีดีขายตรว. ๑๐ สลึง.  (๒๕๐๘, ๗ พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา 

๑, ๑๖. 
๒เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๖๖. 



 ๗๘ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียบพรอม โดยสังเกตจากบานเรือนรานคาที่สรางข้ึนในระยะนี้ ต้ังเรียง

รายอยูตามริมแมน้ําปาสักต้ังแตตลาดหองแถวของเทศบาล (ยานตลาดเจาพรหมในปจจุบัน) ขยาย

ตอเนื่องไปตามถนนอูทองสูสะพานปรีดี-ธํารง๑ จึงสะทอนใหเห็นวาในระยะบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ใจกลาง

เกาะเมือง ชาวเมืองยังนิยมอยูอาศัยในยานที่มีการคมนาคม และระบบสาธารณูโภคที่สะดวก มากกวา

การอยูใกลสถานที่ราชการและสถานศึกษา 
๒.๑.๑.๖ การพัฒนาการศึกษา  
การที่รัฐบาลไดสงเสริมการศึกษาใหแกชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เปนไปตาม

แผนการศึกษาของชาติ* ที่ใหพลเมืองของประเทศตองไดรับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 

เปนการศึกษาภาคบังคับ และใหมีการสงเสริมการศึกษาถึงระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จะใหจัด

การศึกษาข้ึนในจังหวัดตาง  ๆ  ที่ตองใช งบประมาณและเวลาพอสมควร  สําหรับจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยานั้น ไดมีการจัดต้ังสถานศึกษาในเกาะเมืองอยางบริบูรณทุกระดับช้ัน โดยไดรับ

ความสนับสนุนจากรัฐบาลใหมีการกอต้ัง หรือยายสถานศึกษาที่ต้ังอยูนอกเมือง ใหเขามาสรางอยูใน

เกาะเมืองในชวงนี้จํานวนหลายแหง ซึ่งเดิมสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปญหาในเร่ือง

สถานศึกษาไมเพียงพอเพราะขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน๒ และสถานศึกษาอีกหลายแหงยังมี

ปญหาเร่ืองสถานที่คับแคบ เนื่องจากบางแหงต้ังอยูในยานชุมชนจึงไมสามารถขยายพื้นที่ได และบาง

แหงต้ังรวมกันอยูในบริเวณเดียวกันจึงเกิดความแออัด แตเมื่อภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให

กระทรวงการคลังแลว รัฐบาลไดสงเสริมใหจัดต้ัง หรือยายสถานศึกษา เขามาต้ังในบริเวณตาง ๆ ของ

เกาะเมือง โดยสนับสนุนเงินงบประมาณในการกอสรางโรงเรียนและวิทยาลัยหลายแหง ทั้งระดับ

มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับโรงเรียนฝกหัดครู 

ประการแรก รัฐบาลอนุมัติใหยายสถานศึกษาจํานวน ๕ แหง ที่ต้ังรวมกันอยูใน

บริเวณกรมทหารเกา ที่รัฐตองการใชที่ดินบริเวณน้ันกอสรางโรงงานกล่ันแอลกอฮอลใน พ.ศ.๒๔๘๒ 

                                                  
๑อรศิริ ปาณินท.  (๒๕๔๑).  เรือนพ้ืนถ่ินละแวกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๘-๓๙. 

*ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ คณะราษฎรไดวางหลัก ๖ ประการไวเปนแนวบริหาร

ประเทศ โดยกําหนดใหการศึกษาเปนหลักที่ ๑ รัฐบาลเห็นวา การศึกษามีความสําคัญตอระบอบประชาธิปไตย และ

เปนพื้นฐานแหงการพัฒนาประเทศ จึงเรงรางแผนการศึกษาแหงชาติขึ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ ๑ เม่ือพ.ศ. ๒๔๗๕ และไดปรับปรุงแผนการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๗๙ เพื่อมุงเนนให พลเมืองไดรับการศึกษาเพื่อท่ีจะทําหนาท่ีพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย และทําประโยชนใหแกประเทศชาติ โดยบังคับใหพลเมืองตองเรียนจบประถมปที่ ๔ เปนการศึกษาภาค

บังคับ ไปจนถึงระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษาโดยใหจัดการศึกษาขึ้นตามจังหวัดตาง ๆ 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๙/๘๓.  เรื่องงบประมาณซึ่งต้ัง

ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘). 



 ๗๙ 

กระทรวงการคลังจึงไดอนุมัติเงินใหกรมสรรพสามิต จํานวนเงิน ๒ แสนบาท เปนคากอสรางโรงเรียนใน

บริเวณตาง ๆ ของเกาะเมือง๑ อาทิ โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สราง

บริเวณที่ดินราชพัสดุใกลกับกลุมโบราณสถานวัดวรโพธ์ิ-วัดโลกยสุธาราม มีเนื้อที่ประมาณ ๒๑ ไร* 

สวนโรงเรียนฝกหัดครูสตรีพระนครศรีอยุธยายายไปต้ังอยูริมคลองมะขามเรียง ที่ตําบลหอรัตนไชย 

ดานใตของเกาะเมือง เนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร** และโรงเรียนประถมวิสามัญการเรือน ซึ่งภายหลัง

เปล่ียนชื่อเปนโรงเรียนการชางสตรีพระนครศรีอยุธยาไดยายไปต้ังที่ปลายถนนปาโทนทางดาน

ตะวันออกของเกาะเมือง๒ (ปจจุบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา) เปนตน  

ประการที่ ๒ รัฐบาลไดจัดหาเงินงบประมาณในการยายโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

( เ ดิมคือโรง เ รียนตัวอยางประจํามณฑลกรุง เก า )  ที่ ต้ั งอยู ในสถานที่ คับแคบบริ เวณหลัง 

พระราชวังจันทรเกษมใน พ.ศ.๒๔๘๒ โดยนายวิโรจน กมลพันธ ศึกษาธิการจังหวัด ไดเขาพบนายปรีดี 

พนมยงค เพื่อขอใหชวยสงเสริมดานงบประมาณ นายปรีดีซึ่งเปนศิษยเกาโรงเรียนแหงนี้ ไดกราบบังคม

ทูลขอพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เปนเงิน

จํานวน ๑ แสนบาท เพื่อสรางอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๘ หองเรียน หรืออาคารพระราชทาน*** หอประชุม 

โรงอาหาร และบานพักครู จํานวน ๒๐ หลัง๓ และไดมอบหมายใหขาหลวงประจําจังหวัดพิจารณาเลือก

สถานที่กอสรางโรงเรียน และอํานวยการกอสราง ซึ่งไดกอสราง ณ ที่ดินราชพัสดุใจกลางเกาะเมือง 

โดยแลวเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๘๓๔ 

ประการที่ ๓ ทางราชการไดสงเสริมใหมีการโยกยายโรงเรียนอาชีวะแขนงตาง ๆ เขา

มาต้ังอยูในเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง โดยยายโรงเรียนเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยาจากตําบล

                                                  
๑ระยับศรี  กาญจนะวงศ.  (๒๕๔๕).  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  ใน  ๙๖ ป สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๗. 

*บริเวณท่ีสรางโรงเรียนฝกหัดครูชายนั้น ต้ังอยูหางจากที่พํานักเดิมของนายปรีดี พนมยงค ประมาณ ๑๐๐ 

เมตร ปจจุบันคือโรงเรียนประตูชัย 

**ปจจุบันคือ หอพักนักศึกษา (หออูทอง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
๒วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๕๓).  ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา.  

สืบคนเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓, จาก http://www.avc.ac.th/ 

***พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน

ชื่ออาคารนามวา “สิริมังคลานันท” เม่ือวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 
๓โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.  (๒๕๕๓).  ประวัติของโรงเรียน. สืบคนเม่ือ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓, จาก 

http://www.ayw.ac.th 
๔แหลงเดิม. 



 ๘๐ 

วาสุกรี เขามาสรางอยูดานในเกาะเมือง ที่ถนนปาโทนบริเวณริมคลองทอ เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๑๑ ตอมาได

แยกแผนกชางไม และชางปน จากโรงเรียนหัตถกรรมที่ต้ังอยูนอกเกาะเมืองในตําบลสวนพริก (ขาง

เพนียดคลองชาง) เขามาต้ังอยูในเกาะเมือง เปนโรงเรียนชางไม-ชางปน* โดยใชพื้นที่ระหวาง

โบราณสถานวัดธรรมมิกราชกับโบราณสถานวัดญาณเสนใน พ.ศ.๒๕๘๑ และยายแผนกชางตอเรือ

จากโรงเรียนหัตถกรรม ตําบลสวนพริก เขามาสรางเปนโรงเรียนชางตอเรืออยูบริเวณพระตําหนัก

สะพานเกลือที่เกาะลอย** ใน พ.ศ.๒๔๘๓๒  

ประการสุดทาย กรมสรรพสามิต หนวยงานในสังกัดของกระทรวงการคลัง ไดบริจาค

เงินเพื่อสงเสริมการสรางอาคารเรียนหลายโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนการชางวาสุกรี โรงเรียนการ

ชางสตรี โรงเรียนชางไม โรงเรียนสรรพสามิตบํารุง โดยไมตองใชงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ๓ 

การที่รัฐบาลสนับสนุนการกอสรางสถานศึกษาจํานวนมากในเกาะเมืองเชนนี ้สะทอน

ใหเห็นวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูภายใตความอุปถัมภจากภาครัฐเปนอยางดี ซึ่งเปนสวนสําคัญที่

ทําใหเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีสถานศึกษาจํานวนมาก อันเปนผลดีตอการศึกษาของเยาวชนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตในอีกดานหนึ่งการสรางสถานศึกษาหลายแหง ก็แสดงใหเห็นถึงการเขา

มาใชที่ดินในเกาะเมืองหลังจากทีก่ระทรวงการคลังเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่จะไปมีผลกระทบใน

ดานการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองตามมา เชน การขยายบริเวณโรงเรียนที่จะกอใหเกิดการรุก

กลืนพื้นที่โบราณสถาน หรือการกอสรางอาคารประชิดโบราณสถาน เปนตน  ดังจะเห็นไดวาโรงเรียน

ตาง ๆ ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มักจะมีโบราณสถานหลายแหงต้ังอยูภายในโรงเรียน***  

 

                                                  
๑มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.  (๒๕๕๔).  ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ.  สืบคนเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://www.rmutsb.ac.th/ 2011/aboutus/  

*ปจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

**พระตําหนักสะพานเกลือ เปนพระตําหนักเดิมของกรมหลวงมรุพงษศิริพัฒน ปจจุบันคือ วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา 
๒วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๕๔).  ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.  

สืบคนเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://2011.ayuttech.ac.th/  
๓โรงเรียนอยุธยานุสรณ.  (๒๕๕๓).  ประวัติอาจารยวิโรจน กมลพันธ.  สืบคนเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๓, จาก http://www.ays.ac.th 

***อาทิ ในบริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีโบราณสถานต้ังอยู ๕ แหง ประกอบดวย ๑.วัดสะพานนาก 

อยูบริเวณ บานพักครูหลังอาคารเอนกประสงค ๒.วัดแมนางมุก อยูบริเวณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๓.วัดฉัตรทัต อยู

บริเวณสมาคมนักเรียนเกาอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ๔.วัดปาสัก อยูบริเวณ ศูนยกีฬาอยุธยาวิทยาลัย 

๕.วัดนางโลม อยูบริเวณ อาคาร ๑๙ เปนตน 



 ๘๑ 

ดังนั้น จะเห็นวาในชวงการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับ

ความอุปถัมภจากรัฐบาลอยางมาก โดยเฉพาะการสงเสริมงบประมาณในโครงการสําคัญ ๆ ที่มีความ

จําเปนตอการวางรากฐานของเมือง เชน การวางผังเมือง การสรางศาลากลางจังหวัดบริเวณใจกลาง

เมือง การสรางสะพานขามแมน้ําและถนนในเกาะเมือง รวมทั้งโครงการที่สงเสริมพัฒนาสภาพชีวิตของ

ชาวเมือง เชนการสงเสริมการสรางสถานศึกษาทกุระดับข้ึนในเกาะเมือง นอกจากนั้นยังสงเสริมใหเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงเศรษฐกิจ โดยการนําโรงงานอุตสาหกรรมทันสมัยเขามาต้ังอยูใน

เกาะเมือง สะทอนใหเห็นวารัฐบาลมีสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมือง 

จากที่มีสภาพรกรางไมมีการจัดสรร โดยไดวางรากฐานใหกลายเปนแหลงชุมชนเมือง 

แตการสงเสริมการพัฒนาเกาะเมืองของรัฐบาลไดลดนอยลง เมื่อเกิดความเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองตาง ๆ ในชวง พ.ศ.๒๔๙๐ ที่ทําใหนายปรีดี พนมยงค ผูมีสวนสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

เมืองพระนครศรีอยุธยา  ตอง ล้ี ภัยทางการเ มือง  ประกอบกับเปนชวง เวลาเ ดียวกันกับที่

กระทรวงการคลังไดยกเลิกโครงการปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและมอบทรัพยสินตาง ๆ ให

ทางจังหวัดเขามาดูแลกิจการตาง ๆ แทน๑ แมวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อบูรณะ

ที่ดินราชพัสดุบริเวณเกาะเมอืงอีกคร้ังหนึง่ใน พ.ศ.๒๔๙๔ ซึ่งประกอบดวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

เปนประธาน และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร อธิบดีกรมคลัง อธิบดีกรมที่ดิน ขาหลวงประจํา

จังหวัด อธิบดีกรมโยธาเทศบาล และสรรพากรจังหวัด เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายในการ

พัฒนาโดยใหจังหวัดเปนผูดําเนินการ ทวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังไมไดรับการสงเสริมใหเกิด

การพัฒนามากเทากับในชวงแรก เพราะแมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการพัฒนา ใหทางจังหวัด

ดําเนินการตาง ๆ อาทิ ใหกรมโยธาเทศบาลเปนผูดําเนินการกําหนดสรางอาคารสงเคราะห สถานที่

ราชการ ตลาดสด โรงมโหรสพ จัดสรางอาคารบริเวณเชิงสะพานปรีดี-ธํารง ใหมีการสรางถนน 

จัดระบบไฟฟาและประปาใหทั่วทั้งเกาะเมือง การปรับปรุงสวนสาธารณมงคลวนา (บึงพระราม) ใหมี

การจําหนายที่ดินราชพัสดุแกประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ใหขุดลอกคลองเมือง คลองบาง

ขวด คลองทอ คลองมะขามเรียง ใหบํารุงโบราณสถาน สวนสาธารณะ และใหการปรับปรุงดานการ

คมนาคมขนสง เปนตน แตก็ไมไดมีการดําเนินการพัฒนาเกาะเมืองจนสําเร็จตามที่มีการประชุมกัน 

และงานก็ดําเนินไปอยางลาชา๒ จนในที่สุด คณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิกโครงการนี้ไปใน พ.ศ.๒๔๙๗ 

ตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากคณะกรรมการไมมี เวลามาประชุมที่จังหวัด

                                                  
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๗๐. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๗๒. 



 ๘๒ 

พระนครศรีอยุธยา๑ แสดงใหเห็นวาภาครัฐใหความสงเสริมการพัฒนาในเกาะเมืองนอยลง ทําใหการ

พัฒนาในเกาะเมืองไมรุดหนาเหมือนในชวงทศวรรษแรกหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองให

กระทรวงการคลัง  

อยางไรก็ตาม การที่รัฐบาลไดสงเสริมการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางมาก

ในชวงแรกหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหกระทรวงการคลัง เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ นั้น ไดเปนจุดเร่ิมตนให

เกิดการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะการวางระบบผังเมือง และการสงเสริมการสรางอาคารสถานท่ีตาง ๆ ที่

มีความจําเปนสําหรับเมือง เชน สถานที่ราชการ สถานศึกษา ถนนและสะพานตาง ๆ เปนรากฐานที่ทํา

ใหเกาะเมืองเร่ิมกลายเปนแหลงชุมชนเมือง ซึ่งนอกจากการสงเสริมพัฒนาจากรัฐบาลแลว การพัฒนา

ในสวนของทองถิ่นเอง ก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาเกาะเมืองใหเกิดความเจริญ

มากข้ึน ดังที่จะนําเสนอตอไป 
๒.๑.๒ การดําเนินการพัฒนาเกาะเมืองโดยทองถ่ิน 
การดําเนินการพัฒนาเกาะเมืองโดยทองถิ่นนั้น จะเปนลักษณะการบํารุงทองถิ่น และ

สงเสริมชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีความเปนอยูที่สะดวกสบาย ตาม

ภาระหนาที่ของเทศบาลในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ อาทิ การบํารุงรักษาตลาด

ตาง ๆ ในเมือง เชน ตลาดหัวรอ ตลาดหัวแหลม ตลาดหนาวัดประสาท ตลาดหนาสถานีรถไฟอยุธยา 

ตลาดปอมเพชร การจัดระเบียบดูแลทาเรือ รักษาความสะอาดของเมือง เก็บขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลตาง 

ๆ เปนตน๒ ซึ่งขณะนั้นเขตเทศบาลยังครอบคลุมเฉพาะยานชุมชนเมืองเดิมคือตามแนวสองฟากฝง

คลองเมืองและแมน้ําปาสัก คือบริเวณตอนเหนือและตะวันออกของเกาะเมือง การพัฒนาของทองถิ่น

ในระยะนี้จึงอยูในบริเวณยานชุมชน ซึ่งตางไปจากการสงเสริมการพัฒนาบริเวณดานในเกาะเมืองของ

ภาครัฐ ที่มุงวางรากฐานของชุมชนเมืองในอนาคต การดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองในระดับทองถิ่นที่

สําคัญมีดังนี้ คือ 
๒.๑.๒.๑ การจัดระบบประปาในเกาะเมือง  
เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเร่ิมใหบริการระบบน้ําประปาในเกาะเมืองคร้ังแรกใน 

พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งการใชน้ําเปนส่ิงสําคัญสําหรับการดํารงชีพของชาวเมือง ที่มีผลตอลักษณะการต้ัง

บานเรือนของประชาชนในเกาะเมือง เดิมประชาชนมีความนิยมอาศัยอยูแตริมลําน้ําเพื่อความสะดวก

ตอการใชน้ําในแมน้ํา เมื่อนายฟน สุพรรณสาร นายกเทศบาลมนตรีเปนผูเสนอใหมีการจัดระบบ

                                                  
๑เก้ือกูล  ยืนยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปล่ียนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐.  หนา ๗๒. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๖๓. 
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น้ําประปาข้ึนในเขตเทศบาล โดยการกูเงินจากกระทรวงมหาดไทย๑ มาจัดสรางสถานที่ผลิตน้ําประปา

บริเวณดานใตของเกาะเมืองใกลปอมเพชร และใหบริการน้ําประปาระยะแรกเฉพาะแตในเขตเทศบาล 

(ยังไมครอบคลุมทั่วทั้งเกาะเมือง) จึงเร่ิมทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชาวเมือง เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหชาวเมือง ไมจําเปนตองปลูกบานเรือนริมแมน้ําหรือคลองเพื่อใชน้ํา

เหมือนเมื่อคร้ังกอนมีระบบประปาในเกาะเมืองอีก ซึ่งจะทําใหชาวเมืองเร่ิมมีความตองการใชที่ดินใน

เกาะเมืองมากข้ึน 
๒.๑.๒.๒ การสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงใหม  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีการกอสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงใหมใน 

พ.ศ.๒๔๘๓ แตไมไดเปนโครงการที่เกิดข้ึนจากเทศบาล หรือรัฐบาลโดยตรง เพราะเปนโครงการที่

นายแพทยขุนนิพัทธสุขกิจ นายแพทยตรวจการกระทรวงสาธารณสุข ไดขออนุญาตทางราชการ

กอสรางโรงพยาบาลแหงใหม เพื่อรองรับจํานวนผูปวยที่เพิ่มมากข้ึนจากการเติบโตของชุมชนเมือง 

แทนโรงพยาบาลปจจมาธิราชอุทิศที่สรางในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งต้ังอยูริมแมน้ําปาสักนอกแนวถนนรอบ

เมือง (ถนนอูทอง) จึงไมสามารถขยายพื้นที่โรงพยาบาลออกไปอีกได๒   

นายแพทยขุนนิพัทธสุขกิจ เปนผูดําเนินการของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 

พรอมทั้งไดสํารวจที่ดินราชพัสดุในเกาะเมืองสําหรับกอสรางโรงพยาบาล แมวาการสรางโรงพยาบาล

ในระยะแรกจะมีปญหาขัดของกับฝายขาหลวงประจําจังหวัดที่ไมอนุญาตใหสราง เนื่องจากปญหา

เร่ืองสถานที่กอสรางซ่ึงอาจขัดกับผังเมือง แตในที่สุดก็สามารถสรางโรงพยาบาลที่บริเวณริมถนนรอบ

เมือง ซึ่งตัดกับมุมถนนศรีสรรเพชญ ที่เช่ือมไปยังศาลากลางจังหวัดที่ขณะนั้นเพิ่งมีการทําพิธี

วางรากฐานอาคารศาลากลางจังหวัดในปเดียวกัน จนแลวเสร็จใน พ.ศ.๒๔๘๕ เปนโรงพยาบาลแหงที่ 

๒ ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สําหรับรองรับผูปวยไดมากข้ึน และเปนการรองรับชุมชนเมืองที่

อาจเขามาอยูในเกาะเมืองมากข้ึนอีกดวย  

การสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงใหมนี้ แมมิไดเปนการสนับสนุนจากเทศบาล 

หรือภาครัฐ แตก็แสดงใหเห็นถึงการใชพื้นที่ในเกาะเมือง ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะ

เมืองใหกระทรวงการคลัง ซึ่งในละแวกโรงพยาบาลประกอบดวย โบราณสถานหลายแหง คือวัด

ปราสาท วัดโคกเดหมี วัดโคกยายมา ดังนั้น เมื่อโรงพยาบาลแหงนี้มีความตองการขยายพื้นที่ ก็ยอม

ตองมีผลกระทบตอโบราณสถานเหลานี้ตามมา 

 

                                                  
๑สมนึก สุพรรณสาร.  (๒๕๐๓).  ชีวะประวัติและคําอาลัยจากลูก.  ใน  ตํานานกรุงเกา.  หนา ค. 
๒ชื่นใจ นิพัทธสุขกิจ.  (๒๕๒๔).  บุคคลตัวอยาง.  หนา ๗-๘. 
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ภาพประกอบ ๑๔ โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๔๘๕ 

 

ที่มา: ชื่นใจ นิพัทธสุขกิจ.  (๒๕๒๔).  บุคคลตัวอยาง.  หนา ๗-๘. 

 

ดังที่ไดกลาวแลว จะเห็นไดวารัฐบาลไดสงเสริมพัฒนาเกาะเมืองหลายอยางในชวงแรกหลัง

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๔๘๒ ที่รัฐบาลไดสงเสริมงบประมาณ

สําหรับบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองโดยการกอสรางอาคาร สถานที่ราชการ สถานศึกษา ถนน สะพาน และ

พยายามชักจูงใหประชาชนเขามาอาศัยอยู ในเกาะเ มือง  เพื่ อวางรากฐานให เกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยากลายเปนแหลงชุมชนเมือง แมวาความพยายามของรัฐบาลจะยังไมสัมฤทธ์ิผลคือ

ยังไมสามารถปรับปรุงใหกลายเปนชุมชนเมืองไดในระยะนี้ เนื่องจากในเกาะเมืองยังขาดปจจัยอํานวย

ความสะดวกตอการใชชีวิตของชาวเมือง ทั้งยังขาดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทําใหประชาชน

ชาวเมืองยังนิยมอาศัยอยูในยานชุมชนเมืองในเขตเทศบาล และขยายลงมาตามริมแมน้ําปาสักดาน

ตะวันออกของเกาะเมืองตามเดิม แตการบุกเบิกพัฒนาของรัฐบาลในระยะนี้ไดเปนจุดริเร่ิมใหเกิดการ

ใชพื้นที่ในเกาะเมืองข้ึนแลว อันจะนํามาสูผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับโบราณสถานหลายแหงที่อยูในเกาะ

เมือง 
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๒.๒ การดําเนินงานอนุรกัษโบราณสถาน 
ชวงบุกเบิกเกาะเมืองที่รัฐบาลไดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองที่เคยสงวนไวในสมัยรัชกาล

ที่ ๕ ใหเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังเขามาดําเนินการปรับปรุงเกาะเมือง

ใหกลายเปนแหลงชุมชนเมืองนั้น เปนชวงเวลาที่โบราณสถานตาง ๆ ในเกาะเมืองมีความเสี่ยงตอการ

สูญเสีย เนื่องจากภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีประกอบดวยรองรอยศาสนสถาน พระราชวัง 

ถนน คูคลองหนองบึง กําแพงเมืองโบราณ รวมทั้งสถานที่อันมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตรจํานวนมาก

นั้น ถามีการเขามากอสรางอาคารสถานที่ ตลอดจนบานเรือนประชาชนในเกาะเมืองแลว ยอมจะมี

ผลกระทบตอโบราณสถานเหลานี้โดยยากที่จะหลีกเล่ียงได  

ผูวิจัยได ศึกษาทัศนะของสังคมในชวงพัฒนาใจกลางเกาะเมืองที่มีตอการอนุ รักษ

โบราณสถาน เพื่อชวยอธิบายวาสภาวการณในชวงนั้นเปนอยางไร ถึงมีสวนทําใหรัฐบาลสงเสริมการ

พัฒนาชุมชนเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งที่ควรอนุรักษไวเปนอนุสรณสถานหรือมรดกของ

ชาติ และเมื่อมีโครงการปรับปรุงเกาะเมืองแลว ฝายอนุรักษโบราณสถานไดมีการดําเนินการอยาง

ใดบาง โดยแบงชวงเวลาออกเปน ๒ ชวง คือชวงแรกเร่ิมพัฒนาใจกลางเกาะเมือง (พ.ศ.๒๔๘๒-

๒๔๙๑ ) และชวงเปดรับวิทยาการดานการอนุรักษ และการดําเนินนโยบายดานวัฒนธรรม (พ.ศ.

๒๔๙๒-๒๔๙๘) ที่เขามามากในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ที่จะทําใหเห็นความเปล่ียนแปลงของ

ทัศนคติของสังคมที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานในสองชวงนี้ไดอยางชัดเจน 
๒.๒.๑ การรักษาโบราณสถานในชวงแรกเร่ิมพัฒนาใจกลางเกาะเมือง พ.ศ.

๒๔๘๒ - ๒๔๙๑   
ชวงแรกเร่ิมพัฒนาใจกลางเกาะเมือง ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๑  เปนชวงเวลาที่

กระทรวงการคลังเร่ิมดําเนินโครงการปรับปรุงเกาะเมือง จนกระทั่งถึงชวงที่มีการยกเลิกโครงการ

ปรับปรุงเกาะเมือง เปนชวงเวลาที่โบราณสถานไดรับผลกระทบจากการริเร่ิมพัฒนาตาง ๆ ภายในเกาะ

เมือง ผูวิจัยไดศึกษาทัศนคติและทาทีของสังคมที่มีตอโบราณสถาน และการดําเนินการเก่ียวกับการ

รักษาโบราณสถานในชวงนี้ ดังตอไปนี้ 
๒.๒.๑.๑ ทัศนคติและทาทีของสังคมท่ีมีตอโบราณสถาน 
ทัศนคติและทาทีของสังคมไทยที่มีตอการอนุรักษโบราณสถาน* มักจะมีความ

เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณและปจจัยแวดลอมที่เกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ เสมอ สําหรับทัศนคติ

และทาทีของสังคมที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานในชวงที่มีการพัฒนาใจกลางเกาะเมืองที่จะนําเสนอ

ตอไปนี้ จะชวยอธิบายถึงเหตุปจจัยที่สังคมในขณะนั้น ลดบทบาทความสําคัญของการอนุรักษ

                                                  
*ทัศนคติและทาทีของสังคมไทยที่มีตอการอนุรักษโบราณสถาน หมายถึง ความคิด ความเห็น และ

บทบาท ทาที การแสดงออกของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มีตอโบราณสถาน  



 ๘๖ 

โบราณสถานตาง ๆ ของประเทศลง โดยเฉพาะจะเห็นไดชัดเจนจากการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ทัศนคติและทาทีของสังคมที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานของไทย ไดลดลงไปในชวง

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลมีผลกระทบตอ

นโยบายในดานการอนุรักษโบราณสถานของรัฐบาล จากที่รัฐบาลเดิมไดใหความสําคัญแกการอนุรักษ

โบราณสถานวาเปนภาระหนาที่ของรัฐบาลที่ตองดูแลรักษาใหเปนมรดกของชาติ และจัดใหมีการ

ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานตามเมืองตาง ๆ แตภายหลังเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง พ.ศ.

๒๔๗๕ เปนตนมา บรรดาขาราชการและพระบรมวงศานุวงศที่บริหารงานราชการในชวงกอน

เปล่ียนแปลงการปกครองไดลดบทบาททางการบริหารลง ดังนั้น พันธกิจของรัฐบาลในดานการอนุรักษ

โบราณสถานจึงไดเปล่ียนไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม  

บุคคลตาง ๆ ที่เขามาดํารงบทบาทสําคัญในรัฐบาลชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นั้น หลาย ๆ คนเปนบุคคลที่ไดรับทุนไปศึกษาในตางประเทศ จึงทําใหเกิดคนรุนใหมที่มีแนวคิด

กาวหนา มีโลกทัศนกวางไกล ที่ตองการปรับปรุงพัฒนาบานเมืองตลอดจนจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมใหเกิดความเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัย แทนที่ส่ิงเกา ๆ หรือวัฒนธรรมเกา ๆ ของคนไทย 

ดังที่ปรากฏในลายพระหัตถสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ซึ่งมีถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งไดกลาวถึงบุคคลที่มีลักษณะที่เรียกวา “คนหัวนอก” วา 

 
เร่ืองคนหัวนอก เคยไดฟงความเห็นเขามามากตอมากแลว มีพิศดารอะไรตางๆ ที่กลาวแตเพียงรูป

เขียนน้ันเบามาก ที่หนักกวานั้นไปก็มีมาก เชนวาพระราชวังกรุงเการักษาไวทําไม ร้ือทําสนามเตนนิสเสียดี

กวาก็มี ที่เห็นควรจะรื้อวัดพระแกวลงทําเสียใหม ใหเปนอยางพระที่นั่งอนันตสมาคม (องคเดียวนี้) ก็มี  ได

เห็นหนังสือพิมพเขาลงวา มีความเห็นวันหน่ึงวาปราสาทพิมายเอาไวทําไม ควรจะรื้อลงเสียใหราบเปน

หนากลองเพราะเปนฝมือเขมร แตมีความเห็นอันหน่ึงแยงวา ถึงเปนฝมือเขมรก็จริงแตอยูในแผนดินของ

เรา เปนการแสดงวาเราไดแผนดินของเขมรมา ควรจะรักษาไวเปนอนุสาวรีย...๑ 

 

ลายพระหัตถนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงความกังวลใจของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติ

วงศ ที่มีตอทัศนคติสวนหนึ่งของคนรุนใหมในสังคมไทยขณะนั้น ที่ไมเขาใจบทบาทความสําคัญของ

การอนุรักษโบราณสถาน แตขณะเดียวกันก็ยังแสดงใหเห็นวา ในสังคมก็ยังมีความเห็นสวนหนึ่งที่

ตองการรักษาโบราณสถานเอาไวเปนอนุสรณสถาน เพื่อบอกเลาเร่ืองราวในอดีตของคนในชาติดวย  

                                                  
๑นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยา.  (๒๕๐๔).  สาสนสมเด็จ เลม ๑๒.  หนา ๖๐. 



 ๘๗ 

เมื่อทัศนคติที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานของสังคมไทยเปล่ียนไป ตามความ

เปล่ียนแปลงของสังคมเชนนี้ จึงยอมมีผลตอทาทีของรัฐบาลในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมตาง ๆ 

ของชาติ ซึ่งแมวารัฐบาลในสมัยหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง จะมีการสงเสริมทางดานวัฒนธรรม 

ดังเชนมีพระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๔๘๓ แตความหมายของคําวาวัฒนธรรมใน

สมัยนี้ มีความหมายวา “ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบอันดีงาม ความกลม

เกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน”๑ ที่รัฐบาลมุงสงเสริมใหประชาชนปรับเปล่ียน

วัฒนธรรมตามแบบอยางสากล ดังที่มีการออกรัฐนิยม ๑๒ ฉบับ แตก็ไมไดมีความมุงหมายเพื่อสงเสริม

การอนุรักษวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาติ หรือส่ิงที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมในรูปของโบราณวัตถุ 

โบราณสถานแตอยางใด 

รัฐบาลไดลดบทบาทของงานดานการอนุรักษโบราณสถานในเมืองตาง ๆ ของกรม

ศิลปากรลง โดยเนนบทบาทของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาบานเมืองและ

การจัดสรรผลประโยชนแกรัฐแทน อยางเชนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากที่เคยมีโครงการอนุรักษ

โบราณสถานหลายแหง เชนที่วัดพระศรีสรรเพชญ พระราชวังโบราณ และตอเนื่องมาที่วัดมหาธาตุ วัด

ราชบูรณะในชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๗๖ นั้น พอหลังเปล่ียนแปลงการปกครองรัฐบาลชุดใหมก็

ไมไดสานตอโครงการอนุรักษโบราณสถานแหงอ่ืน ๆ ตอไปอีก* รวมทั้งยังปรับลดงบประมาณของกรม

ศิลปากร จนกระทบตองานดานการอนุรักษโบราณสถาน ทําใหเปนปญหาตอการสงเจาพนักงานออก

ตรวจตราโบราณสถานอยางทั่วถึง และไมสงเสริมงบประมาณสําหรับการขุดคนทางโบราณคดีดวย๒ 

สวนที่ ดินในเมืองโบราณตาง  ๆ  ที่ รัฐบาลในระบอบการปกครองเดิม  เคยสงวนไว ให เปน 

ที่สาธารณสมบัติของแผนดิน เพื่ออนุรักษและขุดคนหลักฐานทางโบราณคดีเชนที่ เกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา คูเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี๓ และบริเวณเตาทุเรียงจังหวัดสุโขทัย เปนตนนั้น รัฐบาล

ชุดใหมก็ไดทยอยยกเลิกการสงวนท่ีดิน และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เหลานั้นใหกระทรวงการคลังเพื่อ

                                                  
๑พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓.  (๒๔๘๓, ๑๕ ตุลาคม).  ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลม ๕๗ ตอนที่ ๒๙ ก.  หนา ๕๑๗ – ๕๒๐. 

*เวนแตการปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตรซึ่งเปนการเรียกรองของประชาชน 
๒บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพกับของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  หนา ๒๔. 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๑.๑/๑๒๐.  

เร่ืองคูเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี.  (๒๔๗๕-๒๔๗๖). 



 ๘๘ 

จัดสรรใหประชาชนเชาที่ ดินนําเงินรายได เขาสู รัฐอยางที่จังหวัดสุพรรณบุรี๑ และที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

นอกจากนั้น ในระยะนี้เปนชวงเวลาที่บุคลากรดานการอนุรักษโบราณสถานก็ลด

นอยลงดวย เนื่องจากในชวงที่กรมศิลปากรเกาถูกยุบรวมกับราชบัณทิตยสภาใน พ.ศ.๒๔๖๙ นั้น 

บรรดาชางฝมือตาง ๆ ไดเกษียณอายุราชการหรือลาออกไปบาง และเมื่อกอต้ังกรมศิลปากรข้ึนมาอีก

คร้ัง* ในพ.ศ.๒๔๗๖ จึงทําใหกรมศิลปากรใหม** ขาดแคลนชางฝมือ๒ และโดยเฉพาะการที่สมเด็จกรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ที่เคยทรงกํากับดูแลงานดานการอนุรักษโบราณสถานไดลดบทบาททาง

การเมืองลง ทําใหบุคลากรที่มีความรูดานการอนุรักษโบราณสถานลดนอยลงดวย โดยในชวงที่สมเด็จ

กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงยุติบทบาททางการเมือง และประทับอยูที่เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย

นั้น ไดทรงถายทอดแนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานของพระองคใหแกหลวงบริบาลบุรีภัณฑ 

ขาราชการของกรมศิลปากร ที่สานตองานดานการอนุรักษโบราณสถาน ดังที่ปรากฏในจดหมายและ

ลายพระหัตถ ระหวางหลวงบริบาลบุรีภัณฑกับสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในชวงเวลาที่

โบราณสถานหลายแหงกําลังไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาบานเมืองของรัฐบาล*** 

เมื่อสังคมใหความสําคัญแกการอนรัุกษโบราณสถานในประเทศลดนอยลง ก็เปนสวน

หนึ่งที่ทําใหมาตรการในการรักษาโบราณสถานลดหยอนลง ดังที่ปรากฏวาใน ชวง พ.ศ. ๒๔๘๗ เร่ิมมี

การซื้อขายอิฐหักตามโบราณสถานตาง ๆ ในละแวกเกาะเมือง ทั้งที่ขายโดยกรมการศาสนา และกรม

ศิลปากร โดยมีบริษัทเอกชนหลายรายมาขอรับซ้ือ เนื่องจากในขณะนั้นอิฐหักมีราคา สามารถขาย

ใหกับบริษัทรับเหมากอสรางนําไปถมที่ เพื่อทําถนน หรือทําฐานรากในการกอสรางอาคารได โดยมี

                                                  
๑บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพกับของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  หนา ๑๓. 

*กรมศิลปากร กอต้ังขึ้นใหมใน พ.ศ.๒๔๗๖ เพื่อบํารุงรักษา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม สรางสรรคและเผยแพร

งานศิลปะวิทยาการและวัฒนธรรมของชาติ 

**คําวา “กรมศิลปากรเกา” และ “กรมศิลปากรใหม” ปรากฏในลายพระหัตถในสมเด็จฯ กรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศที่ทรงมีถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดูใน นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา

กรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา.  (๒๕๐๔).  สาสนสมเด็จ เลม ๑๒.  

หนา ๑๗๒. 
๒วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุกุล.  (๒๕๕๒).  การเปล่ียนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดหลวงใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน: ขอขัดแยงในการอนุรักษโบราณสถานและ

วัฒนธรรมแบบชาตินิยม.  ใน  ประวัติศาสตรในมิติวัฒนธรรมศึกษา.  หนา ๒๕๐. 

***ดูใน บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารง 

ราชานุภาพกับของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน.  



 ๘๙ 

ขอตกลงในการซ้ือขายอยางถูกตอง และมีวิธีการรับซ้ือที่ชัดเจนเชน ผูรับซ้ือจะตองเก็บอิฐหักเฉพาะที่

กระจัดกระจายอยูตามพื้นเทานั้น แตในทางปฏิบัติแลวไมไดมีการควบคุมการเก็บและขนยายอิฐอยาง

มีประสิทธิภาพ เชน ขาดความระมัดระวัง และขาดความพอดีในการขนอิฐออกจากโบราณสถาน จน

เปนเหตุใหโบราณสถานบางแหงสูญส้ินไป อยางกรณีของวัดกระโจมที่เคยมีรองรอยเจดียและกําแพง

ของวัดปรากฏอยู ไดถูกร้ือขายจนไมปรากฏรองรอยวาเคยเปนวัดอยูเลย๑ และนอกจากการขายอิฐ

อยางถูกตองตามกฏหมายแลว ก็เปนไปไดมากวาจะมีการลักลอบลักขโมยอิฐตามโบราณสถานตาง ๆ 

อยางไมถูกกฏหมายดวย นอกจากนั้นการที่นําเศษอิฐหักออกจากโบราณสถานโดยที่ภาครัฐยังไมมี

งบประมาณในการบูรณะโบราณสถานควบคูไปดวย จะเปนการทําใหโบราณสถานที่เคยไดรับการประ

คับประครองโดยเศษอิฐเหลานั้น ปราศจากเคร่ืองคํ้าจุนอันจะทําใหพังทลายลงได ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทํา

ใหโบราณสถานจํานวนมากในละแวกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเส่ือมโทรมและมีจํานวนลดนอยลง 

แสดงใหเห็นวามาตรการในการรักษาโบราณสถานของสังคมหยอนลงมากในระยะนี้  

อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลจะลดนโยบายของการอนุรักษโบราณสถานลง และเนน

สงเสริมการพัฒนาบานเมืองดังที่กลาวแลว แตรัฐบาลก็ไมอาจละเลยการอนุรักษโบราณสถานได 

เนื่องจากมีขอตกลงที่รัฐบาลไทยเคยทําไวกับองคการสันนิบาตชาติ “ที่จะตองใสใจสืบเสาะและบํารุง

ความรูตามที่ไดประชุมตกลงกันที่  Athens Conference”๒ หรือที่เรียกวากฎบัตรเอเธนส ดังความตอน

หนึ่งในลายพระหัตถของสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ที่ทรงมีถึงหลวงบริบาลบุรีภัณฑวา 

 
เร่ืองที่ปรากฏวาสันนิบาติชาติเขามาอุดหนุนหรือบังคับใหเราเอาใจใสบํารุงเร่ืองโบราณคดีในประเทศ

นี้ คิดดูก็ชอบกลหนักหนา ในเร่ืองโบราณคดีที่เราจัดมาคนชาวประเทศนี้เห็นประโยชนมีนอยกวาชาว

ตางประเทศ ถาหากวาจะเลิกเสียก็เห็นจะไมมีสูใครเสียดาย แตเม่ือมีถูกบังคับจากตางประเทศอยางน้ีก็

แปลไปเปนการเมือง ถึงจะชอบหรือมิชอบก็ตองจําทํา แตถาตัดทุนที่จะทําเสียจนไมมีคาเดินทางตรวจตรา 

ไมพักกลาวถึงคาที่จะขุดคน จะทําอยางไร๓ 

 

 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๘.   

เร่ืองการขุดอิฐตามโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๒). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๑.๑/๑๒๐.  

เร่ืองคูเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี.  (๒๔๗๕-๒๔๗๖) 
๓บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพกับของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  หนา ๒๔. 



 ๙๐ 

จากลายพระหัตถ  สมเด็จฯ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  แสดงใหทราบวา 

พันธสัญญาท่ีรัฐบาลเคยทํารวมกับองคการสันนิบาตชาติไวนั้น  ไดมีอิทธิพลตอการอนุ รักษ

โบราณสถานของรัฐบาลในขณะนั้น ใหยังตองสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ เอาไว ซึ่งถา

ไมไดมีพันธสัญญาน้ีแลว ก็เปนที่กังวลวารัฐบาลจะเนนพัฒนาบานเมือง จนอาจละเลยการอนุรักษ

โบราณสถานภายในประเทศไป 

จากที่กลาวมานี้ ไดแสดงใหเห็นถึงทัศนคติและทาทีของสังคมไทย ที่มีตอการอนุรักษ

โบราณสถานในชวงริเร่ิมบุกเบิกเกาะเมืองที่ลดนอยลง หลังจากเกิดความเปล่ียนแปลงทางการ

ปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ ที่รัฐบาลเนนการสงเสริมการพัฒนาบานเมือง ทําใหลดบทบาทงานดานการ

อนุรักษโบราณสถานตาง ๆ ลงโดยปริยาย แตก็ยังมีหนวยงานของภาครัฐซึ่งก็คือกรมศิลปากรที่ยังสาน

ตอพันธกิจในการอนุรักษโบราณสถานไว และรัฐบาลก็ยังจําเปนตองใหความสําคัญกับการอนุรักษ

โบราณสถานตามพันธสัญญาที่มีตอองคการสันนิบาตชาติ 

ดังนั้นทัศนคติและทาทีของสังคมไทยในชวงสถานการณดังที่ไดกลาวแลวนี้ เปน

ปจจัยประการหนึ่งที่รัฐบาลในระยะนี้ใหความสําคัญแกการบุกเบิกพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา มากกวาการอนุรักษโบราณในเกาะเมือง หรือการอนุรักษเกาะเมืองไวใหเปนเมือง

โบราณตอไปนั่นเอง ซึ่งเม่ือมีการบุกเบิกพัฒนาที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแลว ทางฝายกรม

ศิลปากรก็ไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันรักษาโบราณสถานจากการพัฒนาชุมชนเมืองดังจะกลาว

ตอไปนี้ 
๒.๒.๑.๒ การปองกันรักษาโบราณสถานจากโครงการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมือง  
นโยบายสงเสริมการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองของรัฐบาล เชน การยกเลิกการสงวน

ที่ดินในเกาะเมืองเพื่อบุกเบิกพัฒนาใหเปนแหลงชุมชนเมือง โดยการวางผังเมืองใหม และการริเร่ิม

สรางสถานที่ตาง ๆ ข้ึนในเกาะเมือง ลวนเปนกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอการรักษาโบราณสถาน

จํานวนมากที่มีอยูในเกาะเมือง ดังนั้นจึงนับวาเปนชวงเวลาที่โบราณสถานในเกาะเมืองเส่ียงตอความ

สูญเสียรองรอยทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางมาก  

อยางไรก็ตาม มาตรการปองกันโบราณสถานของภาครัฐ มีสวนสําคัญตอการรักษา

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกรมศิลปากรเปนหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการ

ดูแลปองกันโบราณสถานจากการพัฒนาเกาะเมือง  โดยในชวงพ .ศ .๒๔๗๘  ที่ทางจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กําลังมีการรางผังเมืองใหมในบริเวณเกาะเมือง กรมศิลปากรก็ไดประกาศข้ึนบัญชี 

 



 ๙๑ 

คุมครองโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ในเกาะเมืองและปริมณฑล รวมทั้งส้ิน ๒๑ แหง* และกรมศิลปากรยัง

ได เขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการโครงการปรับปรุงเกาะเมืองของกระทรวงการคลังที่มี 

นายปรีดี พนมยงค เปนประธาน** ซึ่งจากความรวมมือของหลายฝายในคณะกรรมการชุดนี้ ทําใหมี

การวางผังเมืองใหมในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใหเปนไปตามระบบผังเมืองโบราณสมัย 

กรุงศรีอยุธยามากที่สุด คือมีการตัดถนนตามแนวถนนโบราณ ขุดคลองตามแนวคลองโบราณ โดยมี

การตัดถนนข้ึนใหมเพียงบางสาย๑  

นอกจากนั้น หลวงบริบาลบุรีภัณฑ*** หัวหนากองโบราณคดีของกรมศิลปากร ซึ่งเปน

บุคคลหนึ่งใน คณะกรรมการโครงการปรับปรุงเกาะเมืองของกระทรวงการคลัง ไดเดินทางมาสํารวจ

โบราณสถาน “ซึ่งเปนปญหาเกี่ยวกับผังเมืองใหม”๒ และข้ึนทะเบียนโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล เพิ่มเติมอีกในปลายป ๒๔๘๓ 

โบราณสถานตาง ๆ ที่หลวงบริบาลบุรีภัณฑไปสํารวจนั้น เปนโบราณสถานที่ยังไมได

รับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติใน พ.ศ.๒๔๗๘  และโดยมากเปนโบราณสถานขนาด

                                                  
*การประกาศขึ้นบัญชีโบราณสถานแหงชาติใน พ.ศ.๒๔๗๘ นี้อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติวาดวย

โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ประกอบดวยโบราณสถานตาง 

ๆ ทั่วประเทศ สําหรับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศสงวนโบราณสถานจํานวน ทั้งส้ิน  ๒๔ แหงเปนเบื้องตน 

ประกอบดวยโบราณสถานในอําเภอกรุงเกา ๒๑ แหงคือ พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ วิหารพระมงคล

บพิตร วัดพระราม วัดสวนหลวงสบสวรรค วัดหนาพระเมรุ วัดธรรมิกราช พระราชวังจันทรเกษม วัดมหาธาตุ วัดราช

บูรณะ วัดเสนาสนาราม วัดพุทไธศวรรย วัดไชยวัฒนาราม วัดภูเขาทอง วัดกุฎีดาว วัดสมณโกฏฐาราม วัดพนัญเชิง 

วัดเจาพญาไท (วัดใหญชัยมงคล) วัดตูม และวัดศาลาปูน และโบราณสถานในอําเภอตาง ๆ ๓ แหงคือ พระนครหลวง 

วัดนิเวศนธรรมประวัติ และวัดชุมพลนิกายาราม ดูใน ประกาศกรมศิลปากร กําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ.  

(๒๔๗๘, ๘ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง.  หนา ๓๖๘๙-๓๗๑๗. 

**คือ พระสาโรชรัตนพิมาน ร.สุขยางค รองอธิบดีกรมศิลปากร และหลวงบริบาลบุรีภัณฑ  หัวหนากอง

โบราณคดี กรมศิลปากร  
๑ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พ้ืนที่ประวัติศาสตร” จากกรณีศึกษาบริเวณวิหาร 

พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๔-๒๕. 

***หลวงบริบาลบุรีภัณฑ เปนขาราชการของกรมศิลปากร ที่ดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่ง

ในชวงท่ีโบราณสถานหลายแหงในประเทศไทย ไดรับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาบานเมืองของรัฐบาล หลวง

บริบาลบุรีภัณฑไดมีจดหมายถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เพื่อขอประทานคําปรึกษาในเร่ืองการปองกัน

รักษาโบราณสถาน ดูใน บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพกับของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภัณฑ.  กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑.   

เร่ืองการเดินทางไปตรวจวัดรางที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓). 



 ๙๒ 

กลางและเล็ก ที่กําลังไดรับผลกระทบกับแผนพัฒนาเกาะเมือง รวมทั้งส้ินจํานวนมากกวา ๓๐ แหง 

เชน วัดโคกดอกไม วัดตะพานเงิน วัดนอยนางหงส วัดฉัททันต วัดกระบือ วัดโค วัดสิงหาราม  

วัดบรมพุทธาราม วัดวรเชษฐาราม วัดสุวรรณเจดีย วัดปาสัก เปนตน ที่สําคัญก็คือหลวงบริบาลบุรี

ภัณฑยังไดสํารวจโบราณสถานวัดสามปลื้ม* ซึ่งขณะนั้นกําลังมีแผนการตัดถนนอยุธยา-วังนอย (ถนน

โรจนะ) ผานบริเวณวัดแหงนี้ดวย  

การสํารวจโบราณสถานของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ ไดนํามาสูการประกาศข้ึนบัญชี

โบราณสําหรับชาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมในปถัดมาคือ พ.ศ.๒๔๘๔ ประกอบไปดวย

โบราณสถาน ๓๘ รายการ** อาทิ วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดขุนเมืองใจ พลับพลาไชย เปนตน 

แตก็ยังมีอีกหลายแหงที่หลวงบริบาลบุรีภัณฑไดสํารวจไว แตไมไดประกาศข้ึนบัญชีโบราณสถาน 

เนื่องจากโบราณสถานบางแหง ปรากฏรองรอยของความเปนโบราณสถานนอย เชน วัดโคกดอกไม วัด

ปาโทน วัดตะพานเงิน วัดกระจี วัดนอยนางหงส วัดฉัททันต เปนตน รัฐบาลจึงดําเนินการคุมครอง

โบราณสถานท่ีสําคัญเทาที่จะกระทําได โดยยังไมไดคุมครองโบราณสถานที่มีขนาดเล็ก เพื่อใหเมือง

สามารถพัฒนาเปนแหลงชุมชนเมือง ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 

ตอไปได  

อยางไรก็ดี แมวารัฐบาลจะพยายามรักษาผังเมืองโบราณ แตเมื่อเปรียบเทียบกับแผน

ที่ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรแลว๑ พบวามีการเปลี่ยนแปลงแนวถนนจากผังเมืองโบราณบางสวน

คือ มีการขยับถนนสายที่ ๕ (ถนนโรจนะชวงในเกาะเมือง ปจจุบันคือถนนปรีดี พนมยงค) ซึ่งถนนสายนี้

ควรจะตองตรงกับถนนโบราณสายหนึ่งซ่ึงเปนถนนอิฐ โดยไดขยับแนวถนนท้ังสายนี้ข้ึนมาทางดาน

เหนือ เพื่อมาตรงพอดีกับศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสะพานปรีดี-ธํารง ซึ่งแมจะเปนการ

ปรับผังถนนเล็กนอย แตก็ทําใหมีการตัดถนนผานโบราณสถาน ที่ไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปน

                                                  
*วัดสามปล้ืม คือเจดียทรงระฆังที่ต้ังอยูในวงเวียน บนถนนโรจนะกอนเขาสูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

**โบราณสถาน  ๓๘  รายการ ประกอบดวย ๑.วัดลังกา ๒.ปอมเพชร ๓.ประตูชองกุฏิ ๔.วัดสะพานปา

ถาน ๕.วัดเปด ๖.วัดขุนเมืองใจ ๗.วัดถนนจีน ๘.วัดปาสัก ๙.วัดตะพานนาค ๑๐.วัดบรมพุทธาราม ๑๑.วัดโคกมวง 

๑๒.วัดสิงหาราม ๑๓.วัดสวนหลวงคางคาว ๑๔.วัดปราสาท ๑๕.วัดสม ๑๖.เทวสถาน ๑๗.บานวิชาเยนทร ๑๘.วัด

สุวรรณวาส ๑๙.วัดพลับพลาไชย ๒๐.วัดขุนแสน ๒๑.เจดียเจาอายพระยา-เจาย่ีพระยา ๒๒.สะพานปาถาน ๒๓.ปอม

ประตูขาวเปลือก ๒๔.วัดสุวรรณเจดีย ๒๕.วัดสัตบาป ๒๖.วัดเกษ ๒๗.วัดโลกยสุธา ๒๘.วัดวรเชษฐาราม ๒๙.วัดแสน 

๓๐.วัดวรโพธิ์ ๓๑.ศาลพระกาล ๓๒.วิหารแกลบ ๓๓.ถังนํ้าประปา ๓๔.วัดสามปล้ืม ๓๕.วัดมเหยงค ๓๖.วัดเจาฟา

รัศมี ๓๗.พะเนียดคลองชาง ๓๘.วัดนางกุย ดูใน แจงความกรมศิลปากร กําหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ.  

(๒๔๘๔, ๑๘ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๘ ตอนที่  ๐ ง.  หนา ๕๘๓-๕๘๖. 
๑แผนที่กรุงเทพทวารวดีฉบับของพระยาโบราณราชธานินทร.  (๒๔๕๐?).   (แผนที่).  

พระนครศรีอยุธยา: สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา. 



 ๙๓ 

โบราณสถานแหงชาติ เชน วัดทาจีน วัดถนนจีน วัดซอแอ วัดโค วัดนางชี วัดเสียมราษฎร วัดจ้ิงจก ซึ่ง

บางแหงเปนโบราณสถานที่หลวงบริบาลบุรีภัณฑ ไดสํารวจแลว แตเพราะคงเปนโบราณสถานขนาด

เล็ก และปรากฏรองรอยทางโบราณคดีอยูนอย จึงปลอยใหฝายบานเมืองดําเนินการสรางถนนโรจนะ

ตอไป  

นอกจากกรม ศิลปากรจะ ดํา เนินการ สํารวจ โบราณสถานใน เกาะ เ มือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลแลว ยังไดเสนอใหรัฐบาลจัดสรางร้ัวคอนกรีตติดลวดหนาม ความยาว

ประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร ลอมเขตกลุมโบราณสถานที่สําคัญอีกดวย คือโบราณสถานกลุมพระราชวัง

หลวง วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระราม วัดธรรมมิกราช วัดเกษ โดยเสนอของบประมาณจํานวน 

๒๖,๐๐๐ บาท๑ การที่กรมศิลปากรเสนอใหมีโครงการทําร้ัวลวดหนามรอบเขตโบราณสถานนี้อาจเปน

ความพยายามหนึ่ง ในการสงวนรักษาโบราณสถานกลุมสําคัญเอาไว เพื่อมิใหมีการรุกลํ้าพื้นที่

โบราณสถาน และปองกันกิจกรรมบางอยางของประชาชน เชน การนําโค กระบือมาเล้ียงในเขต

โบราณสถานดวย (ดูภาพประกอบ ๑๕ ) 

สวนการดําเนินโครงการอนุรักษโบราณสถาน ที่รัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณใน

การดําเนินงานในระยะนี้ คือการปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตร เพื่อสนองความศรัทธาของ

ประชาชนตามที่ไดเรียกรองใหรัฐบาลซอมแซมวิหารพระมงคลบพิตรใหกลับคืนสูสภาพเดิม โดย

ประชาชนไดรวบรวมเงินบริจาคจํานวนหนึ่งมาสมบทเปนคาใชจายในการดําเนินการ๒ อันแสดงใหเห็น

ถึงความตองการอนุรักษโบราณสถานของภาคประชาชนในระยะนี้ และยังสะทอนแนวคิดเกี่ยวกับการ

อนุรักษโบราณสถานของประชาชนดวยวา ตองการอนุรักษโบราณสถานที่เปนบูชนียสถาน โดยการ

ปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตรใหกลับคืนสูความสมบูรณ ซึ่งจะแตกตางไปจากแนวคิดในการอนุรักษ

โบราณสถานของทางราชการ ที่ยึดถือหลักทางวิชาการตะวันตก อยางไรก็ตามกรมศิลปากร ก็

ดําเนินการเพียงการซอมเสาพระวิหารที่เอียงใหต้ังตรง และซอมรอยแตกราวที่ฝาผนัง แตยังไมได

ซอมแซมหลังคาพระวิหารใหสมบูรณในระยะนี้ เพราะจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก๓  

 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๒.   

เร่ืองการทํารั้วลวดหนามกั้นเขตวังโบราณท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓).  
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๕/๔.   

เร่ืองซอมพระวิหารพระมงคลบพิตร.  (๒๔๗๖-๒๔๗๗).   
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๕.  

เร่ืองแกไขซอมเสาวิหารวัดมงคลบพิตร จังหวัดอยุธยา.  (๒๔๘๔).   



 ๙๔ 

 
 

ภาพประกอบ ๑๕ ร้ัวคอนกรีตติดลวดหนามบริเวณพระราชวงัโบราณ* 

 

ที่มา: กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๐ 

 

ดังนั้นจะเห็นไดวา เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให

เปนที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชนแลว ก็สงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง 

ทําใหกรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตองดําเนินการ

รักษาโบราณสถานควบคูไปกับการพัฒนาตาง ๆ ของฝายปกครองที่เกิดข้ึนทั้งในเกาะเมือง และ

ปริมณฑล โดยเฉพาะการปองกันรักษาโบราณสถานจากโครงการผังเมืองใหม ที่กรมศิลปากรเขาไปมี

สวนรวมในคณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และสงเจาหนาที่ของกรมศิลปากรมา

สํารวจ และข้ึนทะเบียนโบราณสถาน พรอมสรางร้ัวคอนกรีตเสริมลวดหนามกั้นเขตโบราณสถานกลุม

สําคัญคือ บริเวณพระราชวังโบราณ อันสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน

ของสังคมไทย ในชวงแรกเร่ิมพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมือง ระหวาง พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๙๑ ที่แม

                                                  
*ผูวิจัยไดปรับปรุงภาพ โดยการเพิ่มลายเสนของร้ัวทางดานซายของภาพเพื่อเนนใหเกิดความชัดเจน  ซึ่ง

ภาพรั้วคอนกรีตขึงลวดหนามบริเวณพระราชวังโบราณน้ี  เปนหลักฐานท่ีชวยยืนยันวา ไดมีการดําเนินการกอสรางร้ัว

ตามแบบที่กรมศิลปากรเสนอไป ตามที่ปรากฏขอมูลใน  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  

กระทรวงศึกษาธิการ .   ศธ .๐๗๐๑ .๒๖ .๑ .๒ /๒ .   เ ร่ืองการทํา ร้ัวลวดหนามก้ันเขตวังโบราณท่ีจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓).  



 ๙๕ 

รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญตอการสงเสริมการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางจริงจัง 

แตก็ยังมีหนวยงานภาครัฐ ที่ดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ ในเกาะเมืองอยูตาม

อํานาจหนาที่ ควบคูไปกับการพัฒนา มิไดเปนการมุงพัฒนาเกาะเมืองโดยฝายปกครองเพียงอยาง

เดียว  
๒.๒.๒ ชวงเปดรับวิทยาการดานอนุรักษ และการดําเนินนโยบายดานวัฒนธรรม 

พ.ศ.๒๔๙๒-๒๔๙๘ 
ทัศนคติและทาทีของสังคมไทยที่มีตอการอนุรักษโบราณสถาน มักมีความเปล่ียนแปลง

ไปตามสถานการณและปจจัยแวดลอมที่เกิดข้ึนในชวงเวลานั้น ๆ ซึ่งในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ 

นั้น นานาประเทศไดรวมกันจัดต้ังองคกร และสถาบันระหวางชาติข้ึนหลายหนวยงาน เพื่อมุงหมายใน

สันติภาพของโลก และบางหนวยงานไดดําเนินการสนับสนุนความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางชาติ

ตาง ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการอนุรักษโบราณสถานของไทย เมื่อรัฐบาลไทยไดเขารวมเปนสมาชิกองคกร

เหลานี้ ในชวง พ.ศ.๒๔๙๒ จึงเทากับเปนการเปดรับแนวคิดดานวัฒนธรรมจากนานาชาติ มาเปนสวน

หนึ่งในการดําเนินนโยบายดานวัฒนธรรมของรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากการจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 

การสงเสริมการศึกษาดานโบราณคดีในสถาบันการศึกษาของไทย และการดําเนินงานดานการอนุรักษ

เมืองประวัติศาสตรเชนที่สุโขทัยในระยะนี้ เปนตน  

ชวงเวลานี้จึงเปนชวงเวลาที่สังคมไทย ใหความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่ง

แมวาโครงการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะนี้ จะยังไมมีแผนการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนนัก แตสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษโบราณสถานของไทย ยอมมี

อิทธิพลตอการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย ซึ่งมีเหตุการณที่สําคัญดังนี้ 
๒.๒.๒.๑ การเปดรับวิทยาการดานอนุรักษโบราณสถานจากนานาชาติ 
แนวคิดสากลเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานนั้น มีอิทธิพลตอนโยบายการอนุรักษ

โบราณสถานของรัฐบาล ดังเชนในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ที่ผูแทนประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคี

องคการสันนิบาตชาติ และมีขอปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานที่บรรดาชาติ

สมาชิกตองปฏิบัติรวมกัน และในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ประเทศไทยก็เปดรับแนวคิด และ

วิทยาการดานการอนุรักษโบราณสถานจากนานาชาติอีกเชนกัน โดยไดเขารวมเปนสมาชิกองคกร

ระหวางชาติ ที่สนับสนุนความรวมมือทางวัฒนธรรม และวิทยาการดานการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ระหวางประเทศ ในชวง พ.ศ.๒๔๙๒  

สืบเนื่ องจากในชวงระหวางสงครามโลกคร้ังที่  ๒  ประชาคมโลกไดกอ ต้ัง 

สหประชาชาติ (The United Nations : UN) หรือองคการสหประชาชาติ ใน พ.ศ.๒๔๘๕ เพื่อรักษา

สันติภาพของโลกแทนองคการสันนิบาตชาติ ซึ่งองคการสหประชาชาติยังประกอบไปดวยหนวยงาน



 ๙๖ 

ยอยหลายหนวยงานที่ทํางานเกี่ยวของกับองคการสหประชาชาติ ซึ่งหนวยงานหนึ่งก็คือ องคการศึกษา

วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization : UNESCO)  หรือองคการยูเนสโก (ตอไปจะเรียกวาองคการยูเนสโก) ที่กอต้ัง

ใน พ.ศ.๒๔๘๙ เปนองคการชํานัญพิเศษขององคการสหประชาชาติ โดยทํางานเปนอิสระตามที่ได 

ตกลงกับองคการสหประชาชาติ  

องคการยูเนสโก เปนองคกรระดับนานาชาติที่มีสวนสงเสริมงานดานการอนุรักษ

วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมใหแกบรรดาชาติสมาชิก  เนื่ องจากองคการยู เนสโก  

มีคําขวัญที่ระบุในธรรมนูญวา “โดยสาเหตุที่สงครามเร่ิมข้ึนในจิตใจมนุษย การปกปองสันติภาพยอม

จักตองสรางข้ึนในจิตใจมนุษย”๑ องคการยูเนสโกจึงมุงสงเสริมใหเกิดสันติภาพและความมั่นคง โดย

สนับสนุนความรวมมือกันระหวางนานาชาติในดานการศึกษา วิทยาศาสตร วัฒนธรรม การ

ส่ือสารมวลชน และสังคมศาสตรแกประเทศที่เปนสมาชิก โดยไมแบงแยกความแตกตางทางเช้ือชาติ 

ภาษา หรือศาสนา และในสวนความรวมมือกันทางวัฒนธรรมนั้น องคการยูเนสโกไดสนับสนุนใหชาติ

ตาง ๆ เรียนรู และแลกเปล่ียนในวัฒนธรรมอันหลากหลายระหวางกัน รวมทั้งสงเสริมใหชาติตาง ๆ 

รวมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม และดวยเหตุที่โบราณสถานจัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 

องคการยูเนสโก จึงเปนหนวยงานที่สงเสริมเทคนิคและวิทยาการดานการอนุรักษโบราณสถานใหแก

บรรดาชาติสมาชิก  

นอกจากนั้น ในระยะเวลาเดียวกันนี้ ไดมีการกอต้ังสถาบันระหวางชาติวาดวย

การศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม (The International Institute for Study the 

Methodology of Preservation for Cultural Heritage หรือ ICCROM) เปนองคกรนานาชาติที่มีสวน

เกี่ยวของกับการอนุรักษ คุมครอง ทํานุบํารุง และสงเสริมโบราณสถาน กลุมอาคาร และแหลง

โบราณคดีในระดับนานาชาติ ซึ่งมีเปาหมายรวบรวมศึกษา และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถาน และสรางความรวมมือในการจัดเตรียมแผนงานฝกสอนผูชํานาญงานพิเศษในการ

อนุรักษ คุมครอง และสงเสริมโบราณสถานและกลุมอาคาร และแหลงโบราณคดี โดยดําเนินงาน

รวมกับองคการยูเนสโก 

องคกรระหวางชาติที่สงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรมเหลานี้ มีบทบาทตอการ

สงเสริมงานดานการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย เนื่องจากในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ 

ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกในองคกรตาง ๆ เหลานี้ คือการเขารวมเปนสมาชิกองคการยูเนสโก 

                                                  
๑จรัล ทองเกษม.  (๒๕๓๒).  ทศวรรษโลกเพ่ือการพัฒนาทางวัฒนธรรม ๑๙๘๘-๙๗.  สวรรคบนพื้น

พิภพ.  ปที่ ๑ (๑๐): ๓๐-๗๔. 



 ๙๗ 

เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ ที่ทําใหประเทศไทยไดรับการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากองคการยูเนสโก 

โดยเฉพาะการสงเสริมทุนการศึกษาทางดานโบราณคดีใหแกนักวิชาการไทย และการเขารวมเปน

สมาชิกกับสถาบันระหวางชาติวาดวยการศึกษาวิธีการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม (ICCROM) ใน

ปเดียวกัน  ซึ่งประเทศไทยไดสงบุคคลากรจํานวนมากเขาฝกหลักสูตรการบริหาร และจัดการมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิพิธภัณฑ๑ รวมทั้งการเขารวมเปนสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ 

(The International Council of Museums หรือ ICOM) ซึ่งเปนองคกรที่สนับสนุนการแลกเปล่ียน

ผูเชี่ยวชาญ และจัดสงผูชํานาญการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานการพิพิธภัณฑดวย๒ 

การเขารวมเปนสมาชิกในองคกรระหวางชาติที่สงเสริมความรวมมือทางวัฒนธรรม 

ทําใหประเทศไทยไดรับการสงเสริมทุนการศึกษาดานวิชาการโบราณคดีแกนักวิชาการไทยหลายทุน 

อาทิ  ในชวงประมาณกอน  พ .ศ .๒๔๙๔  มีทุนใหนักวิชาการไทยไปศึกษาวิชาโบราณคดีที่ 

ประเทศศรีลังกา  ๕  ป๓ และในพ .ศ.๒๔๙๗  องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง

สหประชาชาติ ไดใหทุนแกนักวิชาการไทยคือ นายชิน อยูดี  ไปศึกษาดูงานและฝกอบรมดานการสงวน

รักษาวัตถุดานวัฒนธรรมและวิชาโบราณคดี ซึ่งประกอบดวยวิชาโบราณคดีกอนประวัติศาสตรเปน

เวลา ๑๐ เดือน ณ ประเทศตาง ๆ ๗ ประเทศ๔ เปนตน การสงเสริมทุนใหนักวิชาการไทยไดศึกษาวิชา

โบราณคดี ซึ่งเปนวิชาการทางดานการรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถานน้ี สงผลใหความรูดานวิชาการ

โบราณคดีของไทยพัฒนากวางขวางยิ่งข้ึน  
๒.๒.๒.๒ นโยบายการอนุรักษโบราณสถานของรัฐบาล 
ในชวงเวลาที่นานาชาติสงเสริมความรวมมือทางดานวัฒนธรรมนี้ เปนชวงเวลาที่

รัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายสงเสริมรักษาวัฒนธรรมหลายอยาง โดยเฉพาะ

นโยบายดานการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน จนนาสังเกตวาการสงเสริมความรวมมือทาง

วัฒนธรรมจากนานาชาติ จะมีอิทธิพลตอนโยบายดานวัฒนธรรม และการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทย กลาวคือ 

                                                  
๑กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  หนา ๘๗. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๘๗-๘๘. 
๓สมศักด์ิ รัตนกุลและคณะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๙).  ชิน อยูดี บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย.  

หนา ๒๕. 
๔แหลงเดิม.  หนา ๒๕. 



 ๙๘ 

ในระยะเวลาน้ีรัฐบาลไดจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรมข้ึนอยางเปนทางการ เม่ือวันที่ ๑๒ 

มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๕๑ และมีการดําเนินนโยบายสงเสริมการศึกษาทางวัฒนธรรมไทยอยางกวางขวาง 

ดังที่มีการจัดประกวดแตงตําราเรียนดานวัฒนธรรม ๑๒ สาขา โดยการคนควา เรียบเรียง หรือแปลจาก

ตําราตางประเทศ ไดแกสาขา วัฒนธรรม พุทธศาสนา สถาปตยกรรม ปฏิมากรรม จิตรกรรม วรรณคดี 

ประวัติศาสตร โบราณคดี มนุษยชาติ นาฏศิลป คีตดนตรี ดุริยางคศาสตร๒ นอกจากจะเปนการ

รวบรวมองคความรูดานวัฒนธรรมไทยแลว ยังเปนการสรางองคความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถานของชาติดวย เชนในสาขาที่มีความเกี่ยวของกับงานอนุรักษโบราณสถานคือสาขา 

สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดเปดหลักสูตรโบราณคดีในสถาบันการศึกษาของไทย  

โดยพันโท  หลวงรณสิทธิพิชัย  อธิบดีกรมศิลปากร  และผู อํานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากร  

(ระหวาง พ.ศ.๒๔๙๔ – ๒๕๐๑) จัดใหมีการสอนวิชาโบราณคดีข้ึนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร๓ เพื่อผลิต

ครูอาจารยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานโบราณคดี เพื่อปฏิบัติหนาที่ในกองโบราณคดีของ 

กรมศิลปากรหรืองานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การอนุรักษ โบราณวัตถุ โบราณสถานของประเทศ โดย

หลวงบริบาลบุรีภัณฑเปนผูวางรากฐานกอต้ังคณะโบราณคดี ใน พ.ศ.๒๔๙๘ และดํารงตําแหนงเปน

คณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งหลักสูตรและการเรียนการสอนในคณะโบราณคดีระยะแรก เปนหลักสูตร

อนุปริญญา ๓ ป๔ โดยใหขาราชการกรมศิลปากร และนักวิชาการที่กลับจากการไปศึกษาดูงานใน

ตางประเทศ มาเปนผูสอนวิชาโบราณคดี อาทิ นายชิน อยูดี เมื่อกลับจากศึกษาดูงานดานโบราณคดี

ในตางประเทศแลว ก็มาเปนอาจารยสอนวิชากอนประวัติศาสตร และวิชาโบราณคดีภาคปฏิบัติ ที่

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร๕ จึงอาจกลาวไดวา ระยะนี้เปนชวงเวลาบมเพาะนักวิชาการ

ดานการอนุรักษโบราณสถานของไทย   

ประการตอมา ชวงเวลานี้ยังเปนชวงที่รัฐบาลสนับสนุนงานบูรณะโบราณสถานข้ึน

อยางจริงจังภายใตการดําเนินงานของกรมศิลปากร  ดังเชนที่มีการจัดการเมืองทองเที่ยวทาง

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๖/วธ.๑.๒.  เรื่อง

การพิจารณาฟนฟูบูรณะ.  (๒๔๙๖).         
๒แหลงเดิม.   
๓สมศักด์ิ รัตนกุลและคณะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๙).  ชิน อยูดี บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย.  

หนา ๒๕. 
๔มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี.  (๒๕๕๔).  ประวัติภาควิชาโบราณคดี.  สืบคนเม่ือ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://www.archae.su.ac.th/Archaeology/page1.htm 
๕สมศักด์ิ รัตนกุลและคณะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๙).  เลมเดิม.  หนา ๓๔. 



 ๙๙ 

ประวัติศาสตร ในโครงการฟนฟูบูรณะจังหวัดสุโขทัย๑ ในพ.ศ.๒๔๙๖ โดยใหกรมศิลปากรดําเนินการ

ขุดแตงโบราณสถานตามหลักการโบราณคดี ใหกรมชลประทานจัดการขุดลอกตระพังโบราณ (สระน้ํา) 

ใหกรมประมงน้ําพันธุปลาที่เหมาะสมมาปลอยเพาะพันธุ ใหกรมทางหลวงแผนดินบูรณะถนนโบราณ 

ใหกรมปาไมปลูกพันธุไมที่เหมาะสมตามถนน และใหกรมโยธาเทศบาลสํารวจและปรับปรุงผังเมือง

สุโขทัยโบราณเพื่อประกอบการพิจารณาบูรณะเมืองสุโขทัยในคร้ังนี้ ซึ่งคณะกรรมการฟนฟูบูรณะ

จังหวัดสุโขทัยยังไดจัดทําหนังสือคูมือนําเที่ยวเมืองสุโขทัย ที่จะทําหนาที่อธิบายประวัติศาสตรและ

แนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย อันแสดงใหเห็นวาเมืองประวัติศาสตรสุโขทัยนั้นเปนเมืองนํา

รองในการจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของประเทศไทย อันจะนํามาสูโครงการบูรณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรเชนเดียวกัน ใน พ.ศ.๒๔๙๙ ที่จะ

กลาวถึงโดยละเอียดตอไป  

สวนการดําเนินโครงการอนุรักษโบราณสถานท่ีพระนครศรีอยุธยาในระยะน้ี ยังไมมี

โครงการอนุรักษโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในลักษณะเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

อยางที่จังหวัดสุโขทัย แตจะเปนการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเปนบางแหงเชน โบราณสถานท่ี

เปน บูชนียสถาน คือการซอมแซมพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงในพ.ศ.๒๔๙๒ โดยการลอก

ทองคําเปลว แลวลงรักปดทองใหมทั้งองค นอกจากนั้นมีโครงการปรับปรุงโบราณสถานเพ่ือรับเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคือใน พ.ศ.๒๔๙๗ โดยการซอมแซมโบราณสถานในเกาะเมืองหลายแหง 

เพื่อเตรียมจัดพระราชพิธีสังเวยอดีตมหาราช และเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานพระกฐินที่

พระราชวังโบราณกรุงศรีอยุธยา ประกอบดวย การซอมแซมพลับพลาตรีมุขในพระราชวังโบราณที่ใช

เปนที่ประกอบพระราชพิธี กําแพงและประตูพระราชวังจันทรเกษม ศาลาทาน้ําวาสุกรี รวมทั้งการซอม

ซุมประตูหนาพระวิหารพระมงคลบพิตรใหมีความมั่นคงแข็งแรง๒ เปนตน 

นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายสงเสริมดานวัฒนธรรม และการอนุรักษโบราณสถาน

มากในชวงนี้แลว ยังมีส่ิงที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลมีนโยบายดานการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน จาก

กรณีที่คณะรัฐมนตรีลงมติใหยายโรงงานกล่ันแอลกอฮอลยานหัวแหลมออกไปจากเกาะเมือง ซึ่งจะ

ตางจากในชวงทศวรรษกอนอยางมากที่รัฐบาลขณะน้ันมีการสงเสริมใหกอสรางโรงงานแหงนี้ข้ึนมา 

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๙๖ ไดพิจารณาใหร้ือยายโรงงาน

แอลกอฮอลออกจากเกาะเมือง เนื่องจากโรงงานต้ังอยูในสถานที่ไมเหมาะสม ทําใหเจดียศรีสุริโยทัยซ่ึง

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๖/วธ.๑.๒.  เรื่อง

การพิจารณาฟนฟูบูรณะ.  (๒๔๙๖). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๙. 

เร่ืองซอมแซมโบราณสถานที่อยุธยารับเสด็จฯ.  (๒๔๙๗). 



 ๑๐๐ 

เปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรของชาติที่ต้ังอยูในบริเวณนั้นเสียทัศนียภาพ๑ ซึ่งแมที่สุดจะยังไมมี

การดําเนินการร้ือยายโรงงานกล่ันแอลกอฮอลในเวลานั้น เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอ

คัดคานมติคณะรัฐมนตรี เพราะจะกอเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและเปนการผิดสัญญาจัดซื้อ

เคร่ืองกล่ันแอลกอฮอลที่ไดทําไวก็ตาม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอใหพิจารณาแกไข  ดวยการ

จัดภูมิทัศน มิใหสูญเสียความสงางามของเจดีย จึงทําใหโรงงานสามารถกอสรางไดจนสําเร็จ ซึ่ง

อยางไรก็ดีเปนที่นาสนใจวา แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาคุณคาโบราณสถานของสังคมไทยไดเปล่ียนผัน

ไปอยางรวดเร็ว จากที่รัฐบาลใหความสําคัญแกการพัฒนาชุมชนเมืองและเศรษฐกิจจนทําใหดู

เหมือนวาละเลยคุณคาของการรักษาโบราณสถานไปมาก แตในระยะนี้สังคมไทยกลับมีความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการรักษาคุณคาของโบราณสถานมากข้ึน ดังมีมติใหยายโรงงานที่ลงทุนไปแลวเปน

มูลคามหาศาล 

ดังนั้น จะเห็นไดวาในชวงเวลาที่นานาชาติดําเนินงานสงเสริมความรวมมือทาง

วัฒนธรรม รัฐบาลก็เปดรับแนวคิดดานวัฒนธรรม และสงเสริมงานดานวัฒนธรรมโดยจัดต้ังกระทรวง

วัฒนธรรมข้ึน และสงบุคลากรไปศึกษาวิชาการโบราณคดีเพื่อมาพัฒนาโบราณคดีของไทยและเร่ิมเปด

สอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งดําเนินงานดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอยางจริงจัง

โดยเฉพาะการจัดใหสุโขทัยเปนเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เปนตน จึงสะทอนใหเห็นวา

สังคมไทยใหความสําคัญแกการรักษามรดกทางวัฒนธรรมมากข้ึน จนกระทั่งนํามาสูโครงการอนุรักษ

โบราณสถานคร้ังใหญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในชวง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐  
 

๓.การบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ 
โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนโครงการใหญของรัฐบาล ที่ตองใชงบประมาณ

จํานวนหลายสิบลานบาท ซึ่งแมวาเปนโครงการในชวงเวลาส้ัน ๆ คือระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ ก็

ตาม แตมีการดําเนินการหลายอยาง ทั้งการบูรณะวัด และโบราณสถานตาง ๆ หลายแหง ควบคูไปกับ

การสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง คือทําถนนหนทาง ติดต้ังระบบไฟฟาตามถนน จัดระบบการประปา

ในเกาะเ มือง  เพื่ อ อํานวยความสะดวกแก ผูมาทอง เที่ ยวและผูอยู อา ศัย  ที่ทํ า ใหจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาเจริญรุดหนาข้ึนมาก ทั้งในดานการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน 

โดยในสวนนี้จะนําเสนอการดําเนินโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลของการดําเนิน

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงอุตสาหกรรม.  อก.๐๒๐๑.๖.๒/๓.  เร่ืองการยาย

โรงงานแอลกอฮอล.  (๒๔๙๖). 



 ๑๐๑ 

โครงการ ทั้งผลในดานการพัฒนาชุมชนเมือง และในดานการอนุรักษโบราณสถานบริเวณเกาะเมือง

และปริมณฑล ดังนี้ 
๓.๑ มลูเหตุที่รัฐบาลดําเนินโครงการบูรณะจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
ปจจัยที่รัฐบาลดําเนินโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น อาจเกิดจากหลายปจจัย

รวมกัน* ทั้งปจจัยในดานการสานสัมพันธไมตรีกับสหภาพพมา ปจจัยในดานการจัดงานฉลอง ๒๕ 

พุทธศตวรรษ ปจจัยทางการเมือง ฯลฯ แตปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายในการสงเสริม

วัฒนธรรมของรัฐบาลเชนที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 

๓ เมษายน ๒๔๙๕ วา “รัฐบาลนี้จะสงเสริมการวัฒนธรรม ทั้งในทางคติธรรม นิติธรรม วัตถุธรรม และ

สหธรรม ใหเปนประเพณีประจําชาติยิ่งข้ึน”๑ ดังที่รัฐบาลมีโครงการฟนฟูบูรณะโบราณสถานที่จังหวัด

สุโขทัยใน พ.ศ.๒๔๙๖ และรวมทั้งนโยบายดานการอุปถัมภพระพุทธศาสนา ที่แถลงวา “รัฐบาลนี้จะ

เชิดชูทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา...”๒ เปนตน 

รัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสําคัญของของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่เคยเปน

เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งเปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดานประวัติศาสตร และมีโบราณสถาน 

โบราณวัตถุที่มีคุณคาตอการศึกษาทางดวนวิชาประวัติศาสตร ศิลปกรรม และโบราณคดีมาก ทําใหมี

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ เดินทางมาชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาอยูเสมอ เนื่องจากอยูใกลกรุงเทพฯ จึงทําใหสามารถเดินทางมาทองเที่ยวได

คอนขางสะดวก แตสภาพของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น ยังมีสภาพเปนปารก ทําให

โบราณสถานที่นาสนใจทั้งหลายถูกปดบังทัศนียภาพดวยวัชพืชหนาแนน ขาดการดูแลรักษาอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ ทําใหโบราณสถานหลายแหงมีความชํารุดทรุดโทรม ประกอบกับถนนหนทาง

ภายในเกาะเมืองก็ยังไมสะดวก เพราะเดิมเปนถนนลูกรังบดอัด ทําใหชํารุดอยูเสมอ นอกจากนั้นก็ยัง

                                                  
*ปจจัยที่รัฐบาลดําเนินโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผูวิเคราะหวาอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ 

อาทิ ๑.ปจจัยการตางประเทศ คือรัฐบาลมีนโยบายสานสัมพันธไมตรีกับสหภาพพมา โดยนายกรัฐมนตรีของสหภาพ

พมาไดบริจาคเพื่อใหรัฐบาลบูรณะปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒.ปจจัยดานการ

สงเสริมพระพุทธศาสนา คือการบูรณะวัดวาอารามและโบราณสถานในเกาะเมือง เพื่อเปนสวนหนึ่งของงานฉลอง 

๒๕ พุทธศตวรรษ ๓.ปจจัยทางการเมือง คือเปนชวงใกลเลือกต้ัง และเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไมม่ันคง จึง

เปนความพยายามเบนความสนใจทางการเมือง และการสงเสริมการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอาจเปนการสราง

ความนิยมใหแก รัฐบาล  ๔ .ปจจัยดานความเ ช่ือสวนตัวของผูนําคือ  จอมพล  ป .  พิบูลสงคราม  สงเสริม

บูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามเพื่อเสริมบารมีใหกับตนเอง เปนตน 
๑สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (๒๕๔๕).  การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา.  

สืบคนเม่ือ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔, จาก http://library2.parliament.go.th/giventake/statement.html. 
๒แหลงเดิม.   



 ๑๐๒ 

ไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกตอการทองเที่ยว ทั้งระบบไฟฟาริมถนน และระบบประปา ตลอดจนรานคา

ขายของที่ระลึกตาง ๆ ยังไมเปนระเบียบเรียบรอย  

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดเห็นความสําคัญในการฟนฟูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใหสมกับคุณ

คาที่เคยเปนเมืองหลวงของประเทศ๑ อันจะเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เปนอนุสรณสถานของ

ชาติ และจัดใหเปนแหลงทองเที่ยวทัศนาจรของชาวไทย และชาวตางชาติ ดังที่ จอมพล ป. พิบูล

สงคราม นายกรัฐมนตรี ไดมีความเห็นวา “โบราณวัตถุสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอยูมาก

หลาย แตละแหงงดงามตระการตาเปนเคร่ืองแสดงความรุงโรจนของบานเมืองในยุคนั้น และเปน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติที่ควรแกการดูการชม และศึกษาหาความรู”๒ จึงไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาโครงการเพื่อบูรณะฟนฟูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

โครงการที่จะฟนฟูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนโครงการใหญระดับชาติ ที่จะตองใช

งบประมาณจํานวนมาก รัฐบาลจึงไดนําโครงการนี้เขาไปผนวกเปนสวนหนึ่งรวมกับนโยบายอ่ืน ๆ ของ

รัฐ เชนการนําไปเปนสวนหนึ่งของนโยบายสานสัมพันธไมตรีกับสหภาพพมา ที่ทางการสหภาพพมาได

บริจาคเงินจํานวนหนึ่งเพื่อบูรณะปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตรไวเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๘* อีกประการหนึ่ง

คือ เปนชวงใกลงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่มีการจัดงานข้ึนในหลายประเทศที่นับถือพุทธศาสนา 

รัฐบาลก็ไดนําโครงการปรับปรุงเกาะเมือง เขาไปเปนสวนหนึ่งของงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษดวย จึง

แสดงใหเห็นวา รัฐบาลไดพยายามทําใหนโยบายฟนฟูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีประโยชนตอ

                                                  
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  หนา ๔๓๓. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๓.  

เร่ืองวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙). 

*รัฐบาลไทยเปล่ียนแปลงนโยบายการตางประเทศ ในชวง พ.ศ.๒๔๙๗ โดยเปดความสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศรอบบาน จึงทําใหมีการกระชับความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา โดยในวันท่ี ๗ มีนาคม 

พ.ศ.๒๔๙๘ นาย อูนุ นายกรัฐมนตรีของสหภาพพมาไดเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรียังประเทศไทย ตามคําเชิญ

ของรัฐบาล โดยมีกําหนดการจะมาพักแรมท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทําพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณนักรบไทย 

เพื่อเปนการขออโหสิกรรมที่ระหวางประเทศเคยมีความบาดหมางมาแตในอดีต และจะจัดใหมีการฉลองสมโภชเจดีย

หลายองคในอยุธยา รวมทั้งไดบริจาคเงินบูรณะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยหมายจะใหมีสภาพกลับคืนมาดังเดิม 

โดยในเบ้ืองตนนาย อูนุ ไดมอบเงินจํานวน ๔๒๔,๘๘๖ บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณพระมงคลบพิตร ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายสงเสริมวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาของรัฐบาล รัฐบาลจึงเตรียมโครงการอนุรักษโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยา โดยรัฐบาลมอบใหกรมศิลปากรรับไปจัดทําโครงการและงบประมาณ โดยต้ังงบประมาณของ

ประเทศไทยเขาสมทบดวย เพ่ือเปนการสานสัมพันธไมตรีระหวางชาติ ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสาร

ประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๘/กต.๑.๒.  เร่ืองเปดสัมพนัธทางการทูตกับตางประเทศ.  (๒๔๙๘). 



 ๑๐๓ 

ประเทศชาติหลายดาน ทั้งในดานการรักษาประวัติศาสตร คือการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ใหเปนอนุสรณสถานของชาติใหเปนแหลงรูเรียนของอนุชน ดานสงเสริมการทองเที่ยว คือ

ชวยอํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยว โดยปรับปรุงถนนหนทาง ไฟฟา ประปา รานคาขายของที่

ระลึก ที่จอดรถ หองสุขา อันเปนการสรางรายไดทางการทองเที่ยวใหแกประเทศชาติ ดานการสาน

สัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบาน คือสหภาพพมา เพื่อผลประโยชนตอการรวมมือกันระหวางประเทศ 

คือการคา การลงทุน ตาง ๆ รวมกัน และดานการอุปถัมภพระพุทธศาสนา เชน การบูรณะ ซอมแซมวัด

วาอารามตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเปนสวนหนึ่งของการฉลองงาน ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่

รัฐบาลจัดข้ึนอยางยิ่งใหญในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ดังนั้น เมื่อนโยบายการปรับปรุงเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา เปนประโยชนตอประเทศชาติหลายประการนี้แลว จึงเปนเหตุเปนผลที่มีน้ําหนักให

คณะรัฐบาลเห็นสมควรใหดําเนินโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหจัดต้ังคณะกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้ึน เม่ือวันที่ ๔ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานกรรมการ  

จอมพล  ป .  พิบูลสงคราม  เปนที่ป รึกษา  และอธิบดีกรมศิลปากร  อธิบดีกรมการศาสนา  

อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูวาราชการจังหวัด เปนกรรมการ โดยวางนโยบายให

คณะกรรรมการชุดนี้ “มีหนาที่จัดการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัดใหมีสภาพคืนดีดังเดิม 

เพื่อใหพระสงฆเขาอยูจําพรรษาได และใหบูรณะถนนหนทางใหมีสภาพดีใชการไดตอไป โดยเฉพาะ 

วัดมงคลบพิตรนั้นใหรักษารูปศิลปกรรมเดิมไว และใหสรางหลังคาหลุมพระวิหารเสียดวย”๑ โดย

จะตองเรงดําเนินการใหทันตองานฉลอง ๒๕ พุทธศตรรษที่จะมีข้ึนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ 

ดวย ซึ่งการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานกรรมการในโครงการนี้ แสดงใหเห็นวา

โครงการนี้ เนนใหความสําคัญแกการฟนฟูวัดวาอารามและโบราณสถาน โดยมีการดําเนินโครงการ

บูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
๓.๒ การดําเนินโครงการบูรณะจังหวดัพระนครศรอียุธยา 
โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ ดําเนินการอยางรวดเร็ว ดวยความสนับสนุน

อยางจริงจังจากรัฐบาล โดยเฉพาะจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ไดใหความใสใจตอ

โครงการนี้เปนพิเศษ โดยใหคณะกรรมการสงผลการดําเนินการทุก ๆ สัปดาห และไดเดินทางมาตรวจ

โครงการที่พระนครศรีอยุธยาอยูหลายคร้ัง รวมทั้งมีบทบาทในการวางกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.   

เร่ืองบันทึกการประชุมคณะกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 



 ๑๐๔ 

ดวยตัวเองอีกดวย*  จึงกลาวไดวาเปนโครงการที่อยูในความอุปถัมภของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีแผน

ดําเนินงานหลายรายการ ดังนั้น ผลการดําเนินงานจึงมีทั้งที่ดําเนินการจนสําเร็จลุลวง และท่ียังไม

สําเร็จ อันเนื่องจากปจจัยตาง ๆ เชนปจจัยเกี่ยวกับงบประมาณ กําลังคน และระยะเวลา รวมทั้งปจจัย

ทางการเมืองที่มีผลใหโครงการตาง  ๆ  ยุติลง  เปนตน  ซึ่งการดําเนินโครงการบูรณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปนดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑๖ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตรวจการบูรณะโบราณสถานทีพ่ระนครศรีอยุธยา 

 

ที่มา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจําปพุทธศักราช ๒๔๙๙.  ไมมีเลขหนา. 

 
๓.๒.๑ การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน  
การบูรณปฏิสังขรณในโครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานี้ ไดรับความ

สนับสนุนจากรัฐบาลอยางมาก โดยเฉพาะความสนบัสนุนจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายในการอนุรักษโบราณสถานวา “การบูรณะศรีอยุธยานี้ ใหถือหลักบูรณะ คืน

                                                  
*จากเอกสารทางราชการของสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติหลายฉบับ ที่เก่ียวกับการบูรณะเกาะเมือง

ในชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ ทําใหทราบวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนผูวางนโยบาย ในการดําเนินงาน

โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวยตนเอง ดังเชนรายละเอียดใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสาร

กรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๗.  เร่ืองการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

(๒๔๙๙). 



 ๑๐๕ 

สภาพเดิม เทาที่จะทําไดอยางยิ่ง”๑ การสั่งใหดําเนินการบูรณะใหกลับคืนสภาพเดิมนี้ มีลักษณะไป

ในทางฟนฟูใหเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา กลับมามีสภาพเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะเปน

เสมือนการสรางกรุงศรีอยุธยาจําลองข้ึน ณ สถานที่แหงเดิม ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกตางกับหลักการ

บูรณะโบราณสถานแบบสากลที่เนนใหรักษาสภาพของโบราณสถานใหมีสภาพคงเดิมเหมือนที่เปนอยู 

เพียงแตใหมีความแข็งแรงคงทน แตอยางไรก็ดีคณะกรรมการโครงการบูรณะจังหวัดไดมอบใหกรม

ศิลปากรดําเนินการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานตาง ๆ อาทิ  

พระมงคลบพิตรและวิหาร การปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตรนั้น กรมศิลปากร

ดําเนินงานรวมกับกรมโยธาธิการ โดยกรมศิลปากรรับผิดชอบดําเนินการในสวนของศิลปกรรม คือการ

ปฏิสังขรณองคพระใหมีสภาพสมบูรณใหเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา และซอมอาคาร กําแพงแกว 

โดยใหคงรักษาศิลปกรรมเดิมไว สวนตัวอาคารวิหารมอบใหกรมโยธาธิการบูรณะและซอมแซมใหคืน

สภาพสมบูรณ ตามแบบรางของสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศที่ทรงประทานไวเมื่อ พ.ศ.

๒๔๘๑ พรอมทั้งสรางหลังคาวิหาร และประตูทางเขา โดยใหร้ือสวนที่ชํารุดทรุดโทรมออกแลวสรางข้ึน

ใหมแทน เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและเวลาในการดําเนินการ๒ นอกจากนั้นยังใหปรับปรุง

บริเวณโดยรอบพระวิหาร โดยใหกรมโยธาเทศบาลทําถนนและท่ีจอดรถ แลวใหผูวาราชการจังหวัด

ควบคุมไมใหประชาชนเขาไปปลูกสราง บานเรือน หรือรานคาบริเวณโบราณสถาน เพื่อใหเกิดความ

เปนระเบียบเรียบรอย ไมใหเสียภูมิทัศนในการเปนแหลงทองเที่ยว และปองกันปญหาตอการร้ือถอนสิ่ง

ปลูกสรางตาง ๆ ในภายหลังดวย 

วัดพระศรีสรรเพชร คณะกรรมการไดมอบใหกรมศิลปากรไดดําเนินการขุดแตง และ

บูรณะองคเจดียทั้ง ๓ องค โดยบูรณะใหคงลักษณะดังเดิม เสริมความมั่งคงแข็งแรงดวยการฉาบปูนทั่ว

ทั้งองคเจดีย นอกจากนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังเคยมีดําริที่จะใหอัญเชิญพระประธานในวัด

พระเชตุพน* ที่ถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่วัดนี้เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๑ กลับมาประดิษฐานที่วิหารวัดพระ

ศรีสรรเพชญตามเดิมเหมือนเชนสมัยกรุงศรีอยุธยาดวย แตยังไมไดดําเนินการ 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.   

เร่ืองกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.   

เร่ืองกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 

*พระประธานในวัดพระเชตุพนนี้ คงหมายถึงพระโลกนาถสาสดาจารย ที่ประดิษฐานอยูในในพระวิหารทิศ

ตะวันออกมุขหลัง ของวัดพระเชตุพนวิมนมังคลาราม  ซึ่งเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยาประดิษฐานอยูในวิหารโลกนาถ 

ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ 



 ๑๐๖ 

พระราชวังโบราณ กรรมการโครงการบูรณะจังหวัด ไดพิจารณาเร่ืองปฏิสังขรณ

ปราสาทราชวังตาง ๆ ในเกาะเมือง ทั้งพระราชวังหลวง พระราชวังหนา พระราชวังหลัง ใหกลับคืน

สภาพเดิม เพื่อใชเปนพิพิธภัณฑสถานแบบที่กรุงเทพฯ ตามคําส่ังของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงไดให

กรมศิลปากรดําเนินการออกแบบปราสาทราชวังตาง ๆ ตามรูปแบบด้ังเดิมสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ประกอบดวย พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท และพระที่นั่งสุริยาศาอมรินทร แตที่สุด

แลวยังไมมีการดําเนินการกอสราง 

เจดียวัดสามปลื้ม ซึ่งต้ังอยูเปนวงเวียนกลางถนนโรจนะ ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณใหมี

ความมั่นคงแข็งแรง โดยจอมพลป. พิบูลสงคราม เคยมีคําส่ังใหสรางอนุเสาวรียพระเจาตากที่บริเวณ

เจดียวัดสามปล้ืมดวย๑ แตในที่สุดยังไมไดดําเนินการ 

วัดมหาธาตุ เปนโบราณสถานที่ไดรับการขุดแตงตามข้ันตอนการอนุรักษโบราณสถาน 

แตผลจากการดําเนินการขุดแตงบริเวณฐานองคพระปรางคประธานของวัดที่ทลายลงมา ทําใหเกิดการ

พบพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยูภายใน จึงไดขุดอัญเชิญข้ึนมาเก็บรักษาไว จึงเปนที่สนใจของ

ผูคนเปนอันมาก ซึ่งเดิมที จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนมีความคิดที่จะรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว

ดังเดิม โดยใหสรางพระปราคองคใหญข้ึนใหมีสภาพด้ังเดิม แตในที่สุดก็ยังไมไดมีการดําเนินการ 

วัดโลกยสุธาราม ซึ่งเปนพระพุทธปางไสยาสนองคใหญ ซึ่งเปนที่นับถือของประชาชน

นั้น ไดรับการบูรณะองคพระข้ึนใหมตามรูปลักษณะเดิม โดยการฉาบปูนพอกทับองคพระพุทธรูปเดิม 

สวนโบราณสถานแหงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กลาวแลว เชน  วัดพระราม วัดราชบูรณะ วัด

วังชัย วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธสวรรย วัดพนัญเชิง วัดอโยธยา วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดวร

โพธิ์ วัดวรเพษฐาราม เปนตน ไดรับการขุดแตงบูรณะ กําจัดวัชพืช จัดทําปายช่ือแกโบราณสถานทุก

แหง รวมทั้งส้ิน ๕๒ แหง๒ และทําทางใหสามารถเขาไปชมโบราณสถานไดสะดวก 
๓.๒.๒ การบูรณะปฏิสังขรณวัดที่มีพระภิกษุจําพรรษา  
กรมศิลปากรรวมกับกรมศาสนารวมพิจารณาการดําเนิน โดยใหกรมศิลปากรบูรณะใน

สวนที่เปนโบราณสถาน และใหกรมศาสนาบูรณะอาคารสถานที่ที่ไมใชโบราณสถาน คือบริเวณ

สังฆาวาส เชน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ อาทิ การบูรณะพระวิหาร และ

ลวดลายบานประตู วัดหนาพระเมรุ และทําถนนและสะพานใหสามารถเดินทางขามไปยังวัดนี้ได

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ. ๒.๒.๑/๒๖.  

เร่ืองการซอมแซมพระปรางควัดราชบูรณะและเจดียวัดสามปล้ืมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๖.  

เร่ืองการจัดทําปายช่ือบอกโบราณสถานอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 



 ๑๐๗ 

สะดวก การสรางกุฏิ ศาลา วัดเจดียภูเขาทอง เพื่อใหพระภิกษุสงฆ ไดพํานัก และการบูรณะกําแพง 

วิหารพระนอน และสรางกุฏิเจาอาวาส วัดธรรมิกราช เปนตน 
๓.๒.๓ การสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ   
นอกจากงานเก่ียวกับการบูรณะโบราณสถานและวัดตาง ๆ แลว การดําเนินงานใน

โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไดมีทําใหเกิดการกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อ

รองรับการทองเที่ยวในเมืองพระนครศรีอยุธยา เชน การกอสรางอาคารรับรองอาคันตุกะ การกอสราง

และปรับปรุงถนนหลายสายท้ังในและนอกเกาะเมือง และการปรับปรุงสวนสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะ

เปนประโยชนตอการทองเที่ยวในเมืองพระนครศรีอยุธยาแลว สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เหลานี้ ยัง

จะเปนทรัพยสินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนการสงเสริมการพฒันาเกาะเมืองอีกทางหน่ึงดวย 

การกอสรางอาคารรับรองอาคันตุกะ การที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูใกลกรุงเทพฯ 

สะดวกตอการเดินทาง ทําใหประมุขของรัฐตาง ๆ ที่เขามาติดตอกับประเทศ เดินทางมาทัศนาจรใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูเสมอ แตยังไมมีที่พักรับรองอยางสมเกียรติแกอาคันตุกะ จอมพลป. พิบูล

สงคราม จึงมีความคิดที่จะจัดสรางที่พักรับรองอาคันตุกะ โดยคร้ังแรกมีความคิดจะซ้ืออาคารศาลา

กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดัดแปลงใหเปนอาคารรับรองอาคันตุกะ เชน ผูนําของประเทศตาง 

ๆ หรือพระราชอาคันตุกะที่จะมาชมโบราณสถานตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใหมีหองพัก

สําหรับนายกรัฐมนตรีและทานผูหญิง และใหมีหองอาหาร หองรับแขก และในบางโอกาสจะทําเปนที่

พักแรม และภัตตาคาร โดยส่ังใหคณะกรรมการจัดสรางศาลากลางจังหวัดหลังใหมข้ึนทดแทน แต

ภายหลังไดยกเลิกการสรางศาลากลางจังหวัดแหงใหม โดยใชศาลากลางจังหวัดเดิมตอไป โดยให

ดัดแปลงเปนอาคารทรงไทย แตก็ยังไมไดมีการดําเนินการแตอยางใด สวนอาคารรับรองอาคันตุกะนั้น 

ไดสรางข้ึนบริเวณริมถนนโรจนะบริเวณดานหลังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประกอบดวยอาคารรับรอง ๑ 

หลัง บานพักผูดติดตาม ๔ หลัง บริเวณกวางขวาง รมร่ืนสวยงามดวยพันธุไมตาง ๆ มีสระน้ําขนาด

ใหญประกอบดวยเกาะแกงตาง ๆ มีร้ัวรอบทุกดาน 

ปรับปรุงถนนหนทาง เดิมนั้นบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีถนนอยูแลวตาม 

ผังเมืองที่วางไวสมัยโครงการปรับปรุงเกาะเมืองโดยกระทรวงการคลัง แตยังดําเนินการไมสําเร็จ

เรียบรอย คณะกรรมการจึงไดดําเนินการบูรณะถนนจํานวน ๗ สาย ตามแนวถนนโบราณสมัยกรุงศรี

อยุธยา โดยลาดยางอัสฟลททกุสาย  ประกอบดวย ถนนอูทอง เปนถนนรอบเมือง มีความยาวประมาณ 

๑๒.๕ กิโลเมตร ถนนสาย ๑ (ถนนปามะพราว) ต้ังแตถนนอูทองดานทิศตะวันออกมาจรดบริเวณวัด

พลับพลาชัย ถนนสาย ๒ (ถนนนเรศวร) ต้ังแตถนนอูทองดานทิศตะวันออกมาจรดบริเวณเจดียเจา

อาย-เจายี่ ถนนสาย ๓ (ถนนบางเอียน) ต้ังแตถนนอูทองดานทิศตะวนัออกมาจรดถนนชีกนุทีบ่ริเวณบึง

พระราม ถนนสาย ๔ (ถนนปาโทน) ต้ังแตถนนอูทองดานทิศตะวันออก และคงมาจรดถึงถนนศรี



 ๑๐๘ 

สรรเพชญ ถนนสาย ๕ (ถนนโรจนะ/ถนนปรีดี พนมยงค) ต้ังแตเชิงสะพานปรีดี-ธํารง มาจรดถนนศรี

สรรเพชญที่หนาศาลากลางจังหวัด โดยถนนสายนี้ไดทําทางเทาดวย และถนนศรีสรรเพชญ ต้ังแตถนน

อูทองดานทิศใตของเกาะเมือง มุงตรงข้ึนไป ผานศาลากลางจังหวัด เช่ือมตอไปยังวิหารพระมงคล

บพิตรถึงและพระราชวังโบราณ (ภาพประกอบ ๑๗ ) 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑๗ แผนผังแสดงช่ือถนนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล 

 

ถนนสายตาง ๆ ที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อใชประโยชนในปจจุบันนี้ ทําตามแนวถนนโบราณ

สมัยกรุงศรีอยุธยา แมวาจะทําใหรองรอยถนนโบราณซึ่งบางสายมีการปูอิฐตะแคงไวตองอยูภายใต

ถนนท่ีทําใหมก็ตาม แตก็นับวายังไมสูญเสียแนวถนนโบราณไป ยังคงรักษาระบบผังเมืองโบราณของ

กรุงศรีอยุธยาไวเชนเดิม  

นอกจากปรับปรุงถนนหนทางใหสามารถเดินทางไดสะดวกแลว ยังมีการติดต้ังเสาไฟฟา

ตามถนนตาง ๆ ๔ สายดวย เพราะเดิมในตัวเมืองไมมีไฟฟา นอกจากบริเวณยานชุมชนริมน้ําตามถนน

อูทอง ทําใหตัวเมืองมีความปลอดภัยในการสัญจรในยามคํ่าคืนมากข้ึน ที่จะสวนทําใหประชาชนเกิด

ความตองการใชที่ดินในเกาะเมืองมากข้ึน ซึ่งจะทําใหมูลคาของที่ดินในตัวเมืองเพิ่มสูงข้ึนดวย๑   

                                                  
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  หนา ๔๓๕. 



 ๑๐๙ 

สวนบริเวณปริมณฑลของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดมีการตัดถนนข้ึนใหมทางดาน

ทิศตะวันออกของเกาะเมืองอีก ๒ สาย คือจากเจดียวัดสามปลื้ม ซึ่งแตเดิม เปนเจดียที่ต้ังอยูริมถนน

ถนนโรจนะ (ถนนสายอยุธยา-วังนอย) ตัดถนนข้ึนไปทางทิศเหนือสายหนึ่ง ลัดเลาะผานโบราณสถาน

หลายแหงถึงวัดอโยธยา  และอีกสายหน่ึงจากเจดียวัดสามปล้ืมลงมาทางดานทิศใตผาน 

วัดใหญชัยมงคลถึงวัดพนัญเชิง ทําใหเจดียวัดสามปล้ืมในขณะนี้กลายเปนวงเวียนกลางถนนตามสมัย

นิยม* ซึ่งมี ลักษณะเปนจุดสังเกต  ( landmark) หรือเปนสัญลักษณในการเดินทางถึงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา บริเวณดานทิศตะวันออกของเกาะเมืองจึงเปนเสมือนหนาเมืองหรือประตูสูตัวเมือง 

นอกนั้นยังมีการทําถนนไปเจดียภูเขาทอง และเพนียดคลองชางเพื่ออํานวยความสะดวกตอการเดิน

ทางเขาไปชมโบราณสถานดวย 

ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงพระราม บึงพระรามเปนบึงน้ําขนาดใหญที่ปรากฏช่ือใน

ประวัติศาสตรวาบึงชีขัน คณะกรรมการบูรณะจังหวัดไดดําเนินการปรับปรุงบึงพระรามใหเปนสถานที่

พักผอนหยอนใจของนักทองเที่ยว โดยใหดําเนินการขุดลอกบึง และเรงกําจัดผักตบชวา กําจัดวัชพืช 

พรอมทั้งทําสะพานขามไปยังเกาะแกงตาง ๆ และใหปรับปรุงพระที่นั่งเย็น ซึ่งเปนโบราณสถานแหง

หนึ่งที่อยูในบึงพระรามใหเปนอาคารที่สามารถใชงานไดอเนกประสงค ทั้งสามารถจัดเปนสถานท่ี

รับรองอาคันตุกะและนักทองเที่ยวทั่วไป เปนสํานักงานดูแลกิจการของบึงพระราม และเปนสถานที่ขาย

อาหารและเครื่องด่ืมบริการนักทองเที่ยวดวย ทําใหบึงพระรามเปนสวนสาธารณะใหญของเมือง มี

บรรยากาศรมร่ืน นาพักผอน 
๓.๒.๔ การสงเคราะหประชาชน  
การดําเนินงานในโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น  นอกจากการ

บูรณปฏิสังขรณวัดวาอาราม โบราณสถาน และสรางส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ แลว ยังได

ดําเนินการกอสรางอ่ืน ๆ ที่เปนการสงเสริมรายไดแกประชาชนชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาดวย ดังนี้ 

การสรางอาคารสงเคราะห คณะกรรมการไดสรางอาคารรานคาช้ันเดียวบริเวณริมบึง

พระราม จํานวน ๔๓ หอง ตามเจตนารมณของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เพื่อสงเคราะหประชาชนใหมี

ที่ทํากินและที่อยูอาศัย โดยต้ังช่ือวา “อาคารพิบูลสงเคราะหราษฎร”๑ และมีพิธีเปดอาคาร เมื่อวัน ๑๔ 

                                                  
*วงเวียนเจดียวัดสามปล้ืม เดิมคือวัดสามปล้ืม ถูกถนนโรจนะตัดผานกลางวัดเม่ือชวงประมาณ พ.ศ.

๒๔๘๐-๒๔๘๖ และเพิ่งมีลักษณะเปนวงเวียนเม่ือมีการตัดถนนไปยังวัดอโยธยาและวัดพนัญเชิง ใน ชวง  พ.ศ.

๒๕๐๐ (ดูจาก ภาพถายทางอากาศบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๕.  (๒๕๕๑).  (ภาพนิ่ง).  

กรุงเทพฯ: กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.) 
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐.  หนา 

๕๑๑. 



 ๑๑๐ 

กรกฏาคม ๒๕๐๐ ซึ่งประชาชนที่มาเชาอาศัยอาคารสงเคราะหไดประกอบอาชีพขายสินคาพื้นเมือง

เปนของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว ประเภทงานหัตถกรรมสลักหิน และของใชเกาแกโบราณ 

การสรางอาคารสามช้ันเชิงสะพานปรีดี – ธํารง ตามคําส่ังของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่

บริเวณสองฝงถนนโรจนะ เชิงสะพานปรีดี – ธํารง ภายในเกาะเมือง (ถนนสายที่ ๕ / ถนนปรีดี พนม

ยงค) โดยต้ังใจจะทําเลียนแบบถนนราชดําเนินกลางในกรุงเทพฯ โดยปรับปรุงสัดสวนใหเหมาะสมแก

ตัวเมือง  เพื่อจัดทํา เปนหางรานคาและที่อยูอาศัยของประชาชน  และเปนสถานที่ทํางาน 

ขององคกรตาง ๆ  

โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินไปอยางตอเนื่องตามการบัญชาของ

นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีแผนงานที่ตองดําเนินการจํานวนมาก และตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน แต

ในชวงระหวางการดําเนินงาน เปนชวงที่มีความวุนวายทางการเมือง กระทั่งเกิดเหตุการณรัฐประหาร 

ข้ึนในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ อันเปนเหตุใหจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตองล้ีภัยทางการเมืองไปอยู 

ตางประเทศ* จึงทําใหโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินงานไมสําเร็จตามแผนงาน

หลายรายการ แตอยางไรก็ตาม ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมชุดใหมเพื่อพิจารณาดําเนินงาน เฉพาะ

แผนงานที่มีความจําเปนตอไป** สวนโครงการที่เปนนโยบายของจอมพล ป. ที่เคยบัญชาเอาไวหลาย

รายการ อาทิ การบูรณปฏิสังขรณพระราชวังโบราณใหเปนพิพิธภัณฑสถาน การกอสรางพระปรางควัด

มหาธาตุข้ึนใหม การอัญเชิญพระประธานจากวัดพระเชตุพลมาประดิษฐานที่วัดพระศรีสรรเพชญ การ

ดัดแปลงหลังคาศาลากลางจังหวัด ที่ยังไมไดดําเนินการนั้น คณะกรรมการชุดใหมก็มิไดมีการสานตอ

ตามดําริของจอมพล ป. ตอไปแตอยางใด ซึ่งอาจเปนเพราะขอจํากัดดานงบประมาณ เพราะใน

                                                  
*ในพ.ศ.๒๕๐๐ เกิดความวุนวายทางการเมืองขึ้น เน่ืองจากความไมโปรงใสจากการเลือกต้ังทั่วไปในเดือน 

กุมภาพันธ ๒๕๐๐ ทําใหนักศึกษาออกมาเดินขบวนประทวง ประกอบกับความขัดแยงกันระหวางกลุมทหารกับ

ตํารวจ  ที่นําโดย พล.อ.สฤษด์ิ ธนะรัชต ผูบัญชาการทหารบก กับ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท อธิบดีกรมตํารวจ ที่คํ้า

อํานาจของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม อันนําไปสูการรัฐประหารใน วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่นําโดย

พลเอกสฤษด์ิ ธนะรัชต ทําใหจอมพล ป. พิบูลสงครามตองล้ีภัยทางการเมืองไปพํานักท่ีประเทศญี่ปุน  

**ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีคณะรัฐมนตรีไดแตงต้ังขึ้นใหม 

ในการประชุมเม่ือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๐ ใหขอมูลตอนหนึ่งวา “...การบูรณะบางรายไดดําเนินงานไปแลว 

แตยังขัดของเร่ืองคาใชจายซ่ึงยังเบิกไมได จึงไดเชิญคณะกรรมการมาประชุม เพ่ือปรึกษาหารือกันวา ควรดําเนินงาน

ตอไปประการใด และเห็นวาการบูรณะน้ัน บางอยางมีความสําคัญซ่ึงจะตองดําเนินงานตอไป ประธานจึงขอความ

รวมมือกรรมการขอใหชวยกันพิจารณา หากมีความจําเปนตองดําเนินงานตอไป ก็จักไดดําเนินการตอไปเปนราย ๆ 

...” ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.  

เร่ืองกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 



 ๑๑๑ 

ขณะนั้นหลายแผนงานกําลังมีปญหาเร่ืองการใชจายงบประมาณสําหรับดําเนินงานอยู๑ จึงได

ดําเนินงานเฉพาะแผนงานที่มีความจําเปน กอนที่จะยุติโครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลง

ในที่สุด 

ดังนั้นจะเห็นวาโครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยานี้ ไดรับความสนับสนุนการ

อนุรักษโบราณสถานอยางเต็มที่จากรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทั้งนโยบายและงบประมาณ 

และเรงรัดดําเนินการใหสําเร็จอยางรวดเร็ว ซึ่งทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากตอจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในชวงนี้ ทั้งตอการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน  
๓.๓ ผลการดําเนินการอนรุักษโบราณสถาน 
โครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ี ทําใหโบราณสถานหลายแหงภายในเกาะเมือง

และปริมณฑลไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ กําจัดวัชพืช และทําทางเดินเขาไปชมไดอยางสะดวก ทําให

โครงการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองที่วางเวนไปนาน ไดรับความสงเสริมจากรัฐบาลอยางจริงจัง

อีกคร้ังหนึ่ง แมวาโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการดําเนินการในชวงเวลาอันส้ันคือ 

ระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ ก็ตาม แตผลของการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน ในโครงการนี้ ก็ได

ปรากฏผลสําเร็จดังเปนที่ประจักษอยูในปจจุบันหลายอยาง อยางไรก็ตามการดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานภายใตโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใตความสงเสริมอยางจริงจังจาก

รัฐบาลนั้น ไดสงผลตอการอนุรักษโบราณสถาน ทั้งในดานลบและดานดี กลาวคือ 

ผลการดําเนินการนั้นกลับไดรับการพิพากษวิจารณอยางมาก เนื่องจากมีผูวิจารณมากวา 

วิธีการอนุรักษโบราณสถานน้ันไมสอดคลองกับหลักการสากล เพราะลักษณะการดําเนินงานในการ

อนุรักษโบราณสถานนั้น เปนไปอยางเรงรีบเพื่อใหทันตองานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ตามคําส่ังของ

นายกรัฐมนตรี ซึ่งเขามามีบทบาทในการกําหนดวิธีการอนุรักษโบราณสถาน จึงทําใหเจาพนักงาน

จําตองดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย จึงเปนเหตุใหขาดความระมัดระวังในการอนุรักษ สงผลให

โบราณสถานหลายแหงกลายสภาพดูเปนของใหม เชน วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ วัด

โลกยสุธาราม เปนตน จึงทําใหสูญเสียคุณคาความเปนของแทด้ังเดิม ดังที่มีผูวิจารณการดําเนินงาน

ของรัฐบาล ดังปรากฏในหนังสือพิมพฉบับตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยจะหยิบยกมานําเสนอเปนตัวอยางเพียง

บางสวนดังนี้คือ 

การที่มีประชาชนเดินทางมาทองเที่ยวชมโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวได

เห็นสภาพการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานท่ีกําลังดําเนินการอยูจึงไดเขียนจดหมายลงคอลัมน 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.   

เร่ืองกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 
 



 ๑๑๒ 

“ปญหาประจําวัน” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๔๕๕ แสดงทัศนคติตอการดําเนินการอนรัุกษโบราณสถานคร้ังนี ้เกี่ยวกับการบูรณะเจดียสามองควดั

พระศรีสรรเพชญ ซึ่งจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงความเห็นแตกตางของประชาชน ที่มีตอโครงการ

อนุรักษโบราณสถานของรัฐบาลไดดังนี้ 

 
เม่ือสอง – สามวันมาน้ีผมไดมีโอกาสไดไปชมพระราชวังโบราณที่อยุธยาดวยตนเอง พบวาเขาไดถาก

ถางบริเวณแถวน้ีจนโลงเตียนผิดกวาแตกอนนี้อยางนาช่ืนชม แตเม่ือเราชมตอไปก็พบวาความช่ืนชมที่มี

อยูแตแรกไดปลาศนาการไปส้ิน รูสึกเศราสลดใจเหลือกําลังเม่ือพบวา เจดียศรีสรรเพชญบางองคเร่ิมถูก

ทําใหมโดยการเอาปูนขาวหรือซีเมนตไมทราบ สรางทับลงไปบนของเดิมอีกทีหนึ่ง องคริมเกือบเสร็จแลว 

แลดูขาวโพลนเปนของใหมทั้งแทง มองดูแลวรูสึกสลดใจไมหาย ที่อนุชนรุนหลัง ๆ คงไมมีบุญที่จะไดชม

และศึกษาศิลปอันแทจริงของบรรพบุรุษของตัวที่สรางไวดวยความวิจิตรพิศดารเพียงไหน คงจะไดพบ

ของใหมซึ่งทําดวยชาวจีนที่มารับเหมากอสรางหาคุณคาทางศิลปที่แทจริงไมไดเลย ผมคิดวาเม่ืออนุชนรุน

หลัง ๆ เขาเจริญขึ้นมา และตองการศึกษาเก่ียวกับโบราณวัตถุของประเทศตน แตก็ไมไดพบ เขาคงพากัน

สาปแชงทานผูที่ส่ังใหทําการนี้โดยปราศจากความนึกคิด เหมือนกับบุรุษที่ไรมันสมองอยางหนัก 

ถูกท่ีเดียวละที่เขาส่ังใหซอมแซมบูรณะและถากถางโบราณวัตถุเหลานั้นใหเปล่ียนจากปารก เปนท่ี

สะอาดสะอานนาเขาไปศึกษาและทัศนา แตทําไมเขาถึงตองไปทํามันขึ้นใหมเลา นึกหรือวาคนทุกคนนะ

เขาอยากดูของใหม ๆ ที่ชินนัยนตามากกวาศิลปะอันแทจริง และสวยงามของ ๆ เกาเหมือนกันทาน ทาน

จะรักษาส่ิงเหลานั้นใหคงอยูในลักษณะเดิมใหไดนาน เทานานจะไมดีกวาหรือ ของเกานะมองดูแลวมัน

ลึกซึ้งแลเห็นเปนมโนภาพไดไกล ๆ๑  

 

คําวิพากษวิจารณนี้แสดงใหเห็นวาในระยะน้ี ประชาชนเร่ิมมีความเขาใจในหลักการอนุรักษ

โบราณสถานแบบสากลบางแลว และนอกจากนั้นยังมีการกลาวโจมตีการดําเนินการครั้งนี้อยางหนัก 

ดังที่มีผูใชนามปากกา “สีลม ๓๐๘” เขียนบทความวิพากษวิจารณการดําเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ 

หัวขอวา “ตัวอยางความโงเขลาของผูยิ่งใหญเมืองไทยที่อวดรู ในส่ิงที่ไม รู คือการส่ังบูรณะ 

‘โบราณสถาน’ โดยวิธีแตงเติมเสริมตอเปน ‘ปจจุบันสถาน’ ผิดหลักการบูรณะของประเทศทั้งหลายใน

โลก” ในบทความนี้ไดกลาวติติงการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานโดยไมระมัดวังทําใหสูญเสีย

ลวดลายศิลปกรรม และไดวิจารณวิธีการอนุรักษที่ใชปฏิบัติวา “เปนที่ทราบกันดีวาทางการได

วางโครงการบูรณะวัดมงคลบพิตร วัดศรีสรรเพชรโดยการ ‘สรางข้ึนใหม’ ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินงานกอ

ผนังครอบหลังคาอยูแลว ณ วัดมงคลบพิตร ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกคนสําคัญของกรมศิลปากร การ

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๙/บ๙.๕.  เร่ือง

ประวัติศาสตร.  (๒๔๙๙) 



 ๑๑๓ 

บูรณะโบราณสถานโดยวิธี ‘สรางใหม’ เชนนี้ ไมเคยมีอยูในวิธีบูรณะแหงใดในโลก เชน โคโลเซียมที่โรม 

หรือวิหารพาเธนอนที่กรีก”๑ และกลาวไวในตอนทายดวยวา “ถาหากการบูรณะโบราณสถานอยาง 

ผิด ๆ จะดําเนินไปโดยปราศจากความยั้งคิด ดังที่กระทําอยูในเวลานี้ ในอนาคตขางหนาประจักษ

พยานของศิลปกรรมดวยร้ิวรอยทางโบราณคดีของชาติก็จะสูญหายไปไมมีเหลืออยู และประวัติศาสตร

ก็จะจารึกผูยิ่งใหญเมืองไทยในฐานะเปนตนเหตุทําลายส่ิงเหลานี้ดวยความโฉดเขลาเบาปญญาและ

รูเทาไมถึงการณผิดการบูรณะโบราณสถาน” เปนตน เปนตัวอยางเพียงบางสวนที่สะทอนความไม

พอใจของประชาชนที่มีตอการอนุรักษโบราณสถานอยางผิดวิธีของรัฐบาล ที่แสดงใหเห็นดวยวา 

สังคมไทยมีความรู ความเขาใจ และความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานบางแลว 

นอกจากนั้น โครงการบูรณะโบราณสถานในเกาะเมืองคร้ังนี้ ยังกอใหเกิดการคนพบ

โบราณวัตถุที่บรรจุอยูภายโบราณสถานจํานวนหลายแหง โดยเร่ิมจากการขุดคนพบกรุที่วัดมหาธาตุ 

จนเปนขาวคึกโครมมากในชวงเวลานั้น ที่ไดปลุกกระแสความสนใจแกประชาชนเปนอันมาก จากที่เดิม

มีการลักลอบขุดหาโบราณวัตถุตามโบราณสถานตาง ๆ ในเมืองพระนครศรีอยุธยาอยูแลว๒ ก็ยิ่งนําไปสู

ปญหาการลักลอบขุดกรุสมบัติตามโบราณสถานที่มีความรุนแรงมากข้ึนดวย เชน การลักลอบขุดหา

ของโบราณที่วัดศาสดาราม วัดราชบูรณะ วัดกุฏีดาว เปนตน ทําใหกรมศิลปากรและเจาหนาที่ตํารวจ

ตองทํางานกันหนัก เพื่อตามขุดนําโบราณวัตถุที่หลงเหลืออยูมาเก็บรักษาไว ตามเบาะแสที่มีผูมาแจง

ใหแกทางราชการ สวนเจาหนาที่ตํารวจตองตามจับคนราย โดยที่ทางการไมสามารถควบคุมปองกัน มิ

ใหเกิดการลักลอบขุดสมบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะโบราณสถานแตละแหงอยูในที่ลับตาผูคน 

และสมัยนั้นยังไมมีไมมี เวรยามตรวจตรารักษาประจําโบราณสถานเหมือนเชนในปจจุบันนี้ 

โบราณสถานหลายแหงจึงถูกลักลอบขุดสมบัติ  

ดังนั้นการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภายใตความสงเสริมอยางจริงจังจากรัฐบาลนั้น ไดสงผลตอการอนุรักษโบราณสถานในดานลบคือ การ

ดําเนินการอนุรักษผิดหลักการ ทําใหโบราณสถานท่ีสําคัญกลายเปนมีสภาพเหมือนใหม อันจะสูญเสีย

คุณคาทางศิลปกรรมด้ังเดิม จนเปนที่วิพากษวิจารณกันมาก ประกอบกับการขุดกรุสมบัติวัดมหาธาตุ 

ก็เปนเหตุใหมีการลักลอบขุดหาของมีคาตามโบราณสถานตามมาอีกมากมายหลายแหง ทั้งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และในจังหวัดตาง ๆ เชน สุโขทัย กําแพงเพชร ปทุมธานี ฯลฯ จึงเปนบทเรียนความ

ผิดพลาดในการอนุรักษโบราณสถานประการหนึ่งของสังคมไทย 

                                                  
๑ขาวหนังสือพิมพพิมพไท ฉบับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๙๙ ใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสาร

กรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๐.  เร่ืองขาวจากหนังสือพิมพเก่ียวกับการขุดสมบัติ.  

(๒๔๙๙). 
๒ส่ีพวง แซฉ่ัว.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่ชุมชนตลาดหัวรอ. 



 ๑๑๔ 

แตถาพิจารณาในดานดีแลว นับวาชวงเวลานี้เปนชวงที่สามารถปลุกกระแสความสนใจใน

การอนุรักษโบราณสถานแกสังคมไทยอยางมาก เพราะมีการรายงานขาวสารการดําเนินการบูรณะ

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผานทางส่ือหนังสือพิมพอยางตอเนื่อง ทําใหชื่อเสียงของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดดเดนในฐานะเมืองประวัติศาสตรที่มีโบราณวัตถุสถานงดงาม ลํ้าคา 

นอกจากนั้นการบูรณะจังหวัดยังทําใหถนนหนทางในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาสะดวกมากข้ึน และ

โบราณสถานตาง ๆ มีสภาพภูมิทัศนดี เนื่องจากไดมีการดําเนินการถางหญาและตนไมรกที่ข้ึนปกคลุม

ออกจากโบราณสถานทั้งหลาย และขุดแตงโบราณสถาน โดยนําซากอิฐซากปูนออกไปจนหมดส้ิน และ

มีการจัดทําปายบอกช่ือโบราณสถานทุกแหง พรอมทั้งทําทางเดินเชื่อมตอสําหรับไปเขาชม

โบราณสถานตาง ๆ ทุกแหง แมบางแหงจะเปนโบราณสถานที่มีขนาดเล็กก็ตาม ทําใหสถิติผูมา

ทัศนาจรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากข้ึนเปนลําดับ๑  

นอกจากนั้น โครงการบูรณะเกาะเมือง ยังสงผลตอความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ

โบราณสถานของสังคมมากข้ึนดวย ดังกรณีการระงับการซ้ือขายอิฐหักบริเวณโบราณสถานที่

ดําเนินการอยู เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการรักษาโบราณสถานที่รัฐบาลกําลังดําเนินการฟนฟูเกาะ

เมือง๒ และอีกกรณีหนึ่งคือการระงับการกอสรางโรงเรียนตํารวจภูธรของกรมตํารวจข้ึนในบริเวณบึง

พระรามในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๐๑ เนื่องจากมีความตระหนักวา “การที่จะสราง

โรงเรียนหรือส่ิงกอสรางใด ๆ ข้ึนในบริเวณบึงพระราม จักไมเปนการเหมาะสม เพราะบริเวณนั้นมี

โบราณสถานอยูหลายแหง ถาไปสรางของใหมไวใกลเคียงหรือในทามกลางโบราณสถานอยางบริเวณ

บึงพระราม จะดูขัดกัน ผิดหลักสงวนรักษาโบราณสถาน อาจไดรับการติเตียนจากผูรูทั้งหลายได”๓ 

แสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีความตระหนักในการกอสรางส่ิงปลูกสรางบริเวณโบราณสถาน จึงที่มี

พยายามหลีกเล่ียงการกอสรางอาคารสถานที่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งจะแตกตาง

จากในชวงบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองใน พ.ศ.๒๔๘๒ ที่มีการกอสรางสถานที่หลายแหงในบริเวณที่มี

โบราณสถานดังที่ไดกลาวแลว 

                                                  
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  คํานํา. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๗.   

เร่ืองสําเนาหนังสือ สร.เร่ืองขอใหสงระงับสัญญาซื้อขายอิฐตามเจดีย และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

(๒๔๙๒-๒๕๐๐). 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๒๐.  

เร่ืองการขุดบึงพระรามและการขุดลอกคลองเมือง.  (๒๕๐๑).                        



 ๑๑๕ 

ดังนั้น โครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ จึงเปน

ตัวอยางของการอนุรักษโบราณสถานของไทย ทั้งตัวอยางในดานดีคือการสงเสริมการอนุรักษ

โบราณสถาน และตัวอยางในดานลบที่จะตองระมัดระวังในการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานให

เปนไปตามหลักวิชา เพื่อรักษาคุณคาของโบราณสถานไว 

 

 
 

ภาพประกอบ ๑๘ เจดียสามองค วัดพระศรีสรรเพชญกอนและหลังบูรณะ 

 

ที่มา: กรมศิลปากร.  (๒๔๐๐).  โบราณวัตถุสถานทั่วพระราชอาณาจักร.  หนา ค.และ ๒๙๕. 

 

 

 



 ๑๑๖ 

 
 

ภาพประกอบ ๑๙  วหิารพระมงคลบพิตรกอนการบูรณปฏิสังขรณ* 
 

ที่มา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑?).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจําป ๒๕๐๐.  ไมมีเลขหนา. 
 

 
 

ภาพประกอบ ๒๐ วิหารพระมงคลบพิตรภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  หนา ๑๐๐. 

                                                  
*ที่ใตภาพมีคําบรรยายวา “วิหารพระมงคลบพิตร ภาพซ่ึงกลายเปนอดีตไปแลว” 



 ๑๑๗ 

 
 

ภาพประกอบ ๒๑ พระพทุธไสยาสน วัดโลกยสุธารามภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ 

 

ที่มา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจําปพุทธศักราช ๒๔๙๙.  ไมมีเลขหนา. 

 

 
 

ภาพประกอบ ๒๒ เจดียภูเขาทอง ภายหลังการบูรณปฏิสังขรณ 

 

ที่มา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจําปพุทธศักราช ๒๔๙๙.  ไมมีเลขหนา. 



 ๑๑๘ 

๓.๔ การเติบโตของชุมชนเมืองในชวงโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ชวงระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ มีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา 

โดยเฉพาะการขยายขอบเขตเทศบาลเขาครอบคลุมทั้งเกาะเมือง เนื่องจากพื้นที่ดานในเกาะเมืองใน

ขณะนั้นมีสถานที่ราชการ รวมทั้งบานพักขาราชการ ต้ังอยูเปนจํานวนมาก เชน ศาลากลางจังหวัด 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีฝกหัดครู โรงพยาบาลประจําจังหวัด สถานีตํารวจภูธร เปนตน 

จึงไดมีการปรับปรุงเขตเทศบาลใหครอบคลุมทั้งเกาะเมือง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 

๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๙ ซึ่งเพิ่มตําบลประตูชัย เขามาอยูในเขตเทศบาลดวย๑ ทําใหบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา เปนเขตชุมชนเมืองภายใตอํานาจปกครองของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา ที่จะเขา

มาใหดูแลและบริการระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ ในทองถิ่น  

ซึ่งการดําเนินงานของเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาน้ัน ก็เปนไปตามกําลังของเทศบาล ที่ได

ดําเนินการปรับปรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน บํารุงรักษาถนนในเขตเทศบาล มีการ

ใหบริการไฟฟาเฉพาะบริเวณยานชุมชนริมน้ําตามถนนอูทอง และใหบริการประปาเฉพาะในบริเวณตัว

เมืองตามกําลังของเทศบาล แตเมื่อรัฐบาลเขามาดําเนินการปรับปรุงเกาะเมืองในชวงโครงการบูรณะ

จังหวัด ก็ทําใหเกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในบริเวณะเกาะเมืองและปริมณฑลข้ึนมาก 

เนื่องจากสวนหนึ่งในโครงการของรัฐบาล ไดมีการปรับปรุงถนนสายตาง ๆ ในเกาะเมืองและปริมณฑล 

ใหเปนถนนลาดยาง รวม ๗-๘ สาย รวมทั้งสรางถนนสายวัดอโยธยา-วัดพนัญเชิงทางดานตะวันออก

ของเกาะเมือง และถนนจากเกาะเมืองไปเพนียดคลองชางทางตอนเหนือของเกาะเมือง ทําใหการ

คมนาคมในบริเวณรอบนอกเกาะเมืองมีความสะดวกข้ึน จากเดิมตองอาศัยเรือลองเขาไปตามคลอง 

หรือมิเชนนั้นจะตองเดินลัดตัดทุงนาเขาไป*  

นอกจากนั้นโครงการบูรณะเกาะเมืองของรัฐบาล ยังสงผลใหมีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะตาม

ถนนภายในเกาะเมืองรวม ๔ สาย๒ ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินตามโครงการ รัฐบาลก็ไดมอบกิจการ 

                                                  
๑พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙.  

(๒๔๙๙, ๑๙ มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๗๓ ตอนที่ ๔๙.  หนา ๗๕๑-๗๕๕. 

*ในพ.ศ.๒๔๙๙ จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีกําหนดการเดินทางไปชมวัดอโยธยา แตขณะนั้นยังไมมีถนน จึง

ตองนั่งเรือเขาไป ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/

๑๒.  เรื่องประวัติศาสตรเมืองอโยธยา.  (๒๔๙๙). 
๒จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  หนา ๔๓๕. 



 ๑๑๙ 

ตาง ๆ ใหทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหนวยงานตาง ๆ รับไปดูแลรักษาตอไป๑ ทําใหชาวเมือง

พระนครศรีอยุธยาพลอยไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรมากข้ึน อันเปนปจจัยที่

ทําใหประชาชนเร่ิมมีความนยิมใชพื้นที่ในเกาะเมือง ที่จะยายเขามาต้ังถิ่นฐานบริเวณดานในเกาะเมือง

มากข้ึน แทนที่อาศัยแออัดอยูบริเวณริมน้ําดังเดิม๒ 

การพัฒนาดานการศึกษาในชวงเวลานี้ บรรดาสถานศึกษาทั้งหลายที่มีมากในเกาะเมือง เร่ิม

ที่จะมีการขยับขยายพื้นที่ และมีการสรางหรือตอเติมอาคารเรียน เพราะวาแตละปมีนักเรียนเขาเรียน

ในภาคการศึกษาใหมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหสถานที่ และอาคารเรียน ไมเพียงพอตอความตองการในการ

เรียนการสอนของครูและนักเรียน๓ เชน โรงเรียนฝกหัดครูสตรี มีความตองการสรางอาคารหองสมุด 

อาคารเรียน อาคารนอน เพิ่มเติม และยังมีความตองการที่จะขยายพื้นที่โรงเรียนออกไปอีกดวย 

เชนเดียวกับโรงเรียนเกษตรกรรม ที่มีการดําเนินการปลูกสราง และตอเติมอาคารเรียน อาคารที่พัก

นักเรียน ในสวนของโรงเรียนชางตอเรือพระนครศรีอยุธยาไดทําการบุกเบิกปาในเกาะลอยเพ่ือทําสนาม

ฟุตบอล และกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร รวมทั้งขอตําหนักสะพานเกลือและที่ดินราช

พัสดุเพื่อขยายโรงเรียน และโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาซ่ึงกําลังจะเปดสอนใน

ระดับช้ันประถมปที่ ๔ เพิ่มเติมในปการศึกษา ๒๕๐๐ เปนตน ชี้ใหเห็นวา สถานศึกษาตาง ๆ ในเกาะ

เมืองมีความเติบโตอยูตลอดเวลา จึงตองมีการกอสราง ตอเติมอาคารตาง ๆ รวมทั้งการขยาย

สถานศึกษาอยูเสมอดวย  

สวนยานเศรษฐกิจในเกาะเมืองนั้น การคาขายบนตลาดบนบกเร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึน 

เนื่องจากชาวเมืองเร่ิมนิยมการคมนาคมโดยรถยนต ทําใหพื้นที่ริมถนนมีราคาข้ึนดวย และในระยะนี้

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาไดสรางตลาดสดของเทศบาลที่บริเวณตลาดหอรัตนไชย (ปจจุบันคือตลาด

เจาพรหม) ใน พ.ศ.๒๕๐๐ ณ บริเวณริมถนนอูทอง๔ เปนอาคารคอนกรีต ที่กําลังเติบโตเปนยานการคา

ที่ไดรับความนิยมมากข้ึนอีกแหงหนึ่ง เนื่องจากตั้งอยูในทําเลที่ดีเพราะใกลสะพานปรีดี-ธํารงมากกวา

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๑.   

เร่ืองเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับการบูรณะอยุธยา.  (๒๔๙๙). 
๒จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  หนา ๔๓๕. 
๓จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําปพุทธศักราช 

๒๔๙๙.  หนา ๖๓-๘๑.  และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจําป ๒๕๐๐.  หนา ๘๓-๘๔. 
๔จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๑?).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐.  

หนา ๓๔๑. 



 ๑๒๐ 

ตลาดหัวรอ สวนพื้นที่ปริมณฑลนอกเกาะเมืองนั้น มียานอุตสาหกรรมคาไมและโรงสีอยูตามริมแมน้ํา  

มียานการคาอยูบริเวณยานสถานีรถไฟอยุธยา และมียานชุมชนอยูตามริมคลอง และในชวงโครงการ

บูรณะเกาะเมืองนั้น นอกจากรัฐบาลจะดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานและวัดตาง ๆ แลว 

รัฐบาลยังไดสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแกชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาดวย คือการสรางอาคาร

พาณิชยสามชั้น บริเวณเชิงสะพานปรีดี – ธํารง จํานวน ๔๐ คูหา ใหเปนหางรานคา และเปนสํานักงาน

ของหนวยงานตาง ๆ และยังไดสงเคราะหชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาใหมีที่ทํากินและที่อยูอาศัย โดย

การสรางอาคารพิบูลสงเคราะหราษฎรบริเวณริมบึงพระราม จํานวน ๔๓ หอง เพื่อใหชาวเมืองที่มีราย

ไดนอยจับจองและเปดเปนรานคาขายสินคาพื้นเมืองหรือสินคาของที่ระลึกแกนักทองเที่ยว๑  

นอกจากนั้น ภายหลังโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางจังหวัดไดมีการต้ังแผง

ลอยจํานวนมากบริเวณหนาวิหารพระมงคลบพิตร สําหรับใหพอคาแมคาประกอบกิจการขายสินคา

ของที่ระลึกบริเวณนั้น โดยใหเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเปนผูดูแลรักษา และเก็บคาบํารุงรักษาแผง

ลอย บริเวณลานจอดรถหนาวิหารพระมงคลบพิตร จึงเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเมือง

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากมีรานคาขายของที่ระลึก ขายอาหาร-เคร่ืองด่ืม และหองสุขา ที่ชวยอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยวไดอยางดี และมีการขยายรานคากลายเปนเพิงคาขายจํานวนมากข้ึน 

จนกระทั่งมีการจับจองพื้นที่ปลูกบานเรือนอยูอาศัยข้ึนในบริเวณนั้นจํานวนหลายหลังคาเรือน  

สําหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนเมือง หรือการอนุรักษ

โบราณสถานในระยะนี้นั้น แมจะปรากฏกระแสเรียกรองใหภาครัฐ ดําเนินการตาง ๆ เชน เรียกรองให

ภาครัฐซอมแซมปฏิสังขรณพระพุทธรูปที่สําคัญ หรือเรียกรองใหปรับปรุงถนนหนทางในเมืองอยูบาง 

แตประชาชนก็ยังไมมีบทบาทตอการมีสวนรวมที่สําคัญนัก เนื่องจากประชาชนสวนใหญ ยังมีความ

เขาใจวาการบริหารกิจการตาง ๆ เปนหนาที่ของภาครัฐ๒ จึงทําใหในระยะนี้ ภาครัฐมีบทบาทเปนผูนํา

ในการดําเนินการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน 

 

จากขอมูลที่นําเสนอแลว จะเห็นไดวาเพียงระยะเวลาระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ ชุมชน

เมืองพระนครศรีอยุธยามีความเปล่ียนแปลงหลายประการ โดยเฉพาะความเปล่ียนแปลงอันเกิดจาก

นโยบายของภาครัฐ ที่ดําเนินโครงการบูรณะเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนอกจากการบูรณะ

โบราณสถาน และวัดจํานวนมากแลว ยังใหความสําคัญแกการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน การ

                                                  
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจําป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  หนา ๔๔๒.   
๒สุธรรม ชาตะสิงห.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. 



 ๑๒๑ 

ปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งภายในเกาะเมืองและปริมณฑล การติดต้ังระบบไฟฟาตามทองถนน 

การปรับปรุงสวนสาธารณะ ตลอดจนการสรางอาคารพาณิชยเพื่อสงเคราะหประชาชนใหมีรายไดเล้ียง

ชีพ ประกอบกับการดําเนินการในสวนทองถิ่นเอง เชน การขยายเขตเทศบาลใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะ

เมือง และขยายตัวของยานเศรษฐกิจ และการขยายตัวของสถานศึกษาตาง ๆ ที่จะทําใหชุมชนเมือง

พระนครศรีอยุธยาคอย ๆ เติบโตมากข้ึน อันจะกอใหเกิดผลกระทบระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และ

การอนุรักษโบราณสถานมากข้ึนดวย 

 
๔.ผลกระทบของการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน 

เมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลังนี้ 

เปนชวงที่เ ร่ิมมีความตองการใชที่ดินในเกาะเมือง โดยรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชน เปนศูนยกลางสถานศึกษา แหลง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยการประกาศโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองที่เคยสงวนไวเปนที่สา

ธารณสมบัติและวัดราง ใหกระทรวงการคลังเขามาจัดสรรพัฒนา ตามนโยบายของรัฐ ที่มีผลบังคับใช

ใน พ.ศ.๒๔๘๒ และมีโครงการปรับปรุงเกาะเมือง ในขณะที่สงเสริมการอนุรักษโบราณสถานในระยะนี้

นอยลง ทําใหการพัฒนาชุมชนเมืองสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานอยางมาก ดังนี้คือ 

ผลกระทบจากการพัฒนาชุมชนเมืองนั้น เร่ิมต้ังแตการวางผังเมืองใหมในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา ที่ในชวงแรกมีแนวโนมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองโบราณ อันจะสงผลกระทบ

ตอโบราณสถานตาง ๆ ในเกาะเมือง ตอมามีการต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวางผังเมือง โดยมี

ผูแทนจากหลายสวน รวมทั้งผูแทนของกรมศิลปากรดวย โดยวางผังเมืองใหมีผลกระทบตอ

โบราณสถานนอยลง ดวยการใชผังเมืองสมัยโบราณมาเปนผังเมืองของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  

กรมศิลปากรไดดําเนินการหลายอยางเพื่อรักษาโบราณสถานที่สําคัญ จากการบุกเบิกพัฒนา

เกาะเมือง โดยสงเจาหนาที่มาสํารวจโบราณสถาน และทําการข้ึนบัญชีโบราณสถานสําหรับชาติเพื่อ

รักษาโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการผังเมืองใหม รวมทั้งดําเนินการกอสราง

ร้ัวคอนกรีตขึงลวดหนามกั้นเขตโบราณสถานในพ้ืนที่สําคัญเปนการปองกันกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

แสดงใหเห็นวาการพัฒนาชุมชนเมืองในชวงบุกเบิกเกาะเมือง เร่ิมมีผลกระทบตอการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

 ภายหลังจากนี้ รั ฐบาลยั ง ไดมี น โยบายส ง เส ริมการพัฒนาด านต าง  ๆ  ในเมือง

พระนครศรีอยุธยา ที่จะคอย ๆ มีผลกระทบกับโบราณสถานมากข้ึนคือ การสงเสริมการพัฒนาดาน

สังคมจากรัฐบาล เชน การสนับสนุนงบประมาณสรางสะพานคอนกรีตขามแมน้ําปาสักเขามายังใน

เกาะเมือง ศาลากลางจังหวัดแหงใหม การตัดถนนเชื่อมตอจากถนนพหลโยธินที่อําเภอวังนอยเขา



 ๑๒๒ 

มายังหนาศาลากลางจังหวัด การสงเสริมการกอสรางสถานศึกษาทุกระดับ การกอสรางโรงพยาบาล

ประจําจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนโยบายสงเสริมใหประชาชนเขาไปอยูอาศัยหรือใช

พื้นที่ในเกาะเมือง และการขายกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองในระยะนี้ ที่ทําใหวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เดิม

เปนชุมชนริมน้ําเร่ิมมีความเปล่ียนแปลง จนทําใหเกิดความตองการในการใชที่ดินในเกาะเมืองมากข้ึน

ทั้งหมดนี้ ไดมีสวนสงผลกระทบทําใหโบราณสถานท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก ไดคอย ๆ สูญหายไปจาก

การพัฒนาของชุมชนเมือง เชน การกอสรางหรือขยายถนนบางสายที่ไมสอดคลองกับผังเมืองโบราณ 

เชน ถนนโรจนะที่ตัดข้ึนใหม จึงทําใหตองตัดถนนผานโบราณสถานตาง ๆ หลายแหง ซึ่งมักเปน

โบราณสถานขนาดเล็ก ที่ไมไดข้ึนบัญชีโบราณสถานสําหรับชาติ ทําใหสูญเสียโบราณสถานเหลานี้ไป 

การสง เสริมเศรษฐกิจ  โดยการนําโรงงานกล่ันแอลกอฮอลมาต้ังไวยัง เกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยานั้น ไดทําใหสูญเสียภูมิสถาน ที่เคยเปนพระราชวังหลังสมัยโบราณ รวมทั้ง

ส่ิงกอสรางเชน อาคารและถังหมัก ปลองระบายควันตาง ๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตแอลกอฮอลและ

ผลิตสุราที่มีความสูงโดดเดนนั้น ไดสงผลกระทบตอภูมิทัศนแกโบราณสถาน คือเจดียสุริโยทัย และ

โบราณสถานอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยูในบริเวณนั้นดวย จนเมื่อการดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองชะลอลงในชวงที่

กระทรวงการคลังยกเลิกการปรับปรุงเกาะเมือง ในชวงประมาณ พ.ศ.๒๔๙๐ จึงทําใหการพัฒนาชุมชน

เมืองสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานนอยลง  

แมวาโบราณสถานหลายแหงที่สูญหายไปในระยะนี้ จะเปนโบราณสถานท่ีมีขนาดเล็ก และ

อาจปรากฏรองรอยโบราณสถานไมชัดเจนนักก็ตาม แตโบราณสถานเหลานี้เปนสวนหนึ่งทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสําคัญ เพราะถาสามารถรักษารองรอยของ

โบราณสถานทั้งหลายไวได ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีอยาง

มาก เพราะจะทําใหเห็นภูมิสถานตาง ๆ ในเกาะเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาไดอยางแจมชัด และยังจะมี

ประโยชนตอการจัดการทองเที่ยวที่จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมาก แตเมื่อรัฐบาลมีนโยบาย

บุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองแลว จึงยากที่จะสามารถรักษารองรอยโบราณสถานทั้งหลายในเกาะเมืองไวได 

สวนการอนุรักษโบราณสถานท้ังในเกาะเมืองและปริมณฑลในระยะนี้ รัฐบาลสงเสริม

งบประมาณสําหรับการอนุรักษโบราณสถานนอย จึงไมมีโครงการที่อาจจะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน หรือการจํากัดสิทธิของประชาชนมากเกินไป นอกเสียจากการประกาศข้ึน

ทะเบียนโบราณสถานท่ีสําคัญ ที่จะไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัติโบราณสถานเปนเพียงแหง 

ๆ ไมไดประกาศสงวนเปนพื้นที่ติดตอกัน แตถึงแมจะมีกฏหมายคุมครองโบราณสถาน แตก็ไมไดบังคับ

ใชกฏหมายอยางเต็มที่  เนื่องจากในระยะนี้ยังมีชุมชนเขามาปลูกบานเรือนอาศัยอยูในเขต

โบราณสถานหลายแหงที่จะเปนปญหาใหญในระยะตอไป 



 ๑๒๓ 

เมื่อเขาสูชวงโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวาง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ ที่รัฐบาล

มีนโยบายสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน และวัดตาง ๆ ทั่วเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

ปริมณฑลนั้น ทําใหโบราณสถานหลายแหงไดรับการบูรณปฏิสังขรณใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง แมวา

โครงการนี้จะมีการวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสมในวิธีการอนุรักษโบราณสถานอยางมากก็ตาม 

เนื่องจากเปนชวงที่สังคมมีความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน ซึ่งไดมีผลกระทบตอการ

พัฒนาในเกาะเมืองบางเล็กนอย เชน การระงับการกอสรางโรงเรียนตํารวจภูธรที่บริเวณบึงพระรามของ

กรมตํารวจ เปนตน แตอยางไรก็ตาม โครงการนี้ก็มีสวนสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองคือ การบูรณะ

ถนนหลายสาย พรอมทั้งติดต้ังโคมไฟสองสวางตามถนนเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัย

ตอการทองเที่ยวชมโบราณสถาน ดังนั้นจึงเปนผลพลอยไดแกชุมชนเมืองทําใหการคมนาคมในเกาะ

เมืองมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน และนอกจากนั้นรัฐบาลยังไดอนุมัติการกอสรางอาคาร

พาณิชย และอาคารสงเคราะห เพื่อสงเสริมอาชีพและความเปนอยูของชาวเมืองดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ในชวงนี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญแกการสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง ควบคูไปกับการอนุรักษ

โบราณสถาน แตมิไดมีการควบคุมการใชพื้นที่อยางเปนระเบียบ หรือมีการกําหนดเขตผังเมืองรวม* จึง

ทําใหชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเติบโตข้ึนในลักษณะเมอืงใหมทับซอนเมืองโบราณ ซึ่งยอมตองเปน

ปญหาระหวางการพัฒนาและการอนุรักษตอไป 

ดังนั้นจะเห็นไดวาในชวงที่ รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาให

กลายเปนแหลงชุมชนเมืองในชวงแรกบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองนั้น ไดมีการกอสรางอาคารและสถานที่

หลายแหงข้ึนในบริเวณเกาะเมือง ทําใหความสําคัญของโบราณสถานลดลง อันเปนชวงเวลาที่

กระทบกระเทือนตอโบราณสถาน และรองรอยทางโบราณคดีในบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่

ทําใหกรมศิลปากรดําเนินการปองกันรักษาโบราณสถานในเกาะเมือง แตเมื่อรัฐบาลสงเสริมนโยบาย

ดานวัฒนธรรม โดยมีการใหความสําคัญแกอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน จึงนําไปสูโครงการบูรณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐ ทําใหโบราณสถานตาง ๆ ไดรับการดูแล

รักษาจากรัฐบาลอยางจริงจังมากข้ึน และในขณะเดียวกันชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาก็มีสวนไดรับ

                                                  
*เร่ิมมีการกําหนดเขตที่ดิน เพื่อจัดทําผังเมืองรวม บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และปริมณฑล ใน 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ดูใน พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในทองท่ี

ตําบลสวนพริก ตําบลบานเกาะ ตําบลลุมพลี ตําบลคลองสระบัว ตําบลหัวรอ ตําบลภูเขาทอง ตําบลหันตรา ตําบลทา

วาสุกรี ตําบลหอรัตนชัย ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลประตูชัย ตําบลสําเภาลม ตําบลกระมัง ตําบลคลองสวน

พลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑.  (๒๕๒๑, ๒๕ ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๙๕ ตอนที่ ๑๑๘.  หนา ๑๖-๑๙. 

 



 ๑๒๔ 

การสงเสริมปรับปรุงพัฒนาจากการดําเนินการตาง ๆ ในโครงการน้ีดวยเชนกัน ทําใหชุมชนเมืองเกิด

ความเจริญ และประชาชนเริ่มมีความตองการใชสอยพื้นที่ในเกาะเมืองมากข้ึน ซึ่งก็จะสงผลกระทบ

ระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึนดวย ดังที่จะนําเสนอในบทตอไป 



 ๑๒๕ 

บทที่ ๔ 
การจัดเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

เปนอุทยานประวัติศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๒๙ 
 

ชวงเวลาหลัง  พ .ศ .๒๕๐๐  เปนตนมา  สังคมไทยเร่ิมมีความสนใจในเ ร่ืองเ ก่ียวกับ

ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาอยางกวางขวางมากข้ึน ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาก็เติบโตข้ึนมากดวยเชนกัน ทําใหกิจกรรมของการพัฒนาของชุมชนเมือง

เร่ิมสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถาน จนกอใหเกิดกระแสตอตานการพัฒนาเมืองอยางชัดเจน

ในระยะนี้ เนื่องจากมีทั้งฝายที่เห็นวาเมืองพระนครศรีอยุธยา มีความจําเปนตองพัฒนาชุมชนเมือง 

และฝายที่เห็นวามีความจําเปนตองอนุรักษโบราณสถานเชนเดียวกัน จึงเปนจุดที่นํามาสูการวางแผน

พัฒนาเมืองอยางเปนระบบตามหลักการจัดการผังเมือง เพื่อใหสามารถพัฒนาชุมชนเมือง ควบคูไปกับ

การอนุรักษพื้นที่โบราณสถาน โดยกําหนดพื้นที่ในเกาะเมืองเปน ๓ เขต คือพื้นที่สําหรับสงเสริมพัฒนา

ชุมชนเมืองใหเจริญ พื้นที่สําหรับเปนที่อยูอาศัยของประชาชน และพ้ืนที่สําหรับอนุรักษโบราณสถาน 

ซึ่งพื้นที่สําหรับอนุรักษโบราณสถานน้ีมีลักษณะที่เรียกวาอุทยานประวัติศาสตร เปนการอนุรักษ

โบราณสถานในลักษณะใหมของไทย ที่ไดรับการสงเสริมจากนานาชาติ โดยคาดหวังวาจะชวย

แกปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานได  

ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยาระยะนี้คือ การจัดระเบียบผังเมืองอยางเปนระบบเพื่อปองกันปญหาการรุกลํ้า

โบราณสถานโดยมุงหมายใหเกิดโครงการอุทยานประวัติศาสตร เพราะตราบใดที่ยังไมสามารถจัดเปน

อุทยานประวัติศาสตรและสามารถใชมาตรการทางกฎหมายบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ยังตองเกิด

กรณีการรุกลํ้าโบราณสถาน และปญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเมือง กับการอนุรักษ

โบราณสถาน 

 ในบทนี้ ผูวิจัยจะศึกษาสถานการณระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง  กับการอนุ รักษ

โบราณสถาน ต้ังแต พ.ศ.๒๕๐๑ ซึ่งเปนชวงหลังโครงการบูรณะเกาะเมือง และเร่ิมมีปญหาจากการ

พัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน จนนํามาสูการวางแผนจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา

อยางเปนระบบ และจัดพื้นที่ในเกาะเมืองใหเปนอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา กระทั่งถึง 

พ.ศ.๒๕๓๐ ที่ไดมีการวางแผนปรับปรุงข้ึนเปนโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยแบง

การศึกษาออกเปน ๓ ชวงคือ ชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง พ.ศ.๒๕๐๑-

๒๕๐๙ ชวงโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๙ 

และชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ – ๕ พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙ รวมทั้งศึกษา

 
บทที่ ๔ (S)  ฉบับปรับปรุง  

ตุลาคม ๒๕๕๔ 



 ๑๒๖ 

ผลกระทบของการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

ปริมณฑลระยะนี้ดวย 

 

๑.ชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๙ 
ชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงนี้ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมี

ความตองการขยายตัว จากที่กระจุกตัวอยูทางริมแมน้ําดานทิศตะวันออกของเกาะเมือง ก็ขยายเขามา

ในบริเวณตาง ๆ ภายในเกาะเมือง ซึ่งจะสงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองมากข้ึน 

ผูวิจัยจึงจะอธิบายใหทราบถึงสถานการณในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งการพัฒนาของชุมชน

เมือง และการอนุรักษโบราณสถานในชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง ใหทราบ

วาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีการเติบโตอยางไร และในขณะเดียวกันสังคมไทยมีความตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานมากเพียงใด ถึงทําใหสังคมมีความจําเปน ตองมีโครงการ

พัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง ใน พ.ศ.๒๕๑๐ 
๑.๑ การเติบโตของชุมชนเมืองในชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบรเิวณ

ใกลเคียง 
ในระยะนี้ รัฐบาลมีนโยบายเรงพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอยางจริงจัง ดังนโยบายการสงเสริม

เสริมเศรษฐกิจในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ที่ริเร่ิมออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๖ และมีโครงการพัฒนาทั้งในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นเกิดข้ึนมากทั่วประเทศ 

กอใหเกิดการพัฒนาในจังหวัดตาง ๆ เชน การตัดถนน การกอสรางยานการคา โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ นัก ยอมมีโอกาสไดรับความเจริญจากศูนยกลาง

ของประเทศไดมาก  
๑.๑.๑ การขยายตัวของชุมชนเมือง  
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงหนึ่งทศวรรษหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ มีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ดังดูไดจากสถิติทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา๑ (ตาราง ๑) ที่มีจํานวน

ประชากรเพื่มข้ึนเร่ือย ๆ จาก พ.ศ.๒๕๐๐ มีจํานวนประชากร ๓๐,๙๔๗ คน และเพิ่มข้ึนสูงถึง 

๓๗,๐๘๕ คน ในพ.ศ.๒๕๐๘ จํานวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึนนั้น สวนใหญเปนอัตราการเกิด สวนการ

ยายเขา ยายออกของประชากรในเขตเทศบาลนั้นมีอัตราใกลเคียงกัน แตกลับมีปริมาณบานเรือนเพิ่ม

มากข้ึนคือจากการสํารวจเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ มีบานเรือนจํานวน ๓,๗๕๖ หลังคาเรือน ใน พ.ศ.๒๕๐๘ 

ปริมาณบานเรือนเพิ่มสูงข้ึนเปน ๔,๔๘๘ หลังคาเรือน หรือเพิ่มข้ึน ๗๓๒ หลังคาเรือน ภายใน

                                                  
๑เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๘).  รายงานกิจการเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๒๕๐๘.  หนา ๑๕. 



 ๑๒๗ 

ระยะเวลา ๘ ป แสดงใหเห็นวาชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม

ทั้งเกาะเมืองและริมแมน้ําดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของเกาะเมืองมีการขยายตัวข้ึนมาก การที่มี

จํานวนบานเรือนเพิ่มข้ึน และมีอัตราการเกิดเพิ่มข้ึนเชนนี้ ยอมทําใหเกิดความตองการในดานที่อยู

อาศัย สถานศึกษา สถานพยาบาล และสาธารณูปโภคตาง ๆ มากข้ึนดวย  

 

ตาราง ๑ สถิติทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๐๘  

พ.ศ. 
จํานวน

ประชากร 
คนเกิด คนตาย คนยายเขา คนยายออก 

จํานวน

หลังคาเรือน 

๒๕๐๐ ๓๐,๙๔๗ ๙๖๙ ๒๐๘ ๗๔๓ ๘๗๗ ๓,๗๕๖ 

๒๕๐๑ ๓๑,๘๘๐ ๑,๑๑๔ ๒๕๘ ๑,๓๔๙ ๑,๒๙๘ ๓,๘๓๑ 

๒๕๐๒ ๓๒,๗๓๐ ๑,๑๑๗ ๒๒๘ ๑,๓๕๖ ๑,๕๔๔ ๓,๙๒๙ 

๒๕๐๓ ๓๓,๕๕๐ ๑,๒๑๘ ๒๒๖ ๑,๔๔๐ ๑,๖๒๐ ๔,๐๔๘ 

๒๕๐๔ ๓๔,๔๔๖ ๑,๐๙๔ ๒๐๘ ๑,๔๘๕ ๑,๔๘๖ ๔,๑๑๕ 

๒๕๐๕ ๓๕,๑๒๔ ๑,๑๓๒ ๒๐๓ ๑,๓๕๗ ๑,๖๕๕ ๔,๑๖๙ 

๒๕๐๖ ๓๕,๓๖๐ ๑,๑๐๖ ๒๑๘ ๑,๕๒๔ ๒,๑๗๕ ๔,๑๖๕ 

๒๕๐๗ ๓๖,๒๗๖ ๑,๐๒๗ ๑๖๙ ๑,๙๐๗ ๑,๗๗๒ ๔,๓๘๔ 

๒๕๐๘ ๓๗,๐๘๕ ๑,๐๒๗ ๑๖๙ ๒,๖๕๒ ๒,๘๒๗ ๔,๔๘๘ 

 

ที่มา: เทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๘).  รายงานกิจการเทศบาลเมืองนครศรี

อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๕๐๘.  ไมมีเลขหนา. 

 

สาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหจํานวนบานเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลสูงข้ึน เนื่องจาก

ความเปล่ียนแปลงในดานวิถีชีวิตของชาวเมือง จากเดิมที่นิยมอาศัยอยูตามริมลําน้ํา ก็มีความนิยม

ติดตอคาขายกับบริเวณภายในเกาะเมืองมากข้ึน ซึ่งเปนผลจากการคมนาคมโดยรถยนตที่สะดวกข้ึน 

จากการกอสรางสะพานขามแมน้ํา การบูรณะถนนหลายสาย และการติดต้ังระบบไฟฟาตามถนนสาย

ตาง ๆ ในชวงพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมืองที่ผานมา ชาวเมืองจึงนิยมขนสงสินคาโดยรถยนตมากข้ึน 

และการเดินทางระหวางเมืองโดยรถยนตก็สะดวกและรวดเร็วกวาการเดินทางโดยเรือมาก ดังนั้น 

รานคาที่อยูริมถนนจึงสะดวกแกการขนสงสินคาและการคาขาย ทําใหที่ดินในเกาะเมืองมีราคาสูงข้ึน 

ขณะเดียวกันตลาดน้ําในยานหัวรอ ซึ่งเปนยานคาขายทางน้ําแหงใหญในละแวกเกาะ

เมือง เร่ิมซบเซาลงในชวงต้ังแตประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ อันเนื่องมาจากความยากลําบากในการอยูอาศัย

และคาขายไมสะดวก ปจจัยประการหนึ่งคือสภาพธรรมชาติที่เปล่ียนไปจากการกอสรางเขื่อน



 ๑๒๘ 

เจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ ทําใหฤดูกาลของน้ําเปลี่ยนแปลง คือเดิมจะมีชวงเวลาที่

เรียกวาฤดูน้ําหลาก ชาวแพสามารถเตรียมตัวรับมือกับกระแสน้ําที่รุนแรงไดดวยการถอยแพไปหลบ

ตามคลองตาง ๆ แตเม่ือมีการสรางเข่ือนทําใหกระแสน้ําไมไหลไปตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อมีการปลอยน้ํา

จากเข่ือนเจาพระยา เปนเหตุใหแพไดรับความเสียหายจากการกระทบกระทั่งกัน ตองเสียคาซอมแซม

แพ นอกจากนั้นชาวแพยงัตองเสียคาผูกแพ ใหแกเจาของที่ดินบริเวณทีน่ําแพไปผูกอีกดวย ทําใหผูที่อยู

อาศัยตามแพประสบความยากลําบาก บรรดาพอ แมคา ที่เคยเปดกิจการในแพรานคาริมแมน้ํา เร่ิม

ทยอยขายกิจการแพ ข้ึนมาเชาตึกแถวคาขายริมถนนอยางตอเนื่อง บางเชาอาคารพาณิชยที่ทาง

เทศบาลสรางข้ึนตลอดสองขางถนนอูทอง บางก็เขามาเชาที่ดินราชพัสดุปลูกบานเรือนอาศัยอยูตามที่

วางตาง ๆ ภายในเกาะเมือง๑ 

ชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงมีปริมาณหนาแนนข้ึน ซึ่งเม่ือดูจากผัง

แสดงความหนาแนนของประชากร พ.ศ.๒๕๐๙ (ภาพประกอบ ๒๓) จะเห็นวาชุมชนเมืองหนาแนน

มากทางดานทิศตะวันออกของเกาะเมืองในยานตลาดหัวรอที่เปนยานศูนยกลางชุมชนเมืองแตเดิม 

รองลงมาเปนยานตลาดหอรัตนไชย (ตลาดเจาพรหม) ซึ่งเปนตลาดสดของเทศบาล ยานสถานีรถไฟ ซึ่ง

มีตลาดหองแถวของเทศบาล ยานตลาดหัวแหลม ยานริมแมน้ําและคลองตาง ๆ และมีแนวโนม

ขยายตัวเขามาในบริเวณตาง ๆ ของเกาะเมือง และขยายออกไปทางทิศตะวันออกของเกาะเมือง อัน

เปนเสนทางคมนาคมทางบกเขาสูเกาะเมืองโดยถนนโรจนะ*  

                                                  
๑ส่ีพวง แซฉ่ัว.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่ชุมชนตลาดหัวรอ. 

*ดูจากแผนที่ทิศทางการขยายตัวชุมชนปจจุบัน พ.ศ.๒๕๑๐ ใน สํานักผังเมือง.  (๒๕๑๓.)  ผังเมือง

พระนครศรีอยุธยา ๒๕๓๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๖. 



 ๑๒๙ 

 
 

ภาพประกอบ ๒๓ ผังแสดงความหนาแนนของประชากร พ.ศ.๒๕๐๙ 

 

ที่มา : สํานักผังเมือง .   (๒๕๑๓ . )   ผังเมืองพระนครศรีอยุธยา  ๒๕๓๓  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๔. 

 

เมื่อชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเติบโตข้ึน เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จึงตองทําหนาที่

ดูแลความเปนอยู รวมทั้งบํารุงสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตามอํานาจหนาที่ โดยเทศบาลได

ปรับปรุงและขยายกิจการตาง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง เชนการทําถนนเลียบคลอง

มะขามเรียง การปรับปรุงกิจการโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ ซึ่งเปนโรงพยาบาลของเทศบาล 

ปรับปรุงอาคารคนไขที่เปนเรือนไม ใหเปนอาคารมั่นคงแข็งแรง การขยายสถานศึกษาในความดูแลของ

เทศบาล และเทศบาลยังไดจัดและดูแลสวนสาธารณะพระราม (บึงพระราม) ตอจากที่รัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ไดดําเนินการขุดลอกบึงตามโครงการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.

๒๕๐๐ โดยตกแตง ดูแล สวนดอกไม กําจัดผักตบชวา และสรางนาฬิกาดอกไม (นาฬิกาแดด) สราง

ศาลาที่พัก สรางบังกาโลพักแรม และประดับประดาสถานที่ดวยรูปปนตาง ๆ ตามความนิยม รวมทั้ง



 ๑๓๐ 

การจัดใหมีสวนสัตว และการปรับภูมิทัศนตกแตงเกาะแกงบึงพระราม* ใหเปนสถานที่รมร่ืนสําหรับ

พักผอนของชาวเมือง ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่สามารถกระทําได** 

การเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาดังที่ไดกลาวแลวนี้ ไดสงผลกระทบตอการ

รักษาโบราณสถานในเกาะเมืองคือ กอใหเกิดการรุกลํ้าพื้นที่โบราณสถานในเกาะเมืองมากข้ึน เชน ใน

บางยานมีการปลูกบานเรือนชิดเบียดเสียดกัน มีลักษณะแออัดภายในพื้นทีอั่นจํากัด กระทั่งชุมชนเมือง

เร่ิมหนาแนนข้ึนจนมีการรุกลํ้าเขามาในพื้นที่โบราณสถานท่ีอยูในละแวกชุมชน บางปลูกบานเรือนชิด

ติดกับโบราณสถาน บางก็ปลูกเรือนทับลงบนฐานโบราณสถาน ดังเชนที่วัดขุนแสนในยานชุมชนตลาด

หัวรอ และที่ปอมเพชรในยานชุมชนปอมเพชร เปนตน และการดําเนินการพัฒนาในสวนของเทศบาล 

เชน การสรางสวนสัตวในบึงพระราม ทําใหเกิดความไมสอดคลอง กลมกลืนไปกับความเปนเมือง

โบราณ เพราะบึงพระรามนั้นเปนสถานท่ีที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร การสรางสวนสัตวใน

บริเวณบึงพระรามจึงเบ่ียงแบนความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนตน 

นอกจากนั้น เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๐๗ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีการปรับปรุง

พื้นที่ในบริเวณทองสนามหนาจักรวรรด์ิภายในพระราชวังโบราณ เพื่อใชเปนสนามกีฬาของจังหวัด 

เนื่องจากบริเวณนั้นเปนลานกวางและไมไกลจากชุมชน และเคยมีการใชสําหรับเปนสนามฝกกีฬามา

กอน เมื่อทางจังหวัดไดรับงบประมาณจากกรมพลศึกษามาดําเนนิการกอสราง๑ จึงไดดําเนินการถมดิน

ทําสนามและลูวิ่งในบริเวณซึ่งอยูในความดูแลของหนวยศิลปากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก

ภาพถายทางอากาศบริเวณพระราชวังโบราณ (ที่แสดงไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา ดู

ในภาพประกอบ ๒๔) ไดแสดงใหเห็นแนวสนามฟตุบอลและลูวิ่งไดอยางชัดเจน ทําใหทราบวาบริเวณที่

เปนลูวิ่งดานทิศตะวันตกนั้น ครอมทับแนวกําแพงพระราชวังโบราณ ซึ่งขัดแยงกับภาระหนาที่ในการ

รักษาโบราณสถาน ของกรมศิลปากร ที่มีพระราชบัญญัติ โบราณสถานฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ คุมครองอยู 

และพระราชวังโบราณนั้นไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติแลว ซึ่งเปนตัวอยางที่แสดง

ใหเห็นวาชุมชนเมืองและกิจกรรมของชุมชนเร่ิมขยายรุกเขาไปยังพื้นที่โบราณสถาน ซึ่งเมื่อขัดกับ

                                                  
*ดูภาพประกอบและคําบรรยาย ใน องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงาน

ประจําปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  พระนคร: องคการฯ. 

**มาตรา ๕๔ แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๔ ระบุวา เทศบาลเมืองอาจจัดทํากิจการใด ๆ ใน

เขตเทศบาล อาทิ การบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร, ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล, ใหมีการ

สาธารณูปการ จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา, ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา, ใหมีและ

บํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาด

เรียบรอยของทองถ่ิน เปนตน 
๑พลูหลวง.  (๒๕๑๐).  รอยอดีต.  หนา ๑๕๘. 



 ๑๓๑ 

กฎหมายการอนุรักษโบราณสถาน จึงทําใหเกิดความขัดของในการกอสรางสนามกีฬาของจังหวัด จน

ในที่สุดตองยกเลิกโครงการสรางสนามกีฬาในบริเวณพระราชวังโบราณ และร้ือถอนส่ิงกอสรางที่เปน

อาคารออกไป  แสดงใหเห็นปญหาขัดของระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง กับการอนุรักษโบราณสถาน

ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่เร่ิมเปนปญหาเกิดข้ึน เนื่องจากพื้นที่ในเกาะเมืองทั้งหมดเปนพื้นที่ที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร และมีโบราณสถานที่ข้ึนบัญชีของกรมศิลปากรอยูหลายแหง ดังนั้นแลว

ฝายปกครองของเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงไมสามารถดําเนินการพัฒนาชุมชนเมืองไดสะดวกเหมือน

เชนการพัฒนาชุมชนเมืองในจังหวัดอ่ืน ๆ  

 

 
 

ภาพประกอบ ๒๔  ภาพถายทางอากาศแสดงรองรอยสนามกฬีาที่สรางภายในพระราชวังโบราณ* 
 

ที่มา : ภาพถายทางอากาศบริเวณพระราชวังโบราณ.  (ไมปรากฏปที่ผลิต).  (ภาพน่ิง).  

ไมปรากฏสถานที่ผลิต: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา. 

                                                  
*ภาพนี้นาจะถายประมาณกอน พ.ศ.๒๕๑๓ เล็กนอย เน่ืองจากสังเกตเห็นฐานท่ีเตรียมไวสําหรับพระบรม

ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาอูทอง ที่ทําพิธีเปดในป พ.ศ.๒๕๑๓ ภาพนี้แสดงอยูภายในอาคาร ๑ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติเจาสามพระยา ชั้นลาง ในภาพยังแสดงใหเห็นถึงการสรางถนนผานพื้นที่โบราณสถานสําคัญ คือ สรางทับ

ตลอดแนวกําแพงพระราชวังดานทิศตะวันออกที่ค่ันระหวางวัดธรรมิกราช  และผานกลางแนวกําแพงพระราชวังดาน

ทิศเหนือดวย ปจจุบันกรมศิลปากรไดร้ือถนนสายน้ีออกไปหมดแลว 



 ๑๓๒ 

๑.๑.๒ การขยายตัวของสถานศึกษา  
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนที่ต้ังของแหลงสถานศึกษาหลายแหง และหลายระดับ 

ซึ่งในระยะนี้บรรดาสถานศึกษาในบริเวณเกาะเมืองมีการขยายตัวข้ึน เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากข้ึน 

จากสถิติทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๐๘ จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ฝายปกครองทั้งรัฐบาลและทองถิ่นจึงเตรียมจัดสถานศึกษาใหเพียงพอตอการรองรับนักเรียน 

เชน การขยายอาณาเขต และการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา๑ 

การขยายตัวของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาตาง ๆ ในตัวเมืองนั้น 

ยอมมีสวนกระทบกระเทือนตอการรักษาโบราณสถาน เนื่องจากสถานศึกษาหลายแหง มักสรางข้ึนใน

บริเวณพื้นที่ที่ความสําคัญทางประวัติศาสตรและมีโบราณสถานต้ังอยูทั้งนั้น เชนภายในบริเวณ

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาและบริ เวณบานพักครูมี โบราณสถานต้ังอยูหลายแหง  อาทิ  

วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดสวนหลวงคางคาว วัดอําแม คลองฉะไกรนอย คลองประตูเทพหมี 

ฯลฯ เปนตน ดังนั้นการขยายตัวของสถานศึกษาเหลานี้ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหนักวิชาการในขณะนั้นมี

ความหวั่นวิตกตอการรักษาโบราณสถาน เพราะขณะนั้นยังไมมีมาตรการเกี่ยวกับจัดการปญหาการ

ขยายตัวของชุมชนเมืองที่ไดผลจริงจังแตอยางใด๒  

 

ดังที่ไดกลาวแลว จะเห็นวาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงเวลานี้ มีการเติบโตมากข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรที่เกิดใหม การ

เพิ่มข้ึนของจํานวนบานเรือนในเกาะเมือง ที่ทําใหทองถิ่นตองจัดเตรียมสาธารณูปโภค ไวสําหรับรองรับ

จํานวนประชากรที่มากข้ึน จึงกอใหเกิดกรณีการสรางสนามกีฬาในเขตโบราณสถาน และความ

ตองการขยายพื้นที่ของสถานศึกษาใหเพิ่มข้ึน เปนตน  ประกอบกับความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของ

ผูคน ในชวงประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ จากที่นิยมอาศัยอยูตามริมลําน้ํา ไปสูการจับจองที่ดินราชพัสดุ และ

อาศัยอยูบริเวณดานในเกาะเมือง อันเนื่องมาจากปจจัยในการดํารงชีวิตในเกาะเมือง เร่ิมมีความ

สะดวกสบายมากข้ึน จากการที่ฝายปกครองทั้งภาครัฐและทองถิ่น ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐาน เชน การปรุงถนนหนทางหลายสายในเกาะเมือง ใหบริการไฟฟา และน้ําประปา ทําใหเกิด

ความตองการใชที่ดินในเกาะเมืองมากขึ้น ตัวเมืองจึงเร่ิมขยายออกจากยานชุมชนเดิม และคอย ๆ รุก

เขาไปใชสอยพื้นที่บริเวณตาง ๆ ในเกาะเมือง ซึ่งมีโบราณสถานกระจายอยูทั่วไป อันจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอการรักษาโบราณสถานมากข้ึนตามไปดวย 

                                                  
๑น. ณ ปากน้ํา.  (๒๕๔๐).  หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา.  หนา ๑๖๗. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๑๖๗. 



 ๑๓๓ 

๑.๒ การอนุรกัษโบราณสถานในชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณ
ใกลเคียง 

แมวาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาจะมีการเติบโตมากข้ึน และเร่ิมมีความตองการใชพื้นที่ใน

เกาะเมืองมากข้ึนดังที่กลาวแลวก็ตาม แตขณะเดียวกันในระยะน้ี สังคมไทยก็มีความตระหนักในการ

อนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามากข้ึนอยางชัดเจน ดังเชนที่เกิดกระแสตอตาน

การพัฒนาบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซ่ึงเปนขาวครึกโครมในชวง พ.ศ.๒๕๐๘ ที่นํามาสูการ

ดําเนินโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงใน พ.ศ. ๒๕๑๐ ในสวนนี้

ผูวิจัยจะนําเสนอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงระยะกอนโครงการ

พัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง เพื่อใหทราบวาสังคมไทยมีความตระหนักในการอนุรักษ

โบราณสถานเพียงใด มีมาตรการในการอนุรักษโบราณสถานในระดับใด และมีการดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลอยางไร ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความเขาใจ

มากข้ึนวา ขณะนั้นสังคมไทยใหความสําคัญแกการอนุรักษโบราณสถานของชาติเพียงใด จึงไดมีการ

เสนอโครงการดังกลาวข้ึน 
๑.๒.๑ ความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานของสังคมไทย   
แมวาในชวงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐบาลตาง ๆ มุงเนนใหความสําคัญดานการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังที่ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ใน พ.ศ.๒๕๐๖ และมีทาทีลด

บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมลงมาเปนกองวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ๑ 

รวมทั้งยายกรมศิลปากรไปสังกัดอยูกับกระทรวงศึกษาธิการก็ตาม แตรัฐบาลยังไดสงเสริมกิจการดาน

การอนุรักษโบราณสถานของชาติตอไป โดยดําเนินการสอดคลองกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ คือการ

ปรับปรุงโบราณสถานและภูมิทัศนบริเวณโบราณสถาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยแกชาวตางชาติ 

เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ จึงไดรับการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงใหเปน

แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศ* ซึ่งอาจกลาวไดวาการสงเสริมการ 

                                                  
๑กระทรวงวัฒนธรรม.  (๒๕๕๔).  ประวัติกระทรวงวัฒนธรรม.  สืบคนเม่ือ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔, จาก 

http://www.m-culture.go.th/about.php 

*รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต มีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีประกาศพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งมีชื่อยอวา อ.ส.ท. เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๒ รัฐบาลดําเนินการ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวท้ังทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม โดยมีการกอสรางอาคารสถานท่ีเพ่ือรองรับการทองเที่ยว 

ควบคูไปกับการปรับปรุงแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ซึ่งแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่อยู

ในเปาหมายในการปรับปรุง ไดแก แหลงประวัติศาสตรที่ ต้ังอยูไมไกลจากเมืองหลวง ซึ่งประกอบดวยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และนครราชสีมา เปนตน 



 ๑๓๔ 

 

อนุรักษโบราณสถานของรัฐบาลนั้น คอนขางจะมุงเนนไปในดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 

อยางไรก็ดี รัฐบาลไดมีมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานหลายประการ เพื่อ

รักษามรดกทางวัฒนธรรม  เชน  โบราณวัตถุ  โบราณสถาน  ดังที่มีการแกไขพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเพิ่มโทษใหมี

ความเหมาะสมมากข้ึน เชน ผูที่บุกรุกโบราณสถาน หรือผูทําใหโบราณสถานไดรับความเสียหาย

จะตองไดรับโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป ซึ่งถาเปนโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนแลว จะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ 

ป และยังมีมาตรการปองกันการปลูกสรางอาคารภายในเขตโบราณสถาน ซึ่งนับเปนกฎหมายสําคัญ

ตอการอนุรักษและคุมครองโบราณสถานที่เกิดข้ึนในระยะนี้  

ประกอบกับในชวงนี้ มีกระแสขาวการร้ือทําลายโบราณสถานเพื่อพัฒนาบานเมือง 

เกิดข้ึนในหลายจังหวัดในชวง พ.ศ.๒๕๐๘ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเกี่ยวกับการรักษาโบราณสถานให 

“สงวนรักษากําแพงเมืองและคูเมืองของโบราณไว เวนแตในกรณีจําเปนที่จะตองพิจารณาเปนราย ๆ 

ไป”๑ โดยทําสําเนามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาโบราณสถาน สงไปถึงผูวาราชการจังหวัด

ทุกจังหวัด เพื่อทําความเขาใจตอการรักษาโบราณสถานของจังหวัดตาง ๆ โดยใหหลีกเล่ียงการร้ือ

ทําลายโบราณสถานและคูเมือง ดังมีใจความวา “ปอมกําแพงเมืองตลอดจนคูเมืองเหลานั้นนับไดวา

เปนสมบัติและเกียรติของชาติจึงควรจะรักษาไวเพื่อแสดงวัฒนธรรมที่ชาติเคยมีมาแตกาลกอน ... 

สมควรจะรักษาไวเพื่อการอันเปนสาธารณะประโยชน”๒  

มาตรการเกี่ยวกับการรักษาโบราณสถานเหลานี้ สามารถสะทอนถึงความตระหนักในการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมของรัฐบาลไดอยางดี และยอมมีผลตอการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาดวย 

นอกจากความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานของรัฐบาลแลว ระยะนี้คนไทยเร่ิมมี

ความรูและความสนใจในเร่ืองเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีอยางกวางขวางมากข้ึน ดังเห็นได

จากขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแตชวงโครงการบูรณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนมา ที่รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ใหการ

สงเสริมบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยางจริงจัง จนกระทั่งมีการคนพบกรุ

สมบัติภายในพระสถูปเจดีย พระปรางค วัดมหาธาตุ และอีกหลายแหงทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                  
๑สํานักผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๐๘).  ขาวสารสํานักผังเมือง.  หนา ๔๖. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๔๕. 



 ๑๓๕ 

และในจังหวัดตาง ๆ ดังที่ส่ือมวลชนนําเสนอขาวเก่ียวกับการอนุรักษโบราณสถาน และการขุดคน

สมบัติตามโบราณสถานอยางตอเนื่องหลายปในชวงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐  

ความสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณสถานของสังคมนี้ แมในดานหนึ่ง

จะกอใหเกิดการลักลอบซ้ือขายโบราณวัตถุอยางมาก โดยมีการลักลอบขุดคนโบราณวัตถุจาก

โบราณสถานตาง ๆ บางนําสงขายยังตลาดคาของโบราณในตางประเทศ ทําใหเกิดความเสียหายแก

โบราณสถาน และศิลปวัตถุไปเปนจํานวนมาก ทําใหเจาหนาที่บานเมืองที่เกี่ยวของเชนกรมศิลปากร

ตองดําเนินการปองกันรักษาสมบัติของชาติอยางหนักก็ตาม แตอีกดานหน่ึงก็นํามาสูหนทางในการ

อนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถาน คือการนําโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไว๑ และการวางมาตรการปองกัน

รักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ดังมีการปรับปรุงพระราชบัญัติโบราณสถานฯ ดังที่ได

กลาวแลว  

อีกประการหนึ่ง ยังมีสวนกอใหเกิดการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและโบราณคดีไทย

อยางกวางขวางมากข้ึน เนื่องจากสังคมไทยเร่ิมมีแนวคิดปลูกฝงความตระหนักในการรักษา

โบราณวัตถุโบราณสถานใหแกเยาวชน เพราะเช่ือวาการปลูกฝงความรักและความหวงแหน

โบราณวัตถุ โบราณสถานแกเยาวชน จะมีสวนชวยรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถานอันเปนสมบัติของ

ชาติตอไป๒ โดยจะเห็นไดวาในระยะนีม้ีการผลิตสิ่งพิมพสงเสริมความรูในดานนีจ้ํานวนมาก อาทิ การที่

กระทรวงศึกษาธิการไดคัดเลือกและตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตรเชิงการทองเที่ยว เร่ืองทัศนา

สารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนายตรี อมาตยกุล เพื่อใหเปนหนังสืออานนอกเวลาเรียนสําหรับ

นักเรียน ซึ่งยังเปนหนังสือที่เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไปดวย และการตีพิมพประวัติวัดและโบราณสถาน

ตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงในนิตยสารศิลปากรในชวงประมาณ พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตน ที่ทํา

ใหชวงนี้มีหนังสือเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี และการทองเที่ยวเผยแพรออกไป อันมีสวนชวยปลูก

จิตสํานึกดานการรักษาโบราณสถาน ซึ่งสอดแทรกอยูในเนื้อหาของหนังสือดวย และยังมีการปลูกฝง

ความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานแกเยาวชน ใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาโบราณสถาน 

ดังเชนการที่สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดนํานักเรียนชวยกันทําความสะอาด กําจัด

วัชพืชในบริเวณโบราณสถานดวย (ภาพประกอบ ๒๕ ) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาทการมีสวนรวมในการ

อนุรักษโบราณสถานของเยาวชนชาวอยุธยา ที่ไดรับการปลูกฝงจากสถาบันการศึกษา  

 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๕/ศธ.๗.๔.  เร่ือง

โบราณวัตถุและโบราณคดี.  (๒๕๐๕). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/ศธ.๘.๒.  เร่ือง

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ.  (๒๕๐๙). 



 ๑๓๖ 

 
 

ภาพประกอบ ๒๕  นักเรียนชวยกนัทําความสะอาดบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ 

 

ที่มา  องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  ไมมีเลขหนา.    

    

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลานี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสที่

สําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานหลายประการ ซึ่งเปนเหตุการณสําคัญที่ทําใหสังคมไทยมี

ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถานของชาติ คือในชวงหลังพระราชพิธีเปด

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔ ทรงมีพระราช

ดํารัสเกี่ยวกับการสรางส่ิงปลูกสรางอาคารสมัยใหมทับลงบนโบราณสถาน ดังมีกระแสพระราชดํารัส

ความตอนหนึ่งวา  

 
การสรางอาคารสมัยใหมนี้ คงจะเปนเกียรติสําหรับผูสรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณสถานน้ัน เปน

เกียรติของชาติ อิฐเกา ๆ แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกันรักษาไว ถาเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ 

แลว ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย๑ 

 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีสวนสําคัญทําใหสังคมไทยมีความ

ตระหนักตอการรักษาโบราณสถาน และมีผลตอทาทีในการอนุรักษสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร 

เชน การยกเลิกการจัดสวนสัตวบริเวณบึงพระราม เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ

                                                  
๑วีระ อําพันสุข, ผูรวบรวมและเรียบเรียง.  (๒๕๒๗).  กรุงศรีอยุธยา.  หนา (๑). 



 ๑๓๗ 

ราชดํารัสเกี่ยวกับความไมเหมาะสมในการสรางสวนสัตวบริเวณบึงพระราม ซึ่งเปนสถานท่ีที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา

ไดยกเลิกการจัดสวนสัตวในบริเวณบึงพระรามไปในที่สุด๑  

ดังที่กลาวแลว จะเห็นไดวาในระยะนี้ สังคมไทยมีความตระหนักตอการอนุ รักษ

โบราณสถานมากข้ึน มีความรู ความเขาใจในเร่ืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร และโบราณคดีของชาติ จาก

ส่ือตาง ๆ อาทิ จากหนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร อยางแพรหลาย และโดยเฉพาะมีพระราชดํารัส

เกี่ยวกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเปนเคร่ืองเตือนสติแกสังคม ใหตระหนักถึงความสําคัญของ

โบราณสถาน ซึ่งความตระหนักในความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานนี้ จะเปนเสมือนภูมิคุมกัน

ในการคุมครองโบราณสถานจากการกระแสการพัฒนาที่เกิดข้ึนมากในหวงเวลานี้ 
๑.๒.๒ การสนับสนุนดานการอนุรักษโบราณสถานจากนานาชาติ 
มูลเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหสังคมไทย มีความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถาน

มากข้ึนนั้น คือการสงเสริมจากองคกรนานาชาติ ที่คอยผลักดันใหรัฐบาลชาติตาง ๆ ถือเปนภาระดูแล

รักษามรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีการปรับปรุงขอตกลงในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

รวมกัน ซึ่งมีสวนสําคัญทําใหภาครัฐตองเอาใจใสรักษาโบราณสถานของชาติ  

แนวคิดที่ใหรัฐบาลชาติตาง ๆ ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมในประเทศของตน เกิดข้ึน

จากการที่บรรดานักวิชาการชาติตาง ๆ ไดมีความตระหนักรวมกันถึงความสําคัญของโบราณสถานหรือ

อนุสรณสถานตาง ๆ เพราะเช่ือวาโบราณสถานไมวาของชาติใด ศาสนาใด นั้นเปนมรดกของสวนรวม๒ 

ไมใชมีคุณคาแตเฉพาะแกประเทศใดประเทศหนึ่งเทานั้น ซึ่งการเห็นคุณคาและการยอมรับใน

วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมโดยไมแบงแยก จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดสันติภาพ  ซึ่ง

ตลอดเวลาท่ีผานมาหลายประเทศ มักจะละเลยความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานอยูเสมอ 

นักวิชาการจากนานาชาติจึงมีความเห็นรวมกันที่จะใหบรรดาชาติตาง ๆ ยึดถือหลักการอนุรักษ

โบราณสถานใหมีความเปนสากล โดยสามารถประยุกตวิธีการใหเขากับวัฒนธรรม และประเพณีของ

ชาตินั้น ๆ จึงนํามาสูการประชุมระหวางประเทศ ของสถาปนิกและชางผูปฏิบัติงานดานโบราณสถาน 

ระหวางวันที่ ๒๕-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (ซึ่งเปนคร้ังที่ ๒ หลังจาก

กอนนี้ไดมีการประชุมคร้ังหนึ่งแลวที่เมืองเอเธนส ใน พ.ศ.๒๔๗๒) กอใหเกิดหลักการอนุรักษ

                                                  
๑สําหนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๓.๓/๓.   

เร่ืองสวนสัตวในบริเวณบึงพระราม.  (๒๕๐๕).  
๒สมาคมอิโคโมสไทย.  (๒๕๕๔).  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถาน

และแหลงที่ตั้ง The Venice Charter 1964 กฎบัตรเวนิส เมืองเวนิส พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. ๑๙๖๔).  
สืบคนเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๔, จาก http://www.icomosthai.org/charters/ venice.pdf 



 ๑๓๘ 

โบราณสถานสากลที่สําคัญ ที่เรียกวา กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถาน

และแหลงที่ต้ัง พ.ศ.๒๕๐๗  (International Charter for the Conservation and Restoration of 

Monuments and Sites: The Venice Charter 1964)  หรือที่เรียกวา “กฎบัตรแหงเมืองเวนิส” หรือ 

“กฎบัตรเวนิส” ซึ่งการประกาศกฎบัตรแหงเมืองเวนิสนี้ มาจากแนวคิดที่วา  

 
โบราณสถานท่ีตกทอดกันมาหลายช่ัวอายุคนนั้นเปยมดวยเร่ืองราวจากอดีตและคงอยูมาจนถึงวันน้ี 

เปนพยานหลักฐานของประเพณีอันเกาแกที่เคยมีมา ประชาชนในปจจุบันไดมีความสํานึกในเอกภาพของ

คุณคาแหงมนุษยชาติและมองโบราณสถานในฐานะท่ีเปนมรดกของสวนรวม จึงเปนท่ียอมรับถึงความ

รับผิดชอบรวมกันในอันที่จะปกปองมรดกเหลานี้ไวใหอนุชนรุนตอไป นับเปนหนาที่ของเราที่จะมอบมรดก

เหลานี้โดยคงไวซึ่งความเปนของแทด้ังเดิม๑ 

 

แนวคิดและหลักการของกฎบัตรแหงเมืองเวนิส ไมไดมีลักษณะเปนกฎหมาย แตเปน

จรรยาบรรณของรัฐบาลทุกประเทศในโลกที่จะตองเอาใจใส ซึ่งมีผลตอการอนุรักษโบราณสถานของ

ไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก ดังนั้น จึงเกิดการผลักดันใหรัฐบาลไทยตอง

เอาใจใสตอการอนุรักษโบราณสถานตามหลักการแหงกฎบัตรนี้  เพราะถาละเลยที่จะรักษา

โบราณสถานแลว ยอมทําใหนานาชาติตําหนิหรือวิพากษวิจารณได จึงเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่ทําให

สังคมไทยมีความตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาโบราณสถาน โดยเฉพาะคนไทยในหลายภาค

สวนเร่ิมเกิดความตระหนักวา หนาที่ในการอนุรักษโบราณสถานของชาตินั้น ไมใชหนาที่ของเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานดานการอนุรักษโบราณสถานโดยตรงอยางกรมศิลปากรแตเพียงหนวยงานเดียวอีกตอไป 

แตเปนหนาที่ของทุกฝาย ที่สมควรเขามามีสวนรวมในการจัดการ ซึ่งจะเห็นวาระยะนี้จะมีบุคคลผูมี

ความสามารถจากสาขาวิชาชีพตาง ๆ อาทิ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักส่ิงแวดลอม เขามามีสวน

รวมในการรับผิดชอบตอการอนุรักษโบราณสถานของชาติจากนี้มากข้ึนเปนลําดับ และสรางเครือขาย

ออกไปยังอีกหลายหนวยงาน ภายใตการดําเนินการของกรมและกระทรวงตาง ๆ อาทิ สํานักผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย, คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

การพลังงาน* สถานศึกษาในทองถิ่นทั่วประเทศ เปนตน 

                                                  
๑สมาคมอิโคโมสไทย.  (๒๕๕๔).  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบูรณะโบราณสถาน

และแหลงที่ตั้ง The Venice Charter 1964 กฎบัตรเวนิส เมืองเวนิส พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. ๑๙๖๔).  
สืบคนเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๔, จาก http://www.icomosthai.org/charters/ venice.pdf 

*ปจจุบันคือ สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 



 ๑๓๙ 

การประกาศกฎบัตรแหงเมืองเวนิส กอใหเกิดองคกรและกิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนการ

อนุรักษโบราณสถานอีกมากมาย เชน การกอต้ังสภาการโบราณสถานระหวางประเทศ หรือ อิโคโมส  

(ICOMOS: International Council on Monuments and Sites) ใน พ.ศ.๒๕๐๘ ณ กรุงวอรซอว 

ประเทศโปแลนด เพื่อเผยแพรหลักการและความรูดานเทคนิคการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งทําหนาที่

เปนที่ปรึกษาอยางเปนทางการขององคการยูเนสโก๑ (ซึ่งนํามาสูการจัดต้ัง อิโคโมสไทย ใน พ.ศ.

๒๕๒๘) และใน พ.ศ. ๒๕๐๙ นั้น มีการประชุมใหญขององคการยูเนสโก สมัยที่ ๑๔ ณ กรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส ระหวางวันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ ไดมีประกาศหลักความรวมมือ

ทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ เพื่อมุงรักษาสันติภาพของโลก* โดยองคการยูเนสโกยังไดเสนอใหดูแล

รักษาโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว เปนแนวคิดในการ

จัดการ รักษาโบราณสถาน หรือมรดกทางวัฒนธรรม ใหเกิดผลประโยชนตอสังคมโดยเฉพาะทาง

เศรษฐกิจ  เชนรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  และในดานอ่ืน  ๆ เชน  ดานการศึกษา

ประวัติศาสตร เปนตน อันจะมีอิทธิพลตอการจัดการโบราณสถานในประเทศไทยใหเปนแหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดีของชาติ 

จากแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานของนานาชาตินี้ มีอิทธิพลตอแนวคิด

ในการอนุรักษโบราณสถานของไทยไมนอย โดยเฉพาะจากท่ีสังคมไทยรับรูวาโบราณสถานเปนสมบัติ

ของชาติที่ควรหวงแหนไวใหแกอนุชน ซึ่งชวงเวลานีเ้ร่ิมมีคํากลาววา โบราณสถาน คือ “มรดกสากลของ

คนทั้งโลก”๒ ปรากฏแพรหลายตามส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ เปนการยกบทบาทของโบราณสถานวามิไดมี

ความสําคัญในระดับชาติเทานั้น หากแตมีความสําคัญในระดับสากล ซึ่งเปนสวนหนึ่งแหงอารยธรรม

ของโลก แนวคิดและหลักการอนุรักษโบราณสถานจากนานาชาตินี้มีสวนสนับสนุนใหสังคมไทยเห็น

คุณคา ความสําคัญในการอนุรักษโบราณสถานของชาติมากข้ึน และเปนสวนหนึ่งในการเสริมสราง

                                                  
๑จาก ICOMOS / อิโคโมสไทย สูสมาคมอิโคโมสไทย.  (๒๕๕๒, เมษายน – กรกฏาคม).  จุลสารอิโคโมส

ไทย.  (๑๖). 

*ทางการไทยไดสงผูแทนไปรวมประชุม และยังไดขอรับความรวมมือจากองคการยูเนสโกใหชวยเหลือ

เก่ียวกับการปกปองรักษาโบราณวัตถุ โบราณสถานของไทยที่กําลังถูกคุกคามจากขบวนการลักลอบคาโบราณวัตถุ

ออกนอกประเทศตอที่ประชุม โดยขอใหนานาชาติชวยหาหนทางและมาตรการในการสงเสริม ปองกันการทําลาย

โบราณวัตถุสถานของไทย ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/

๒๕๐๙/ศธ.๘.๒.  เร่ืองโบราณคดีและพิพิธภัณฑ.  (๒๕๐๙). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/ศธ.๘.๒.  เร่ือง

โบราณคดีและพิพิธภัณฑ.  (๒๕๐๙). 



 ๑๔๐ 

กระบวนการปลูกฝงความรักความหวงแหนในการรักษาโบราณสถานแกสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชน

ใหมีความสํานึกในการอนุรักษโบราณสถานตอไป 
๑.๒.๓ การดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา  
แมวาความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ มีผลใหโครงการ

บูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดส้ินสุดลง และรัฐบาลชุดใหมก็

ไมไดสานตองานอนุรักษโบราณตามโครงการที่คางอยูหลายประการ แตอยางไรก็ตามยังมีการ

ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสมควร โดยเปนหนาที่ของกรม

ศิลปากรที่จะพิจารณาและดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน โดยรัฐบาลคอยใหความสนับสนุนในดาน

งบประมาณ เชนการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังภายในกรุสมบัติวัดราชบูรณะ พ.ศ.๒๕๐๑ คณะรัฐมนตรี

ไดต้ังงบประมาณและมอบใหกรมศิลปากรหาวิธีการสงวนรักษาภาพเขียน และทําชองทางใหประชาชน

สามารถเขาไปชมภาพเขียนที่อยูภายในพระปรางคได เพื่อเปนการรักษาคุณคาของงานจิตรกรรมให

ปรากฏสูสาธารณชน* ซึ่งคร้ังนั้นประเทศไทยไดขอรับความชวยเหลือดานการอนุรักษภาพจิตรกรรม 

ฝาผนังจากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ใหบริการ

คําแนะนําในการบูรณะรักษาสมบัติวัฒนธรรมแกประเทศตาง ๆ โดยสงผูเช่ียวชาญมาพิจารณาการ

อนุรักษจิตรกรรมที่วัดราชบูรณะและรวมถึงการสํารวจจิตรกรรมฝาผนังแหงอ่ืน ๆ ของไทยตามหลักการ

สากลดวย** 

งานสําคัญของกรมศิลปากรในชวงแรก ๆ หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมา สวนใหญเปนงาน

ขุดคนและรักษาโบราณวัตถุตามกรุสมบัติตาง ๆ เนื่องจากมีคนรายลักลอบขุดคนโบราณวัตถุหลาย

แหงอยางตอเนื่อง อาทิ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดพุทไธสวรรย วัดไชยวัฒนาราม และวัดใหญชัย

มงคล กรมศิลปากรจึงตองตามดําเนินการขุดคนโบราณวัตถุเพื่อนํามาเก็บรักษาไวเปนสมบัติของ

แผนดิน   โดยนําโบราณวัตถุประเภทพระพิมพที่ไดจากกรุวัดราชบูรณะ*** ที่มีแบบซ้ํากันจํานวนมาก

                                                  
*หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ มีหัวขอขาววา “ใหศิลปากรรักษาภาพเขียนในกรุวัด

ราชบูรณะใหคงทน” ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๑/วธ.

๔.๒.  เรื่องการขุดคนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ.  (๒๕๐๑).                        
**หนังสือพิมพสยามนิกร ฉบับวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๔ มีหัวขอขาววา “เริ่มสํารวจภาพไทย บูรณะของ

เกาตามวัด ยูเนสโกสงผูเช่ียวชาญมาชวยเหลือ” ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณ

สําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๔/ศธ.๔.๓.  เรื่องโบราณวัตถุและโบราณคดี.  (๒๕๐๔).                        
***พระพิมพจากกรุวัดราชบูรณะชุดท่ีนําออกประมูลนั้น พบระหวางการเจาะพระปรางคเพื่อทําชองบันได

สําหรับลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เม่ือ พ.ศ.๒๕๐๑ 



 ๑๔๑ 

มาเปดใหประชาชนเชาซื้อ เพื่อนํารายไดมาจัดสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยาข้ึนที่

บริเวณที่ดินราชพัสดุ ริมถนนโรจนะ (ปจจุบันคือถนนปรีดี พนมยงค)  

เม่ือเขาสูชวงนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในสมัยรัฐบาล

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต รัฐบาลไดจัดใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

แหงหนึ่งของประเทศ จากการสํารวจและสงเสริมปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะแกการจูงใจนักทองเที่ยว

โดยเฉพาะสถานทีอั่นเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยที่ต้ังอยูไมไกลจากเมืองหลวง ซึ่งประกอบดวยจังหวัด

ลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกรมศิลปากรไดดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนอันดับแรก๑ เนื่องจากเปนแหลงโบราณ

สถานที่มีการคมนาคมสะดวกเพราะอยูใกลกรุงเทพฯ นักทองเที่ยวชาวตางชาติสามารถเดินทาง

ทองเที่ยวไดสะดวก และเมื่อกิจการการทองเที่ยวไทยเจริญข้ึนมาก รัฐบาลจึงไดใหดําเนินการเรง

พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดีอ่ืน ๆ ใหสามารถเดินทางสะดวกย่ิงข้ึน เชนที่

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานใหแกกรมศิลปากรเปนอยางดี๒ โดยใหกรมศิลปากรดําเนินการรวมกับองคการสงเสริม

การทองเที่ยว  

แมในภาพรวมจะเห็นไดวา ในชวงเวลานี้สังคมไทยใหความสําคัญแกการอนุรักษ

โบราณสถานมากพอสมควร แตในละเอียดแลว การดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานท่ีเกิดข้ึนนั้น มัก 

มาจากนโยบายของรัฐบาลผานยังกรมศิลปากร โดยดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเปนแหง ๆ 

โดยเฉพาะแหงที่มีความสําคัญ หรือจําเปนตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน ทําใหการอนุรักษ

โบราณสถานในระยะน้ียังไมสามารถดูแลรักษาโบราณสถานไดอยางทั่วถึง  ซึ่งในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล มีโบราณสถานอยูเปนจํานวนมาก และหนวยศิลปากรประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ก็ไมมีงบประมาณสําหรับบํารุงรักษาโบราณสถานทั้งหลายไดอยางทั่วถึง  

ดังนั้น เมื่อการดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน ยังมีขอจํากัดในเร่ืองงบประมาณ

ในการดูแลรักษา แตขณะเดียวกันชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดมีการเติบโตอยางตอเนื่องในชวง

หลัง พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมา จึงทําใหมีกรณีการรุกลํ้าโบราณสถานตาง ๆ หลายแหง และยังมีความ

ตองการใชที่ดินบริเวณตาง ๆ ในเกาะเมืองมากขึ้น กระทั่งทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะเสนอขายที่ดินราช

พัสดุในเกาะเมือง ใหเปนกรรมสิทธิ์แกเอกชนเพื่อปรับปรุงเปนยานธุรกิจการคา ในชวง พ.ศ.๒๕๐๗ ซึ่ง

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๒/ศธ.๕.๔.  เรื่อง

โบราณวัตถุและโบราณคดี.  (๒๕๐๒).                        
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๖/ศธ.๘.๔.  เร่ือง

โบราณวัถตุโบราณคดี.  (๒๕๐๖).                        



 ๑๔๒ 

กอใหเกิดกระแสตอตานการขายที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา จนเปนขาวครึกโครมมาก

ขณะนั้น อันเปนปญหาที่สําคัญระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน ดังมี

รายละเอียดที่จะนําเสนอตอไปนี้ 
๑.๓ กรณีปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรกัษโบราณสถาน ในชวง 

พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๐๙  
จากการเติบโตอยางตอเนื่องของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดสงผลใหเกิดความตองการ

ใชที่ดินบริเวณตาง ๆ ในเกาะเมืองมากข้ึน ขณะเดียวกันผูคนในสังคมไทยก็มีความรูสึกรัก หวงแหน 

โบราณวัตถุ โบราณสถานของชาติมากข้ึนดวยเชนเดียวกัน แตเนื่องจากการพัฒนาเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องและรวดเร็วตามสภาวการณของสังคม ทําใหสังคมไทยมุงไปตามกระแสของการพัฒนาอยาง

มาก จนสงผลกระทบแกการรักษาโบราณสถาน ซึ่งเปนปญหาที่กําลังเกิดข้ึนในหลายจังหวัดที่มี

โบราณสถานเชนกัน 

ปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง  และการอนุรักษโบราณสถานที่ เกิดที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยานั้น เปนเร่ืองการจดัสรรที่ดินราชพัสดุในเกาะเมืองเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

ชุมชนเมืองที่เติบโตข้ึนมากในระยะน้ี ซึ่งที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาสวนใหญเปนที่ราชพัสดุ* 

และโดยมากเปนที่รกราง มีประชาชนเชาไวบางสวน แตมักเชาที่ดินทิ้งไวโดยไมกอใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจเนื่องจากเปนที่ดินราชพัสดุที่มีสัญญาเชาปตอป จึงทําใหผูเชาไมกลาลงทุนทํากิจการใด ๆ 

เพราะถามีการยกเลิกสัญญาเชา ส่ิงที่ลงทุนไวก็จะเปนอันสูญเปลา ดังนั้นจึงมักเชาที่ดินทิ้งไวเพื่อหวัง

กําไรจากผูขอเชาที่ดินตอ บางก็ปลูกสวนผลไมไว ทําใหไมเกิดการพัฒนาใด ๆ เทาที่ควร  

ดังนั้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไดมีการหารือเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินราชพัสดุใน

เกาะเมือง โดยนายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังใหแตงต้ัง “คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุ

บริเวณเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ต้ังแต เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๐๗ เพื่อจัดสรรที่ดินเกาะ

                                                  
*ที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา แบงออกเปน ๗ ประเภท ประกอบดวย ๑.ที่ดินโบราณสถาน ๒.ที่ดิน

วัดวาอาราม ๓.ที่ดินสถานท่ีราชการ สถานศึกษาของรัฐ ๔.ที่ดินวัดรางของกรมการศาสนา ๕.ที่ดินสาธารณะ

ประโยชน เชนถนน คลอง สวนสาธารณะ ๖.ที่ดินและส่ิงปลูกสราง อาคารรานคาและบานเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ ๗.ที่ดิน

ราชพัสดุ  ซึ่งที่ดินสวนใหญในเกาะเมืองเปนที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมศิลปากรมีอํานาจเพียงการคุมครองแหลงโบราณ

สถานท่ีขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร ซึ่งท่ีผานมามีการกําหนดแหลงโบราณสถานเฉพาะเจาะจงเปน

แหง ๆ เทาน้ัน มิไดครอบคลุมเปนพื้นที่ เหมือนเชนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่มีการประกาศสงวนที่ดินในเกาะเมืองใหเปน

สาธารณสมบัติของแผนดิน กรมศิลปากรจึงไมมีอํานาจในการจัดการพื้นที่นอกเหนือจากที่ดินที่ประกาศขึ้นทะเบียน

เปนโบราณสถานแหงชาติ 



 ๑๔๓ 

เมือง๑ โดยมีนายเนื่อง รายะนาค ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเปนประธาน

กรรมการในการจัดสรรที่ดินราชพัสดุในเกาะเมือง และไดเสนอตอรัฐบาลใหมีการขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ราชพัสดุในเกาะเมือง* โดยมอบหมายใหหนวยศิลปากรที่ ๑ ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทํา

รายงานโครงการดูแลรักษาโบราณสถาน เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาขอบเขตโบราณสถานเสีย

ใหม “ใหเหมาะสมแกกําลังของศิลปากรที่จะดูแลรักษาสถานที่โบราณสถานใหสะอาดอยูตลอดไป”๒ 

เนื่องจากขณะนั้นกรมศิลปากรขาดแคลนงบประมาณ และกําลังคนสําหรับการดูแลโบราณที่มีจํานวน

มากทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล 

นายกรัฐมนตรีไดนําขอเสนอของคณะกรรมการฯ เร่ืองการขายที่ดินในเกาะเมือง ให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา และมีมติแตงต้ัง คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวางระเบียบการดูแลรักษา การ

จัดหาผลประโยชนและการขายที่ดินราชพัสดุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๐๗ คณะกรรมการชุดนี้มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ โดยมีผูแทนกรมศิลปากร

เปนหนึ่งในคณะกรรมการ๓ และไดมีการเสนอโครงการจัดสรรเกาะเมืองแกรัฐบาลในตนป ๒๕๐๘ โดย

กําหนดเขตพื้นที่ในเกาะเมืองออกเปน ๓ เขต ประกอบดวย เขตธุรกิจ/การคา ซึ่งอยูบริเวณตลาดหัวรอ 

ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง เขตที่อยูอาศัย อยูบริเวณกลางเกาะเมือง และเขต

อุตสาหกรรมทางดานทิศใตของเกาะเมือง โดยจากที่ปรากฏในขาวหนังสือพิมพขณะนั้น รายงานวา

การขายที่ดินราชพัสดุในเกาะเมืองนี้ มีนายทุนเขามาใหความสนับสนุน๔ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเกาะเมือง

ใหเปนแหลงเศรษฐกิจ** ซึ่งผูวาราชการจังหวัดฯ เองก็เห็นวาเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนเมือง 

                                                  
๑จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๗, ๑๙ กันยายน).  การพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณ

เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   
*การขายที่ดินราชพัสดุคร้ังน้ีเปนคร้ังที่สาม นับจากภายหลังมีพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดิน

สาธารณะสมบัติของแผนดินและที่วัดรางในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง ที่บังคับใชใน พ.ศ.๒๔๘๒ การขายที่ราช

พัสดุในเกาะเมืองคร้ังแรกคือเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๖ คร้ังที่สอง พ.ศ.๒๔๙๒ 
๒จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๗, ๑๙ สิงหาคม).  การพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณ

เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
๓สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (๒๕๐๘, ๕ มกราคม).  การพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณ

เกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
๔ผวก.ใหขายเมืองประวัติศาสตร เผยแผนพัฒนาจะแบงกรุงศรีอยุธยาเปน ๓ โซน.  (๒๕๐๘, ๘ 

พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา ๑, ๑๖.  

**หนังสือพิมพบางฉบับกลาววาจะจัดเปนสถานท่ีพักผอนและทองเที่ยว  



 ๑๔๔ 

ใหเปนแหลงอาศัย-ทํามาหากินของประชาชน และทําประโยชนอ่ืน ๆ มิใหเกาะเมืองมีพื้นที่รกรางวาง

เปลา และยังเปนการแบงเบาภาระในการพัฒนาชุมชนเมืองของฝายบานเมือง๑  

แต เมื่ อหนัง สือพิมพ ไดนํา เสนอขาวเกี่ ยวกับการขายที่ ดินราชพัสดุในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาออกไป โดยเฉพาะหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๘ ที่ข้ึน

หัวขอขาวใหญวา “วางแผนลงทุนหากําไรจากเมืองประวัติศาสตร กลุมนักธุรกิจขอซ้ือกรุงศรีอยุธยา”๒  

และมีการนําเสนอขาวนี้ติดตอกันหลายวัน ทําใหเกิดกระแสการตอตานการขายที่ดินในเกาะเมืองอยาง

รุนแรง คือมีประชาชน ขาราชการทั้งในจังหวัดและทั่วไป รวมทั้งส่ือมวลชนอีกหลายสํานัก ได

วิพากษวิจารณคัดคานอยางหนกั แสดงความไมเห็นดวยกับการที่จะมีการขายทีดิ่นในเกาะเมือง เพราะ

หลายคนตองการใหมีการรักษาเมืองพระนครศรีอยุธยาไวใหเปนเมืองประวัติศาสตร เนื่องจากบริเวณ

เกาะเมืองเปนพื้นที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ถาขายกรรมสิทธิ์ใหเอกชนแลว จะ

ทําใหเปนปญหาตอการศึกษาคนควาทางโบราณคดี และยากตอการขอคืนที่ดินในภายหลัง 

กระแสคัดคานการขายที่ดินราชพัสดุในเกาะเมืองเปนไปอยางรุนแรง และบานปลายออกไป

อยางกวางขวาง๓ ทําใหในที่สุดคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณเกาะเมืองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไดลงมติยกเลิกการขายที่ราชพัสดุในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และประกาศให

รักษาไวเปนเมืองประวัติศาสตรตามเดิม๔ เพื่อบรรเทากระแสวิจารณของสังคม ซึ่งในชวงเกิดกระแส

ขาวนี้ มีผูอัญเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน* ที่

มีข้ึนต้ังแตเม่ือ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งถายทอดโดย หมอมหลวงปน มาลากุล มาตีพิมพไวในหนังสือพิมพ

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗.๔๗/๒๔.  

เร่ืองขาวหนังสือพิมพตอตานการขายเกาะเมืองอยุธยาป ๒๕๐๘.  (๒๕๐๘).                        
๒วางแผนลงทุนหากําไรจากเมืองประวัติศาสตร กลุมนักธุรกิจขอซ้ือกรุงศรีอยุธยา.  (๒๕๐๘, ๖ 

พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา ๑, ๒, ๑๖. 
๓สํานักผังเมืองใหดํารงอยุธยาเปนเมืองประวัติศาสตรปลุกใจใหรักชาติกรณีเสียกรุง.  (๒๕๐๘, ๙ 

พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา ๑, ๑๖. 
๔“ไมใหขาย” เมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๐๘, ๑๐ พฤศจิกายน).  ไทยรัฐ.  หนา ๑, ๑๖. 

*พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่มีใจความดังนี้ “การสรางอาคารสมัยใหมนี้ คงจะเปน

เกียรติสําหรับผูสรางคนเดียว แตเร่ืองโบราณสถานนั้น เปนเกียรติของชาติ อิฐเกา ๆ แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกัน

รักษาไว ถาเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว ประเทศไทยก็ไมมีความหมาย” ปรากฏในคอลัมมสารพัน

ปญหา โดยสีเสียด หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๘ ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  

เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗.๔๗/๒๔.  เร่ืองขาวหนังสือพิมพตอตานการขายเกาะ

เมืองอยุธยาป ๒๕๐๘.  (๒๕๐๘).    



 ๑๔๕ 

ไทยรัฐ ฉบับวันที่๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๘ เพื่อเตือนสังคมใหเกิดความตระหนักตอการอนุรักษ

โบราณสถาน และเพื่อหวังคลายกระแสความกังวลของสังคมตอเร่ืองนี้ลงอีกทางหนึ่งดวย  

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดําเนินการแกไขปญหานี้ โดยการทบทวนขอเสนอแนะในการจัดการชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ี

สํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เคยมีการเสนอแผนการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาไวเปน

เบ้ืองตน คือการสงวนพื้นที่โบราณสถานในเกาะเมืองไว และขยายตัวเมืองออกไปทางตอนเหนือของ

เกาะเมือง มาพิจารณาในเวลานี้แทนอันเปนแนวทางท่ีนํามาสู “โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณ

ใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการนี้ใน พ.ศ.๒๕๑๐ ดังที่จะ

กลาวถึงโดยละเอียดตอไป 

จากกรณีปญหาการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการ

อนุรักษโบราณสถานใน พ.ศ.๒๕๐๘ นี้ แสดงใหเห็นวา การพัฒนาชุมชนเมืองในเกาะเมืองนับต้ังแต

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๔๘๒ ผานการสงเสริมจากรัฐบาล

หลายสมัย มาสูในระยะนี้ ไดทําใหชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเกิดความเติบโตข้ึน จนมีความ

ตองการขยายชุมชนเมืองที่แออัดอยูแตในยานชุมชนเดิมบริเวณริมแมน้ําปาสัก ทางดานทิศตะวันออก

ของเกาะเมือง เพื่อขยายเขาสูพื้นที่ดานในเกาะเมือง เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ภายในเกาะเมืองใหเจริญข้ึน ทําใหประชาชนเกิดความตองการใชที่ดินในเกาะเมือง เพื่อปลูกสราง

บานเรือน และประกอบการคาการลงทุนทางธุรกิจตาง ๆ  

ในขณะเดียวกัน เปนชวงเวลาที่คนไทยมีความรู ความสนใจในเร่ืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร 

และโบราณคดีอยางกวางขวางมากข้ึน มีความตระหนักในความสําคัญทางประวัติศาสตรของเมือง

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแมวาภาครัฐจะมีงบประมาณบํารุงโบราณสถานไมมาก และไมทั่วถึงนัก แตเม่ือ

มีโครงการจัดสรรที่ดินในเกาะเมืองเกิดข้ึนในชวง พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยา กอใหเกิดปฏิกิริยาแสดงการตอตานการจัดสรรที่ดิน จนเปนกลายเปนขาว

ครึกโครม ในชวง พ.ศ.๒๕๐๘  

ปรากฏการณตอตานการขายที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ สะทอนใหเห็นถึง

ทาทีในการแสดงออกซ่ึงความหวงแหนรักษาโบราณสถานของคนไทย ไดอยางเดนชัดกวาในชวง

แรกเร่ิมพัฒนาพื้นที่ใจกลางเกาะเมือง เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ที่เคยมีการต้ังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินใน

เกาะเมืองเชนเดียวกันนี้ ซึ่งอาจเปนเพราะวาในระยะน้ีสังคมไทยมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน และอีกปจจัยหนึ่งคือการรูจักใชส่ือสารมวลชน เปน

ชองทางในการยับยั้งการดําเนินการของภาครัฐ ที่อาจสงผลกระทบตอโบราณสถาน เนื่องจากประเด็น

เกี่ยวกับการวิพากษวิจารณการทํางานของภาครัฐในลักษณะนี้ เคยถูกตีแผผานส่ือสารมวลชนหลาย



 ๑๔๖ 

คร้ังในชวง พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมา เชน กรณีวิจารณการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถานตาง ๆ ใน สมัย

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในชวง พ.ศ.๒๕๐๐ กรณีการร้ือทําลายโบราณสถานเพื่อพัฒนา

บานเมืองซึ่งเกิดข้ึนในหลายจังหวัด ในชวงประมาณ พ.ศ.๒๕๐๘ เปนตน   

กระแสการตอตานการขายที่ดินในเกาะเมืองนี้ มีผลใหแนวทางการพัฒนาชุมชนเมือง

พระนครศรีอยุธยาเปล่ียนไปในอีกรูปแบบหน่ึง ที่ภาครัฐตองทบทวนและหาทางแกไขปญหา เพื่อให

ชุมชนเมืองสามารถพัฒนาใหเจริญรุดหนาได และขณะเดียวกันก็ตองใหสามารถอนุรักษโบราณสถาน

ใหคงอยูไวเปนสมบัติของชาติตอไปไดดวย ดังที่มีโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

บริเวณใกลเคียงเกิดข้ึนใน พ.ศ.๒๕๑๐ ที่จะเปนจุดเร่ิมตนนําไปสูการจัดการพื้นที่ภายในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาใหเปนอุทยานประวัติศาสตรตอไป 

 
๒. ชวงโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๙ 

โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง เปนโครงการที่สํานักผัง

เมือง กระทรวงมหาดไทย ไดทําการศึกษาเปนเบ้ืองตนในชวงกอนเกิดกระแสขาวการขายที่ดินในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๐๘ เล็กนอย ดังที่มีการเสนอบทความไวในวารสารขาวสารสํานัก

ผังเมือง ฉบับประจําเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๐๘ จนเมื่อเกิดกระแสคัดคานการขายที่ดินราชพัสดุใน

เกาะเมืองในชวงเดือนพฤศจิกายน  กระทรวงมหาดไทยจึงไดพิจารณาขอเสนอในการวางผังเมือง

พระนครศรีอยุธยาที่สํานักผังเมืองไดจัดข้ึนนี้ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเมืองตอไป  

การศึกษาเร่ืองผังเมืองพระนครศรีอยุธยานี้ เปนผลงานการศึกษาของนายสุเมธ ชุมสาย ณ 

อยุธยา* นักวิชาการดานผังเมืองที่คนควาเกี่ยวกับระบบการวางผังเมืองบริเวณเกาะเมืองสมัยกรุงศรี

อยุธยา ที่ไดศึกษาจากแผนที่ แผนผัง ภาพวาดโบราณ และภาพถายทางอากาศตาง ๆ บริเวณเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยา ทําใหพบวาผังเมืองโบราณของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนผังเมืองที่ดี

                                                  
*ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะสถาปตยกรรม (สถาปตยกรรมรวมสมัย) 

ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๑  เกิดเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๒ ที่กรุงเทพมหานคร เขารับการศึกษาในกรุงปารีส และยายไป

ศึกษาที่โรงเรียนเวลล่ิงบาเรอร ประเทศอังกฤษ จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ อยูในยุโรปรวม ๑๗ ป จึง

เขารับราชการที่กรมโยธาธิการและสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตอมาไดลาออกจากราชการมากอต้ังบริษัท

สถาปนิก  ไดริเร่ิมงานอนุรักษที่สําคัญ ๆ ของประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยการริเร่ิมแนวความคิดอุทยาน

ประวัติศาสตร ในประเทศไทยเร่ิมโครงการอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา และสุโขทัย ฯลฯ  (สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ.  (๒๕๕๔).  ประวัติ ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.  สืบคนเม่ือ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔, จาก 

http://art.culture.go.th) 



 ๑๔๗ 

และมีคุณคามากแหงหนึ่งของโลก๑ จึงไดวางแนวทางในการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาใหเปนไป

ตามผังเมืองโบราณ และสงวนรักษาเกาะเมืองไวเปนเมืองประวัติศาสตร สําหรับเปนแหลงศึกษา

คนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี และสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวทีส่วยงามของประเทศ โดย

มีแนวทางใหขยายชุมชนเมืองออกไปนอกเกาะเมืองทางดานทิศเหนือ เพื่อสามารถพัฒนาชุมชนเมือง

ใหเจริญทันสมัยอยางเต็มที่๒ ซึ่งเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแนวทางการวางผังเมืองและ

เปดเผยตอส่ือมวลชน ก็ทําใหกระแสตอตานการขายที่ดินในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่กําลังเปน

ปญหาอยูนั้นคอยคลี่คลายลง และไดรับความชื่นชมจากบรรดาส่ือมวลชนเปนอยางมาก๓  

การที่สํานักผังเมืองมีแนวคิดที่จะรักษาโบราณสถานในเมืองตาง ๆ ไวเปนอนุสรณสถานของ

เมืองนั้น เนื่องจากเปนหลักการสําคัญในการวางผังเมืองที่ดี เพราะในการวางผังเมืองนั้น สํานักผังเมือง

มีความมุงหมายที่จะใหราษฎรในเมืองนั้นมีความ “อยูดี หากินดี” คืออยูตามประเพณีของราษฎรที่มี

วัฒนธรรม การรักษาส่ิงที่เปนเอกลักษณของเมือง เปนเคร่ืองแสดงวัฒนธรรมด้ังเดิมของเมืองนั้น ๆ  ซึ่ง

เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกรักและหวงแหนแผนดิน ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญสําหรับการวางแผนผังเมือง 

ดังนั้นเร่ืองการรักษาโบราณสถานในเมืองนั้น ถือเปนเร่ืองสําคัญที่ตองใหตระหนักในการวางผังเมือง 

และการรักษาวัฒนธรรม และเอกลักษณของทองถิ่นนั้น ๆ ไวได เพราะนอกจากจะมีคุณประโยชนตอ

ประเทศแลว ยังเปนที่สนใจของชาวตางชาติที่มาชมเมืองนั้น ๆ ซึ่งจะสรางรายไดจากการทองเที่ยวที่จะ

เปนประโยชนตอชาวเมือง ทําใหสามารถหากินดีและอยูดีได อันเปนไปตามหลักการของสํานักผัง

เมือง๔ 

คณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติและแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๑๐ ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการพัฒนาเกาะเมือง และบริเวณใกลเคียงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธาน และคณะกรรมการดําเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร 

และเขตบานสวนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/มท.๑๑.๒.  เร่ือง

โครงการพัฒนาเมืองสําคัญในประวัติศาสตร.  (๒๕๐๙). 
๒สํานักผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๐๘).  ขาวสารสํานักผังเมือง.  หนา ๒๘. 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/มท.๑๑.๒.  เร่ือง

โครงการพัฒนาเมืองสําคัญในประวัติศาสตร.  (๒๕๐๙). (ขาวหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๐๙) 
๔สํานักผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๐๘).  เลมเดิม.  หนา ๒๗. 



 ๑๔๘ 

กรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมศิลปากรเปนรองประธาน๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองใหเจริญควบคูไปกับการรักษาเขตโบราณสถานภายในเกาะเมือง 

ดังนั้น ดวยลักษณะพิเศษของเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่เปนเมืองโบราณ และเปนแหลง

ชุมชนเมืองเชนนี้ ทําใหภาครัฐเร่ิมมีความตระหนักวา การพัฒนาเมืองพระนครศรีอยุธยาน้ัน ไม

สามารถใชหลักพฒันาไดเหมือนเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและมี

โบราณสถานจํานวนมาก ตองพัฒนาเมืองใหเจริญควบคูไปกับการรักษาคุณคาทางประวัติศาสตรและ

อนุรักษโบราณสถาน ดังที่นายถวิล สุนทรศารทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย กลาววาถึง

แนวทางในการพัฒนาเมืองวา “จะตองสรางดุลยภาพใหเกิดมีข้ึนในระหวางการอนุรักษสภาพบาง

ประการในอดีต กับ การพัฒนาในปจจุบันและอนาคต จะทอดทิ้งอยางหนึ่งอยางใดเสียมิได”๒ ทําให

โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนที่คลาดหวังของสังคมวา

จะสามารถพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ควบคูไปกับการอนุรักษโบราณสถานไดอยางสมดุล 
๒.๑ โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบรเิวณใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแนวทางในการ

จัดการปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน ที่เร่ิมมีผลกระทบระหวาง

กัน คือการขยายตัวของชุมชนเมืองในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่สงผลกระทบตอการรักษา

โบราณสถาน และอีกดานหนึ่งความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานก็ทําใหชุมชนเมืองไมสามารถ

จะพัฒนาใหเกิดความเจริญไดเต็มที่ เพราะจะตองคํานึงถึงการอนุรักษโบราณสถานอยูเสมอ   

โครงการนี้จึงเปนแนวทางในการจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา ใหเปนเมืองที่สามารถพัฒนา

ชุมชนเมืองใหเจริญ เปนที่อยูดีกินดีแกประชาชน ขณะเดียวกันก็ใหสามารถอนุรักษโบราณสถานไวเปน

สมบัติของชาติไวได ดวยการกําหนดพื้นที่อยางชัดเจนออกเปน ๓ เขต ประกอบดวย เขตท่ีจะสงเสริม

ใหเปนชุมชนเมืองที่เจริญคับค่ัง เขตที่จะสงวนรักษาไวเปนอุทยานประวัติศาสตร และเขตที่จะรักษาให

เปนที่อยูอาศัยแบบบานสวนหรือบานไร  

เขตที่จะสงเสริมใหเปนชุมชนเมืองที่เจริญคับค่ัง เปนเขตที่จะสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง

พระนครศรีอยุธยาใหเจริญ เปนยานการคาและยานที่อยูอาศัยไดตามปกติ ซึ่งจัดใหอยูทางดาน

ตะวันออกของเกาะเมือง มีคลองมะขามเรียงเปนเขตกําหนด ต้ังแตบริเวณยานตลาดหัวรอลงมา

ครอบคลุมยานตลาดหอรัตนไชยของเทศบาล (ตลาดเจาพรหม) ลงมาถึงวัดสุวรรณดาราราม และจะ

                                                  
๑ถวิล สุนทรศารทูล.  (๒๕๑๓).  การบูรณะเมืองพระนครศรีอยุธยา.  ใน  อนุสรณสมเด็จพระเจาอูทอง

รามาธิปดีศรีสินทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว. หนา ๓๐. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๓๐. 



 ๑๔๙ 

สงเสริมใหตัวเมืองขยายออกไปนอกเกาะเมืองทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันออกบริเวณทางสถานี

รถไฟอยุธยา เพื่อมิใหชุมชนเมืองแออัดอยูแตเฉพาะในเกาะเมือง 

เขตที่จะสงวนรักษาไวเปนอุทยานประวัติศาสตร คือการกําหนดพื้นที่โบราณสถาน ซึ่งจะมิใช

การกําหนดเปนแหง ๆ ตามประกาศกรมศิลปากรที่เคยปฏิบัติมา แตจะกําหนดเปนพื้นที่ตอเนื่อง

สําหรับอนุรักษโบราณสถานใหคงลักษณะโบราณ เหมือนเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีลักษณะเปน

อุทยานประวัติศาสตร โดยใหอยูภายใตการดําเนินการขุดแตง ดูแลรักษาของกรมศิลปากร ซึ่งเปน

อาณาเขตกวางขวางบริเวณใจกลางเกาะเมืองต้ังแตแนวถนนชีกุนไปถึงคลองทอ และตอเนื่องไป

ทางดานตะวันตกเฉียงใตของเกาะเมืองอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีโบราณสถานสําคัญ ๆ กระจายอยู

ทั่วบริเวณ อันเปนแนวทางจัดการโบราณสถานแบบใหมของสังคมไทยในขณะนี้ ซึ่งนอกจากกําหนด

เขตโบราณในเกาะเมืองแลว ยังรักษาพื้นที่บริเวณดานตะวันออกนอกเกาะเมืองที่สันนิษฐานวาเปน 

เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร* ไวเพื่อการศึกษาคนควาทางโบราณคดีอีกดวย 

สวนเขตที่จะรักษาใหเปนที่อยูอาศัยแบบบานสวนหรือบานไรนั้น เปนเขตที่อนุญาตใหมีการ

ปลูกสรางบานเรือนอยูอาศัยได แตจะมีการควบคุมลักษณะบานเรือนใหมีลักษณะกลมกลืนไปกับ

บรรยากาศของเมืองโบราณ คือใหบานเรือนแตละหลังปลูกสรางเปนลักษณะเรือนไทยภาคกลาง อาศัย

อยูไมหนาแนน เพื่อเปนเขตกันชนระหวางเขตที่จะสงเสริมใหเปนชุมชนคับค่ังกับเขตที่จะรักษาไวเปน

อุทยานประวัติศาสตร และเพื่อใหบริเวณโบราณสถานดูมีชีวิตชีวาไมเงียบเหงาจนเกินไป 

โครงการนี้วางระยะการดําเนินงานเปน ๓ ระยะคือ ระยะแรก เปนโครงการ ๕ ป คือการ

เตรียมขยายชุมชนเมืองออกไปทางทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และงดเวนการกอสรางหรือตอ

เติมส่ิงปลูกสรางใด ๆ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรที่จะสงวนไวเปนโบราณสถาน โดยจะขุดลอก

คลองทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล ตามแผนผังคูคลองสมัยโบราณ พรอมทั้งโครงการขุดแตง

โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตรโดยกรมศิลปากร นอกจากนั้นยังใหปรับปรุงผิวถนน ทางเทา

และทอระบายน้ําตามมาตรฐาน และสรางสะพานขามคลองเมืองทางดานเหนือของเกาะเมืองเพื่อ

ขยายตัวเมืองออกไปทางดานเหนือ 

ระยะที่สอง เปนโครงการ ๑๐ ป คือการสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณที่กําหนดใหเปน

เมืองทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล พรอมสงเสริมพื้นที่ ริมแมน้ําดานทิศตะวันออก เปนยาน

อุตสาหกรรม และเร่ิมดําเนินการโยกยายอาคารของสถานที่ราชการ ไปยังสถานที่ซึ่งกําหนดไว ในสวน

                                                  
*เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร เปนเมืองโบราณท่ีมีมากอนกรุงศรีอยุธยา ที่นักวิชาการดานประวัติศาสตร

และโบราณคดี ในขณะน้ัน สันนิษฐานวา คือชุมชนเมืองที่อยูทางดานทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

มีศูนยกลางอยูที่วัดอโยธยา หรือวัดเดิม ซึ่งในยานนี้มีโบราณสถานท่ีสําคัญต้ังอยูจํานวนมาก อาทิ วัดอโยธยา  

วัดมเหยงคณ วัดกุฎีดาว วัดสมณโกศ วัดสามปล้ืม วัดใหญชัยมงคล (วัดปาแกว) วัดพนัญเชิง เปนตน 



 ๑๕๐ 

ของการอนุรักษโบราณสถานก็ใหมีการดําเนินการขุดแตงโบราณสถานในบริเวณอุทยาน พรอมทั้งจัด

ใหมีสถานที่บริการกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยวดวย 

ระยะที่สาม เปนโครงการ ๒๐ ป คือการขยายเขตเมืองตอข้ึนไปทางดานเหนือของเกาะเมือง 

โดยสรางสะพานเช่ือมตอจนครบตามโครงการ สวนการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองและ

ปริมณฑลก็ใหเปนไปตามการดูแลของกรมศิลปากรตอไปจนครบถวนตามแผนดําเนินการ  

 

 
 

ภาพประกอบ  ๒๖ ผังเมืองพระนครศรีอยุธยาตามโครงการอนุรักษเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง* 

 

ที่มา: สํานักผังเมือง, กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๑๐).  โครงการพัฒนาเกาะเมืองและ

บริเวณใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓.  

 

โครงการพัฒนาเกาะเมืองนี้ ถือเปนการวางผังเมืองพระนครศรีอยุธยาคร้ังสําคัญ อันแสดงถึง

ความพยายามในการแกปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานของ

สังคมไทยอยางจริงจัง เพื่อมิใหชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาขยายตัวหนาแนนโดยปราศจากการ

ควบคุมอันจะทําใหการแกไขจัดการเปนไปอยางยากลําบากยิ่งข้ึน ซึ่งถือเปนความหวังที่จะจัดการ

                                                  
*ผูวิจัยดัดแปลงจากตนฉบับ โดยการเนนลวดลายแสดงพื้นที่ตาง ๆ ใหมีความแตกตางชัดเจนย่ิงขึ้น 



 ๑๕๑ 

กอนที่จะสายเกินแกไข แตการจะดําเนินงานตามโครงการนั้น ตองใชเวลา และงบประมาณมาก จึงจะ

สําเร็จเปนรูปธรรมได ซึ่งการดําเนินการยอมมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ เพราะโครงการนี้

คอนขางมีสวนกระทบกระเทือนตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเกาะเมืองมาก ดังที่ผูวิจัยจะ

นําเสนอรายละเอียดการดําเนินงานตามโครงการนี้ตอไป 
๒.๒ การพัฒนาชุมชนเมืองในชวงโครงการพัฒนาเกาะเมือง 
โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณใกลเคียงนี้ เปนตัวกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเปนโครงการที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ

โครงการผังเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.๒๕๓๓  ของสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย๑ ที่ไดวางแผน

สําหรับพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาลวงหนาไว ซึ่งเม่ือเขาสูการดําเนินโครงการนี้ ก็ไดเกิดผล

กระทบตอการพัฒนาชุมชนเมือง เนื่องจากโครงการนี้ไดจํากัดพื้นที่สําหรับสงเสริมการพัฒนาไวใหอยู

ในบริเวณดานทิศตะวันออกของเกาะเมือง และยังสงเสริมใหขยายชุมชนเมืองออกไปนอกเกาะเมือง 

สวนบริเวณภายในเกาะเมืองที่กําหนดใหเปนเขตที่อยูอาศัย ไดถูกควบคุมไมใหมีปริมาณบานเรือน

หนาแนน รวมทั้งควบคุมลักษณะอาคารบานเรือนใหมีลักษณะทรงไทย และควบคุมการกอสรางอาคาร

สถานที่ภายในพ้ืนที่ที่กําหนดใหเขตโบราณสถาน ซึ่งยังมีสถานที่ราชการและสถานศึกษาหลายแหง

ต้ังอยู จึงกอใหเกิดความขัดของตอการพัฒนาภายในเกาะเมืองอยางมาก  

โครงการพัฒนาเกาะเมืองนี้ ทําใหผูที่อาศัยอยูบริเวณเกาะเมืองเกิดความหวั่นวิตกวาจะตอง

ถูกควบคุมลักษณะที่อยูอาศัย หรืออาจถูกส่ังโยกยายใหไปอาศัยอยูที่ อ่ืนตามแผนดําเนินการ๒ 

ประกอบกับการขาดงบประมาณดําเนินการใหลุลวงอยางรวดเร็วได เนื่องจากภาครัฐยังตองจัดสรร

งบประมาณใหแกกิจการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่จําเปนดวย บุคคลตาง ๆ จึงไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับจาก

ผลสําเร็จของโครงการพัฒนาเกาะเมือง และยังมีแนวโนมวาจะมีผูไมเห็นดวยกับโครงการนี้เพิ่มข้ึนดวย 

เนื่องจากไดรับผลกระทบจากโครงการ๓ ซึ่งทางภาครัฐก็ไดพยายามประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป

รับรูผลประโยชนที่จะไดรับจากโครงการนี้ รวมทั้งเรงรัดใหไดรับงบประมาณดําเนินงานใหสําเร็จเห็นผล

เปนรูปธรรม เพื่อใหบุคคลตาง ๆ เกิดความเชื่อมั่นในโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา๔ 

                                                  
๑สํานักผังเมือง.  (๒๕๑๓.)  ผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒๕๓๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  หนา 

๓๐. 
๒ประภาส จารุเสถียร.  (๒๕๑๓).  การพัฒนาบานเมืองพระนครศรีอยุธยา.  ใน  อนุสรณสมเด็จพระเจา

อูทองรามาธิปดีศรีสินทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว.  หนา ๑๖. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๑๗. 
๔แหลงเดิม.  หนา ๑๗. 



 ๑๕๒ 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการดําเนินการบูรณะเขตอุทยานประวัติศาสตร และเขตบานสวนใน

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ก็ยังไมสามารถควบคุมจํานวนบานเรือน และควบคุมรูปแบบบานเรือนให

เปนทรงไทยตามโครงการได กลับมีจํานวนบานเรือนเพิ่มข้ึนมาก และมีรูปแบบหลากหลายไมเปน

ระเบียบ เนื่องจากชาวเมืองมักสรางบานเรือนในพื้นที่วางตาง ๆ โดยไมไดแจงตอเจาหนาที่บานเมือง 

สวนบานเรือนที่ไดสรางเปนลักษณะทรงไทยตามที่มีการควบคุมนั้นมีปรากฏใหเห็นอยูเพียงเล็กนอย๑ 

แสดงใหเห็นวาในระยะนี้ยังไมสามารถบังคับใชกฎหมายสําหรับควบคุมการเติบโตของชุมชนบริเวณ

เกาะเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สวนแผนการโยกยายสถานที่ราชการตาง ๆ ออกจากบริเวณที่จะกําหนดใหเปนเขต

โบราณสถานภายในระยะ ๒๐ ปนั้น ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดเตรียมสถานที่รองรับ โดยได

กําหนดพื้นที่บริเวณเชิงสะพานปรีดี-ธํารง ใหเปนศูนยราชการ แตก็ยังไมไดดําเนินการใด ๆ เนื่องจาก

จะตองใชงบประมาณโยกยายจํานวนมาก และอาคารสถานที่ราชการตาง ๆ ก็ยังไมหมดอายุการใช

งาน จึงยังคงตองใชสถานที่เดิมปฏิบัติราชการตอไป และนอกจากยังไมมีการดําเนินการโยกยาย

สถานที่ราชการตาง ๆ ออกจากพื้นที่กําหนดใหเปนเขตโบราณสถานแลว ยังมีหนวยราชการ และ

องคกรรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เขามาใชที่ดินบริเวณเกาะเมืองปลูกสรางอาคารสํานักงานเพิ่มอีก เนื่องจาก

ที่ดินในเกาะเมืองสวนใหญเปนที่ราชพัสดุจึงสะดวกตอการจัดหาที่ดิน๒ ซึ่งกระทรวงการคลังไดอนุญาต

ใหหนวยงานราชการ และองคการตาง ๆ สามารถใชพื้นที่ หรือเชาพื้นที่ในอัตราถูกเพื่อแสดงการรักษา

กรรมสิทธิ์ที่ดิน๓ สวนโรงพยาบาลประจําจังหวัดนั้น แมมีการเตรียมพื้นที่ใหมรองรับการโยกยายออก

จากตัวเกาะเมือง คือพื้นที่วางบริเวณหลังแขวงการทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางดานทิศ

ตะวันออกนอกเกาะเมืองแลวก็ตาม๔ แตก็ยังมีความจําเปนตองสรางอาคารเพิ่มเติมเพื่อบริการ

ประชาชนใหทั่วถึง จึงยากแกการโยกยายตามแนวทางที่วางไว ดังนั้นในเกาะเมืองจึงยังคงเต็มไปดวย

สถานที่ราชการตาง ๆ จํานวนมาก กระจัดกระจายอยูทั่วเกาะเมือง ซึ่งไมสอดคลองกับแผนโครงการ

พัฒนาเกาะเมือง และทําใหผังเมืองพระนครศรีอยุธยาไมมีความเปนระเบียบอีกดวย  

นอกจากนั้น การควบคุมมิใหมีการกอสรางอาคารใด ๆ เพิ่มเติมในบริเวณที่กําหนดใหเปน

เขตโบราณสถานตามโครงการพัฒนาเกาะเมือง นับต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๑๑ เปนตนไปนั้น ไดสงผล

                                                  
๑สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง : 

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๓๗. 
๒สํานักผังเมือง.  (๒๕๑๓.)  ผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒๕๓๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๒. 
๓สํานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ.  (๒๕๑๕, ๑๔ ธันวาคม).  ที่ดินราชพัสดุเกาะเมือง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา. 
๔สํานักผังเมือง.  (๒๕๑๓.)  เลมเดิม.  หนา ๖๑. 



 ๑๕๓ 

กระทบอยางมากตอการขยายกิจการของสถานศึกษาหลายแหงภายในเกาะเมือง๑ เนื่องจากทางดาน

กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการขยายการศึกษาในเมืองพระนครศรีอยุธยาเชน วิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา กําลังเตรียมจะขยายหลักสูตรการศึกษา และขยายอาคารสถานที่ใหไดมาตรฐาน 

สวนวิทยาลัยเกตรกรรมก็มีแผนจะเปดแผนกชางเกษตร และแผนกพืชกรรมเพิ่มเติม จึงมีความตองการ

ที่จะขยายอาคาร และขอบเขตของวิทยาลัยออกไปเปน ๒ เทา เปนตน ซึ่งถาส่ังใหระงับการกอสราง ก็

จะทําใหเสียโอกาสในการขยายสถานศึกษา และสูญเสียงบประมาณที่ไดมา ทําใหเร่ิมมีกระแสคัดคาน

โครงการนี้เกิดข้ึน๒ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดขอผอนผันการควบคุมส่ิงกอสรางในสถานศึกษาเพื่อให

สามารถพัฒนาการศึกษาตอไปได  

สําหรับวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยานั้น ไมสามารถขยายอาณาเขตตามความ

ตองการได เพราะพื้นที่ของวิทยาลัยติดกับแหลงโบราณสถานที่สําคัญหลายแหง* ดังนั้น สํานักผังเมือง 

กรมศิลปากร และกรมอาชีวศึกษาจึงไดรวมกันพิจารณาจัดหาสถานท่ีใหมบริเวณนอกเกาะเมือง คือ

บริเวณทุงหันตรา ซึ่งติดกับถนนสายเอเชีย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหยายวิทยาลัยเกษตรกรรม

เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ โดยใชงบประมาณทั้งส้ิน ๓๐ ลานบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ๓ จึงทําให

สามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางเต็มที่ แตในกรณีของวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยานั้น ยังคงต้ังอยู

ในเกาะเมืองตอไป และยังตองประสบปญหาจากการควบคุมการปลูกสรางส่ิงกอสรางจากกรม

ศิลปากร โดยเฉพาะการสรางสนามกีฬาของวิทยาลัยครู ที่ตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมศิลปากร 

เนื่องจากพื้นที่สําหรับปลูกสรางนั้นอยูชิดติดกับโบราณสถานสองแหงคือโบราณสถานวัดสิงหาราม 

และวัดสวนหลวงคางคาว ซึ่งในการถมดินเพื่อกอสรางสนามและการสรางอัฒจรรยนั้น ทําใหตองกลบ

รากพระอุโบสถวัดสิงหาราม ซึ่งเคยมีการสํารวจไววายังเหลือรากฐานอิฐกวาง ๑๑ เมตร ยาว ๒๔.๔๐ 

เมตร๔ อันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสูญเสียรองรอยโบราณสถาน 

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๑๐/๗๘.  เรื่องการ

ปรับปรุงและพัฒนาเกาะอยุธยาใหเปนเมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๑๐).                    
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๑๐/๗๘.  เรื่องการ

ปรับปรุงและพัฒนาเกาะอยุธยาใหเปนเมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๑๐).                    

*แหลงโบราณสถาน บริเวณวิทยาลัยเกษตรกรรม ประกอบดวย โบราณสถาน และรองรอยโบราณสถาน 

อาทิ สะพานลําเหย วัดโคกขม้ิน วัดขุนพรหม วัดเกา วัดย่ีราย วัดวิหารแกลบ วัดปามัต วัดพราหมณ เปนตน (ดูจาก

แผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร พ.ศ.๒๔๖๙) 
๓กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๑๗, ๑๙ มีนาคม).  การยายวิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา. 
๔กรมศิลปากร.  (๒๕๑๑).  พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรอมทั้งรูปถาย

และแผนผัง.  หนา ๖๔. 



 ๑๕๔ 

ดังที่กลาวมาแลวจะเห็นวาการพัฒนาชุมชนเมือง ในระยะเวลานี้เปนไปอยางมีอุปสรรค ไม

สามารถพัฒนาดานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ เพราะมีแผนการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง ที่ตอง

ควบคุมการปลูกสรางส่ิงกอสรางในเกาะเมือง และลักษณะบานเรือน ใหเหมาะสมกลมกลืนกับความ

เปนเมืองโบราณ ตามโครงการพัฒนาเกาะเมือง อยางไรก็ตามก็ยังไมสามารถควบคุมการกอสราง และ

ควบคุมการเติบโตของชุมชนเมืองตามแผนโครงการพัฒนาเกาะเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ

กอสรางอาคารสถานที่ตาง ๆ เพิ่มเติมอีก ฉะนั้น ความตองการในการพัฒนาเมือง ทําใหโครงการ

พัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงไมสําเร็จเห็นผลเปนรูปธรรมในระยะ ๑๐ ปแรกของโครงการนี้  
๒.๓ การดําเนินการอนรุกัษโบราณสถานตามโครงการพัฒนาเกาะเมือง 
โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ เปนความหวัง

ของสังคมไทยที่จะอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยสงวนที่ดินภายในเกาะ

เมืองสวนหนึ่งใหเปนเขตโบราณสถาน และรักษาสภาพใหเปนเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีแผน

จะรักษาโบราณสถานทุกแหง และขุดลอกคลองโบราณทั้งในเมืองและนอกเมือง ใหสมกับที่เคยไดรับ

การขนานนามวาเปนเวนิสตะวันออก รวมทั้งสงเสริมการทองเทีย่วในเมอืงทัง้ทางบกทางน้าํ โดยรัฐบาล

ไดอนุมัติงบประมาณดําเนินการตาง ๆ แกกรมศิลปากรเปนจํานวนเงินหนึ่งลานบาทตอป ต้ังแต

ปงบประมาณ ๒๕๑๒ เปนตนมาอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตร 

โดยใหกรมศิลปากรสํารวจและจัดทําแผนงานทางโบราณคดี เพื่อกําหนดเปาหมายและทรัพยากรที่จะ

ใชในการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานทั้งหมด  

กรมศิลปากรเร่ิมดําเนินการสํารวจ ต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๑๒ โดยเปรียบเทียบกับแผนผัง

เมืองโบราณที่สํานักผังเมืองไดศึกษาไว เพื่อกําหนดแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตร พรอม

กันนี้ไดปกหมุดหลักเขตไวเปนระยะ ๆ ทั้งในเกาะเมืองและนอกเกาะเมือง แตทวาการดําเนินงานใน

สวนนี้ประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทําใหดําเนินการไมเต็มประสิทธิภาพ เชน ปญหาดาน

ยานพาหนะในการสํารวจไมพอเพียง และเส่ือมสภาพการใชงาน ปญหาดานธรรมชาติในฤดูฝนทําให

บางพื้นที่มีน้ําทวม และหมุดที่ปกไวยังถูกชาวบานร้ือถอนโดยรูเทาไมถึงการณดวย นอกจากนั้นคณะ

สํารวจยังมีภาระตองไปชวยเหลืองานในฝายอ่ืน เชน การทําถนน การบูรณะพระพุทธรูป การรังวัดหลุม 

ตรวจสอบชั้นดินในบริเวณโบราณสถานที่มีการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานอยูหลายแหง๑ ทําให

การดําเนินการสํารวจโบราณสถานจึงเปนไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพ  

สวนการดําเนินงานดานการอนุ รักษโบราณสถานในระยะนี้นั้น  กรมศิลปากรไดใช

งบประมาณที่ รัฐบาลอนุมัติใหดําเนินการจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตร มา

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๑๓).  รายงานการสํารวจขดุแตงและบูรณะโบราณสถาน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๑๓.  หนา ๑-๒. 



 ๑๕๕ 

ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ ตามลําดับความจําเปนในการอนุรักษดวย โดยไดขุดแตงและ

บูรณะโบราณสถานหลายแหง อาทิ โบราณสถานวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดขุนเมืองใจ วัดเจาปราบ 

และพระที่นั่งตาง ๆ ในพระราชวังโบราณ เปนตน รวมทั้งกําจัดวัชพืชและทําความสะอาดโบราณสถาน

ใหโลงเตียน นอกจากนี้กรมศิลปากรไดดําเนินการบูรณะโบราณสถานหลายแหง เชน การเสริมความ

มั่นคงใหกับกําแพง ซุมประตู วิหาร วัดมหาธาตุ เปนตน  

ดังนั้นเมื่อกรมศิลปากรนํางบประมาณที่ไดรับจํานวนหนึ่งลานบาทตอป มาใชจายเปนคา

ดําเนินการหลายอยาง งบประมาณจึงไมเพียงพอสําหรับดําเนินการตาง ๆ ใหลุลวงได ดังที่นายถวิล 

สุนทรศารทูล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการดําเนินการบูรณะเขต

อุทยานประวัติศาสตร และเขตบานสวนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดกลาวถึงปญหาการ

ดําเนินงานวา “ไดรับงบประมาณนอยมากไมพอที่จะดําเนินงานเสร็จรวดเร็วได เพราะกรมศิลปากรได

งบประมาณมาเพียงปละหนึ่งลานบาทเทานั้น ไมสามารถจะดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไวได”๑  

นอกจากจะประสบปญหาดานงบประมาณแลว ยังมีปญหาดานบุคลากรที่มีความสามารถใน

การดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษโบราณสถาน ที่จะตองสํารวจและจัดทําแผนงาน

ทางโบราณคดีเพื่อกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน  และทรัพยากรที่จะใชในการขุดแตง

โบราณสถานอยางละเอียด เพื่อเสนอตอรัฐบาลอนุมัติงบประมาณดําเนินการ ซึ่งขณะนั้นกรมศิลปากร

ยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณดานนี้๒ จึงไมสามารถจัดทําแผนแมบทในการอนุรักษพื้นที่

โบราณสถานตามความตองการของสํานักผังเมืองได๓ จึงมีสวนทําใหการกําหนดเขตโบราณสถานมี

ความลาชา และเม่ือสํานักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เสนอแผนแมบทการพัฒนาอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ก็ไดรับการคัดคานจากหนวยราชการในกระทรวงศึกษาธิการอยาง

มาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการตองการปรับปรุงอาคารสถานศึกษาตามแผนการศึกษาของชาติ จึง

ไดขอใหกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงแผนบูรณะบริเวณอุทยานประวัติศาตรและ

แผนการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงเสียใหม ทําใหตองปรับลดพื้นที่

สําหรับกําหนดเปนเขตอุทยานประวัติศาสตรลงไปเหลือเพียงพื้นที่ ประมาณ ๑,๘๑๐ ไร เพื่อกันพื้นที่

ของโรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วิทยาลัยครู และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาออก

                                                  
๑สําหนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๘/๒๕๑๓/๒๗.  เร่ืองศิลป

โบราณวัตถุสถาน.  (๒๕๑๓).  (หนังสือพิมพสยามรัฐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๓ หัวขอขาววา โครงการบูรณะอยุธยา

เจออุปสรรคที่เกาแก) 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๒. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๖. 



 ๑๕๖ 

ไวนอกเขต ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการตอตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๘ และเม่ือสํานักผังเมืองสามารถผลักดันแผนการใชที่ดินเรียบรอยแลว 

กรมศิลปากรจึงไดประกาศกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๑๙๑ ไดในที่สุด ซึ่งทําใหกรมศิลปากร สามารถบังคับใชกฎหมายเพื่อสงวนรักษาที่ดินตาม

พระราชบัญญัติโบราณสถานฯ ได (ภาพประกอบ ๒๗) 

 

 
 

ภาพประกอบ ๒๗ บริเวณโบราณสถาน พระนครศรีอยุธยา พืน้ที่ประมาณ ๑,๘๑๐ ไร 

 

ที่มา: ประกาศกรมศิลปากรเร่ืองกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน.  (๒๕๑๙, ๑๗ สิงหาคม).  

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๐๒.  หนา ๒๑๔๙-๒๑๕๐. 

 

แมโครงการพัฒนาเกาะเมืองจะประสบปญหาหลายประการ โดยเฉพาะการไมไดรับความ

รวมมือจากบางหนวยงาน จนทําใหสามารถกําหนดพื้นที่สําหรับอนุรักษโบราณสถานไดนอยลง  แตก็

นับวายังสามารถสงวนโบราณสถานในพื้นที่สําคัญไวไดมาก อยางโบราณสถานที่อยูบริเวณรอบ ๆ บึง

พระราม ซึ่งเปนศูนยกลางของเมืองสมัยโบราณ และพื้นที่บริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของเกาะ 

                                                  
๑ประกาศกรมศิลปากรเร่ืองกําหนดเขตที่ดินโบราณสถาน.  (๒๕๑๙, ๑๗ สิงหาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๐๒.  หนา ๒๑๔๙-๒๑๕๐. 



 ๑๕๗ 

(ปจจุบันคือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร) ซึ่งมีโบราณสถานต้ังอยูหลายแหง และนอกจากนั้นสํานักผัง

เมืองไดประกาศพื้นที่บริเวณโบราณสถานใหเปนที่ ดินประเภทอนุรักษเพื่อสงเสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทย คือบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตรและโบราณสถานสําคัญ ซึ่งกระจายอยูนอก

เขตอุทยานฯ ทั้งในและนอกเกาะเมือง แลวยังดําเนินการขอใหกรมธนารักษ กระทรวงการคลังบอกเลิก

สัญญาเชาที่ดินในเขตที่กําหนดเปนอุทยานประวัติศาสตร เพื่อใหกรมศิลปากรดําเนินการอนุรักษและ

พัฒนาโครงการอุทยานประวัติศาสตรตอไป๑  

การดําเนินโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง สะทอนใหเห็น

ถึงแผนการจัดสรรพื้นที่ในเกาะเมือง ใหสามารถสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง ควบคูไปกับการ

ดําเนินการรักษาพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรภายในเกาะเมือง เพื่ออนุรักษไวเปนอนุสรณสถาน

แหงชาติ แตผลการดําเนินงานในชวงระยะ ๑๐ ปแรกนี้ ตองประสบปญหาหลายประการ เนื่องจาก

โครงการนี้เร่ิมสงผลกระทบตอการพัฒนาตาง ๆ ในเกาะเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาดานการศึกษา ที่

สถาบันการศึกษาตาง ๆ  มีความจําเปนตองปรับปรุงอาคารเรียน และขยายสถานที่ ตามที่ไดรับ

งบประมาณจากตนสังกัดมาดําเนินการ เพื่อใหมีอาคารเรียนและสถานที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่

เพิ่มข้ึน จึงไมสามารถชะลอการปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อเตรียมยายไปยังสถานที่แหงใหมตาม

โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงได เนื่องจากแผนของโครงการพัฒนา

เกาะเมืองฯ เปนแผนระยะยาว ซึ่งภาครัฐ ก็ยังไมมีงบประมาณ และสถานที่สําหรับรองรับการโยกยาย

สถานศึกษาที่มีอยูจํานวนมากได  

นอกจากนั้นคือ การไมสามารถควบคุมการกอสรางอาคารสถานที่ของสถานที่ราชการ และ

องคการตาง ๆ ที่เขามาใชสอยพื้นที่ตาง ๆ ในเกาะเมือง รวมถึงไมสามารถควบคุมลักษณะและปริมาณ

บานเรือนของประชาชน ตามแผนงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือ ขณะนั้น

ยังประกาศเขตพื้นที่สําหรับสงวนโบราณสถานในเกาะเมืองไมสําเร็จ จึงยังไมสามารถยังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองโบราณสถานไดของกรมศิลปากรได ประกอบกับยังไมมีกฎหมายดาน

โยธาธิการและผังเมือง เชน กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร จึงเปนปจจัยสําคัญอยาง

หนึ่งที่ทําใหการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงไม

ประสบความสําเร็จตามแผนงานเทาที่ควร  

อยางไรก็ตาม แมโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงจะเห็น

ผลสําเร็จลาชา และไมเปนที่สนใจของส่ือมวลชนเหมือนเชนในชวงแรกเร่ิมดําเนินโครงการ แตโครงการ

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๗. 



 ๑๕๘ 

นี้ก็ยังคงเปนแนวทางพื้นฐานสําหรับการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา และการอนุรักษพื้นที่

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาตอไป 

 
๓.ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ 

เม่ือเขาสูชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ และฉบับที่ ๕ เมือง

พระนครศรีอยุธยาก็ไดรับการสงเสริมใหเกิดการพัฒนา โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว และเกิดการอนุรักษโบราณสถาน จนนําไปสูการจัดโครงการอุทยานประวัติศาสตรไดในที่สุด 

ในสวนนี้ผูวิจัยตองการชี้ใหเห็นวาในระยะนี้ สังคมไทยใหความสําคัญทั้งในดานการพัฒนาเมือง ควบคู

ไปกับการอนุรักษโบราณสถานเพียงใด กอนที่จะพัฒนาไปสูโครงการนครประวัติศาสตร และการเปน

แหลงมรดกโลกตอไป 
๓.๑ การพัฒนาชุมชนเมืองในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๔-๕ 
การพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาที่สําคัญสําหรับในระยะนี้ ไดแกนโยบายสงเสริมการ

ทองเที่ยวของรัฐบาล ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ ที่สงเสริมใหเกิด

ความเจริญแกเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางเดนชัดที่สุด เนื่องจากเมืองพระนครศรีอยุธยาไดถูกจัดเปน

เมืองทองเที่ยว ดังนั้นในสวนนี้ ผูวิจัยจึงไดเนนเร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยว ขณะเดียวกัน ก็จะ

นําเสนอใหเห็นการเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงนี้ควบคูไปดวย เพื่อใหทราบวาเมือง

พระนครศรีอยุธยาในระยะนี้ มีความเติบโตมากข้ึนเพียงใด  
๓.๑.๑ การเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา  
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีลักษณะการเติบโตอยางชา ๆ แตมีความตอเนื่องไมหยุด

นิ่ง แมวารัฐบาลสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานจนสามารถประกาศให พื้นที่จํานวนประมาณ 

๑,๘๑๐ ไร ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนเขตโบราณสถานใน พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งเปนพื้นที่

ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ในเกาะเมืองก็ตาม แตการพัฒนาชุมชนเมืองก็ยังคงดําเนินตอเนื่อง 

เพราะเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงชุมชน ซึ่งจําเปนตองมีการสงเสริมความเปนอยูของประชาชน

ใหมีความเจริญทัดเทียมกับเมืองอ่ืน ๆ  

ในระยะนี้ศูนยการพาณิชยและการบริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญยังอยู

แตในอําเภอพระนครศรีอยุธยา๑ โดยเฉพาะกระจุกตัวอยูภายในเกาะเมือง ทั้งยานการคา สถานบันเทิง 

รานอาหาร ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก สถานที่ราชการ ทําใหตัวเมืองมีความแออัด และมีการจราจรหนาแนน

                                                  
๑กมล ม่ันภักดี, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๖).  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  

หนา ๑๓. 



 ๑๕๙ 

มากข้ึน โดยเฉพาะสะพานปรีดี-ธํารง ซึ่งเสนทางสัญจรหลักสําหรับเขาสูเกาะเมือง ก็กลับกลายเปน

สะพานที่คับแคบเกิดการจราจรติดขัดในชวงช่ัวโมงเรงดวน๑ สวนบริเวณยานการคาก็หาที่จอดรถไม

สะดวก เพราะตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนยานเกา ประกอบกับการควบคุมตาง ๆ ตามโครงการ

พัฒนาเกาะเมือง ทําใหตัวเมืองไมสามารถขยายตัวออกไปไดมากนัก จากการสํารวจประชากรใน พ.ศ. 

๒๕๒๖ ในเขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยามีประชากรจํานวน ๕๕,๓๑๙ คน เพิ่มจากใน พ.ศ.

๒๕๐๙ ที่มีประชากร ๓๗,๐๘๕ คน จึงมีความตองการที่อยูอาศัย สาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ

ตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน เกิดชุมชนข้ึนหนาแนนทั่วไปในเกาะเมือง ดังการสํารวจของสุวัฒน คุมวงศ ใน พ.ศ.

๒๕๒๕ พบวามีโบราณสถานที่บานเรือนประชาชนรุกลํ้าอยูถึง ๔๐ แหง*  

ขอมูลเหลานี้ สะทอนใหเห็นวาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีการเติบโตมากข้ึนเปน

ลําดับ แมจะไมเกิดความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แตก็มีขอมูลใหทราบวา ยานตัวเมืองเดิมซ่ึงอยู

ทางดานทิศตะวันออกของเกาะเมือง เร่ิมมีความแออัดคับแคบ อันกอใหเกิดความตองการขยายแหลง

ชุมชนออกจากยานชุมชนเดิม เนื่องจากผูที่ตองการอยูอาศัยในเกาะเมือง มีความตองการใชสอยท่ีดิน

ในบริเวณตาง ๆ จึงเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการบุกรุกโบราณสถานมากข้ึนดวย  

นอกจากนั้น ปจจัยที่สําคัญสําหรับการเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะนี้ 

คือการต่ืนตัวในเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับ

การสงเสริมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของรัฐบาลเปนอยางดี 
๓.๑.๒ พระนครศรีอยุธยากับการสงเสริมการทองเท่ียว 
แผนพัฒนา เศรษฐกิ จและ สั งคมแห งชา ติฉ บับที่  ๔  มี ส วนส ง เส ริมให เมื อ ง

พระนครศรีอยุธยาในระยะนี้มีความเจริญมากข้ึน เพราะนอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายขยายความเจริญ

สูภูมิภาคตาง ๆ เชน การกระจายบริการเศรษฐกิจข้ันพื้นฐาน และขยายบริการทางดานสาธารณูปโภค 

ซึ่งนโยบายสําคัญทีม่ีสวนสงเสริมใหเกิดความเจริญแกชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางมาก คือแผน

เรงฟนฟูการทองเที่ยวที่ไดรับความซบเซาในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และสถานการณการเมืองในแหลม

                                                  
๑สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง : 

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา.  หนา ๔๙. 

*ประกอบดวย วัดโลกยสุธาราม วัดมหาสมัน วัดเจาปราบ วัดวรเชษฐ วัดระฆัง วัดชาง วัดหลวงชีกรุด  

วัดสุวรรณาวาส วัดพลับพลาชัย วัดธรรมิกราช วัดชุมแสง วัดสม วัดโคกมวง วัดกระจี ปองเพชร วัดไชยวัฒนาราม  

วัดธรรมราม วัดพนมยงค วัดกุฎีทอง วัดตะไกร วัดเชิงทา วัดแมนางปล้ืม วัดเจดียแดง วัดชองลม วัดสะพานเกลือ  

วัดยม วัดทาทราย วัดสะพานเกลือ วัดยม วัดทาทราย วัดนางคํา วัดยักษ วัดพิชัยสงคราม วั้ดทรงกุศล บานญี่ปุน  

วัดกลาง วัดเซนตโยเซฟ ดูใน สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพ่ือประกอบการ

วางแผนพัฒนาเมือง : เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๕๑ - ๑๕๒. 



 ๑๖๐ 

อินโดจีน๑ เพื่อชวยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงเปนจังหวัด

เปาหมายในการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ มีความมุงหมายเพื่อที่จะกระจายส่ิง

อํานวยความสะดวกตอการทองเที่ยว เชน โรงแรมที่พัก รานอาหาร รานของฝากของท่ีระลึก ออกไปใน

ทองถิ่นอยางมีแบบแผน๒ โดยรัฐบาลไดปรับปรุง และสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางจริงจังอีก

คร้ัง โดยรางพระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อใชแทนพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการ

สงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และจัดต้ัง “การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” หรือ “ททท.” ข้ึน 

แทนองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่ต้ังข้ึนใน พ.ศ.๒๕๐๒๓ และรัฐบาลไดประกาศให

ป ๒๕๒๓ เปนปแหงการทองเที่ยวไทย๔ ที่จะมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยางมาก เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานจํานวนมากเปนทรัพยากรทางการ

ทองเที่ยวที่สําคัญ รัฐบาลไดมุงสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัด

ใหอยูกลุมอันดับแรก* และรัฐบาลยังไดสงเสริมการทองเที่ยวตอเนื่องไปถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ 

(พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙) โดยมีแผนบํารุงรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและ

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหเปนที่ดึงดูดแกนักทองเที่ยว รวมถึงการจัดหามาตรการควบคุมการใชที่ดิน

และการกอสรางในแหลงทองเที่ยว  และการเผยแพรใหความรูความเขาใจในเ ร่ืองอนุ รักษ

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๑๙/๒๗.  เร่ืองการ

สงเสริมการทองเที่ยว.  (๒๕๑๙). 
๒สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๒๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ส่ี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔.  หนา ๔๖. 
๓พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒.  (๒๕๒๒, ๔ พฤษภาคม).  ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลมที่ ๙๖.  ตอนที่ ๗๒.  หนา ๑-๑๙. 
๔สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๒๒/๔๘.  เร่ือง

ภาวะการทองเที่ยวภายในประเทศกับปการทองเท่ียวของไทย.  (๒๕๒๒).                        
*นายโอภาส เนตรอําไพ ผูชวยเลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกลาวถึงการจัดแผนการจัดการทองเท่ียวไวเปน ๓ อันดับ 

คือ อันดับแรก ประกอบดวย กรุงเทพฯ อยุธยา พัทยา เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย สงขลา และหาดใหญ อันดับ

ที่ ๒ ประกอบดวย ภูเก็ต นครราชศรีมา กาญจนบุรี จันทบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และตาก อันดับที่ ๓ ประกอบดวย 

อุบลราชธานี เกาะสมุย และขอนแกน จากหนังสือพิมพขาวพาณิชย วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๑๙ ดูใน สํานักหอ

จดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๑๙/๒๗.  เร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยว.  

(๒๕๑๙). 



 ๑๖๑ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อใหเกิดความรักและเพื่อเปนการรักษาแหลง

ทองเที่ยว๑ ที่จะชวยสงเสริมใหเมืองพระนครศรีอยุธยาไดรับความเจริญทางเศรษฐกิจยิ่งข้ึนไปอีก  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในภูมิภาคตาง ๆ โดย

สงเสริม เผยแพรภาพลักษณของประเทศในลักษณะดินแดนที่มีความงามของธรรมชาติ โบราณวัตถุ 

โบราณสถานอันมีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดีและทางวัฒนธรรมไทย๒ จึงตองมีการ

ดําเนินการอนุรักษและพัฒนาสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งพื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ 

ประเพณีไทย รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนในแหลงทองเที่ยวไดรวมกลุมกันจัดทําผลิตภัณฑหัตถกรรม

พื้นเมือง เพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยว๓ และกระทรวงมหาดไทยยังไดดําเนินการรวมกับการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยส่ังการใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาเร่ืองการทองเที่ยวเปน

นโยบายสําคัญที่ตองใหการสนบัสนุน โดยใหบรรจุโครงการดานการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดไว

ในแผนพัฒนาจังหวัด เปนการตอบรับนโยบายการทองเที่ยวของรัฐบาลดวย๔  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดเล็งเห็นศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จึงไดจัดโครงการและแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง

เปน ๑ ในจํานวน ๘ จังหวัดของประเทศ คือโครงการจัดทําแผนกายภาพเบ้ืองตนที่จังหวัดอยุธยาและ

จังหวัดใกลเคียง เพื่อศึกษาชองทางในการสงเสริมแหลงทองเที่ยวในภาคกลาง โดยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางของการทองเที่ยวในภูมิภาคนี้ เปนการทองเที่ยวทางประวัติศาสตรใน

แบบระยะส้ัน๕ กอใหเกิดการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การจัดงานราตรี

อยุธยาใน พ.ศ.๒๕๒๐ โดยดึงดูดนักทองเที่ยว โดยการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแบบไทย มี

การละเลนในทองน้ํา เชน การขับลํานํา เสภา อันเปนประเพณีเกาแกของอยุธยา และยังมีงานแสดง

                                                  
๑สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๒๕).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่หา พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙.  หนา ๘๓ - ๘๕. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๒/๒๕๒๓/๑๒๘.  เร่ืองการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย การสงเสริมการทองเท่ียวและปทองเท่ียวไทย.  (๒๕๒๓).                        
๓หนังสือพิมพเดลิมิเรอร ฉบับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ หัวขอขาว เรงสงเสริมอาชีพทุกจังหวัดรับป

ทองเที่ยว ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๒/๒๕๒๓/๑๒๘.  เร่ืองการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย การสงเสริมการทองเท่ียวและปทองเท่ียวไทย.  (๒๕๒๓). 
๔สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๒๑/๘๓.  เร่ืองการ

สงเสริมการทองเที่ยว.  (๒๕๒๑).                        
๕หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓ หัวขอขาววา โครงการและแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยว. 

ดูใน  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๒/๒๕๒๓/๑๒๘.  เร่ืองการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย การสงเสริมการทองเที่ยวและปทองเที่ยวไทย.  (๒๕๒๓). 



 ๑๖๒ 

แสง เสียง บริเวณโบราณสถาน พรอมคําบรรยาย เพื่อสงเสริมใหเกิดความหวงแหนรักษาโบราณสถาน

ดวย๑  

นอกจากนั้นยังมีการจัดงานวันแหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา ระหวางวันที่ ๒ - ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๗ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรม

ศิลปากร จัดข้ึนเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ควบคูไปกับการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคร้ังสําคัญที่สุดในรอบหลายป อันจะแสดงใหเห็นถึงการตอบสนองนโยบาย

สงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลไดอยางชัดเจน ดังที่มีวัตถุประสงคในการจัดงานดังนี้ 

  
๑. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวตางประเทศ จะทําการ

ประชาสัมพันธการจัดงานคร้ังน้ีไปทั่วโลก เพื่อเปนการชักจูงชาวตางประเทศใหเดินทางมาทองเท่ียว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยว 

๒.เพี่อใหประชาชนและเยาวชนชาวไทยไดรําลึกถึงประวัติศาสตร ของสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนราช

ธานีของประเทศไทยมาเปนระยะเวลา ๔๑๗ ป มีพระมหากษัตริยปกครองแผนดิน ๓๓ พระองค 

๓.เพื่ออนุรักษฟนฟูขนบธรรมเนียบประเพณี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและการละเลนของไทย

แตโบราณ โดยจะทําใหประชาชนชาวไทยเขาใจประวัติศาสตรและความเจริญรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยา 

๔.เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ 

๕.เพื่อเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

ใกลเคียงมีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น 

๖.เพื่อสงเสริมอุทยานประวัติศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปนที่รูจักของประชาชน๒ 

 

จากวัตถุประสงค ของการจัดงานนี้  ได แสดงให เห็นถึ งปฏิกิ ริ ยาของ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ที่ไดรับการสงเสริมจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และไดรับเอานโยบายที่

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหทางจังหวัดบรรจุโครงการสงเสริมการทองเที่ยวไวในแผนพัฒนา

จังหวัดอยางชัดเจน กระทั่งไดมีการจัดงานวันแหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาออกมาเปนรูปธรรม ซึ่ง

ภายในงานมีกิจกรรมหลายชนิด ประกอบดวยการแสดงการละเลนและประเพณีพื้นบาน กีฬาโบราณ

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๒๐/๒๐.  เร่ืองการ

สงเสริมการทองเที่ยว.  (๒๕๒๐). 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๗/๔๘.  เร่ืองงานวัน

แหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา.  (๒๕๒๗).                        



 ๑๖๓ 

ของไทย* กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ** และการแสดงแสงเสียงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา อีกทั้งมีการประดับตกแตงถนนสายตาง ๆ ของเมืองดวยการประดับธงทิว ซุมประตู 

ประทีปโคมไฟ และสรางบรรยากาศของงานดวยการเชิญชวนใหผูรวมงาน ทั้งผูคา ขาราชการ นักเรียน 

แตงกายแบบไทยพื้นบาน  

ผลของการจัดงานวันแหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาคร้ังนี้ ถือวาประสบความสําเร็จ

อยางมาก  เนื่ องจากในระยะเวลา  ๑๐  วันของการจัดงานนั้น  ทําให เงินสะพัดในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไมตํ่ากวา ๖๐ ลานบาท๑ ซึ่งเปนความสําเร็จที่เกินความคาดหมายของผูจัดงาน 

สงผลถึงภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม ทําใหผูประกอบการตาง ๆ ทั้งธุรกิจรานอาหาร เคร่ืองด่ืม 

ธุรกิจขนสง การกอสราง รานขายของที่ระลึก โรงแรม ภัตตาคารเฟองฟูข้ึนมาก ดังนั้น อุตสาหกรรม

ทองเที่ยว จึงเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสรางรายไดใหแกจังหวัดไดเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งจะมี

นักทองเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดปละ ๒ แสนคน และอุตสาหกรรมทองเที่ยวยิ่งทวีความสําคัญมากยิ่งข้ึน

ตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๒ กระทั่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน

จังหวัดทองเที่ยว ใน พ.ศ.๒๕๓๒๓  

นอกจากความสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแลว การ

สงเสริมการทองเที่ยวโดยรวมของท้ังประเทศยังประสบความสําเร็จมากดวย คือใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มี

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมากถึง ๓,๔๘๒,๙๕๘ คน ทํารายไดให

                                                  
*การแสดงการละเลนและประเพณีพื้นบาน กีฬาโบราณของไทย ไดแก ประเพณีการลอยกระทง การแห

นาค แหขันหมาก ระเบง โมงครุม กุลาตีไม กระต้ัวแทงควาย กระตั้งแทงเสือ มวยไทย กระบี่กระบอง หุนกระบอก

โบราณของไทยและของจีน เพลงปรบไก อีแซว เพลงฉอย  

**กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ เชน การคาขายกับตางประเทศ หมูบานชาวตางประเทศ การแตงกายของ

ชาวตางประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยา การแตงกายสมัยอยุธยา แผนท่ีกรุงสยามสมัยอยุธยา การปกครอง การทหาร 

การคาสมัยอยุธยา ความกาวหนาในการขุดคนโบราณสถาน พระเคร่ืองพระบูชาสมัยอยุธยา ขบวนการเสด็จในพระ

ราชพิธี ขบวนทหารกองเกียรติยศสมัยอยุธยา ขบวนการออกศึก ขบวนแหพระราชสาสนเคร่ืองราชบรรณาการมา

ถวายกระเจากรุงสยาม  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๗/๔๘.  เร่ืองงานวัน

แหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา.  (๒๕๒๗).                        
๒กมล ม่ันภักดี, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๖).  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาค จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.  

หนา ๑๓. 
๓กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๘. 



 ๑๖๔ 

ประเทศเปนจํานวนมากถึง ๕ หมื่นลานบาท๑  เพิ่มข้ึนจากใน พ.ศ.๒๕๒๑ ที่มีนักทองเทีย่วที่เดินทางมา

ทองเที่ยวในไทยจํานวน ๑,๔๗๕,๓๖๔ คน และมีรายไดจากการทองเที่ยวไมตํ่ากวา ๘ พันลานบาท๒ 

แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วมากในระยะนี้ 

ความสําเร็จเหลานี้ทําใหรัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยว และยอมมีผลตอการ

สงเสริมพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกตอการทองเที่ยว ในจังหวัดทองเที่ยวตาง ๆ รวมทั้งจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เชน การขยายถนน สะพาน ปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา ระบบรักษาความ

ปลอดภัย การกอสรางโรงแรมที่พักที่ทันสมัย รานอาหาร รานขายของที่ระลึก บริการนําเที่ยว ที่จะมา

สนองความตองการในการพัฒนาการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะ

กอใหเกิดผลพลอยไดตอการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาตอไป 

ดังนั้น เมื่อชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาขยายตัวมากข้ึน ประกอบกับเศรษฐกิจของ

จังหวัดเติบโตข้ึนดังที่กลาวแลวนั้น จึงกอใหเกิดความจําเปนในการพัฒนาชุมชนเมืองและพัฒนา

เศรษฐกิจของเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการกําหนดผังเมืองรวมสําหรับเมืองพระนครศรีอยุธยา 

และการกําหนดผังภาคกลางภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ ที่ไดกําหนด

แนวทางพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาใหมีบทบาทเปนศูนยกลางพาณิชย การทองเที่ยวและ

บริการตอไป 
๓.๒ การสงเสริมงานอนุรกัษโบราณสถานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๔ - ๕  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ มีแผนงานที่สําคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถานอยางมาก และเปนชวงเวลาที่หนวยงานหลายภาคสวนใหความสงเสริมในดานการ

อนุรักษโบราณสถานมากข้ึน ทําใหในระยะนี้การอนุรักษโบราณสถานท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

ความกาวหนาข้ึนมาก จนสามารถจัดเปนโครงการอุทยานประวัติศาสตรไดใน พ.ศ.๒๕๒๕ ในหัวขอนี้ 

ผูวิจัยจะอธิบายใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงานดานการอนุรักษโบราณสถานในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔-๕ วามีสวนสงเสริมงานดานอนุรักษโบราณสถานมากข้ึนอยางไร 

รวมทั้งศึกษาสถานการณการอนุรักษโบราณสถานของไทย และการอนุรักษโบราณสถานในเมือง

พระนครศรีอยุธยา  

 

                                                  
๑อภินันท จันตะนี.  (๒๕๓๙).  การสํารวจเชิงวิเคราะหปญหาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๖. 
๒สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๒๒/๔๘.  เร่ือง

ภาวะการทองเที่ยวภายในประเทศกับปการทองเท่ียวของไทย.  (๒๕๒๒).                        



 ๑๖๕ 

๓.๒.๑ แผนงานดานการอนุรักษโบราณสถาน  
การอนุรักษโบราณสถาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก ๆ นั้น 

ภาครัฐยังไมเนนความสําคัญดานการอนุรักษโบราณสถานอยางชัดเจนนัก มักเนนดานเศรษฐกิจเปน

สําคัญ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ เร่ิมมีสาระเกี่ยวกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมบางเล็กนอย เปน

สวนหน่ึงของแนวทางในการสงเสริมการศึกษาของชาติ* แตยังไมไดใหรายละเอียดลงลึกไปถึงการ

อนุรักษโบราณสถานโดยตรง สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๓ นั้น ไดเร่ิมมีสาระ

เกี่ยวกับงานทางดานการธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน เปนการกําหนดภาระงานของกรม

ศิลปากร เชน งานดานการพิพิธภัณฑ งานดานหอสมุดและหอจดหมายแหงชาติ การดานการสํารวจ

ขอมูลโบราณคดี และโดยเฉพาะมีงานดานการบํารุงรักษาโบราณสถานทั่วประเทศ ๕๐ แหง๑  

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ ที่กําลังกลาวถึงนี้ ภาครัฐไดให

ความสําคัญในดานการธํารงรักษาวัฒนธรรมควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนชวงที่

สังคมไทยกําลังตระหนักถึงปญหาดานสังคม คือความเส่ือมโทรมของศิลปวัฒนธรรมและศาสนาของ

ชาติที่เกิดข้ึน จากการที่สังคมไทยไดมีการพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานศิลปวัฒนธรรมเปนอันมาก ทําใหศิลปวัฒนธรรมที่บางอยางของ

ไทยที่ควรสงวนและรักษาไวคอย ๆ เลือนหรือถูกทําลายไป และถูกวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาแทนที่

อยางรวดเร็ว๒ และยังสงผลใหศิลปวัฒนธรรมในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน อันเปนหลักฐาน

แสดงถึงความเจริญของประเทศในดานสถาปตยกรรม จิตรกรรมและปฏิมากรรม ซึ่งปรากฏหลักฐาน

ในรูปของวัดวาอาราม โบราณสถาน และปูชนียวัตถุที่สําคัญ ๆ ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรไดถูก

ทําลายไปเปนอันมาก๓ 

ปญหาความเส่ือมโทรมของศิลปวัฒนธรรมและศาสนา รวมทั้งปญหาดานอ่ืน ๆ เชน 

ปญหายาเสพติด ปญหาเด็กและเยาวชน ทําใหภาครัฐพิจารณาวาปญหาเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญ

                                                  
*คือ “การทํานุบํารุงและสงเสริมขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาอันเปนมรดกของชาติ 

เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนและจะสงเสริมพลานามัยของประชากรใหมีสุขภาพสมบูรณเต็มกําลังในการพัฒนา

ประเทศชาติ” ดูใน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๑๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่สอง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔.  หนา ๒๔๓. 
๑สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.   (๒๕๑๕).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่สาม พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙.  หนา ๓๓๑. 
๒สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๒๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ส่ี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔.  หนา ๓๑๐. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๓๑๑. 



 ๑๖๖ 

เรงดวนที่สมควรหยิบยกข้ึนพิจารณาและวางแนวทางแกไข๑ ซึ่งในสวนปญหาความเส่ือมโทรมของ

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนานั้น กรมศิลปากรไดเสนอนโยบายและแผนงานหลักของชาติเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดการวัฒนธรรมอยางเปนระบบ เนื่องจากขณะนั้นหนวยงานที่รับผิดชอบทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมแยกอยูกันอยางกระจัดกระจาย และตางฝายตางดําเนินงาน ไมมีการประสานงานและ

การกําหนดมาตรการและเปาหมายรวมกัน๒ ดังนั้นภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๔ นี้ จึงมีแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาในดานศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ อันมีอิทธิพล

ตอการอนุรักษโบราณสถานที่พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งที่อ่ืน ๆ คือ 

 
แผนการขยายงานเผยแพรประชาสัมพันธและใหความรูความเขาใจในความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหแกประชาชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาใหกวางขวางย่ิงขึ้น ทางดาน

ประชาชนใหมีการเพ่ิมจํานวนสถานที่เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหทั่วถึง ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ทางดานนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจะตองกําหนดแนวทางใหใชสถานศึกษาเปนแหลงเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมใหกวางขวางย่ิงขึ้น  

แผนการสงเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนใหจัดกิจกรรมเปนพิเศษเก่ียวกับการ

บูรณะปฏิสังขรณและรักษาศิลปวัฒนธรรมขึ้นในวันสําคัญ ๆ ประจําป เพื่อเปนการปลูกฝงทัศนคติและ

ความเขาใจในเร่ืองดังกลาว แตทั้งนี้จะตองหาวิธีการเพ่ือรับความรวมมือจากองคการตาง ๆ ที่มีอยูให

กวางขวาง 

แผนจัดทําแผนหลักในการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหเปนแนวนโยบายและมาตรการ

ที่หนวยงานตาง ๆ จะไดยึดถือไปปฏิบัติและดําเนินการโดยประสานสอดคลองกันตอไป๓  

 

นโยบายดานวัฒนธรรมที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ

โบราณสถาน โดยการจัดกลุมโบราณสถานที่สําคัญในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร๔ สงผลใหใน

ระยะเวลานี้ มีโครงการอนุรักษโบราณสถานทั่วประเทศหลายโครงการ และไดมีการดําเนินงาน

โครงการปรับปรุงและบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน และโครงการทางโบราณคดีตาง ๆ เพิ่มข้ึนเปน

                                                  
๑สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๒๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ส่ี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔.  หนา ๓๐๗. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๓๑๑. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๓๑๑. 
๔เกรียงไกร สัมปชชลิต.  (๒๕๕๑?).  ทิศทางการอนุรักษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรใน

ประเทศไทย.  (เอกสารประกอบการสัมมนา).  หนา ๑. 



 ๑๖๗ 

โครงการตอเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ จึงมีการดําเนินงานอนุรักษ

โบราณสถานในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตรเกิดข้ึนจํานวนหลายแหง๑  

การที่รัฐบาลใหความสําคัญในการธํารงรักษาวัฒนธรรมของชาติมากข้ึนเชนนี้ มีผลตอ

การจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา คือมีสวนสําคัญทําใหรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณใหแกกรม

ศิลปากรมากข้ึน* และไดพิจารณาโครงการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาเปน

สวนหนึ่งของแผนพัฒนาฉบับนี้ ในชื่อ “โครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง” ตามแผนงานโบราณคดี และไดรับการอนุมัติงบประมาณเต็ม

ตามโครงการรวมเปนเงิน ๑๕ ลานบาท เร่ิมต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๒๐ เปนตนมา ทําใหกรมศิลปากร

ไดรับงบประมาณสําหรับดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเพิ่มข้ึน เชนในปงบประมาณ ๒๕๒๑ กรม

ศิลปากรไดรับงบประมาณเพื่อการสํารวจขุดแตงโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนเงิน ๒ 

ลานบาท๒ และในปงบประมาณ ๒๕๒๓ ไดรับงบประมาณ ๓ ลานบาท เพื่อสํารวจทางโบราณคดีใน

บริเวณพระราชวังโบราณ๓ เปนตน แสดงใหเห็นวาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔ เปนตนมา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไดรับงบประมาณเพื่อการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึนหลายเทา จากที่เดิมเคยไดรับ

เพียง ปละ ๑ ลานบาทมาต้ังแตพ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๙ ซึ่งจะทําใหบทบาทของงานดานการอนุรักษ

โบราณสถานในพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญมากยิ่งข้ึน ดังปรากฏโครงการอนุรักษโบราณสถาน

หลายโครงการ ทั้งในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลจํานวนมาก รวมทั้งโครงการอุทยาน

ประวัติศาสตร ใน พ.ศ.๒๕๒๕ จนกระทั่งพัฒนาข้ึนไปสูการจัดทําแผนโครงการนครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๓๐ ที่จะชวยใหสามารถอนุรักษโบราณสถานไดอยางทั่วถึงมากข้ึน อัน

เปนความกาวหนาอีกข้ันหนึ่งของการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่ยิ่งทวีบทบาท

ความสําคัญยิ่งข้ึน  

                                                  
๑เกรียงไกร สัมปชชลิต.  (๒๕๕๑?).  ทิศทางการอนุรักษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรใน

ประเทศไทย.  (เอกสารประกอบการสัมมนา).  หนา ๒. 

*ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กรมศิลปากรไดรับงบประมาณ ๔๔ ลานบาท สําหรับการบูรณะซอมแซมโบราณสถาน

ทั่วประเทศ ตามที่ขอโดยไมถูกคัดคานจากคณะกรรมาธิการแตอยางใด [ของบฯ ๔๔ ลาน ซอมโบราณสถาน.  

(๒๕๒๑, ๑๑ กันยายน).  สยามรัฐ.  หนา ๓, ๑๒.] 
๒ชัย มุกตพันธุ.  (๒๕๒๒ มกราคม).  การอนุรักษองคพระเจดียวัดใหญชัยมงคล.  ศิลปากร.  ๒๒(๕): ๑๑-

๓๓. 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๓/๔๓.  เร่ืองการ

อนุรักษและปองกันการลักลอบขุดคนโบราณสถานกับการจัดต้ังเปนอุทยานประวัติศาสตร.  (๒๕๒๓). 



 ๑๖๘ 

ดังนั้น ในชวงแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ เปนตนไป บทบาทของ

การอนุรักษโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญ ควบคูไปกับความสําคัญของการ

พัฒนาชุมชนเมือง  
๓.๒.๒ ความกาวหนาของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
ทิศทางของการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ยอมมีความสัมพันธ

กับนโยบายดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ที่มีความกาวหนามากข้ึนเปนลําดับ ดัง

สะทอนไดจากการที่ภาครัฐไดบรรจุแผนงานดานการอนุรักษโบราณสถานไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ การเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาโบราณสถาน* และการดําเนินโครงการอนุรักษ

โบราณสถานในหลายจังหวัด เปนตน ซึ่งมีสวนสําคัญในการทําใหโบราณสถานตาง ๆ ของชาติในระยะ

นี้ถูกทําลายนอยลง๑ ความกาวหนาดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนี้ มีความสอดคลอง

กับการสงเสริมดานวัฒนธรรมขององคกรระหวางชาติ ผูวิจัยจึงจะนําเสนอสถานการณตาง ๆ ที่มี

อิทธิพลตอการอนุรักษโบราณสถานของไทย และการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน

ภาครัฐ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะ

นี้ 

ความกาวหนาของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้น มีความสัมพันธกับ

สถานการณของโลก ที่กําลังมีกระแสดานการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอยางกวางขวาง หลาย ๆ 

ประเทศ ไดใหความสําคัญในเร่ืองของวัฒนธรรม และการรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาของโลก 

ซึ่งต้ังอยูในประเทศตาง ๆ โดยไมแบงแยกเช้ือชาติ ศาสนา และระบอบการปกครอง โดยถือเปนสวน

หนึ่งแหงอารยธรรมโลก ดังที่นานาชาติรวมกันประกาศอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรือที่รูจักอยางแพรหลายวา “อนุสัญญามรดกโลก”** ข้ึนใน พ.ศ.๒๕๑๕ 

และมีผลบังคับใชใน พ.ศ.๒๕๑๘ ภายใตการสนับสนุนขององคการยูเนสโก ที่ทําใหหลาย ๆ ประเทศ

                                                  
*กรมศิลปากรไดเพิ่มเจาหนาที่ตรวจตรา ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุตาง ๆ และมีการสงเจาหนาที่ไป

ประจําที่จังหวัดตาง ๆ ดูใน วาวัตถุโบราณปจจุบันถูกทําลายนอยลง ที่เห็นกันอยูเปนเร่ืองของอดีต.  (๒๕๒๒, ๑๔ 

กุมภาพันธ).  สยามรัฐ.  หนา ๙. 
๑วาวัตถุโบราณปจจุบันถูกทําลายนอยลง ที่เห็นกันอยูเปนเร่ืองของอดีต.  (๒๕๒๒, ๑๔ กุมภาพันธ).  

สยามรัฐ.  หนา ๙. 

**อนุสัญญามรดกโลกนี้ ไดกลาวถึงโดยละเอียดใน บทที่ ๕ เนื่องจากเปนชวงอนุสัญญาน้ีมีบทบาทตอ

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาโดยตรงจากการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก แตในระยะนี้อนุสัญญามรดกโลกยัง

ไมมีบทบาทตอประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากประเทศไทยเพ่ิงเขารวมในอนุสัญญาฉบับนี้เม่ือ พ.ศ.๒๕๓๐ แตมี

บทบาทตอประเทศไทยทางออม เน่ืองจากประเทศไทยไดรับความสงเสริมจากนานาชาติในการรวมอนุรักษ

โบราณสถานของไทยที่เกิดขึ้นในระยะน้ี จนสามารถจัดการเปนอุทยานประวัติศาสตรไดหลายแหง 



 ๑๖๙ 

ต่ืนตัวในเร่ืองนี้มาก และไดเขารวมในอนุสัญญาดังกลาว กอใหเกิดการประกาศแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมในประเทศตาง ๆ ข้ึนเปนแหลงมรดกโลก  

องคการยูเนสโก พยายามเปล่ียนบทบาทของโบราณสถานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมรดกทาง

วัฒนธรรม จากที่เปนเพียงอนุสรณสถาน ใหมีประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจของชาติที่เปนเจาของ

มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ๆ คือสงเสริมใหเกิดการดูแล และจัดการโบราณสถาน เพื่อเปนแหลงศึกษา

เรียนรู และเปนแหลงทองเที่ยว ที่สามารถสรางรายไดแกทองถิ่น และประเทศนั้น ๆ ได๑ ดังที่ประเทศ

ไทยไดรับความสงเสริมจากองคการยูเนสโก เชนการที่องคการยูเนสโกเขามาใหคําแนะนําและความ

ชวยเหลือในการจัดหางบประมาณมาชวยดําเนินการจัดทําโครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดย

การเชิญชวนใหประเทศตาง ๆ รวมกันบริจาคเงิน อุปกรณ รวมทั้งผูเชี่ยวชาญมาชวยเหลือจนสามารถ

ดําเนินการจัดเปนอุทยานประวัติศาสตรไดสําเร็จเปนแหงแรกของประเทศ และเปนแบบอยางมาสูการ

จัดอุทยานประวัติศาสตรตาง ๆ หลายแหงในประเทศตอไป 

นอกจากนั้น นักวิชาการจากหลายชาติ ยังไดรวมกันประกาศนโยบายวัฒนธรรม ณ นคร

เม็กซิโกซิต้ี ใน พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อกําหนดความหมายและนโยบายดานวัฒนธรรมรวมกัน ใหบรรดา

ประเทศตาง ๆ ตระหนักในคุณคาความสําคัญของวัฒนธรรมของตน๒ อันนําไปสูการประกาศทศวรรษ

โลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม ระหวาง พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๐ ตอไปอีกดวย 

ความเคล่ือนไหวอยางจริงจังของนานาชาติ ในการสงเสริมความรวมมือดานการรักษา

วัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมระหวางชาตินั้น ไดมีสวนสําคัญที่ทําใหภาครัฐของไทยต่ืนตัวตอ

การจัดการระบบวัฒนธรรม  ที่ขณะนั้นยังขาดนโยบาย และแผนงานหลักของชาติทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม๓ รวมทั้งขาดหนวยงานหลักที่รับผิดชอบทางดานนี้โดยตรง และจากการที่ภาครัฐได

เล็งเห็นความสําคัญของการธํารงรักษาวัฒนธรรม โดยถือวาวัฒนธรรมเปนส่ิงที่แสดงถึงเอกลักษณของ

ชาติ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวของชาติ และเปนรากฐานความเปนปกแผนมั่นคงของประเทศชาติ  

 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๕. 
๒การประกาศนโยบายฯ ของนครเม็กซิโก ขององคการยูเนสโก.  (๒๕๔๕).   

แปลโดย โสมสุดา ลียะวณิช.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
๓สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๓.๑๖/๕.  

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทํานโยบายวัฒนธรรม.  (๒๕๒๐). 



 ๑๗๐ 

นําไปสูการประกาศต้ังสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ* ข้ึนใน พ.ศ.๒๕๒๒ เปนหนวยงาน

ที่มีฐานะเทียบเทากรม ภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเปนหนวยงานสําหรับทําหนาที่

เกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงชาติ โดยประสานความรวมมือในงานดานวัฒนธรรมสาขาตาง ๆ จาก

หนวยงานตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานดานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ๑ และสงผลใหเกิดหนวยงานดาน

วัฒนธรรมกระจายออกไปตามภูมิภาคในรูปของศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ที่ต้ังประจําอยูในสถานศึกษา

ในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ และมีกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมไทย สงเสริมให

เกิดการศึกษา วิจัย รักษา และเผยแพรสงเสริมวัฒนธรรมประจําทองถิ่น  

นอกจากนั้นยังมีหนวยงานภาครัฐที่เขามามีสวนรวมสนับสนุนงานดานการอนุรักษ

โบราณสถาน คือคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ซึ่งเปนคณะกรรมการระดับชาติ ที่มี

ความตระหนักวา “ศิลปกรรมเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ประชาชนทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบใน

การอนุรักษอยางเสมอหนากัน”๒ การที่คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเขามามีบทบาทรวมในการ

อนุรักษโบราณสถานดวยนี้ เปนการเพิ่มความสามารถในการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากร ที่

ถูกจํากัดดวยปจจัยตาง ๆ ทั้งในดานกฎหมาย งบประมาณ บุคคลากร โดยเฉพาะในดานกฎหมาย

เกี่ยวกับโบราณสถานของกรมศิลปากรนั้น ยังมีขอจํากัดในดานเขตโบราณสถานที่มักมีการกําหนดไว

เปนแหง ๆ จึงไมไดมีการควบคุมดูแลพื้นที่รอบ ๆ โบราณสถาน ซึ่งสงผลใหส่ิงแวดลอมศิลปกรรม** ถูก

ทําลายลง เชน จากการกอสรางส่ิงปลูกสรางใกลกับโบราณสถาน เปนตน  

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดเขามามีสวนรวมตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ศิลปกรรม ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๘ คือ การ

                                                  
*คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้ ๑.เสนอแนะและใหความเห็นเก่ียวกับ

นโยบายวัฒนธรรมและการปรับปรุงแกไขกฎหมาย วาดวยวัฒนธรรมแหงชาติตอคณะรัฐมนตรี  ๒.วางแผนและ

ประสานงานดานวัฒนธรรมระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ๓. สงเสริมและอุดหนุนการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรมของหนวยงานตาง ๆ  ๔. คนควา วิจัย กําหนดและบํารุงรักษาวัฒนธรรมแหงชาติ  ๕.กํากับ ควบคุม 

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรม  ๖.ติดตอและเผยแพรงานดานวัฒนธรรมกับตางประเทศ  ๗. 

พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เก่ียวกับงานดานวัฒนธรรม ตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี  
๑พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๒.  (๒๕๒๒, ๒๓ มีนาคม).  ราช

กิจจานุเบกษา.  เลม ๙๖ ตอน ๔๐.  หนา ๕๑-๕๗. 
๒สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  (๒๕๔๑).  การพัฒนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม.  

หนา ๔. 

**สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  ใหคําจํากัดความของคําวา ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม หมายถึง 

ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศรอบ ๆ ตัวศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวเนื่องและมีความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออม ดู

ใน สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  (๒๕๔๑).  การพัฒนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม.  หนา ๑๐. 



 ๑๗๑ 

อนุรักษทั้งศิลปกรรมและส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับศิลปกรรม และสงเสริมการควบคุม ดูแลรักษา และ

ฟนฟูทั้งตัวศิลปกรรมและคุณคาของศิลปกรรม โดยประสานงานกับศูนยวัฒนธรรมของแตละจังหวัด 

เพื่อจัดต้ังศูนยรวมขอมูลเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม และแหลงชุมชนโบราณทั่วประเทศ* 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานทางดานวิชาการในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของทองถิ่นอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ๑ และเพื่อใหสถานศึกษาในทองถิ่น  มีสวนชวยเสริมสรางความรู ความ

เขาใจในคุณคาและความสําคัญของศิลปกรรม ตลอดจนตรวจสอบดูแลรักษาทรัพยสมบัติของทองถิ่น 

สําหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมจังหวัด และหนวยอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นข้ึนที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ที่จะสงเสริมใหสถานศึกษาในทองถิ่น 

เขามามีสวนรวมเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถานในบริเวณเกาะเมือง 

นอกจากนี้ ส่ิงที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงความต่ืนตัวของรัฐบาลไทย ในเร่ืองการธํารงรักษา

วัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง คือการที่รัฐบาลสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท ไดประกาศใหวันที่ ๒ 

เมษายนของทุกป อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เปนวันอนุรักษมรดกไทย ต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๘๒ และมีการดําเนินกิจกรรมในวันอนุรักษมรดกไทย

อยางตอเนื่องทุกป 

ส่ิงตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นวา สังคมไทยมีความตระหนักในความสําคัญของการธํารง

รักษาวัฒนธรรม อันสะทอนถึงความกาวหนาของการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในระยะนี้ได

เปนอยางดี ซึ่งยอมมีผลตอการดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดังที่จะกลาวตอไป 
๓.๒.๓ การอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา  
การดําเนินโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง จนมีการ

ประกาศเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อเตรียมดําเนินการจัดใหเปนอุทยาน

ประวัติศาสตรนั้น แมจะมีพื้นที่มากถึงประมาณ ๑,๘๑๐ ไร แตก็ยังเปนเพียงพื้นที่เล็กนอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับพื้นที่ซึ่งเปนราชธานีของกรุงศรีอยุธยาที่แทจริง เนื่องจากความเปนเมืองหลวง ของ 

กรุงศรีอยุธยานั้นมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเกาะเมืองและปริมณฑล แตดวยขอจํากัดของการจัดการพื้นที่ 

เนื่องจากมีชุมชนเมืองเกิดข้ึนทับซอนพื้นที่ที่เคยเปนเมืองโบราณ จึงทําใหสามารถกําหนดพื้นที่ไดเพียง

                                                  
*ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยศูนยวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๒๖ ดูใน สํานักงานนโยบายและแผน

ส่ิงแวดลอม.  (๒๕๔๑).  การพัฒนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม.  หนา ๕๗. 
๑สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  (๒๕๔๑).  การพัฒนาการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม.  

หนา ๕. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๔๖).  ๙๒ ปแหงการสถาปนากรมศิลปากร.  หนา ๑๗. 



 ๑๗๒ 

เทานั้น จึงเทากับวา ระยะนี้กรมศิลปากรสามารถอนุรักษโบราณสถาน ไดเพียงพื้นที่ ๑,๘๑๐ ไร กับเขต

โบราณสถานที่ประกาศไวเปนแหง ๆ ทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล ที่จะสามารถใชพระราชบัญญัติ

โบราณสถานคุมครอง ปองกันมิใหเกิดการทําลายโบราณสถานได 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหในระยะเวลาน้ี กรมศิลปากรไดมุงอนุรักษโบราณสถานในพ้ืนที่ที่จะจัด

ใหเปนอุทยานประวัติศาสตร และโบราณสถานตาง ๆ  ที่ข้ึนทะเบียนของกรมศิลปากรไวเปนแหง ๆ ใน

สวนพื้นที่อ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือเขตอุทยานประวัติศาสตร จึงยังมีความเส่ียงตอการพัฒนาตาง ๆ ที่ 

บั่นทอนใหองคประกอบของความเปนเมืองโบราณของพระนครศรีอยุธยาคอยเส่ือมสูญไป เพราะอยู

นอกเหนืออํานาจการบังคับใชกฎหมายของกรมศิลปากร จึงตองใชกฎหมายอ่ืนเขามารวมดวย เชน 

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ ที่มีกฎกระทรวงเฉพาะพื้นที่ คอยกําหนดทิศทางการใชที่ดิน 

และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ที่เปนกฎหมาย

กําหนดและควบคุมอาคาร เชน ความสูงของอาคารตาง ๆ ลักษณะของอาคาร ใหเปนตามขอกําหนด

ของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความเขมงวดนอยกวา พระราชบัญญัติโบราณสถานท่ี

กรมศิลปากรใช จึงอาจกอใหเกิดการหลีกเล่ียง หรืออาศัยชองวางทางกฎหมายได 

ตัวอยางสําคัญในเร่ืองของการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยาคือ 

โครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง 

และโครงการอุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา 
๓.๒.๓.๑ โครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน  
กรมศิลปากร ดําเนินการดูแลรักษาโบราณสถาน ภายใตโครงการสํารวจขุดแตงและ

บูรณะโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ ซึ่งมีวัตถุประสงคของโครงการดังนี้ 
 

- เพื่อรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สมัยอยุธยาอันเปนมรดกของชาติใหคงทนถาวรอยูตอไป 

- เพื่อเชิดชูรักษาวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของชาติที่มีความ

เจริญรุงเรืองมาแลว ถึง ๔๑๗ ป 

- เพื่อเปนแหลงสําหรับคนควาในดานประวัติศาสตร โบราณคดีอันสําคัญย่ิงแหลงหนึ่งของไทย  

- เพื่อปองกันการรุกลํ้าแนวเขต และทําลายโบราณสถาน จากการปลูกสรางอาคารและบานพักอาศัย 

- เพื่อเปนอุทยานประวัติศาสตรและเปนแหลงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

- เพื่อเปนการปลูกฝงความรูสึก ใหประชาชนรักและหวงแหน ความเปนเอกราชของชาติไทย๑ 

 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๒๑).  รายงานประจําป ๒๕๒๑ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.  หนา ๒๙. 



 ๑๗๓ 

จากวัตถุประสงคขางตน เห็นไดวาการอนุรักษโบราณสถานในพระนครศรีอยุธยา 

เปนสวนหนึ่งของการรักษาวัฒนธรรมดานหน่ึงของไทย ซึ่งสังคมไทยกําลังต่ืนตัวมาก และยังเปนการ

อนุรักษโบราณสถาน รวมทั้งปองกันการรุกลํ้าโบราณสถาน ซึ่งอาจรวมถึงการยายบานเรือนบางสวน

และสถานที่ราชการออกจากพื้นที่โบราณสถานสําคัญ เพื่อใหสามารถจัดเปนอุทยานประวัติศาสตรได 

อันจะเปนแหลงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่สามารถสรางเสริมเศรษฐกิจใหกับทองถิ่นและประเทศได

ตอไป นอกจากนั้นยังจะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนการ

ปลูกฝงความรักชาติดวย  

งบประมาณที่กรมศิลปากรไดรับสําหรับงานอนุรักษโบราณสถานที่พระนครศรีอยุธยา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ นี้  ไดรับอนุมัติงบประมาณเต็มตามโครงการ 

รวมเปนเงิน ๑๕ ลานบาท๑ ไดถูกจัดสรรสําหรับการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ โดยเฉพาะที่

มีความจําเปนเรงดวน คืองานอนุรักษพระเจดียวัดใหญชัยมงคลที่กําลังชํารุดทรุดโทรมเขาข้ันวิกฤติ 

นอกจากนั้น เปนการดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ เชนในปงบประมาณ ๒๕๒๐-๒๕๒๒ กรม

ศิลปากรไดดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเชน ที่วัดมหาธาตุ กรมศิลปากรไดบูรณะเจดีย พระปรางค 

ตาง ๆ ภายในวัด การขุดแตงและบูรณะวิหารราย ขุดแตงภายในระเบียงคดรอบปรางคประธาน ขุดแตง

แนวกําแพงดานนอกระเบียงคด ปรับพื้นบริเวณวัด ทําความสะอาดและปลูกตนไม ที่วัดพระศรีสรร

เพชญไดขุดแตงและบูรณะกําแพงวัด ขุดแตงแนวกําแพงวัด ขุดแตงวิหารราย วางทอระบายน้ําพรอม

ทําบอพัก ปรับพื้นบริเวณวัด และทําความสะอาด๒  สวนที่วัดมเหยงคณ ไดดําเนินการขุดแตง และขุด

คนทางโบราณคดี๓ เปนตน สําหรับโบราณสถานอ่ืน ๆ ก็มีการถากถางและทําความสะอาด

โบราณสถานอยูเปนประจํา เชนที่วัดพระราม วัดราชบูรณะ บริเวณพระราชวังโบราณ เปนตน  

นอกจากงานดานการอนุรักษขุดแตงทางโบราณคดีแลว ยังไดมีการศึกษาและจัดทํา

แผนผังตําแหนงโบราณสถานทั้งในเกาะเมืองและนอกเมือง รวมทั้งการรวบรวมเอกสารทางวิชาการ 

จัดทําทะเบียนโบราณสถาน๔ และบริการความรูทางวิชาการแกนักทองเท่ียวดวยคือการจัดบรรยาย

ประวัติศาสตรใหแกนักทองเที่ยวที่มาเปนหมูคณะ และการจัดทําหุนจําลองบริเวณพระราชวังโบราณ 

ใหประชาชนชม และเร่ิมมีการเก็บคาเขาชมโบราณสถาน ๓ แหง คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัด

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๒๒).  การอนุรักษพระเจดยีวัดใหญชัยมงคลของกรมศิลปากร ๒๕๒๒.  หนา ๑๑. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๑๒. 
๓กรมศิลปากร.  (๒๕๒๑).  รายงานประจําป ๒๕๒๑ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.  หนา ๓๐. 
๔แหลงเดิม.  หนา ๓๐. 



 ๑๗๔ 

พระศรีสรรเพชญ ในอัตราสถานที่ละ ๒ บาทตอคนดวย๑ เปนการหารายไดเพื่อนํามาบํารุงรักษา

โบราณสถาน อันเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 

การดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรแสดงใหเห็นวา กรมศิลปากร

เนนงานดานการอนุรักษ บูรณะ ขุดแตงโบราณสถานที่สําคัญ ๆ ที่อยูในเขตโบราณสถาน ๑,๘๑๐ ไร 

และโบราณสถานที่ข้ึนทะเบียนของกรมศิลปากรเปนแหง ๆ ซึ่งเปนงานที่กรมศิลปากรมีอํานาจหนาที่

ดําเนินงานอยางเต็มที่ แตยังไมสามารถจัดการพื้นที่ใหมีความเปนอุทยานประวัติศาสตรได เพราะใน

พื้นที่ยังประกอบไปดวยหนวยงานราชการตาง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม และบานเรือนประชาชน ที่ยังไม

สามารถจัดการใหสําเร็จเปนรูปธรรมแตอยางใด  

สวนพื้นที่นอกเขตโบราณสถาน ที่ไดกําหนดใหเปนเขตบานสวนที่สงเสริมใหเปนที่อยู

อาศัยของชุมชนในระดับเบาบาง และควบคุมการกอสรางใหมีลักษณะเปนเรือนไทยภาคกลางนั้น อยู

ภายใตการควบคุมดูแลของหลายหนวยงานทั้ง กรมธนารักษของกระทรวงการคลัง เทศบาล และยังไม

มีการดําเนินการควบคุมใหเปนไปตามแผนการจัดการพื้นที่ที่ไดวางไว เพราะยังมีส่ิงกอสรางประเภท

อ่ืน ๆ เชน โรงภาพยนตร สํานักงานองคการโทรศัพท อาคารพาณิชย โรงงานทอผา บังกาโลที่พัก 

รานอาหาร ต้ังปะปนอยูมาก แมวาตามหลักการแลวจะตองมีการขออนุมัติแบบกอสรางตอเทศบาล

และหนวยงานศิลปากรกอนก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ไมมีการขออนุญาต และไมมีการควบคุมใหเปนไป

ตามแผนแตอยางใด นอกจากนั้นการปลูกสรางบานเรือนลักษณะทรงไทยตามรูปแบบที่กําหนดไว ก็มี

เปนสวนนอย  ซึ่ งแสดงให เห็นถึ งความไม ร วมมือของทั้ งภาครัฐ  และภาคเอกชนในเมือง

พระนครศรีอยุธยา๒  

โครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

บริเวณใกลเคียงดําเนินมาถึง พ.ศ.๒๕๒๕ จึงไดมีการปรับปรุงข้ึนเปนโครงการอุทยานประวัติศาสตร 

พระนครศรีอยุธยา  
๓.๒.๓.๒ โครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  
กรมศิลปากรไดดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา ภายใตชื่อ 

“โครงการอุทยานประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา” อยางเปนทางการใน พ.ศ.๒๕๒๕๓ รวมกับ

โครงการอุทยานประวัติศาสตรอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ ที่ถูกจัดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันนี้  

                                                  
๑สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๓/๔๓.  การอนุรักษ

และปองกันการลักลอบขุดคนโบราณสถานกับการจัดต้ังเปนอุทยานประวัติศาสตร.  (๒๕๒๓). 
๒สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง : 

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๓๗. 
๓กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๕. 



 ๑๗๕ 

คําวา “อุทยานประวัติศาสตร” เปนการจําแนกประเภทโบราณสถานแหงชาติจาก

เกณฑการประเมินคาระดับความสําคัญของโบราณสถาน๑ ซึ่งเปนคําที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพมา

ต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๐* บางก็ใชคําวา “เมืองประวัติศาสตร” การจัดการโบราณสถานในรูปแบบอุทยาน

ประวัติศาสตร เปนแนวความคิดที่ไดรับจากองคการยูเนสโก๒ ที่ไดเสนอขอคิดใหดําเนินการพัฒนา

โบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวอยางเปนระบบ ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่จะสามารถสราง

ผลตอบแทนทางสังคมและเศรษฐกิจแกประเทศ และยังจะสามารถนําเงินรายไดคาเขาชมโบราณสถาน

มาเปนคาบํารุง ดูแลโบราณสถานไดอีกดวยจึงเทากับเปนการเล้ียงตัวเอง อันเปนวิธีที่กรมศิลปากร

นํามาใชในการจัดการกลุมโบราณสถานที่สําคัญตาง ๆ รวม ๑๐ แหงทั่วประเทศ** 

การจัดการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาน้ัน ดวยสภาพของชุมชนเมืองที่

เติบโตทับซอนกันอยู จึงตองดําเนินการแกไข เพื่อใหสามารถจัดเปนอุทยานประวัติศาสตรไดอยาง

สมบูรณ โดยกรมศิลปากรไดศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการจัดการ เพื่อจัดทําแผนแมบท

สําหรับการปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร ทําใหพบวาการจัดการอุทยานประวัติศาสตร จะตองมีการ

ดําเนินการแกไขปญหาหลายประการ อาทิ ปญหาการใชที่ดิน ปญหาดานสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการหลัก ปญหาดานสภาพแวดลอมและภูมิทัศน ปญหาชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร 

ปญหาสํานักงานและกําลังคนอุทยานประวัติศาสตร ปญหาดานการบริการวิชาการและการทองเที่ยว 

เปนตน ที่จะตองเสนอของงบประมาณจากรัฐบาล มาปรับปรุงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา 

กรมศิลปากรไดเตรียมดําเนินการแกไขปญหาเหลานี้ โดยเฉพาะการแกปญหาที่ดิน

ภายในอุทยานประวัติศาสตร เนื้อที่ประมาณ ๑,๘๑๐ ไร ซึ่งเปนที่ราชพัสดุจํานวน ๑,๖๘๑ ไร และเปน

                                                  
๑เกรียงไกร สัมปชชลิต.  (๒๕๕๑?).  ทิศทางการอนุรักษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรใน

ประเทศไทย.  หนา ๑. 

*หนังสือพิมพฉบับหนึ่ง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ พาดหัวขาววา ใชเงิน ๑๗ ลาน พัฒนาอยุธยา

เพื่อใหเปนอุทยานประวัติศาสตร  ดูใน สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/

ป๗/๒๕๑๐/๗๘.  เร่ืองการปรับปรุงและพัฒนาเกาะอยุธยาใหเปนเมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๑๐).  
๒นิคม มูสิกะคามะ.  (๒๕๒๙, เมษายน).  โบราณสถานกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ.  

ศิลปวัฒนธรรม.  ๗(๖): ๒๒-๒๖. 

**ประกอบดวย ๑.อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ๒.อุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัย  ๓.อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ๔.อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง จ.บุรีรัมย  ๕.อุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครคีรี จ.เพชรบุรี  ๖.อุทยานประวัติศาสตรพิมาย จ.นครราชสีมา  ๗.อุทยานประวัติศาสตรเมือง

สิงห จ.กาญจนบุรี  ๘.อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร  ๙.อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท จ.

อุดรธานี  ๑๐.อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ จ.เพชรบูรณ 



 ๑๗๖ 

ที่ดินกรรมสิทธของประชาชน ๑๒๘ ไร ๓ งาน ๙๘ ตาราวา โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมานั้น ยังไมมี

การควบคุมระบบผังเมืองที่ดี ทําใหลักษณะการใชที่ดินไมเปนระเบียบ เพราะมีการใหประชาชนเขาไป

เชาที่ดินปลูกสรางบานพักอาศัย* หรือรานคา ไมไดมีการควบคุมการกอสรางและระบบผังเมืองให

เปนไปตามกฎหมาย แมวากรมศิลปากรจะประกาศพืน้ทีส่วนนีใ้หเปนเขตโบราณสถาน ใน พ.ศ.๒๕๑๙ 

ที่จะสามารถบังคับใชพระราชบัญญัติโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๐๔ ได และกรมธนารักษที่ดูแลที่ดินราช

พัสดุจะยกเลิกสัญญาเชาในพื้นที่บางสวนไปแลวก็ตาม แตก็ไมสามารถดําเนินการจัดการที่ดินในสวน

นี้ได เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งไดรับความเดือดรอน ไมยินยอมยายบานเรือนออกไป๑ ทําใหมี

บานเรือนประชาชนจํานวนประมาณ ๒,๕๐๐ ครอบครัว รวมทั้งสถานที่ราชการต้ังกระจายอยูทั่วไป 

อยางไมมีระเบียบตามลักษณะผังเมืองที่ดี  

นอกจากนั้น การที่มีส่ิงปลูกสรางประเภทอาคาร บานเรือน ที่แทรกค่ันอยูระหวาง

โบราณสถานนั้น ทําใหพื้นที่ที่จัดเปนอุทยานประวัติศาสตรไมมีความตอเนื่อง ขาดความเปนเอกภาพ๒ 

และชุมชนบางแหงที่ต้ังอยูในบริเวณพื้นที่โบราณสถาน มีบานเรือนบางหลังครอมทับ หรือเบียดบัง

ทัศนียภาพ จึงเปนปญหาสําคัญที่กรมศิลปากรเตรียมการยายบานเรือนเหลานีอ้อกจากพื้นที่ ซึ่งจะตอง

มีการจัดหาสถานที่รองรับและจายเงินคาชดเชยตามสมควร  

สวนชุมชนที่ไมไดมีผลกระทบตอโบราณสถานโดยตรงนั้น สามารถอาศัยอยูในเขต

อุทยานประวัติศาสตรได โดยกรมศิลปากรเตรียมแผนการสงเสริมใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ใหมีความสะอาด ความปลอดภัย มีความ

สวยงาม และมีทัศนียภาพที่ดี มีความกลมกลืนกับความเปนเมืองโบราณ เพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่กรม

ศิลปากรสํารวจพบ เชน ปญหาเร่ืองแสงสวาง ระบบน้ําประปา แหลงน้ํา การระบายนํ้า ปรับปรุงระบบ

ทางเทา และลานจอดรถใหเปนระเบียบ และปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัย จากอาชญากรรม และ

อัคคีภัย๓ รวมทั้งปรับปรุงระบบการเขาชมโบราณสถานใหเกิดความสะดวกแกการเที่ยวชม ตาม

หลักการการจัดการอุทยานประวัติศาสตรที่ดี ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ เชน

เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เปนตน 

                                                  
*บานเรือนประชาชนทั้งหมดท่ีอยูในเขตอุทยานประวัติศาสตร มีจํานวน ประมาณ ๒,๕๐๐ ครัวเรือน แต

บานเรือนที่ต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรสูงสุด มีจํานวน ๔๐๑ ครัวเรือน 
๑ปฏิพัฒน พุมพงษแพทย.  (๒๕๓๓, มิถุนายน).  พระนครศรีอยุธยา ความหวังที่จะเปนนคร

ประวัติศาสตร.  อ.ส.ท.  ๓๐ (๑๑): ๕๖-๖๕ 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๒-๓๓. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๓๕. 



 ๑๗๗ 

นอกจากนั้นยังเตรียมการโยกยายโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยูในพื้นที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร คือพระราชวังหลังในสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีโบราณสถานหลายแหง คือ วัดสวนหลวง

สบสวรรค เจดียพระศรีสุริโยทัย วัดโคกฉาง และวัดจอมทอง และปรับการใชพื้นที่ใหมีความสอดคลอง

กับหลักฐานทางประวัติศาสตร และแกปญหาดานสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของพื้นที่ ทั้งภายในและ

โดยรอบเขตอุทยานประวั ติศาสตร  เชน  ถนนหนทาง  อาคารบานเรือน  โบราณสถาน  ใหมี

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนสวยงาม กลมกลืนไปกับความเปนเมืองประวัติศาสตร ซึ่งขณะนั้นลักษณะ

ของอาคารบานเรือนตาง ๆ ไมมีความกลมกลืนไปกับความเปนเมืองโบราณ และขาดการดูแลอยาง

ทั่วถึงทั้งสภาพถนน ทางเทา ปายบอกทาง และพันธุไมตาง ๆ สวนภูมิทัศนก็ขาดความสวยงาม

เนื่องจากสภาพโบราณสถานบางแหงมีอาคารสมัยใหมเบียดบังมุมมอง และชิงความโดดเดนของ

โบราณสถาน๑ เชนบริเวณระหวางวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ มีอาคารเรียน และสนามเทนนิส สราง

ข้ึนชิดแนวคูน้ําริมถนน ทําใหขัดกับบรรยากาศของความเปนเมืองโบราณ เปนตน  

กรมศิลปากรจึงวางแผนการฟนฟูภูมิทัศนของโบราณสถาน และสภาพแวดลอม

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร ที่จําเปนตองมีการร้ือยาย สถานที่ หรือบานเรือนประชาชนออกไปเพื่อ

เผยภูมิทัศนโบราณสถานใหมีความโดดเดนสวยงาม รวมทั้งการใหบริการขอมูลวิชาการดาน

ประวัติศาสตร ผลการขุดคนทางโบราณคดี และสงเสริมการทองเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร เชน 

การจัดเสนทางทองเที่ยว การจัดเอกสารนําชมที่มีสาระตาง ๆ ครบถวน การร้ือฟนกิจกรรมและ

ประเพณีทองถิ่นทั้งในดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งเปนที่คาดหวังวาจะเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมตอชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร ที่จะทําใหประชาชนไดรับ

ความเปนอยูที่ดี มีสุขภาพชีวิตที่ดีและมีความเปนระเบียบสวยงาม และสามารถอาศัยอยูในแหลง

โบราณสถานได 

นอกจากนั้น กรมศิลปากรยังไดเสนอใหแกไขปญหาในดานการดําเนินงานโบราณคดี 

ประวัติศาสตร และโบราณสถาน เนื่องจากกรมศิลปากรในระยะนี้ยังขาดบุคคลากรที่มีความรู

ความสามารถ และบุคคลากรเฉพาะดาน เชน ดานเคมี-ฟสิกส และยังขาดอุปกรณที่ทันสมัยสําหรับ

ปฏิบัติงาน ทําใหในการปฏิบัติงานอนุรักษโบราณสถานเกิดขอผิดพลาดหลายประการและจัดหา

สถานที่สําหรับใชเปนสํานักงานและกําลังคนของอุทยานประวัติศาสตร ซึ่งเดิมกรมศิลปากรไดอาศัย

พื้นที่ในเขตโบราณสถานคือที่วัดมหาธาตุ สรางสํานักงานอุทยานประวัติศาสตรแหงหนึ่ง รวมทั้ง

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๖. 



 ๑๗๘ 

บานพักเจาหนาที่ และอีกแหงหนึ่งใชอาคารคุมขุนแผน เปนที่ปฏิบัติงาน๑ ที่มีสถานที่คับแคบ และ

ต้ังอยูในบริเวณโบราณสถานที่สําคัญ ทําใหเสียภูมิทัศนของโบราณสถาน ประกอบกับบุคลากรของ

กรมศิลปากรที่จะมาดําเนินงานของอุทยานประวัติศาสตรก็ไมเพียงพอ  

กรมศิลปากรไดดําเนินการศึกษาปญหาเหลานี้และวางแนวทางในการจัดการอุทยาน

ประวัติศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการตอคณะรัฐมนตรี ใน พ.ศ.๒๕๓๐ 

โดยจําเปนตองอาศัยหนวยงานหลาย ๆ หนวยงาน เขามามีสวนรวมในการในระบบตาง ๆ ดังมีการ

ประชุมรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรางแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตร กระทั่งไดมี

แนวคิดที่จะปรับปรุงข้ึนเปนโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาที่จะตองมีความสอดคลอง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และคํานึงตอการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ใหคนในชุมชนเมืองไดรับประโยชนตอบแทนจากการอนุรักษโบราณสถานโดยการจัดการอุทยาน

ประวัติศาสตรหรือนครประวัติศาสตรดังมีรายละเอียดที่จะกลาวถึงในบทตอไป  

 

การพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ นี้ จะเห็นไดวาภาครัฐ ไดกําหนดนโยบายใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ที่มีผลตอเมืองพระนครศรีอยุธยา ทั้งเร่ืองการสงเสริมใหเกิด

ความเจริญทางเศรษฐกิจ จากการอุตสาหกรรมทองเที่ยว อันกอใหเกิดความตองการสงเสริมการคา 

การลงทุนในตัวเมืองมากข้ึน และขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติก็ยังสงเสริม

กิจการดานการอนุรักษโบราณสถาน จนกอใหเกิดการสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ

อนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง จนสามารถจัดเปนโครงการอุทยานประวัติศาสตรไดสําเร็จ จึงแสดง

ใหเห็นวา ในระยะนี้ การพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยามี

ความสําคัญในระดับเทียบเทียมกัน  ภายใตความพยายามหาแนวทางในการจัดการเมือง

พระนครศรีอยุธยาอยางเหมาะสม 

 
๔. ผลกระทบของการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถาน 

จากที่ผูวิจัยไดนําเสนอเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในเกาะ

เมืองในระยะนี้ จะเห็นไดวาระดับความสําคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง และความสําคัญของการ

อนุรักษโบราณสถานน้ันมีความสําคัญเทียบเทียมกัน โดยที่การพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษ

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๗. 



 ๑๗๙ 

โบราณสถานสงผลกระทบตอกันมาโดยตลอด เนื่องจากชุมชนเมืองมีการเติบโตข้ึนมากในชวงหลัง 

พ.ศ. ๒๕๐๐ กอใหเกิดความตองการใชดินที่ในเกาะเมืองมากข้ึน รวมทั้งมีกิจกรรมตาง ๆ ที่สงผล

กระทบตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง แตขณะเดียวกัน สังคมไทยก็เร่ิมมีความรู และมีความ

ตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณมากข้ึนดวย จนกอใหเกิดการตอตานการพัฒนาที่เปนอันตรายตอ

โบราณสถาน ทําใหไมสามารถพัฒนาเมืองไดอยางเต็มที่ 

ดังนั้น  รัฐบาลจึงตองเขามาแกไขปญหาในเมืองพระนครศรีอยุธยา ใหสามารถพัฒนาชุมชน

เมือง และอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองควบคูไปดวยกันได จนนํามาสูการดําเนินโครงการพัฒนา

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ใน พ.ศ.๒๕๑๐ ที่แบงพื้นที่สําหรับสงเสริมการ

พัฒนาเมืองใหเกิดความเจริญ และพื้นที่สําหรับสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานไวอยางชัดเจน โดยมี

พื้นที่สําหรับใหประชาชนอยูอาศัยแบบหนาแนนนอย เปนพื้นที่กันชนค่ันกลางระหวางทั้งสองพื้นที่ โดย

ควบคุมลักษณะบานเรือนในพื้นที่สําหรับอยูอาศัยใหเปนทรงไทย เพื่อความกลมกลืนไปกับความเปน

เมืองโบราณ 

หากแตวาโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ใน พ.ศ.๒๕๑๐ 

กลับยิ่งกอใหเกิดปญหาตอการพัฒนาเมืองมากข้ึนอีก เนื่องจากแผนงานดําเนินการนั้น เปนขอจํากัดมิ

ใหสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ เพราะมีแนวทางจะตองโยกยายสถานที่ราชการ สถานศึกษา 

และบานเรือนประชาชนจํานวนมาก ที่ต้ังอยูในเขตที่จะสงวนใหเปนอุทยานประวัติศาสตร โดยที่รัฐบาล

ไมสามารถสงเสริมโครงการน้ีไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีกิจการอ่ืนที่ตองสงเสริมอีกมาก จึงทําใหขาด

แคลนงบประมาณ และขาดบุคลากรในการดําเนินงานใหลุลวงรวดเร็วได ทําใหโครงการนี้เห็นผลชา 

ในขณะที่ชุมชนเมืองมีความจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเจริญเทาทันกับ

ความกาวหนาของประเทศ จึงกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาในเกาะเมืองอยางมาก โดยเฉพาะ

สถานศึกษาหลายแหงในเกาะเมือง ไดรับความเดือดรอน เนื่องจากตองถูกควบคุมไมใหกอสรางอาคาร

เรียน และสถานที่ตาง ๆ รวมทั้งไมสามารถขยายพื้นที่ไดสะดวก จึงตองผอนผันเพื่อใหสามารถเกิดการ

พัฒนาตอไปได  

ประกอบกับการที่ไมสามารถควบคุมการเติบโตของชุมชนเมืองใหเปนไปตามแผนพัฒนา

เกาะเมือง ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชุมชนเมืองเติบโตข้ึน ในบริเวณตาง ๆ ของเกาะเมือง และมี

หนวยงานราชการเขามาใชพื้นที่ราชพัสดุในเกาะเมืองในบริเวณตาง ๆ มากข้ึน ทําใหสงผลกระทบตอ

โบราณสถานและส่ิงแวดลอมบริเวณโบราณสถานมากข้ึนดวย เพราะชุมชนบางแหงปลูกสรางอยูใน

บริเวณแหลงที่มีโบราณสถาน บานเรือนบางหลังสรางประชิดติดกับโบราณสถาน จนเปนปญหาท่ีค่ัง

คาง ไมสามารถดําเนินการจัดการใหลุลวงไปได จึงเปนปญหาทั้งตอการพัฒนาชุมชนเมือง และการ

อนุรักษโบราณสถาน 



 ๑๘๐ 

จนกระทั่งเขาสูชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ ที่รัฐบาลสงเสริมให

เกิดการธํารงรักษาวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม กอใหเกิดการสนับสนุนโครงการอนุรักษ

โบราณสถาน และนําไปสูโครงการอุทยานประวัติศาสตร ใน พ.ศ.๒๕๒๕ ทําใหเกิดการศึกษาหา

แนวทางจัดการอุทยานประวัติศาสตร ที่จะตองแกปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการใชที่ดิน ปญหาดาน

ทัศนียภาพบริเวณอุทยานประวั ติศาสตร  ฯลฯ  ที่ จะสงผลให เกิดการสง เส ริมการอนุ รักษ 

โบราณสถานอยางจริงจังจนพัฒนาข้ึนเปนโครงการนครประวัติศาสตรตอไป ในขณะเดียวกัน ชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไดรับการสงเสริมให

เปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรของชาติ ตามนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาล และมี

การจัดการทองเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนประสบผลสําเร็จอยางมาก จึงยอมสงผลใหเกิดการ

สงเสริมพัฒนาชุมชนเมืองตอไปเชนเดียวกัน 

ดังนั้น ผลกระทบระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานบริเวณเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลจึงมีตอไปจนเขาสูชวงโครงการอนุรักษและพัฒนานคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และการเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ซึ่งจะนําเสนอในบท

ตอไป 



๑๘๑ 

 

บทที่ ๕ 
เมืองพระนครศรีอยุธยาในฐานะ 

นครประวัติศาสตร - แหลงมรดกโลก พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔ 
 

การริเร่ิมจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งเปนปเดียวกับที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกภาคีอนุสัญญามรดกโลก จน

นํามาสูการขึ้นบัญชีนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ใน พ.ศ.

๒๕๓๔ และการอนุมัติโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.

๒๕๓๖ นั้น ไดมีเหตุการณที่สงผลตอทัศนคติของสังคมไทย ใหเกิดความตระหนักตอความสําคัญของ

การอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน มีการเผยแพรประชาสัมพันธ และความรวมมือจากหลายภาคสวน

เพื่อปลูกจิตสํานึกรัก และหวงแหนโบราณสถาน รวมทั้งมีการดําเนินงานเพื่ออนุรักษโบราณสถาน 

ตลอดจนกอใหเกิดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อรักษาคุณคาในฐานะท่ี

เปนแหลงมรดกโลก 

ดังนั้น ชวงที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามีฐานะเปนแหลงมรดกโลก และมีการ

ดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผูวิจัยจะขอเรียกอยาง

กระชับวา “ชวงนครประวัติศาสตร-มรดกโลก”  มีผลอยางมากตอทิศทางการพัฒนาชุมชนเมืองและ

การอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล โดยบทน้ีผูวิจัยจะศึกษาต้ังแต 

พ.ศ.๒๕๓๐ จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๔๔ อันเปนปส้ินสุดกําหนดการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนา

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๑ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดดังนี้คือ ๑.โครงการนคร

ประวัติศาสตรและการเปนแหลงมรดกโลก ๒.การอนุรักษโบราณสถานและการดําเนินโครงการนคร

ประวัติศาสตร และ ๓.การพัฒนาชุมชนเมืองในชวงนครประวัติศาสตร มรดกโลก  

 

๑.โครงการนครประวัติศาสตรและการเปนแหลงมรดกโลก 
การริเร่ิมดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และการ

ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกจากองคการยูเนสโก เปนเหตุการณที่สําคัญตอการพัฒนาชุมชน

เมืองและการอนุรักษโบราณสถาน ภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล เพราะเสมือน

เปนการยกระดับการอนุรักษโบราณสถานจากที่ดําเนินงานในรูปของอุทยานประวัติศาสตร ไปสูการ

ปรับปรุงขยายขอบเขตและเน้ืองานข้ึนเปนนครประวัติศาสตร อีกทั้งยังเปนการยกฐานะจากมรดก

แหงชาติสูความเปนมรดกโลก  ที่ทําใหสังคมไทยมีความต่ืนตัวและมีความคาดหวังตอการดําเนินการ

อนุรักษโบราณสถาน อันกอใหเกิดการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล 

 
บทที่ ๕ (S ฉบับแกไข ตุลาคม ๒๕๕๔) 

 



๑๘๒ 

 

ในขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่เกิดมาตรการทางกฎหมายสําหรับสนับสนุนโครงการอนุรักษและ

พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่การพัฒนาชุมชนเมืองไดรับ

ผลกระทบจากการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึนดวยเชนกัน    

การดําเนินการจัดทําโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และกระบวนการข้ึนบัญชี

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกนั้น มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน เนื่องจาก

หลักการที่ใชในการอนุรักษโบราณสถาน ในลักษณะที่จัดใหเปนอุทยานประวัติศาสตร หรือนคร

ประวัติศาสตรนั้น เปนแนวคิดสากลภายใตการสงเสริมทางวิชาการจากองคการยูเนสโก ที่หลาย

ประเทศทั่วโลกใชในการอนุรักษพื้นที่ หรือเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร และจากการที่

ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกที่รับรองโดยองคการยูเนสโก ใน พ.ศ.

๒๕๓๐ จึงตองยอมรับพันธกรณี หรือขอผูกพันตาง ๆ เชน ตองกําหนดนโยบายและวางแผนแมบทเพื่อ

การอนุ รักษและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ คํ านึงถึ งการอนุ รักษที่มี

ประสิทธิภาพ พรอมไปกับการใชประโยชนอยางเหมาะสมของชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับการที่

กรมศิลปากรไดเสนอใหมีการจัดทําแผนแมบทโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.

๒๕๓๐ ที่มีการจัดการอนุรักษพื้นที่โบราณสถานอยางมีระบบแบบแผนชัดเจน และคํานึงถึง

ผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากการแผนการจัดการนี้ และนําแผนแมบทโครงการนครประวัติศาสตรนี้

ไปเปนเหตุผลประกอบการนําเสนอ  เพื่อใหคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาข้ึนบัญชีนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เปนแหลงมรดกโลกใน พ.ศ.๒๕๓๔ กระทั่งนํามาสูการอนุมัติ

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ของคณะรัฐมนตรีใน พ.ศ.๒๕๓๖ 

ดวยงบประมาณ ๒,๙๔๖.๗๘ ลานบาท โดยไดรับงบประมาณสําหรับดําเนินการใน พ.ศ.๒๕๓๗ เปนป

แรก  

ในสวนนี้ผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการนคร

ประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา และการข้ึนบัญชีนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลง

มรดกโลก ตลอดจนปฏิกิริยาของสังคมในชวงนครประวัติศาสตร-มรดกโลก 
๑.๑ ความเปนมาของโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยธุยา 
โครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ถือเปนความกาวหนาที่สําคัญของการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ที่มีรากฐานมาจากการดําเนินโครงการ

พัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๐ 

โดยที่หลักการสําคัญของโครงการพัฒนาเกาะเมืองฯ และบริเวณใกลเคียง ยังคงใชเปนแนวทางสําหรับ

การจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 



๑๘๓ 

 

กรมศิลปากรเร่ิมจัดทําแผนแมบทโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.

๒๕๓๐ โดยปรับปรุงจากการดําเนินงานในรูปแบบโครงการอุทยานประวัติศาสตร ที่ยังขาดเปาหมาย

และข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน๑ ทําใหขาดแผนงานอันเปนแนวทางการจัดการปญหาในอุทยาน

ประวัติศาสตรใหสําเร็จลุลวง กรมศิลปากรจึงปรับปรุงแผนการอนุรักษโบราณสถาน โดยทําหนังสือถึง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคําส่ังกรมศิลปากรลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อแตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาศึกษารวบรวมขอมูล และกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนแมบทอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา๒* แลวต้ังคณะทํางานสํารวจศึกษา และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อหา

แนวทางแกไขปญหาในการจัดการอุทยานประวัติศาสตรอยางจริงจัง  

คณะทํางานของกรมศิลปากร ไดเรงรัดสํารวจโบราณสถานทั้งเกาะเมืองและปริมณฑลอยาง

ละเอียด เพื่อใหทราบจํานวนและสภาพโบราณสถาน เพื่อวางแผนดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน

ตามลําดับความสําคัญ๓ ทําใหไดขอมูลวาบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานท่ีสําคัญ

จํานวนมากกระจายอยูทั้งในและรอบ ๆ เกาะเมือง ซึ่งโบราณสถานแตละแหงมีสภาพทรุดโทรม จึง

เห็นสมควรท่ีจะไดรับการดูแลรักษา และหลายแหงกําลังประสบปญหาจากการเติบโตของชุมชนที่รุก

พื้นที่โดยรอบบริเวณโบราณสถาน ซึ่งถายังจัดทําแผนดําเนินการเฉพาะเขตอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ที่มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๘๑๐ ไร ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเปนเขต

โบราณสถาน ต้ังแตเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๙ นั้น ก็จะไมครอบคลุมแหลงโบราณสถานที่สมควรอนุรักษไว กรม

ศิลปากรจึงไดเปล่ียนแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

โดยปรับปรุงใหเปนแผนแมบทโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาแทน๔ อันเปนจุดเร่ิมตน

ของโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง 
 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๘. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๘. 

*คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย อธิบดีกรมศิลปากร และผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน

คณะกรรมการที่ปรึกษา  รองอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และผูอํานวยการกองโบราณคดีเปนรองประธานกรรมการ เจาหนาที่กรมศิลปากรหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 

จํานวน ๒๐ คน เปนกรรมการ และหัวหนาโครงการอุทยานประวัติศาสตรเปนกรรมการและเลขานุการ  
๓อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๐).  โบราณสถานในเกาะเมืองและรอบเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา.  คํานํา. 
๔กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  เลมเดิม.  หนา ๓๙. 



๑๘๔ 

 

๑.๑.๑ แนวคิดในการอนุรักษโบราณสถานในรูปของนครประวัติศาสตร  
การอนุรักษโบราณสถานในรูปแบบนครประวัติศาสตร (The Historic City) เปน

หลักเกณฑหนึ่งในการจําแนกประเภทของโบราณสถานแหงชาติ หมายถึงเมืองหรือบริเวณของเมืองที่มี

แบบอยางวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยู สภาพของอาคารสถานที่ ที่ยังมีประโยชนใชสอยอยูในปจจุบัน 

ซึ่งประชาชนในทองถิ่นสามารถอาศัยอยูภายในนครประวัติศาสตรได เปนแนวคิดในการจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนทางดานการศึกษาควบคูไปกับประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 

ในรูปแบบของการพัฒนาแบบย่ังยืน๑ (sustainable development) ที่จะอํานวยประโยชนจากการ

อนุรักษโบราณสถาน ไปสูประชาชนในทองถิ่น เพื่อใหสามารถรักษาบรรยากาศความเปนเมืองโบราณ 

ควบคูไปกับพัฒนาชุมชนเมืองปจจุบันได ซึ่งเปนลักษณะการอนุรักษเมืองประวัติศาสตรใหเปนเมืองที่

มีชีวิต๒ 

ขอบเขตการทํางานของกรมศิลปากรในระยะนี้ นอกจากการมุงเนนไปที่การอนุรักษตัว

โบราณสถาน และสภาพแวดลอมรอบโบราณสถานแลว คณะทํางานของกรมศิลปากรตองคํานึงถึง

ผลประโยชนตอบแทนที่สังคมจะไดรับจากการอนุรักษโบราณสถาน ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ 

การศึกษา และวัฒนธรรม และจะตองตอบสนองตอเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ๓ โดยการจัดใหมีสวนบริการดานวิชาการ และการทองเที่ยว เพื่อเผยแพรขอมูลดานวิชาการ

ตาง ๆ เชน ขอมูลทางประวัติศาสตร ผลการสํารวจทางโบราณคดี นอกจากนั้นยังตองสงเสริมใหชุมชน

ในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบ สะอาด และมีความ

ปลอดภัย โดยสงเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลักอยางครบถวน เพื่อใหผลของการ

อนุรักษโบราณสถานเกิดประโยชนตอบแทนสูประเทศชาติและทองถิ่น เปนแนวคิดในการปรับเปลี่ยน

บทบาทของโบราณสถานมารับใชสังคม แทนการใหสังคมดูแลรักษาโบราณสถานเพียงฝายเดียว  

กรมศิลปากร จึงไดรางแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิดดังกลาวอยางเปนระบบ โดยมีความ

จําเปนตองยายบานเรือน และสถานที่ราชการบางแหงที่ต้ังอยูในบริเวณโบราณสถานออกไปยังสถานที่

ที่เหมาะสม และควบคุมรักษาสภาพแวดลอมของเมือง ทั้งถนนหนทาง สภาพอาคารบานเรือน รานคา

ตาง ๆ การควบคุมการตอเติมอาคารบานเรือน ตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และ

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๙. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๙. 
๓กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๖. 



๑๘๕ 

 

จะตองรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ เปนตน เปนแนวทางท่ีจะสามารถพัฒนาชุมชนเมือง

อยางยั่งยืนตอไปได  
๑.๑.๒ การเสนอโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  
กรมศิลปากรไดจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร ใน

ระยะแรก เสนอขอใชงบประมาณทั้งส้ิน ๒,๑๓๗ ลานบาท โดยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน  

๑๑ ป คือระหวาง พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๔ ตามแผนงาน ๘ แผน ประกอบดวย ๑.แผนงานโบราณคดี 

ประวัติศาสตรและการบูรณะโบราณสถาน ๒.แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการหลัก ๓.แผนงานบูรณะ ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน  ๔.แผนงานพัฒนาและ

ปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ๕.แผนงานพัฒนาสํานักงานและ

กําลังคนในการบริหารและดําเนินโครงการ ๖.แผนงานบริการวิชาการและการทองเที่ยว ๗.แผนงาน

เศรษฐกิจและสังคม ๘.แผนงานร้ือยายโรงงานอุตสาหกรรมและปรับการใชพื้นที่ โดยแบงหนาที่ความ

รับผิดชอบใหแกหนวยงานตาง ๆ เชน แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตรและการบูรณะโบราณสถาน 

รับผิดชอบโดยกรมศิลปากร แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก 

รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา แผนงานบริการวิชาการและการทองเที่ยว รับผิดชอบ

โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน๑  

พื้นที่สําหรับจัดการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ถูกกําหนดใหมีอาณาบริเวณ

ครอบคลุมเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และบริเวณปริมณฑล โดยมีรัศมีหางจากตัวเกาะเมืองออกไป

ประมาณ ๒-๓ กิโลเมตร โดยแบงเขตการจัดการออกเปน ๗ เขต เขตแรกคือพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร

ซึ่งจัดเปน “พื้นที่สําคัญสูงสุด” หรือ “พื้นที่ดีเดน” (Nucleus Zone) โดยเขตพื้นที่นอกอุทยาน

ประวัติศาสตร ทั้งในเกาะเมืองและชานเมืองทั้ง ๔ ดาน จัดใหเปน “พื้นที่กันชน” (Buffer zone) เพื่อ

ควบคุมรักษารูปแบบอาคาร ความสูงของอาคาร ใหมีความเหมาะสมสอดรับกับพื้นที่สําคัญสูงสุด 

(ภาพประกอบ ๒๘) 

 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๔๐. 



๑๘๖ 

 

 
 

ภาพประกอบ ๒๘ แผนผังแสดงการแบงพืน้ที่ในการจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษและ

พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา* 

 

ที่มา: กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๒. 

 

                                                  
*ผูวิจัยดัดแปลงจากตนฉบับ  โดยการเนนลวดลายแสดงพื้นที่ตาง ๆ ใหมีความแตกตางชัดเจนย่ิงขึ้น 



๑๘๗ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของกรมศิลปากร ไดเสนอแผนโครงการ

อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๑ ที่เนนดําเนินการในสวนพื้นที่

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยไดใหสํานักงบประมาณ

และกระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นแกคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติแผนแมบท๑ ซึ่งสํานัก

งบประมาณไดพิจารณาเสนอความเห็นวา แผนแมบทนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เปน

ประโยชนตอสังคมเศรษฐกิจ และการศึกษา คือทําใหสามารถอนุรักษโบราณสถานไวเปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร ศิลปะ และสถาปตยกรรม และเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาวิวัฒนาการของเมือง 

เปนการสงเสริมการทองเที่ยว และพัฒนารายไดของประชาชน จึงเสนอความเห็นวาสมควรอนุมัติ

หลักการแผนแมบทนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ทั้งในดานนโยบายการดําเนินงานและ

งบประมาณ๒ แตมีขอเสนอแนะใหกรมศิลปากรจัดทําแผนการใชเงินพรอมรายละเอียดตามความ

จําเปนเพื่อเสนอขอตอสํานักงบประมาณอีกคร้ัง๓  

สวนกระทรวงการคลังก็เห็นชอบในหลักการ และสนับสนุนแผนแมบทนครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาเชนเดียวกัน โดยอนุญาตใหกรมศิลปากรเขาดําเนินการจัดระเบียบ และบูรณะ

ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตรในสวนที่เปนโบราณสถานไดทันที แตสําหรับบริเวณที่เปน

สถานที่ราชการ และบริเวณที่ประชาชนอาศัยอยูนั้น กรมธนารักษซึ่งรักษาผลประโยชนที่ดินราชพัสดุ

ของกระทรวงการคลัง ไดขอใหกรมศิลปากรดําเนินการจัดระเบียบ และบูรณะปรับปรุงตามความ

เหมาะสม และตามความจําเปน โดยใหประสานและหารือกับราชพัสดุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รวมทั้งสวนราชการที่ครอบครองที่ดินอยู โดยใหกรมธนารักษเปนผูกําหนดพื้นที่การใชประโยชนที่ดินใน

เกาะเมือง ในสวนที่เปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง๔ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาความเห็นและขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณ และ

กระทรวงการคลังที่สนับสนุนโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จึงไดมี

มติเห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการดังกลาว เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖๕ โดยใหกรม

ศิลปากรดําเนินการปรับปรุงแผนโครงการใหมีความสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสภาพการณ

ในขณะนั้น และปรับลดระยะเวลาดําเนินการให ส้ันลง เพื่อเปนการปองกันการบุกรุกทําลาย

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๙๓. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๙๔. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๙๔. 
๔แหลงเดิม.  หนา ๙๕. 
๕แหลงเดิม.  หนา ๙๒.   



๑๘๘ 

 

โบราณสถาน ตามมติของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรไดดําเนินการ

ปรับปรุงแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรสําเร็จใน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยลด

ระยะเวลาดําเนินการลง ใหแลวเสร็จใน พ.ศ.๒๕๔๔๑ จึงทําใหในระยะนี้สามารถอนุรักษโบราณสถาน

ในรูปของนครประวัติศาสตรได ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถาน

ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะนี้ ดังจะนําเสนอโดยละเอียดตอไป 
๑.๒ การขึ้นบัญชีนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยธุยาเปนแหลงมรดกโลก 
ประเทศไทยเขารวมลงนามใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ ทําใหสามารถเสนอชื่อแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและ

แหลงธรรมชาติที่มีคุณคาของประเทศ ใหคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดก

โลก ที่นํามาสูการข้ึนทะเบียนนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกใน พ.ศ.๒๕๓๔  

การลงนามใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก และการไดรับการ

ประกาศใหเปนแหลงมรดกโลกนั้น มีความสําคัญตอการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจะตองเปนหนาที่ของรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยท่ีจะตองรวมกัน

ธํารงรักษาโบราณสถานอยางจริงจัง ในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ตามขอตกลงตาง ๆ 

ในอนุสัญญาที่ผูแทนของประเทศไดลงนามใหสัตยาบันไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงจะนําเสนอความสําคัญของ

การเขารวมเปนรัฐภาคีในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลก และรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอ

ชื่อนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาข้ึนเปนแหลงมรดกโลก ดังตอไปนี้ 
๑.๒.๑ การเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก  
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention 

Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage: World Heritage 

Convention) หรือ “อนุสัญญาคุมครองมรดกโลก” เปนความตกลงระหวางประเทศ ที่ถูกกําหนดข้ึน

จากความพยายามของนานาชาติเพื่อรักษาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณคาซึ่ง

ต้ังอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มิใหเส่ือมโทรมหรือสูญส้ินไป เนื่องจากในอดีตมีแหลงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่สําคัญเส่ือมสูญไปบางแลว และในปจจุบันไดมีแหลงโบราณสถานและแหลงธรรมชาติจาก

ทั่วโลก กําลังถูกรุกรานทําใหเส่ือมโทรมลงอยูตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติและจากความเจริญที่มนุษย

สรางข้ึน 

นักวิชาการดานวัฒนธรรมจากชาติตาง ๆ จึงรวมกันรางอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติข้ึน เพื่อกําหนดลักษณะมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๖-๓๗ 



๑๘๙ 

 

รวมทั้งจัดทําทะเบียนรายช่ือแหลงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี และแหลงธรรมชาติที่มีคุณคาสมควร

กําหนดใหเปนแหลงมรดกโลก ที่จะถือเปนหนาที่ของทุกคนในโลกรวมกันรักษาใหดํารงอยูสืบไป๑ โดย

ไมแบงแยกความแตกตางทางเช้ือชาติ ภาษา หรือศาสนา ซึ่งจะกอใหเกิดการรวมมือระหวางชาติใน

การรักษา เรียนรู และยอมรับในวัฒนธรรมอันหลากหลายของมวลมนุษย ที่หลอมรวมเขาเปน 

อารยธรรมของโลก  

อนุสัญญาคุมครองมรดกโลกนี้ ไดรับการรับรองจากรัฐสมาชิกขององคการยูเนสโก ใน

การประชุมใหญสมัยสามัญคร้ังที่ ๑๗ ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๑๕ โดยมีผลบังคับใชใน พ.ศ.๒๕๑๘ วัตถุประสงคที่สําคัญคือการสงเสริมความรวมมือระหวาง

ประเทศในการคุมครองและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ และมีการจัดต้ัง “กองทุน

มรดกโลก” (The World Heritage Fund) เพื่อใชเปนเงินทุนในการดําเนินการตาง ๆ ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ รายไดของกองทุนมรดกโลกนี้มาจากคาบํารุงประจําปของสมาชิกรัฐภาคี 

และเงินบริจาคจากประเทศตาง ๆ*  

สําหรับประเทศไทย ไดตกลงเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก เมื่อ พ.ศ.

๒๕๓๐ (สมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท) โดยสํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการนี้ โดย

แบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกรมศิลปากรรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงมรดกทางวัฒนธรรม และกรมปา

ไมรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงมรดกทางธรรมชาติ๒ การเขารวมเปนรัฐภาคีนั้น ชี้ใหเห็นวาประเทศไทย

พรอมยอมรับพันธกรณีตาง ๆ ในอนุสัญญา ที่จะตองรวมดําเนินการเพื่อรักษามรดกวัฒนธรรมและทาง

ธรรมชาติของไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

                                                  
๑จุฑาทิพย โคตรประทุม.  (๒๕๓๔).  มรดกโลก.  ศิลปากร.  ๓๔ : ๕-๑๑. 

*กองทุนมรดกโลกมีแหลงเงินทุนมาจาก เงินชวยเหลือของประเทศภาคีสมาชิก ซึ่งเปนการจายตามขอ

ผูกพันและการบริจาคตามความสมัครใจ, การบริจาคเปนของขวัญจากประเทศอื่น ๆ องคการระหวางประเทศอื่น ๆ 

หรือหนวยงานเอกชน หรือการบริจาคสวนบุคคล, ดอกเบี้ยของกองทุน, การจัดกิจกรรมซึ่งเปนประโยชนแกกองทุน 

และแหลงอื่น ๆ ดูใน สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.  (๒๕๓๙).  มรดกกรุงศรีอยุธยา: สืบสานเอกลักษณไทย.  หนา ๑๑๓. 
๒กรมศิลปากร  (๒๕๔๘).  แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕.  หนา๔๑. 



๑๙๐ 

 

 

 
๑.กําหนดนโยบายและจัดทําแผนแมบทเพื่อการอนุรักษ และจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และทาง

ธรรมชาติที่คํานึงถึงการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพควบคูไปกับการใชประโยชนอยางเหมาะสมของชุมชน 

๒.เสาะแสวงหาและศึกษาวิเคราะหแหลงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ มีคุณคาและ

ความสําคัญที่ต้ังอยูในประเทศ เพื่อเสนอบรรจุไวในบัญชีรายชื่อแหลงมรดกโลก 

๓.รับผิดชอบดูแล คุมครอง อนุรักษแหลงมรดกโลกที่ต้ังอยูในประเทศ 

๔.กําหนดมาตรการดานกฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารจัดการและการสนับสนุน

งบประมาณ เพ่ือการศึกษาวิจัย การปกปองคุมครอง การอนุรักษ การบริหารทางการศึกษาและการฟนฟู

มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

๕.ละเวนการดําเนินการใดโดยเจตนาท่ีจะทําลายแหลงมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ต้ังอยูใน

รัฐภาคีอื่นทั้งโดยทางตรงและโดยออม๑ 

 

พันธกรณีในอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกนี้ รัฐบาลและหนวยงานภาครัฐของไทยตอง

ยึดถือ และดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ ซึ่งมีผลโดยตรงตอการอนุรักษโบราณ

สถานที่พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะพันธกรณีขอที่ ๑ นั้น มีความสอดคลองกับการดําเนินการของ

กรมศิลปากร  ในการเสนอจัดทําแผนแมบทโครงการอนุ รักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อรักษาเมืองพระนครศรีอยุธยาไวใหเปนเมืองประวัติศาสตรที่มี

ชีวิต คือสามารถอนุรักษโบราณสถาน ควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนเมืองได ตามรายละเอียดที่ได

นําเสนอแลว  

การเขารวมเปนรัฐภาคีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก ทําใหประเทศไทยสามารถเสนอ

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของไทยใหคณะกรรมการมรดกโลก* พิจารณาข้ึนบัญชี

แหลงมรดกโลก เพื่อใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนั้น ยังไดรับสิทธิในการขอรับความ

                                                  
๑ระบบเครือขายสารสนเทศดานพลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย.  (๒๕๕๔).  อนุสัญญาวาดวย

การคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก.  สืบคนเม่ือ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔, จาก 

http://teenet.tei.or.th/Knowledge/whc.html 

*คณะกรรมการมรดกโลก ประกอบดวยกรรมการจาก  ๒๑  ประเทศ ที่ไดรับการเลือกต้ังจากรัฐภาคี มี

หนาท่ีหลักคือ ๑.พิจารณาตัดสินการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ในบัญชีรายช่ือแหลงมรดก

โลก ๒.พิจารณาการดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับระเบียบปฏิบัติที่ระบุไวในอนุสัญญาฯ ๓.พิจารณาคํารองขอ

ความชวยเหลือนานาชาติที่รัฐภาคีเสนอมา ๔.ติดตามตรวจสอบใหรัฐภาคีดําเนินการเพ่ือการปกปองคุมครองมรดก

โลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในอนุสัญญา ๕ .บริหารงานกองทุนมรดกโลก ดูใน 

กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  มรดกไทย-มรดกโลก.  หนา ๖๔.  



๑๙๑ 

 

ชวยเหลือจากกองทุนมรดกโลก ภายใตขอบเขตดานการศึกษาวิจัย ดานเทคนิคและผูเช่ียวชาญ ดาน

การฝกอบรม และเคร่ืองมืออุปกรณ และสามารถกูยืมเงินจากกองทุนไดในระยะยาว และมีระยะปลอด

ดอกเบ้ีย๑ รวมถึงไดรับความชวยเหลือดานงบประมาณ เพื่อกูโบราณสถานจากภัยพิบัติตาง ๆ ดวย* 
๑.๒.๒ การเสนอชื่อนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลก 
การคัดเลือกสถานที่หรือแหลงที่สมควรเปนมรดกของโลกน้ัน จะมีหลักเกณฑระบุไวใน

อนุสัญญามรดกโลกที่ประกอบดวย ๓๘ มาตรา ซึ่งจะมีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑในการ

พิจารณาสถานท่ีตาง ๆ ใหเปนแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ จัดทําบัญชีรายช่ือ 

และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ในการอนุรักษแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ของโลกอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งดานนโยบายและวางแผนแมบท

เพื่ออนุรักษและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่คํานึงถึงการอนุรักษที่มีประสิทธิภาพ 

ดานกฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงวนรักษา

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติใหคงอยูสืบไป 

รัฐที่เปนภาคีสมาชิกสามารถคัดเลือกแหลงมรดกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี

คุณคาที่ต้ังอยูในประเทศของตนเพื่อเสนอใหบรรจุในบัญชีรายช่ือแหลงมรดกโลกได โดยเสนอไปยัง

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการมรดกโลก** ซึ่งมีสํานักงานใหญอยูที่องคการยูเนสโก กรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสมาชิกจะตองแนบเอกสารการศึกษารายละเอียดของสถานที่ตาง ๆ นั้นอยาง

สมบูรณ โดยเฉพาะขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงคุณคาที่โดดเดนในระดับสากลของสถานที่นั้น พรอมทั้ง

เสนอแผนการจัดการของแหลงมรดกที่นําเสนอดวย คณะกรรมการกลางของคณะกรรมการมรดกโลก 

จะมีการประชุมในเดือนมิถุนายนของทุกป จะพิจารณาและสงรายช่ือสถานที่ที่สมควรไดรับการข้ึน

ทะเบียนเปนมรดกโลก ใหแกคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาตัดสินอีกคร้ังหนึ่ง ในการประชุมเดือน

ธันวาคมของทุกป  

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกของไทย ที่ไดรับการแตงต้ัง

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ไดพิจารณาแหลงมรดกทางวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  มรดกไทย-มรดกโลก.  หนา ๖๕. 

*นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดรับการชวยเหลือจากกองทุนมรดกโลก จากวิกฤตการณน้ําทวม

คร้ังใหญ ใน พ.ศ.๒๕๓๘ เปนจํานวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ดูใน การบูรณะโบราณสถานหลังน้ําลด.  (๒๕๓๙, 

กุมภาพันธ).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๒): ๘-๙. 

**คณะกรรมการมรดกโลก เปนองคกรกลางระหวางประเทศ ตามขอกําหนดในอนุสัญญาวาดวยการ

คุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ทําหนาท่ีบริหารงานตามท่ีกําหนดในอนุสัญญา และจะทําการ

คัดเลือกประเทศสมาชิกภาคีของคณะกรรมการมรดกโลก เปนคณะกรรมการกลางของคณะกรรมการมรดกโลก   



๑๙๒ 

 

ในการเสนอช่ือเปนแหลงมรดกโลก* ไดศึกษาขอมูล ความสําคัญ และบทบาทของนครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา และเล็งเห็นวาเปนนครประวัติศาสตรที่มีความสําคัญระดับโลก จึงไดจัดทํารายงาน

คุณคาในระดับสากล และแผนการจัดการเพื่อเสนอคณะกรรมการมรดกโลกใหพิจารณาข้ึนทะเบียน

เปนแหลงมรดกโลก๑ ในวาระประชุมคณะกรรมการมรดกโลกคร้ังที่ ๑๕ ณ ประเทศตูนิเซีย รวมกับ

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ คือ นครประวัติศาสตรสุโขทัยและบริเวณใกลเคียง และแหลง

โบราณคดีบานเชียง 

รายละเอียดในรายงานที่นําเสนอคณะกรรมการมรดกโลก ที่ไดนํามาตีพิมพในวารสาร

ศิลปากร ฉบับปที่ ๓๔ พ.ศ.๒๕๓๔ นั้น บรรยายถึงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ

อารยธรรมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีความสัมพันธกับอาณาจักรอ่ืน ๆ หลายเชื้อชาติทั้ง

ในเอเชียและยุโรป ซึ่งเปนอาณาจักรที่เปดเสรีแกคนทุกชนชาติ และยังกลาวถึงพัฒนาการของเมือง

พระนครศรีอยุธยาภายหลังการลมสลายของกรุงศรีอยุธยา ที่มีชุมชนเมืองเติบโตข้ึน ควบคูกับการ

ดําเนินการอนุรักษเมืองโบราณแหงนี้ในแตละสมัย ผานความเปล่ียนแปลงของสังคมในสมัยตาง ๆ อัน

นํามาสูการอธิบายถึงสาเหตุของอุปสรรคบางประการในการจัดการส่ิงแวดลอมของเมือง

พระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน ที่มีการกอสรางอาคารบานเรือนอาศัยอยูรอบ ๆ โบราณสถาน และก็ได

กลาวถึงมาตรการในการรักษาเมืองโบราณแหงนี้ที่กําลังรอการอนุมัติอยางเปนทางการจาก

คณะรัฐมนตรี  สวนสําคัญของรายงานนี้คือการบรรยายคุณสมบัติที่จะแสดงใหคณะกรรมการมรดก

โลกเห็นวานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาสมควรไดรับการเสนอให ข้ึนบัญชีมรดกโลก

ประกอบดวยเหตุผล ๔ ประการ๒  ซึ่งเปนสวนสําคัญที่คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาข้ึนบัญชีให

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลก ดังนี้ 

 

                                                  
*การคัดเลือกสถานท่ีหรือแหลงที่สมควรเปนมรดกของโลกนั้น จะมีหลักเกณฑระบุไวในอนุสัญญามรดก

โลกที่ประกอบดวย ๓๘ มาตรา ซึ่งจะมีบทบาทในการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาสถานท่ีตาง ๆ ใหเปนแหลง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ จัดทําบัญชีรายช่ือ และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ในการ

อนุรักษแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม

ทั้งดานนโยบายและวางแผนแมบทเพ่ืออนุรักษและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ที่คํานึงถึงการ

อนุรักษที่มีประสิทธิภาพ ดานกฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

สงวนรักษาคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติใหคงอยูสืบไป 
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 
๒สํานักงานส่ิงแวดลอมแหงชาติ.  (๒๕๓๔).  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  ศิลปากร.  

๓๔ : ๔๓-๔๘. 



๑๙๓ 

 

๑.กรุงศรีอยุธยาเปนตัวแทนถึงความเปนเย่ียมในการสรางสรรคอันทรงคุณคา และการเลือกสรร

ตําแหนงที่ต้ังของพระนครใหเหมาะสมกับความซับซอนของลักษณะผังเมืองเฉพาะตัวของชุมชนที่อาศัย

การสัญจรทางน้ําเปนหลัก อันเปนธรรมชาติการต้ังถ่ินฐานแบบไทย ๆ ลักษณะดังกลาวสะทอนถึงพื้นฐาน

วัฒนธรรมท่ีสนองตอบความตองการในการรักษาพระนคร ปองกันการรุกรานของขาศึกศัตรู และความ

ตองการในการจัดระบบสาธารณูปการไดอยางเหมาะสมกับสังคมพระนคร อันเอื้ออํานวยใหเกิด

พัฒนาการสูความรุงเรืองในยามสงบสุข  

ขณะที่ที่ราบลุมลอมรอบกรุงศรีอยุธยาน้ันเปนแนวยุทธการปองกันการรุกรานของขาศึก ณ ที่แหงนี้ยัง

เปนแหลงอาหารอันอุดม ไดสมญา “อูขาวแหงเอเชีย” การต้ังพระนครในบริเวณที่มีแมน้ําใหญมาบรรจบ

กัน ๓ สาย คือ แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก และแมน้ําอยุธยา* อันเปนเสนเลือดใหญของระบบสังคม และ

เศรษฐกิจของประเทศมาตลอด ทําใหกรุงศรีอยุธยาสามารถควบคุมระบบการผลิต ระบบการสรางงาน

เกตรกรรม ระบบการคาไดอยางดี และยังใชแมน้ําเปนเสนทางคมนาคมติดตอระหวางกัน ตลอดจนเปน

เสนทางขนสงคาขายภายในและตางประเทศ โดยจัดใหมีการขุดคูคลองตัดผานเมืองอยางเปนระบบเพื่อ

เปนขายคมนาคมภายในเกาะเมือง คูคลองเหลานี้แมจะต้ืนเขินไปมากแลวแตก็ยังสามารถมองเห็น

รองรอยไดอยางชัดเจน 

๒.กรุงศรีอยุธยานับเปนแมแบบสําคัญในการสรางกรุงรัตนโกสินทรอันเปนการจําลองเอาความงาม 

ความรุงเรืองของอยุธยามาไวในทุกแงทุกมุม ไมวาจะเปนระเบียบผังเมือง การจัดวางอาคาร ชื่อสถานท่ี

ตาง ๆ ลักษณะอาคารบานเรือน การอาศัยอยูในเรือนแพ ลักษณะและการใชเรือพระที่นั่งตลอดจนถึง

วิธีการดําเนินชีวิต 

๓.ความเปนเอกลักษณของนครประวัติศาสตรแหงนี้ ไมวาจะเปนในดานกายภาพ ดานประวัติศาสตร 

และดานอารยธรรม จะหานครโบราณใดเทียบไดในเอเชียหรือในโลกเปนไมมี 

๔.อาคารโบราณสถานแตละหลังในพระนครศรีอยุธยามีลักษณะการออกแบบทางสถาปตยกรรมท่ี

เปนเอกลักษณที่โดดเดนในภาคพ้ืนเอเชีย ลักษณะของส่ิงกอสรางหลายอยาง เชน เจดีย ปรางค และ

ปราสาท มีความเปนพิเศษไมสามารถพบเห็นในที่อื่น ๆ แมส่ิงกอสรางเหลานี้จะมีกําเนิดที่มีอายุยืนยาวมา

กอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเรืองอํานาจ แตลักษณะการออกแบบทางสถาปตยกรรมในสมัยอยุธยาแสดงให

เห็นถึงพัฒนาการท่ีตอเนื่องทางสถาปตยกรรมมาสูลักษณะท่ีเปนแบบไทยแท และไมสามารถสราง

ทดแทนไดในปจจุบัน 

นอกจากสถาปตยกรรมแลว จิตรกรรมและศิลปวัตถุตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองก็มีความเปนเอกลักษณในดาน

รูปแบบ การออกแบบ ฝมือชาง การคัดเลือกวัสดุ การผสมผสาน และเปนส่ิงท่ีหายาก ส่ิงเหลานี้เปนตัว

แทนท่ีสะทอนใหเห็นถึงแนวคิด ความเชื่อ และความสามารถเชิงสรางสรรคของชาวไทยในสมัยอยุธยาท่ี

เผยแพรอิทธิพลทางวัฒนธรรมไปยังประเทศเพื่อนบานขางเคียง เชน ลาว และกัมพูชา 

มรดกอันลํ้าคาย่ิงของอยุธยา มิไดตกทอดมาเพียงแตวัฒนธรรมทางวัตถุที่มองเห็นจับตองไดเทานั้น 

แตยังประกอบดวยรสชาติทางวัฒนธรรมอันเสพไดดวยความละเอียดออนทางจิตใจ ซึ่งเปนลักษณะนิสัย

                                                  
*ที่ถูกควรเปนแมน้ําเจาพระยา. 



๑๙๔ 

 

อันเปนเอกลักษณของขาวไทย เปนส่ิงที่ไดรับการสรางสรรค ปรุงแตงดวยความวิริยะอุตสาหะ ตกทอดลง

มาถึงคนรุนเราในรูปของ ภาษา วรรณกรรม ดนตรี นาฎกรรม กีฬา รสอาหาร หัตถกรรม ประเพณีและ

พิธีกรรม ตลอดจนถึงจริยธรรม และการปฏิบัติตนภายใตกฏเกณฑของความสัมพันธแบบเครือญาติ๑ 

 

คณะกรรมการมรดกโลก ไดพิจารณาแลวมีมติรับนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

(The Historic City of Ayutthaya) ไวในบัญชีแหลงมรดกโลก ดวยมาตรฐานขอที่ ๓ ตามหลักเกณฑ

พิจารณาแหลงมรดกโลก คือ “เปนส่ิงที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณที่หาไดยากย่ิง หรือเปน

พยานหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออารยธรรม ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู หรืออาจสูญ

หายไปแลว”๒  

การขึ้นบัญชีนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกนั้น เทากับวาเมือง

พระนครศรีอยุธยาไดรับการจัดวามีมาตรฐานความเปนมรดกโลก จึงเปนที่คาดหมายวาเปนสถานที่ที่มี

คุณคาและความสําคัญตอสากลโลก ที่จะตองไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรฐานของการเปนแหลง

มรดกโลก ซึ่งถามีการกระทําที่กอใหเกิดความเส่ือมคุณคาจนไมเปนที่ยอมรับแลว จะมีการประเมิน

คุณคาเสียใหม โดยยึดถือตามเอกสารที่นําเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลกในการขอข้ึนบัญชีมรดก

โลกมาเปนเคร่ืองอางอิง และถาคุณคาของความเปนมรดกโลกลดลงจากที่นําเสนอไว จะถูกเสนอใหข้ึน

บัญชีเปนแหลงมรดกโลกที่อยูในภาวะอันตราย อันเปนข้ันตอนที่สามารถนําไปสูการถอดถอนออกจาก

บัญชีมรดกโลกไดในที่สุด 

เมื่อนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลก จึงเปน

เร่ืองที่รัฐบาลจะตองใหความสําคัญในการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไปสู

แนวทางที่เหมาะสมตอไป ดังปรากฏขอความในบทบรรณาธิการวารสารศิลปากรที่ตีพิมพเมื่อ พ.ศ.

๒๕๓๔ วา “...จึงจําเปนอยูเองที่รัฐบาลไทย และประชาชนคนไทยจะตองชวยกันดูแลปกปกรักษาไวให

เหมาะสม และใหสมควรแกที่ไดรับการยกยองดวย”๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 

เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติรับหลักการแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๓๖  

ดังนั้น การดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และ

การไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลก จึงเปนความกาวหนาคร้ังสําคัญสําหรับการอนุรักษ

                                                  
๑สํานักงานส่ิงแวดลอมแหงชาติ.  (๒๕๓๔).  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  ศิลปากร.  

๓๔ : ๔๓-๔๘. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๔๓).  มรดกไทย-มรดกโลก.  หนา ๓๔. 
๓สุรพล ดําริหกุล.  (๒๕๓๔).  บทบรรณาธิการ.  ศิลปากร.  ๓๔: ไมมีเลขหนา. 



๑๙๕ 

 

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และยังมุงเนนความสําคัญแกการพัฒนาสภาพชีวิตความ

เปนอยูของคนที่อาศัยอยูในแหลงมรดกโลกใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน ซึ่งมีผลอยางมากตอทิศทางการ

พัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานในระยะนี้ 
๑.๓ ปฏิกิรยิาของสงัคมในชวงนครประวัติศาสตร-แหลงมรดกโลก 
การที่รัฐบาลอนุมัติโครงการอนรัุกษและพัฒนานครประวติัศาสตรพระนครศรีอยุธยา และการ

ที่องคการยูเนสโกไดข้ึนบัญชีใหเปนแหลงมรดกโลกนั้น เปนชวงเวลาที่สังคมเร่ิมมีความต่ืนตัวตอการ

อนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล รวมทั้งมีการออกมาตรการทาง

กฎหมายตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ที่ยอมตองมีผลกระทบตอทาทีของสังคมในการพัฒนาชุมชนเมืองในระยะนี้  
๑.๓.๑ ความต่ืนตัวในการอนุรักษโบราณสถานของสังคมไทย 
การไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกของอยุธยา เปนเสมือนการรับรองคุณคาของ

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในระดับสากล อันสงผลใหคนไทยมีความต่ืนตัวตอการอนุรักษ

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังทราบไดจากกระแสความต่ืนตัวของสังคม ที่มีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไดรับข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดก

โลก 

ในชวงประมาณ  พ .ศ .๒๕๓๗  ซึ่ ง เปนชวงหลังการข้ึนบัญชีนครประวั ติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาเปนแหลงมรดกโลกแลว และเปนชวงเร่ิมตนของการดําเนินโครงการอนุรักษและ

พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา แตการดําเนินงานคอนขางมีความยากลําบากหลาย

ประการ เนื่องจากปญหาการบุกรุกโบราณสถาน เปนปญหาที่สะสมมาเปนเวลานาน จึงเปนอุปสรรค

สําหรับการดําเนินงานตามโครงการที่วางไว จนกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณการทํางานของ

หนวยงานภาครัฐ และมีกระแสขาวลือวา องคการยูเนสโกจะปลดนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา

ออกจากบัญชีมรดกโลก๑ เนื่องจากสภาพของโบราณสถานตาง ๆ ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และ

ปริมณฑลในขณะนั้น ยังประสบปญหาทั้งดานกระบวนการและวิธีการในการอนุรักษโบราณสถาน และ

ยังมีชุมชนหลายแหงรุกลํ้าโบราณสถานอยูทั่วไปในเกาะเมือง รวมทั้งความไมเหมาะสมกลมกลืน

ระหวางเมืองใหม กับเมืองเกา เชน การกอสรางอาคารสูงใหญ การขยายถนนสายตาง ๆ ในเกาะเมือง 

ความไมเปนระเบียบในการจัดผังเมือง และกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเมือง ที่ยังสงผลกระทบตอ

โบราณสถานอยูมาก  

                                                  
๑ยูเนสโกจองปลดอยุธยาเมืองเกาพนบัญชีมรดกโลก.  (๒๕๓๗, ๑๐ ตุลาคม).  แนวหนา.  หนา ๑, ๓.  



๑๙๖ 

 

ดวยสภาพของเมืองที่ยังไมสามารถจัดการพัฒนาเมือง ใหควบคูกับการอนุรักษ

โบราณสถานไดอยางลงตัวเชนนี้ ทําใหบรรดานักวิชาการหลายแขนงตางแสดงความเปนหวงตอการ

รักษาโบราณสถานบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บางวิจารณเทคนิควิธีการอนุรักษโบราณสถาน

ของกรมศิลปากร บางก็วิจารณปญหาสภาพแวดลอมบริเวณแหลงโบราณสถาน ที่ยังไมไดรับการ

จัดการอยางดี จนเกิดความหวั่นวิตกกันวา อาจจะนํามาสูการพิจารณาถอดถอนนครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาออกจากบัญชีแหลงมรดกโลกได และกลายเปนประเด็นใหส่ือมวลชนหลายสํานักได

นําไปเสนอขาวเกี่ยวกับปญหาการจัดการโบราณสถานและชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาอยางครึกโครม 

หนังสือพิมพบางฉบับ* ไดนําเสนอขาวนี้อยางตอเนื่องหลายเดือน โดยไดนําประเด็นการ

สรางโรงแรมขนาดใหญ สถานบันเทิงที่ไมเหมาะสม และการสรางหมูบานจัดสรร ใกลกับแหลง

ประวัติศาสตรและโบราณสถาน จนมีการนําประเด็นปญหาเหลานี้ยกข้ึนมาเปนวาระแหงชาติ โดยถูก

เสนอเปนญัตติดวนตอสภาผูแทนราษฎร๑ และนําไปสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกิจการศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชวยกระตุนใหภาครัฐตองเรงหาแนวทางแกไขปญหาอยางจริงจัง โดยนํากรณี

ปญหาการจัดการโบราณสถานและชุมชนเมืองที่พระนครศรีอยุธยา มาเปนกรณีตัวอยางในการปองกัน

และแกไขปญหาโบราณสถานในจังหวัดตาง ๆ ดวย ซึ่งประธานกรรมาธิการกิจการศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแจงใหทุกจังหวัดทํารายงานสภาพปญหา และการบํารุงรักษาโบราณสถานในจังหวัดมา

เสนอ และวางมาตรการในการรักษาโบราณสถานเปนเบ้ืองตนไวคือ ถาจังหวัดใดมีปญหาเกี่ยวกับ

โบราณสถาน ใหแจงกรรมาธิการเพื่อรวบรวมเสนอเปนญัตติดวน โดยต้ังคณะทํางานเพื่อทําหนาที่รับ

เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับปญหาโบราณสถาน๒ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการอนุรักษโบราณสถานอยางจริงจัง

ของรัฐบาลในระยะนี้ 

นอกจากรัฐบาลแลว หนวยงานสําคัญที่มีสวนชวยกระตุนใหสังคมมีความต่ืนตัวตอการ

อนุรักษโบราณสถาน และศิลปกรรมทองถิ่น คือ สถาบันการศึกษาในทองถิ่น เชน สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (เปล่ียนสถานะจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา) และสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น โดยเฉพาะสถาบันราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการผลักดันใหทําหนาทีเ่ปนศูนยกลางบริการขอมูลดานประวัติศาสตร และ

                                                  
*หนังสือพิมพแนวหนา นําเสนอขาวปญหาเก่ียวกับการอนุรักษโบราณสถานในเมืองพระนครศรีอยุธยา 

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะมีความถ่ีมากในชวงประมาณ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๗ และภายหลังยัง

นําเสนอตอเปนระยะ ๆ รวมกับหนังสือพิมพสํานักอื่น ๆ 
๑บันทึกคําใหการสภา ใครทําลายอยุธยา (ตอน ๑).  (๒๕๓๗, ๗ พฤศจิกายน).  แนวหนา.  หนา ๑, ๒, ๓.        
๒เผย รสช.ตัวการใหสรางโรงแรมทําลายมรดกโลก.  (๒๕๓๗, ๑๖ พฤศจิกายน).  แนวหนา.  หนา ๑, ๗. 



๑๙๗ 

 

ศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ใหมีบทบาทในการทะนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  โดยได รับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงาน  ประกอบดวย

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สํานักงานวฒันธรรมแหงชาติ กรมฝกหัดครู และหนวยงานในสังกัด

ของกรมศิลปากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม๑  

บทบาทและหนาที่ของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการสงเสริมการอนุรักษแหลง

ศิลปกรรมในเมืองพระนครศรีอยุธยา อาทิ การจัดทํารายงานสํารวจแหลงศิลปกรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๓๓ เพื่อวางแผนการอนุรักษแหลงศิลปกรรม โดยระวังปองกันผลกระทบ

จากโครงการพัฒนาตาง ๆ ของชุมชนเมือง และการจัดประชุมสัมมนาเร่ืองบทบาทของผูนําชุมชนใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อเผยแพรความรูดานวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นใหแกผูนําทองถิ่น เพื่อสรางเสริมความรัก และหวงแหน ตลอดจนการมี

สวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานของประชาชน ใน พ.ศ.๒๕๓๗ เปนตน สวนสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถิ่นอีกแหงหนึ่ง ก็ไดมี

บทบาทตอการสงเสริมงานดานการอนุรักษวัฒนธรรม ดังเชนการสนับสนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม

ไทยเร่ืองมรดกกรุงศรีอยุธยา: สืบสานเอกลักษณไทย ที่จัดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตาม

นโยบายสืบสานวัฒนธรรมของรัฐบาล เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีความมุงหมายประการหนึ่งเพื่อใหเกิด

ความรวมมือในการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของอยุธยา และหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ

และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของอยุธยาใหสอดคลองกับยุคสมัย๒ 

ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ แสดงใหเห็นถึงความพยายามประชาสัมพันธใหคนในทองถิ่น เขาใจ

ความสําคัญของการอนุรักษโบราณสถาน ในฐานะที่ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลก และในชวง

ที่มีกระแสขาวเกี่ยวกับปญหาการอนุ รักษโบราณสถานนั้น  สถาบันการศึกษาก็ไดทําหนาที่

ประชาสัมพันธใหสังคมตระหนักในความสําคัญของการเปนเมืองมรดกโลก เพื่อสรางจิตสํานึกในการ

รักษาโบราณสถาน และเปนตัวกลางในการประสานความเขาใจของหนวยงานตาง ๆ เชน การนําเสนอ

บทความลงในวารสารราชภัฏกรุงเกา ฉบับมรดกโลก ที่พยายามนําเสนอใหสังคมเห็นวา “โบราณสถาน

                                                  
๑ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๓).  รายงานสํารวจแหลงศิลปกรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๑๕ แหง.  หนา ๘๕. 
๒สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.  (๒๕๓๙).  มรดกกรุงศรีอยุธยา : สืบสานเอกลักษณไทย.  หนา ๗ 



๑๙๘ 

 

คือเกียรติภูมิของชาติ” ที่ทุกฝายตองรวมมือรักษาและรวมกันแกไขปญหา๑ แสดงใหเห็นวา 

สถาบันการศึกษาในทองถิ่น เขามามีบทบาทในดานการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน รวมทั้งมรดก

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการแกปญหาเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน โดยมุงสงเสริม

ใหคนในทองถิ่นมีความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน 

นอกจากนั้น การจัดงานฉลองมรดกโลก ที่หนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดไดจัดข้ึนเปนประจํา

ทุกป โดยมีการแสดงประกอบแสงเสียงตามโบราณสถานในตอนกลางคืน การแสดงการจําลอง

กระบวนแหพระราชสาสนสมัยกรุงศรีอยุธยา การจําลองตลาดยอนยุค และงานออกรานตาง ๆ นั้น ก็มี

สวนสําคัญในการประชาสัมพันธใหชาวเมืองรับรูถึงความสําคัญของโบราณสถานในจังหวัด ในฐานะที่

ไดรับการข้ึนบัญชีใหเปนแหลงมรดกโลก ที่ชาวอยุธยามักมีคํากลาวทํานองวา “องคการยูเนสโกยกยอง

ใหเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองมรดกโลก” ซึ่งนาสังเกตวา การใชคําวา “ยกยอง” นั้น ชี้ใหเห็นวา

การไดรับการข้ึนทะเบียนเปนแหลงมรดกโลก เปนเกียรติภูมิอันนาภาคภูมิใจของชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

ดังนั้น จึงจะเห็นไดวาในระยะนี้ หนวยงานหลายภาคสวน ไดเขามามีสวนรวมในการ

รณรงค ประชาสัมพันธใหสังคม โดยเฉพาะคนในทองถิ่น เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน

เมือง รวมทั้งการรณรงคใหเยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และมีความรูสึกเปนเจาของในมรดก

ทางวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่จะตองชวยกันรักษาไวใหธํารงอยูสืบไป 
๑.๓.๒ มาตรการปองกันรักษาโบราณสถาน 
 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ หนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวยหลายหนวยงาน โดยเฉพาะกรม

ศิลปากร เทศบาล และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ไดมีการวางแนวทางเพื่อสนับสนุนการดําเนิน

โครงการนครประวัติศาสตร โดยการออกมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ เพื่อบังคับใชในบริเวณเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลเปนพิเศษ ประกอบดวย 
๑.๓.๒.๑ พระราชบัญญัติการผังเมือง 
เปนกฎหมายที่ออกโดยกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่จะมีสวนชวยในการ

กําหนดทิศทางการเติบโตของเมืองพระนครศรีอยุธยา ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม คือใหสอดคลอง

กับการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยออกกฎกระทรวง

ทุก ๆ ๕ ป เพื่อควบคุมการใชที่ดิน กิจกรรม ขนาดของกิจกรรมในพื้นที่บริเวณตาง ๆ รวมทั้งวางแผน

การปรับปรุงระบบถนนชวงตาง ๆ ทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล  

                                                  
๑วิทยา รุงอดุลพิศาล.  (๒๕๓๗).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา กับการรักษาเกียรติภูมิของชาติ.  

ราชภัฏกรุงเกา.  ๑ (๒): ๓๓-๓๘. 



๑๙๙ 

 

การออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใชพื้นที่บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 

๒๕๓๙ ไดระบุรายละเอียดการใชที่ดินบริเวณเขตอุทยานประวัติศาสตรใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษ 

เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย โดยระบุไววา “ใหใชประโยชนเพื่อสงเสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรม และสถาปตยกรรมทองถิ่น อุตสาหกรรม หัตถกรรม การทองเที่ยว การอยูอาศัย การ

อนุรักษโบราณสถาน โบราณคดี ประวัติศาสตร  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือ

สาธารณประโยชน...”๑ ซึ่งสอดคลองกับความมุงหมายของโครงการอนุรักษและพัฒนานคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา นอกจากนั้น ยังหามใชประโยชนในที่ดินตามที่กําหนด อาทิ โรงแรม 

สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม  

นอกจากกําหนดการใชที่ดินในเขตอุทยานประวัติศาสตรแลว ยังไดกําหนดการใช

ที่ดินบริเวณโดยรอบเขตอุทยานประวัติศาสตร ใหมีระดับปริมาณการใชพื้นที่ใหมีความหนาแนนนอย 

เพื่อทําหนาที่เปนเสมือนแนวกันชนระหวางเขตอุทยานประวัติศาสตร กับเขตที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง และที่ดินประเภทพาณิชยกรรม และที่อยูอาศัยหนาแนนมากตามลําดับ  

กฎหมายฉบับนี้ หนวยงานปกครองในทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย เทศบาลเมืองนครศรี

อยุธยา และเทศบาลตําบลอโยธยาเปนหนวยงานที่จะทําหนาที่กํากับดูแล ดังนั้นการควบคุมการใช

พื้นที่ในเกาะเมืองและปริมณฑลไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานปกครอง

ดวย จึงจะสามารถควบคุมการใชพื้นที่ใหเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ได 
๑.๓.๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่อยูภายใตอํานาจของกรมโยธาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยหลักแลวกฎหมาย

ฉบับนี้มีความมุงเนนเพื่อกําหนดและควบคุมอาคารใหไดมาตรฐานการกอสราง แข็งแรง ปลอดภัย 

รักษาส่ิงแวดลอมและผังเมือง โดยมีหนวยงานปกครองในทองถิ่นเปนผูควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย 

สําหรับการออกกฎกระทรวงเพื่อบังคับใชในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

ปริมณฑลนั้น สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา หรือกรมศิลปากร รวมกับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดอาศัยอํานาจของกฎหมายฉบับนี้มาสนับสนุนโครงการอนุรักษและพัฒนา

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการออกกฎหมาย

ฉบับนี้ เพื่อรางขอกําหนดควบคุมส่ิงกอสรางตาง ๆ ตลอดจนรูปแบบอาคาร และสถาปตยกรรม ใน

บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ใหมีความเหมาะสมกลมกลืนเปนระเบียบ มีความ

ตอเนื่องและเปนเอกลักษณเฉพาะของเมือง ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน พ.ศ.๒๕๔๒ 

                                                  
๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘.  

(๒๕๓๙, ๑๓ มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๐ ก.  หนา ๘-๑๔. 



๒๐๐ 

 

พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดรูปทรงของอาคารตาง ๆ ภายในเกาะเมืองและปริมณฑล

ใหมีหลังคาเปนลักษณะทรงจ่ัว ทรงปนหยา หรือทรงไทยเทานั้น โดยกําหนดขนาด ความสูง ความ

หนาแนนของอาคาร ในบริเวณตาง ๆ ใหมีความลดหล่ันแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 

โดยกําหนดไว ๔ พื้นที่ดังนี้ คือ 

พื้นที่ ๑ เปนบริเวณที่จัดเปนพื้นที่สําคัญสูงสุด คือครอบคลุมพื้นที่ที่มีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตร ประกอบดวย เขตอุทยานประวัติศาสตรตลอดจนบริเวณโดยรอบ กลุมโบราณสถาน

บริเวณคลองสระบัวทางตอนเหนือ กลุมโบราณสถานบริเวณวัดพนัญเชิง-หมูบานชาวตางชาติ ทาง

ตอนใต และกลุมโบราณสถานบริเวณเทศบาลตําบลอโยธยาทางดานตะวันออกนอกเกาะเมือง โดย

กําหนดใหสามารถสรางอาคารที่พักอาศัยมีความสูงไดไมเกิน ๘ เมตร สวนอาคารราชการหรือองคการ

ของรัฐ จํากัดความสูงจากพื้นถึงฝาเพดานใหไมเกิน ๑๒ เมตร เปนตน 

พื้นที่ ๒ เปนพื้นที่บริเวณแหลงที่อยูอาศัยแบบหนาแนนนอยตามพระราชบัญญัติผัง

เมือง ที่ใชเปนพื้นที่กันชนระหวางเขตอุทยานประวัติศาสตร กับเขตพาณิชยกรรม ไดกําหนดความสูง

ของอาคารตาง ๆ ใหมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  

พื้นที่ ๓ สวนหนึ่งคือพื้นที่บริเวณยานพาณิชยกรรมในเกาะเมือง คือยานตลาดหัวรอ

และตลาดเจาพรหม ทางดานทิศตะวันออกของเกาะเมือง ไดกําหนดความสูงของอาคารไวไมเกิน ๑๕ 

เมตร 

และพื้นที่ ๔ พื้นที่สวนหนึ่งคือบริเวณริมถนนโรจนะ ที่กําหนดความสูงเบ้ืองตนไวไม

เกิน ๑๕ – ๓๐ เมตร ตามระยะถอยรนจากแนวถนน เปนตน๑ 

การออกกฎหมายเพื่อควบคุมลักษณะ และความสูงของส่ิงกอสรางบริเวณเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงมาตรการในการรักษาบรรยากาศของความเปน

เมืองประวัติศาสตร ที่มีสวนในการรักษาคุณคาความสําคัญ และความโดดเดนของโบราณสถาน ให

กลมกลืน และสอดคลองไปกับเอกลักษณทางสถาปตยกรรมของทองถิ่น ไมใหมีส่ิงกอสรางอ่ืนใด ที่มี

ขนาดและความสูง เทียบเทียมหรือมากกวาความสูงของโบราณสถาน โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งมีรอง

ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประธาน กรมศิลปากร เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา และ

หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ เปนกรรมการ ทําหนาที่กําหนดความสูงและรูปแบบสถาปตยกรรมของ

อาคารที่จะสรางข้ึนในบริเวณตาง ๆ 

 

                                                  
๑กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒.  

(๒๕๔๒, ๕ กรกฎาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๘ ก.  หนา ๑-๙. 



๒๐๑ 

 

 
 

ภาพประกอบ ๒๙ แผนที่แสดงเขตควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๒* 

 

ที่มา: กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒.  (๒๕๔๒, ๕ กรกฎาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๘ ก.  หนา 

๑-๙. 
 

                                                  
*ปรับปรุงจากแผนที่ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒. โดยเนนลวดลายแสดงพื้นที่บริเวณตาง ๆ ใหมีความชัดเจนขึ้น 



๒๐๒ 

 

๑.๓.๒.๓ พระราชบัญญัติโบราณสถาน  
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ เปนกฎหมายหลักที่กรมศิลปากรใชในการอนุรักษและคุมครอง

โบราณสถาน ซึ่งไดใหอํานาจแกกรมศิลปากร สามารถกําหนดพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร

และโบราณคดี ใหเปนเขตโบราณสถาน ดังที่กรมศิลปากรไดประกาศพื้นที่ภายในเกาะเมือง จํานวน 

๑,๘๑๐ ไร เปนเขตโบราณสถานไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เพื่อจัดใหเปนอุทยานประวัติศาสตร ที่จะทําให

อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจส่ังระงับและร้ือถอนส่ิงปลูกสรางในเขตโบราณสถานโดยมิไดรับอนุญาตได

ดังที่เคยนําเสนอแลว  

ซึ่งในระยะที่ดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

กรมศิลปากรไดอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับนี้ กําหนดเขตโบราณสถานภายในเกาะเมือง

นอกเหนือจากที่ประกาศแลวอีกเปนพื้นที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไร ใน เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๐ “เพื่อทํา

การอนุรักษและพัฒนาใหเหมาะสมกับการที่นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไดรับการยกยองให

เปนมรดกโลก”๑ จึงทําใหพื้นที่ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเปนเขตโบราณสถาน อยางไรก็

ตาม ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยายังสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญได โดยอยูในความควบคุมดูแล

ตามอํานาจของกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะการจะปลูกสรางอาคารใด ๆ ในบริเวณเกาะเมือง จะตอง

ดําเนินการขออนุญาตตามขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมส่ิงปลูกสราง การควบคุมกิจกรรม การใช

พื้นที่ ขนาด ความสูง และรูปแบบอาคาร ซึ่งไดมีการประกาศของกรมศิลปากรเร่ืองหลักเกณฑและ

วิธีการยื่ น เ ร่ืองราวเพื่ อขออนุญาตปลูกสร างอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเ มือง

พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๔๐๒ อันเปนประกาศที่มีเนื้อหาขอบังคับคลายคลึงกับพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทยท่ีควบคุมดูแลโดยสํานักงานเทศบาล โดยที่อธิบดีกรมศิลปากร

ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนผูมีอํานาจเก่ียวกับการออกหนังสือ

อนุญาตกอสรางอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาแทนอธิบดีกรมศิลปากร๓  

 

                                                  
๑ประกาศกรมศิลปากร เร่ืองกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานเพิ่มเติม.  (๒๕๔๐, ๒๑ มกราคม).   

ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง.  หนา๔๐. 
๒กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐, ๑๙ กุมภาพันธ).  ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการย่ืน

เรื่องราวเพ่ือขออนุญาตปลูกสรางอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา. 
๓กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐, ๑๙ กุมภาพันธ).  คําส่ังกรมศิลปากรที่ ๑๒๔/๒๕๔๐ เรื่อง มอบอํานาจให

ผูวาราชการจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากรในสวนที่เกีย่วของกับการ
ออกหนังสืออนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา. 



๒๐๓ 

 

 
 

ภาพประกอบ ๓๐ พื้นที่ประกาศเขตที่ดินโบราณสถานเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

ที่มา: ประกาศกรมศิลปากร เร่ืองกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานเพิ่มเติม.  (๒๕๔๐, ๒๑ 

มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง.  หนา๔๐. 

 

ดังนั้น การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร หรือสถานที่ในบริเวณเกาะเมือง และ

ปริมณฑลนั้น จะตองมีการพิจารณาดวยกฎหมายหลายฉบับ ทั้งกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุม

อาคารที่ดูแลรับผิดชอบโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงก็คือเทศบาล และกฎหมายเกี่ยวกับ

โบราณสถาน ที่ควบคุมดูแลโดยกรมศิลปากร และผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอํานาจ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร  

มาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติข้ึนมาเพื่อสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน ตาม

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาเหลานี้ สามารถสะทอนความ

ตระหนักของสังคมในการอนุรักษโบราณสถานไดเปนอยางดี แตขณะเดียวกัน มาตรการเหลานี้ยอม

ตองสงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนเมืองดวยเชนกัน  
 

๒.การอนุรักษโบราณสถานและการดําเนินโครงการนครประวัติศาสตร 
การที่รัฐบาลอนุมัติโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.

๒๕๓๖ ทําใหในระยะนี้ มีการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานทั้งในเกาะเมืองและปริมณฑล ตลอดจน

การสงวนรักษาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนโดยรอบบริเวณโบราณสถาน รวมทั้งมีการจัดการดาน 

ตาง ๆ เชน ดานการบริการวิชาการและการทองเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยาน



๒๐๔ 

 

ประวัติศาสตร และบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดวยการจัดสรรงบประมาณที่มากข้ึน และ

มีการระดมนักวิชาการในสาขาตาง ๆ เขาแกไขและจัดการปญหา ประกอบกับไดรับความสนับสนุน

จากองคกรเอกชนหลายราย ในการชวยสมทบทุนอนรัุกษโบราณสถาน และชวยเผยแพรประชาสัมพันธ

โครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง จึงมีสวนทําใหสังคมเกิด

ความสนใจ และตระหนักตอการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน 

ดังนั้น ชวงนครประวัติศาสตร-มรดกโลกน้ี จึงเปนชวงเวลาสําคัญสําหรับการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ใหไดรับการดูแลรักษามากยิ่งข้ึน และใน

ขณะเดียวกันยอมมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนเมืองมากข้ึนดวย ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเร่ืองการ

อนุรักษโบราณสถานและการดําเนินโครงการนครประวัติศาสตร เพื่อใหทราบวาในระยะนี้มีการ

ดําเนินการอนุรักษโบราณสถานอยางไร และประสบความสําเร็จเพียงใด แลวจึงจะนําเสนอการพัฒนา

ชุมชนเมืองไวในลําดับตอไป 
๒.๑ การอนุรกัษโบราณสถาน บริเวณเกาะเมืองและปริมณฑล 
การอนุรักษโบราณสถาน ภายใตการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยานั้น จัดอยูในแผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตรและโบราณสถาน ที่มีเปาหมาย

ดําเนินการอนุรักษ ตกแตง ซอมแซม ปฏิสังขรณโบราณสถาน และภูมิทัศนในเขตโบราณสถาน ๙๕ 

แหง ในอุทยานประวัติศาสตรประวติัศาสตร รวมทั้งโบราณสถานในพื้นที่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร

ที่สมควรไดรับการดูแลรักษาอยางเรงดวน เพื่อมิใหทรุดโทรมจนกอใหเกิดความเสียหาย๑  

การอนุรักษโบราณสถานภายใตโครงการนี้ ทําใหกรมศิลปากรไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ในการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานเปนจํานวนมากข้ึน โดยไดรับงบประมาณงวดแรกใน

ปงบประมาณ ๒๕๓๗ เปนจํานวนเงิน ๓๐ ลานบาท และตลอดระยะเวลาการดําเนินการในแผนงานนี้ 

กรมศิลปากรไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน ๔๙๘.๘๒ ลานบาท ซึ่งเกือบเต็มวงเงินที่เสนอ

ไวคือ ๕๓๐.๖๑ ลานบาท๒ และสามารถดําเนินการอนุรักษโบราณสถานตาง ๆ ทั้งขนาดใหญ และ

ขนาดเล็กที่ต้ังอยูในเกาะเมืองและปริมณฑลไดอยางทั่วถึง  

กรมศิลปากร ดําเนินการบูรณะ ขุดแตง และบํารุงรักษาโบราณสถาน รวมทั้งตกแตงภูมิทัศน

บริเวณโบราณสถานตาง ๆ โดยเนนโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร และนอกเขตอุทยาน

ประวัติศาสตรที่มีความจําเปนตองอนุรักษอยางเรงดวน ทั้งอนุรักษโบราณสถานที่ต้ังอยูเปนแหง ๆ เชน 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๕๑.  
๒สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (๒๕๕๔).  รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและ

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกของไทยของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยววุฒิสภา.  หนา๒๐. 



๒๐๕ 

 

วัดพุทไธศวรรย เจดียภูเขาทอง และอนุรักษโบราณสถานที่มีพื้นที่ตอเนื่องกัน อาทิ กลุมโบราณสถาน

บริเวณพระราชวังโบราณและบึงพระราม กลุมโบราณสถานบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร กลุม

โบราณสถานบริเวณวัดมหาสมัน และกลุมโบราณสถานบริเวณวัดวรเชษฐาราม เปนตน เพื่อรักษา

ความเปนเอกภาพของพื้นที่ ทําใหโบราณสถานท่ีแมจะมีขนาดเล็กซ่ึงต้ังอยูตามที่ตาง ๆ ในเกาะเมือง 

เชน โบราณสถานวัดอุโบสถ วัดวังไชย วัดมหาสมัน วัดเจาพรามณ วัดสังขแท วัดสังขทา ตางไดรับการ

อนุรักษตามหลักการโบราณคดี คือการดูแลรักษา ขุดแตงโบราณสถาน เสริมความมั่นคง และปรับ

สภาพภูมิทัศนโดยถางวัชพืชบริเวณโดยรอบ จึงทําใหโบราณสถานดูมีคุณคามากข้ึน 

นอกจากการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานในสวนของกรมศิลปากร ซึ่งเปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบหนาที่นี้โดยตรงแลว ในชวงระยะนี้ยังมีหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐโดยเฉพาะการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย และเอกชนหลายราย สนับสนุนเงินในการดําเนินงานอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความมีสวนรวมของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดเปนอยางดี โดยการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย ใหความสนับสนุนโครงการอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เพื่อสงเสริมใหจังหวดั

พระนครศรีอยุธยาเปนเมืองทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และรักษาไวใหสมฐานะของแหลงมรดกโลก๑ 

ไดแก การสมทบงบประมาณอนุรักษโบราณสถานประกอบดวย การบูรณะวัดธรรมิกราช วัดไชยวัฒนา

ราม ฟนฟูเพนียดคลองชางและพิธีคลองชาง ปรับปรุงคุมขุนแผน สนับสนุนการกอสรางสํานักงาน

อุทยานประวัติศาสตร รวมทั้งประดับโคมไฟสาดสองโบราณสถานเพื่อการทองเที่ยวในยามคํ่าคืน 

บริเวณวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม และวัดพระศรีสรรเพชญ เปนจํานวนเงินรวมกันหลายสิบ

ลานบาท* และในป ๒๕๔๒ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยยังไดจัดสรรงบประมาณจากโครงการเงินกู

เพื่อพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ใหแกกรมศิลปากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหนาวิหารพระ

มงคลบพิตร๒ ที่สามารถสะทอนใหเห็นวา ในระยะนี้โบราณสถานไดมีบทบาทเปนทรัพยากรทางการ

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชาติ และโดยเฉพาะการที่นครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยามีฐานะเปนแหลงมรดกโลกดวยนัน้ เปนจุดขายสําคัญในการสงเสริมการทองเทีย่วได

เปนอยางดี จนไดรับความสนับสนุนในการอนุรักษโบราณสถานและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี เพื่อ

                                                  
๑ดวงดาว สุวรรณรังษี.  (๒๕๓๖, ตุลาคม).  จากบรรณาธิการ.  อสท.  ๓๔(๓): ไมมีเลขหนา. 

*การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุนโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  

ตามขอมูลที่ปรากฏเฉพาะในชวงระหวาง พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๓๖ เปนจํานวนเงิน ๓๘.๖๕ ลานบาท และใน พ.ศ.

๒๕๔๒ อีกจํานวนหนึ่ง ดูใน ดวงดาว สุวรรณรังษี.  (๒๕๓๖, ตุลาคม).  จากบรรณาธิการ.  อสท.  ๓๔(๓): ไมมีเลข

หนา. 
๒เอนก สีหามาตย.  (๒๕๔๔).  บทบาทการอนุรกัษโบราณสถานของกรมศิลปากร.   

ภาคนิพนธ ร.ม. (รัฐศาสตร).  หนา ๕๘. 



๒๐๖ 

 

ดึงดูดนักทองเที่ยว ชวยสรางเสริมเศรษฐกิจการทองเที่ยวใหแกทองถิ่นและประเทศ ดังมีการคาดการณ

วาจะมีนักทองเที่ยวมาชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยามากถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ คนตอป ใน 

พ.ศ.๒๕๔๔๑  

สวนการสนับสนุนโครงการนครประวัติศาสตรของภาคเอกชนน้ัน ไดมีเอกชนหลายรายเขา

รวมสมทบงบประมาณในการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งแสดงถึงความรวมมือที่ภาคเอกชนใหกับภาครัฐ 

อาทิ สถาบันส่ิงแวดลอมไทย ซึ่งมีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธานกรรมการนักธุรกิจเพื่อ

ส่ิงแวดลอมไทย ไดจัดโครงการสนับสนุนการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร “รวมใจอนุรักษ

อยุธยามรดกโลก” สนับสนุนงบประมาณการบูรณะขุดแตงและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณวัดขุน

แสน และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘๒ สวนบริษัทกรุงเทพประกันภัย สนับสนุนเงินทุน 

บูรณะเจดียภูเขาทอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีความมุงหมายเพื่อรวมรักษามรดกทางวฒันธรรมของชาติ 

และบริษัทมอนซานโตไทยแลนด  ไดสนับสนุนโครงการบูรณะโบราณสถานวัดวรเชษฐารามในป พ.ศ. 

๒๕๓๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และกระตุนจิตสํานึกรักษแหลง

โบราณสถาน๓ เปนตน  

การเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถานของภาคเอกชนดังที่ไดกลาวเปนตัวอยางนี้ 

ไดสะทอนใหเห็นวา ภาคเอกชนไดตระหนักในความสําคัญแกการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน โดยไมถือเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐเพียงฝาย

เดียว ทําใหภาพรวมของการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลมี

ทิศทางที่ดีข้ึน และแมวางานอนุรักษโบราณสถานมิไดสําเร็จสมบูรณใน พ.ศ.๒๕๔๔ แตก็มีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่องในระยะเวลาตอมา 
๒.๒ การอนุรกัษฟนฟูภูมทิัศนรอบโบราณสถาน 
การอนุรักษตัวโบราณสถานดังที่นําเสนอแลวนั้น เปนงานที่กรมศิลปากรสามารถดําเนินการ

ไดอยางเต็มอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน แตในการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนและ

สภาพแวดลอมโดยรอบโบราณสถานมักประสบปญหา เนื่องจากขณะนั้นยังมีชุมชนและสถานที่

ราชการต้ังอยูตามพื้นที่โบราณสถานที่สําคัญ กรมศิลปากรจึงยังไมสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก 

เพราะจะตองประสานงานและหารือกับหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมธนารักษซึ่งรักษา

                                                  
๑สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (๒๕๕๔).  รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและ

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกของไทยของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยววุฒิสภา.  หนา ๔๙. 
๒สถาบันส่ิงแวดลอมลอมไทยรวมอนุรักษกรุงเกา.  (๒๕๓๘).  สารกรมศิลปากร.  ๘(๓-๔): ๔-๕. 
๓อารีพร อํานวยกิจเจริญ.  (๒๕๓๕).  กรมศิลปากรมอบเงินสองลานบาทเศษ เพ่ือบูรณะวัดวรเชษฐาราม 

จ.อยุธยา.  สารกรมศิลปากร.  ๕(๖): ๒-๓. 



๒๐๗ 

 

ผลประโยชนในที่ดินราชพัสดุ กรมศาสนาที่รักษาผลประโยชนในที่วัดราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และเทศบาลที่มีหนาที่ปกครองทองถิ่น รวมทั้งสวนราชการตาง ๆ ที่ครอบครองที่ดินอยู  

ฉะนั้น เมื่อยังไมสามารถดําเนินงานตามแผนงานบูรณะ ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน 

ที่จะตองฟนฟูบรรยากาศและสภาพแวดลอมของเมือง ใหเห็นทัศนียภาพและบรรยากาศของเมือง

ประวัติศาสตรได จึงสงผลทําใหโบราณสถานบางแหงตกอยูในสภาพเสื่อมโทรม และมีชุมชนอาศัยอยู

ในบริเวณโบราณสถาน อาทิ โบราณสถานวัดขุนแสน ปอมเพชร ยานวัดวรโพธ์ิ วัดญาณเสน วัด

พลับพลาชัย วัดสุวรรณาวาส วัดราชประดิษฐาน วัดวรเชษฐาราม เปนตน  

ตัวอยางสภาพความเส่ือมโทรมของโบราณสถานที่ปรากฏเปนปญหาอยูในขณะนั้น เชน วัด

ขุนแสน ที่ต้ังอยูในบริเวณชุมชนตลาดหัวรอ มีชาวบานสรางบานเรือนรุกลํ้า อยูรายรอบองคเจดีย

ประธานจนเต็มพื้นที่ของวัด บางสรางเรือนครอมตัวโบราณสถาน บางนําตะปูตอกยึดตัวบานไวกับ

โบราณสถาน๑ ประกอบกับเจดียประธานมีสภาพทรุดโทรม เกิดรอยแยกและทรุดตัวจนอาจเกิด

อันตรายแกผูอยูอาศัยบริเวณนั้น๒ ซึ่งไมสอดคลองกับสถานะความเปนแหลงมรดกโลกของนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ที่ยังไมสามารถจัดการรักษาโบราณสถานและพื้นที่โดยรอบ

โบราณสถานได  

ดังนั้น การรุกลํ้าโบราณสถานของประชาชน จึงเปนประเด็นหนึ่งที่ถูกส่ือมวลชน และ

นักวิชาการ หยิบยกข้ึนมาวิพากษวิจารณอยางหนัก จนเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดกระแสขาวครึกโครมวา

องคการยูเนสโกจะถอดถอนนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาออกจากบัญชีแหลงมรดกโลกในชวง 

พ.ศ.๒๕๓๗ ทําใหการอนุรักษโบราณสถานในระยะนี้ กรมศิลปากรและหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จึงจําเปนตองรวมกันดําเนินการอนุรักษฟนฟูโบราณสถานที่ถูกรุกลํ้าโดยชุมชน

อยางจริงจัง โดยมีแผนการโยกยายบานเรือนที่สรางอยูในบริเวณโบราณสถาน จํานวน ๔๐๐ หลังคา

เรือน ตามแผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  

ภายในระยะโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร  ชวงที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๔)

สามารถเร่ิมดําเนินการอนุรักษฟนฟูบริเวณโบราณสถานและภูมิทัศนบริเวณอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา และโยกยายบานเรือนที่สรางอยูในบริเวณโบราณสถานไดหลายแหง ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

                                                  
๑มรดกโลก-นครประวัติศาสตรอยุธยา แผนยาย ‘๒,๕๐๐ หลังคา’ ประเดิมดวย ๑๑ หลัง วัดขุนแสน.  

(๒๕๓๘, ๒๗ มิถุนายน).  สยามรัฐ.  หนา ๑๗, ๒๓. 
๒สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๙, ธันวาคม).  โบราณสถานวัดขุนแสน

และวัดใหมไชยวิชิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  สารกรมศิลปากร.  ๙(๑๒): ๑๔-๑๗. 



๒๐๘ 

 

๒.๒.๑ การอนุรักษฟนฟูโบราณสถานวัดขุนแสน  
วัดขุนแสนเปนวัดสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับราชวงศจักรี ซึ่งต้ังอยูบริเวณชุมชน

หนาแนน จึงทําใหมีการรุกลํ้าโบราณสถานมาเปนเวลานาน กรมศิลปากรซึ่งไดรับความสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนคือ  สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและความรวมมือจากหนวยงานตาง  ๆ  เชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เทศบาล กรมศาสนา ไดเขามาดําเนินการอนุรักษฟนฟูโบราณสถานวัดขุนแสน ใน 

พ.ศ.๒๕๓๘๑ จึงไดดําเนินการโยกยายชาวบานที่อาศัยอยูรายรอบโบราณสถาน จํานวน ๑๑ ครัวเรือน 

โดยมีการชดเชยหลังคาละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พรอมทั้งมอบเกียรติบัตร๒ และเตรียมพื้นที่บริเวณวัดซอง 

(ราง) ที่ไดมีการวางผัง และเตรียมระบบระบายน้ําเสียไว เปนพื้นที่รองรับการโยกยาย โดยกรมศิลปากร

ไดรับออกแบบแปลนบาน ๓ แบบ และใหชาวบานเลือกแบบแปลนตามความตองการ๓  

เมื่อโยกยายชาวบานออกจากบริเวณวัดขุนแสนแลว กรมศิลปากรจึงดําเนินการอนุรักษ

โบราณสถานวัดขุนแสนใหมั่นคงแข็งแรงตามหลักการโบราณคดี๔ และปรับสภาพภูมิทัศน วางระบบ

ระบายน้ํา ติดต้ังปายแนะนําโบราณสถาน ปลูกพันธุไมตาง ๆ จัดมานั่ง ใหเปนสถานที่พักผอนของคน

ในชุมชนละแวกนั้น  

การอนุรักษฟนฟูโบราณสถานวัดขุนแสนคร้ังนี้ เปนการเร่ิมตนการพัฒนาและปรับปรุง

ชุมชนที่สรางทับและเบียดบังทัศนียภาพของโบราณสถาน ซึ่งเปนปญหาตอการอนุรักษโบราณสถาน

มานาน ใหสามารถจัดการไดอยางสําเร็จลุลวงเปนที่แรก เนื่องจากการดําเนินงานในระยะนี้ไดรับความ

สนับสนุนจากหลายภาคสวน  ทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทําใหสามารถฟนฟูโบราณสถาน

จนเปนระเบียบเรียบรอย และเปนสถานที่พักผอนของผูคนในชุมชนได ซึ่งเปนการจัดระเบียบเพื่อให

สามารถพัฒนาแบบยั่งยืนตอไป 

 

 

 

                                                  
๑รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรรวมแถลงขาวปญหาโบราณสถานวัดรางใน

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอย ุธยา.  (๒๕๓๙, มกราคม).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๑): ๑๐-๑๑. 
๒มรดกโลก-นครประวัติศาสตรอยุธยา แผนยาย ‘๒,๕๐๐ หลังคา’ ประเดิมดวย ๑๑ หลัง วัดขุนแสน.  

(๒๕๓๘, ๒๗ มิถุนายน).  สยามรัฐ.  หนา ๑๗, ๒๓. 
๓รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรรวมแถลงขาวปญหาโบราณสถานวัดรางใน

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอย ุธยา.  (๒๕๓๙, มกราคม).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๑): ๑๐-๑๑. 
๔สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๙, ธันวาคม).  โบราณสถานวัดขุนแสน

และวัดใหมไชยวิชิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  สารกรมศิลปากร.  ๙(๑๒): ๑๔-๑๗. 



๒๐๙ 

 

๒.๒.๒ การปรับปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร และคุม
ขุนแผน 

บริเวณวิหารพระมงคลบพิตร เปนสถานที่สําคัญสูงสุดของอุทยานประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ จึงทําใหบริเวณหนาวิหารพระมงคลบพิตรซ่ึงนอกจากจะเปนลานจอดรถที่เนืองแนนแลว 

ยังมีรานคาจําหนายสินคาของที่ระลึกและอาหารบริการนักทองเที่ยวดวย แตยังขาดการจัดการและ

บํารุงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีสภาพเปนแหลงทองเที่ยวที่เส่ือมโทรม รวมทั้งขาดส่ิงอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียว และยังมีบานเรือน ต้ังอยูในบริเวณนั้น จํานวน ๖๐ หลังคาเรือน ทําให

สูญเสียทัศนียภาพบริเวณแหลงโบราณสถาน 

ดังนั้น หนวยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย กรมศิลปากร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนครศรีอยุธยา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสวนราชการที่

เกี่ยวของ ไดรวมกันแกไขปญหาการจัดการพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อร้ือฟนสภาพทางกายภาพของ

โบราณสถาน และบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยใชเงินกูจากโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยว (OECF) จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จํานวนเงินทั้งส้ินประมาณ ๓๑๘ ลานบาท 

เปนการสมทบการอนุรักษและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานซ่ึงมีฐานะเปนแหลงมรดกโลก๑ 

คณะทํางานไดมีการประชุมรวมกับผูประกอบการรานคา และประชาชนที่อาศัยอยูใน

บริเวณนั้น เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขตามความตองการที่ผูคาและประชาชนเสนอ โดยไดดําเนินการ

โยกยายบานเรือนจํานวน ๖๐ หลัง และรานคาบริเวณดานหนาวิหารพระมงคลบพิตร จํานวนประมาณ 

๑๒๐ ราน เพื่อไปกอสรางใหมยังบริเวณดานขางวิหารพระมงคลพิตร ทางดานทิศใตนอกแนวเขต

บริเวณโบราณสถาน โดยสรางเปนอาคารรานคาซึ่งมีหลังคาทรงไทยอยางเปนระเบียบ สวนบานเรือน

จํานวน ๖๐ หลังคาเรือนที่ปลูกสรางในบริเวณนั้น กรมศิลปากรไดจายคาชดเชยและจัดหาพื้นที่

กอสรางบานให พรอมกับขยายระบบไฟฟา ระบบประปา และโทรศัพทตามขอตกลงที่ทํารวมกัน  

นอกจากนั้น กรมศิลปากรไดยายลานจอดรถนักทองเที่ยว ที่เดิมอยูบริเวณดานหนาวิหาร

พระมงคลบพิตร ไปไวบริเวณดานหลังวิหาร และปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศน ตลอดจน

ดําเนินการสํารวจ ขุดคนทางโบราณคดี และร้ือฟนแนวโบราณสถาน จนสามารถเปดใหใชอยางเปน

ทางการไดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔๒  
 
 

                                                  
๑เอนก สีหามาตย.  (๒๕๔๔).  บทบาทการอนุรกัษโบราณสถานของกรมศิลปากร.  หนา ๖๐. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๖๒. 



๒๑๐ 

 

๒.๒.๓ การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงพระราม  
ในชวงโครงการนครประวัติศาสตร กรมศิลปากรไดเขามาดําเนินการปรับปรุงบริเวณบึง

พระราม* เมื่อป ๒๕๓๙ โดยดําเนินการร้ือฟนถนนหนาวัดพระรามที่ผานสูบริเวณใจกลางบึงพระราม 

และจัดภูมิทัศนบริเวณบึงพระรามใหเปนสวนสาธารณะสําหรับพักผอน  และใหความรูทาง

ประวัติศาสตร โบราณคดี รวมทั้งจัดพื้นที่สําหรับบริการอาหารเสียใหมอยางเปนระเบียบ๒ พรอมทั้งจัด

ใหมีลานอเนกประสงคสําหรับทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเมือง  

ภายหลังจากการปรับปรุงสวนสาธารณะบึงพระราม ทําใหมีสภาพภูมิทัศนสวยงามข้ึน มี

การปรับปรุงทางเดินและสะพานใหมั่นคงแข็งแรง สามารถเดินเขาไปชมโบราณสถานตาง ๆ ในบริเวณ

บึงพระรามไดสะดวกข้ึน แตทวา ประชาชนในทองถิ่นกลับไมนิยมมาพักผอนบริเวณสวนสาธารณะบึง

พระรามดังเดิม เนื่องจากไมมีการใหบริการรานคา และการบริการอื่น ๆ รวมทั้งไมมีเจาหนาที่ดูแล 

รักษาความเปนระเบียบเรียบรอย และความปลอดภัย จึงทําใหสวนสาธารณะบึงพระราม มีสภาพรก

รางและไมปลอดภัย ซึ่งเปนผลกระทบตอชุมชนเมืองอีกประการหนึ่ง 

นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังดําเนินการอนุรักษและฟนฟูภูมิทัศนบริเวณโบราณสถานแหง

อ่ืน ๆ อีกประกอบดวย ปอมเพชร** วัดญาณเสน วัดพลับพลาชัย วัดสุวรรณาวาส วัดราชประดิษฐาน 

                                                  
*บึงพระราม เปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแหงหนึ่ง ไดรับการปรับปรุงใหเปนสถานท่ีพักผอนหยอน

ใจของชาวเมืองอยุธยา ในชวง พ.ศ.๒๕๐๐ แตสภาพเดิมกอนดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนคือ เปนสวนสาธารณะท่ีมี

รานอาหาร รานคา และบริการเรือถีบ แตยังมีการใชพื้นท่ีอยางไมเปนระเบียบ เชน มีรานอาหารตั้งอยูใกลกับ

โบราณสถาน (วัดหลังคาดํา) ที่นอกจากจะทําใหเสียภูมิทัศนบริเวณโบราณสถานแลว ยังไมมีการจัดการรานอาหาร

อยางถูกสุขลักษณะ ดังมีการทิ้งขยะมูลฝอยและเศษอาหารลงในบึงนํ้า๑ ดูใน ชลฎา ใจธรรมและคณะ.  (๒๕๓๗).  

รายงานผลกระทบของสภาพเสนทางคมนาคมตอสถานที่ทองเที่ยวในอําเภอพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๖๔. 
๒กรมศิลปากรปรับปรุงบึงพระรามอยุธยา.  (๒๕๓๙, มีนาคม).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๓): ๕-๖. 

**ปอมเพชร เปนปอมปราการโบราณ ซึ่งต้ังบริเวณแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําปาสักบรรจบกัน ซึ่งเคยเปน

ยานการคาทางเรือแหงใหญ บริเวณโดยรอบปอมเพชรจึงมีชุมชนที่ประกอบอาชีพประดาน้ําหาของโบราณวัตถุ เขา

มาสรางบานเรือนอาศัยอยูโดยรอบ และบริเวณใกลเคียงกันนั้นเปนที่ต้ังของสํานักงานปาไมจังหวัด ซึ่งในการปรับปรุง

สภาพภูมิทัศนบริเวณปอมเพชรนั้น กรมศิลปากรไดวางแผนอนุรักษปอมเพชรมาต้ังแต พ.ศ.๒๕๓๖ และเร่ิม

ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๓๗๓ โดยขอใชที่ดินราชพัสดุที่เคยเปนสํานักงานปาไมจังหวัด จํานวน ๑ ไร ๙๗ 

ตารางวา และมีการโยกยายบานเรือนออกจากบริเวณโบราณสถาน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ 

จัดเปนสวนสาธารณะรมร่ืนและเปนระเบียบ ดูใน กรมศิลปากรทุม ๓๐ ลาน พัฒนานครประวัติศาสตรอยุธยา.  

(๒๕๓๖).  สารกรมศิลปากร.  ๖(๑๐): ๔-๕. 



๒๑๑ 

 

กลุมโบราณสถานบริเวณวัดวรโพธ์ิ วัดวรเชษฐาราม และวัดกุฎีดาว* เปนตน๑  ซึ่งการอนุรักษและฟนฟู

ภูมิทัศนบริเวณโบราณสถานแตละแหง จําเปนตองดําเนินการโยกยายบานเรือนที่ปลูกสรางอยูใน

บริเวณโบราณสถานออกไป เพื่อรักษาภูมิทัศน และความเปนเอกภาพของแหลงโบราณสถานใหมี

ความตอเนื่องกัน และนอกจากโยกยายบานเรือนประชาชนแลว ก็ปองกันมิใหมีผูมาปลูกสราง

บานเรือนอีก รวมทั้งวางมาตรการควบคุมการกอสรางอาคารบริเวณอุทยานประวัติศาสตรและพื้นที่

โดยรอบเพ่ือรักษาภูมิทัศนของเมืองประวัติศาสตร และดําเนินการอยางตอเนื่อง แมลวงเลยกําหนด

ส้ินสุดการดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๑ ใน พ.ศ.

๒๕๔๔ ก็ตาม 

สวนบานเรือนของผูที่ถูกโยกยายออกไปจากบริเวณโบราณสถานนั้น กรมศิลปากรได

เตรียมพื้นที่รองรับไวบริเวณพื้นที่ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะเมือง จํานวน ๑๒ ไร๒ โดยกรม

ศิลปากรรวมกับกรมทางหลวงและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการกอสรางถนนเล่ียงพระตําหนัก

สิริยาลัย๓ ผานเขาไปในพื้นที่รองรับนี้ ซึ่งนอกจากจะชวยลดความคับค่ังของการจราจรบริเวณหนาพระ

ตําหนักแลว ยังสอดคลองตามแผนโครงการนครประวัติศาสตร ที่จะสรางระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เขาไปในพื้นที่ซึ่งเตรียมรองรับการโยกยายบานเรือนประชาชน 

ดังนั้น จะเห็นวาในระยะนี้ มีการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานอยางจริงจัง และ

สามารถดําเนินการโยกยายบานเรือนออกจากบริเวณโบราณสถานไดหลายแหง ซึ่งดานหนึ่งนั้นเปน

ประโยชนตอการอนุรักษโบราณสถานและรักษาภูมิทัศน และบรรยากาศความเปนเมืองประวัติศาสตร

ที่ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลก แตอีกดานหนึ่งก็ยอมสงผลกระทบกระเทือนตอความ

สะดวกสบายของประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแหลงโบราณสถานดวยเชนกัน 

                                                  
*วัดกุฎีดาว เปนโบราณสถานกลุมอโยธยา ซึ่งอยูทางตะวันออกของเกาะเมือง ซึ่งในชวงประมาณกอน 

พ.ศ.๒๕๓๘ มีพระสงฆเขาไปปลูกสรางกุฏิอยูในบริเวณโบราณสถาน กรมศิลปากรจึงรองขอใหพระสงฆที่จําวัดอยู 

ดําเนินการยายและร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกจากบริเวณโบราณสถาน จากนั้นกรมศิลปากรจึงดําเนินการรักษาภูมิ

ทัศน ใหเหมาะสมแกการรักษาโบราณสถานตอไป  ดูใน วัดกุฎีดาวรวมมือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกจากเขต

โบราณสถาน.  (๒๕๓๘).  สารกรมศิลปากร.  ๘(๓-๔): ๔-๕. 
๑มรดกโลก-นครประวัติศาสตรอยุธยา แผนยาย ‘๒,๕๐๐ หลังคา’ ประเดิมดวย ๑๑ หลัง วัดขุนแสน.  

(๒๕๓๘, ๒๗ มิถุนายน).  สยามรัฐ.  หนา ๑๗, ๒๓. 
๒บวรเวท รุงรุจี.  (๒๕๓๙).  อยุธยามรดกโลก งานอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ใน ป พ.ศ.๒๕๓๙.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๓(๕): ๕๑-๕๓. 
๓กรมศิลปากรปรับปรุงบึงพระรามอยุธยา.  (๒๕๓๙, มีนาคม).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๓): ๕-๖. 



๒๑๒ 

 

๒.๓ การร้ือฟนและปรับปรุง ถนน คูคลอง และกําแพงโบราณ 
นอกจากการอนุรักษโบราณสถานและสภาพภูมิทัศนบริเวณอุทยานประวัติศาสตรแลว การ

ร้ือฟนถนนและคูคลอง รวมทั้งแนวกําแพงโบราณ เปนภาระงานที่บรรจุไวในแผนงานพัฒนาและ

ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก ที่ตองมีการดําเนินการทางโบราณคดีกอน เพื่อปองกัน

ความผิดพลาดของขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรและโบราณคดี  

กรมศิลปากรไดดําเนินการร้ือฟนแนวคูคลอง บึง และแนวถนนโบราณ รวมทั้งแนวกําแพง

เมืองโบราณ ประกอบดวย โครงการขุดลอกคลองเมือง คลองแกลบ บึงพระราม และดําเนินการร้ือถอน

ถนนเลียบพระราชวังโบราณดานที่ติดกับวัดธรรมิกราช เพื่อฟนคืนแนวกําแพงพระราชวังทางดานทิศ

ตะวันตก๑ นอกจากจะรักษารองรอยทางประวัติศาสตรแลวยังเปนการลดปริมาณการจราจรในเขต

อุทยานประวัติศาสตรลงดวย  

นอกจากนั้นยังไดปรับปรุงถนนศรีสรรเพชญ ชวงที่มุงสูหนาวัดพระศรีสรรเพชญ และผาน

บริเวณวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ใหมีบรรยากาศใกลเคียงกับอดีต คือ ปรับปรุงถนน ใหมีทางเทา 

ทางจักรยาน และประดับโคมไฟ อยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของเมืองประวัติศาสตร อันเปนการ

ร้ือฟนบรรยากาศในอดีตใหกลับคืนมาอีกคร้ัง  
๒.๔ การใหบริการวิชาการและการทองเท่ียว 
แผนงานบริการวิชาการและการทองเที่ยว เปนแผนงานหนึ่งของโครงการนครประวัติศาสตร 

ที่กําหนดใหจะตองมีศูนยบริการขอมูลดานการทองเที่ยวดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนและ

ส้ินสุดของการทองเที่ยวในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร ที่จะตองมาใชบริการยานพาหนะควบคุมที่

ศูนยบริการขอมูลนี้  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย* ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในแผนงานบริการวิชาการ

และการทองเที่ยว ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่หนวยราชการ

ตาง ๆ ไดยายออกไปทําการ ณ ศูนยราชการแหงใหม ใน พ.ศ.๒๕๓๙ ใหเปนศูนยบริการขอมูลขาวสาร

ดานการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแผนงานบริการและการทองเที่ยว โดยไดศึกษาและ

ออกแบบช้ันบนของอาคารใหเปนหอนิทรรศการทองเที่ยวอยุธยา ที่ใหความรู และความเขาใจ

ภาพลักษณของเมืองพระนครศรีอยุธยาทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งนําเสนอโดยการใชเทคโนโลยีอัน

ทันสมัย และไดเร่ิมเปดใหบริการนักทองเที่ยวใน พ.ศ.๒๕๔๔ เปนตนมา๒  

                                                  
๑การบูรณะโบราณสถานหลังน้ําลด.  (๒๕๓๙, กุมภาพันธ).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๒): ๘-๙. 

*การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดต้ังสํานักงาน  ภาคกลางเขต ๖ อยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๕๑).  พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๑๕. 



๒๑๓ 

 

สวนการใหบริการยานพาหนะควบคุมในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรนั้น ยังดําเนินการไม

สัมฤทธิผล และยังไมสามารถควบคุมยานพาหนะในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรได แตอยางไรก็ดี ได

มีการจัดเตรียมพื้นที่ดานหลังศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว ไวใหเปนลานจอดรถ เตรียมพรอมสําหรับ

การจัดการตามแผนโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาตอไป 
๒.๕ การยายโรงงานอุตสาหกรรม 
โรงงานสุราพระนครศรีอยุธยา ที่กอสรางข้ึนในชวงบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๓ 

นั้น นอกจากเปนปญหากอใหเกิดมลพิษใหแกชุมชนเมืองแลว ยังเปนปญหาตอการจัดการพื้นที่ใน

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร เนื่องจากบริเวณโรงงานสุราเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

เคยเปนพระราชวังหลัง มีวัดสวนหลวงสบสวรรค และเจดียสุริโยทัย ต้ังอยูในบริเวณนั้น จึงจําเปนตอง

ดําเนินการยายโรงงานสุราออกจากเกาะเมือง แตการโยกยายนั้นจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก 

กรมศิลปากรจึงไดบรรจุเร่ืองนี้อยูในแผนงานร้ือยายโรงงานอุตสาหกรรมและปรับการใชพื้นที่ เพื่อรักษา

พื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรและปรับปรุงการใชพื้นที่ใหเหมาะสม๑ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และกรมศิลปากร จึงไดดําเนินการยาย

โรงงานสุราออกจากเกาะเมือง โดยกรมศิลปากร ไดประสานงานกับกรมสรรพสามิต จนกระทั่งหยุดการ

ผลิตลงเมื่อปลายป ๒๕๓๙ และดําเนินการร้ือยายโรงงานออกจากเกาะเมืองใน พ.ศ.๒๕๔๐๒  

เมื่อยายโรงงานสุราออกจากเกาะเมืองแลว กระทรวงการคลังจึงไดอนุญาตใหสํานักงาน

อุทยานประวัติศาสตร หรือกรมศิลปากร สามารถใชที่ดินราชพัสดุบริเวณโรงงานสุรา โดยมีการสงมอบ-

รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ เพื่อใหสามารถเขามาดําเนินการอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่เปน

สวนหนึ่งของเขตอุทยานประวัติศาสตรตอไป๓ 

 

ดังที่ไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุรักษโบราณสถาน และการดําเนินงานในโครงการ

อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยานี้ จะเห็นไดวาหนวยงานตาง ๆ ที่รับผิดชอบใน

แตละแผนงาน ไดมีการดําเนินงานตามแผนโครงการ จนสําเร็จเห็นผลเปนรูปธรรมหลายประการ แต

อยางไรก็ตาม ก็ยังไมสามารถดําเนินการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งเปนระยะเวลา

ส้ินสุดการดําเนินงานโครงการในระยะที่ ๑ เนื่องจากการดําเนินงานแตละข้ันตอนยอมมีปญหาและ

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา  ๓๙. 
๒บวรเวท รุงรุจี.  (๒๕๓๙).  อยุธยามรดกโลก งานอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ใน ป พ.ศ.๒๕๓๙.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๓(๕): ๕๑-๕๓. 
๓กระทรวงการคลัง.  (๒๕๕๒).  พิธีสงมอบ-รับมอบที่ดินราชพัสดุและทรัพยสินโรงงานสุราอยุธยา. 

ส่ือคนเม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒, จาก http://www.mof.go.th/mofweb/mofnews/news43.htm 



๒๑๔ 

 

อุปสรรค ดังที่คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา ไดทําการศึกษาและสรุปไว โดยมีปญหาที่สําคัญ

ดังนี้๑   

ปญหาดานงบประมาณ แมวาแผนงานอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากรจะไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจนเกือบเต็มจํานวนที่ต้ังงบประมาณไว แตแผนงานอ่ืน ๆ กลับไดรับการจัดสรร

งบประมาณไมเต็มที่ ซึ่งบางแผนงานจําเปนตองใชงบประมาณมาก โดยการดําเนินงานทั้งโครงการ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน ๘๖๒.๗๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๐ ของจํานวนงบประมาณ

ทั้งหมดที่เสนอไว คือประมาณ ๒,๙๔๖.๗๕ ลานบาท จึงไมสามารถดําเนินการตามแผนงานและ

นโยบายที่กําหนดไวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ๒ (ตาราง ๒ ) 

ปญหาการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ เนื่องจากการดําเนินงานตาม

แผนงานนั้น จะตองมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานอ่ืน ซึ่งไมสอดคลองกับแผนงาน

การดําเนินงานของโครงการ 

ปญหาการเปลี่ยนแปลงแผนงานหลัก คือ ในการดําเนินงาน มีแผนงานอ่ืนแทรกเขามา

ระหวางการปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก โดยไมสอดคลองกัน ทําใหตองเปล่ียนแปลงแผนงานหลัก จึง

สงผลใหเปาหมายหลักของแผนงานไมบรรลุผลตามที่กําหนดไว เปนตน 

การดําเนินงานดานการอนุรักษโบราณสถาน มิไดยุติลงใน พ.ศ.๒๕๔๔ ยังคงดําเนินงาน

ตอเนื่องมาโดยตลอด แมวาจะมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ เชน สถานการณความเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองของประเทศที่มีผลตอการดําเนินงาน สงผลใหคณะกรรมการบริหารงานและควบคุมโครงการ

อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรีไมพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการเม่ือหมดวาระ ทําใหการดําเนินงานเปนไปในลักษณะ

แกปญหาเฉพาะเร่ืองเปนคร้ังคราว และการดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ขาดการบูรณาการ

รวมกัน ตางดําเนินงานตามความประสงคของแตละหนวยงาน ภายใตงบประมาณของตนเอง และไม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันกอใหเกิดปญหาการบริหารจัดการดานตาง ๆ เชน การไมประสานในการ

จัดการรานคาแผงลอยบริเวณแหลงโบราณสถาน เปนตน๓  อยางไรก็ดี งานดานการอนุรักษ

โบราณสถาน ภายใตโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ก็ยังเปนส่ิงที่รัฐบาลแตละสมัยได

ความสําคัญและสงเสริมตอไป   

 

                                                  
๑สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (๒๕๕๔).  รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและ

การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกของไทยของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว วุฒิสภา.  หนา ๒๒. 
๒แหลงเดิม.  หนา ๑๙. 
๓แหลงเดิม.  หนา ๒๒-๒๓. 



๒๑๕ 

 

ตาราง ๒ การจัดสรรงบประมาณตามโครงการนครประวัติศาสตร ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๔ 

แผนงาน 
งบประมาณทีเ่สนอไว  

(ลานบาท) 

งบประมาณทีไ่ดรับ  

(ลานบาท) 

๑.แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร  

และการบูรณะโบราณสถาน 

๕๓๐.๖๑ ๔๙๘.๘๒ 

๒.แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

๑,๓๙๗.๙๖ ๑๔๕.๙๘ 

๓.แผนงานบูรณะและปรับปรุงสภาพแวดลอม  

และภูมิทัศน 

๘๕.๙๑ ๑๙.๘๙ 

๔.แผนงานพัฒนาและปรับปรุงชุมชน ในเขตอุทยาน

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

๓๘๗.๗๒ ๗๕.๔๗ 

๕.แผนงานโยกยายโรงงานอุตสาหกรรม 

และปรับการใชพื้นที่ 

๔๐๕.๓๔ ๔.๑๔ 

๖.แผนงานบริการวิชาการและการทองเที่ยว ๒๑๙.๓๑ ๘๓.๒๘ 

๗.แผนงานเศรษฐกิจและสังคม ๒๐๐.๙๗ ๓.๘๐ 

๘.แผนงานพัฒนาสํานักงาน 

และกําลังคนในการบริหารและดําเนินโครงการ 

๖๔.๙๖ ๓๑.๓๕ 

 

ที่มา: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (๒๕๕๔).  รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง การ
บริหารจัดการและการพัฒนาแหลงทองเท่ียวมรดกโลกของไทยของคณะกรรมาธิการการ
ทองเท่ียว วุฒิสภา.  หนา ๒๐-๒๒. 

 

๓.การพัฒนาชุมชนเมืองในชวงนครประวัติศาสตร แหลงมรดกโลก 
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเติบโตข้ึนมาก 

และมีความตองการพัฒนาส่ิงตาง ๆ ใหทันสมัย แตเมื่อเมืองพระนครศรีอยุธยา มีฐานะเปนแหลงมรดก

โลก และมีแผนดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๔) 

ที่จะตองมีแผนการและมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมรักษาสภาพภูมิทัศนและสรางบรรยากาศของ

เมืองใหคงความเปนเมืองโบราณนั้น การพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในระยะนี้ จึงถูกจํากัด

ดวยมาตรการควบคุมตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษโบราณสถาน ทัศนคติและทาทีของสังคมที่มีตอ



๒๑๖ 

 

การพัฒนาชุมชนเมืองและการอนุรักษโบราณสถานในระยะน้ีไดเปล่ียนไป เพราะใหความสําคัญแก

การอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน และจํากัดการพัฒนาชุมชนเมืองใหอยูภายใตขอกฎหมายตาง ๆ 

ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอใหทราบถึงปจจัยความเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาใน

ระยะนี้ และทิศทางการพัฒนาชุมชนเมือง ในชวงโครงการนครประวัติศาสตร-มรดกโลก วาดําเนินไป

อยางไร 
๓.๑ การเติบโตของชุมชนเมืองพระนครศรีอยธุยา 
ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเปล่ียนแปลงหลายอยางในชวงประมาณหลัง พ.ศ.

๒๕๓๐ ซึ่งเปนผลมาจากหลาย ๆ ปจจัย โดยปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงไปตามการ

พัฒนาของประเทศอยางมีระบบแบบแผน โดยชวงเวลาระหวาง พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๔ นี้ อยูในชวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๖ – ๘ ที่ไดมีการปรับปรุงแกไขข้ึนจากแผนพัฒนาฉบับ

กอน ๆ โดยเฉพาะแผนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจังหวัด การเสริมสรางเศรษฐกิจ การ

ทองเที่ยว การอุตสาหกรรม ที่มีผลตอความเจริญของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงเวลานี้ 

ต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙)  เปนตนมา ภาครัฐไดริเร่ิมกระบวนการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังภูมิภาคและทองถิ่น และเปดโอกาสใหองคกรระดับลางและ

ประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอโครงการแกไขปญหาในพื้นที่ โดยดําเนินงานภายใตแผนพัฒนา

จังหวัด ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ในแตละจังหวัด โดย

จังหวัดเปนผูกําหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนา และประสานแผนงาน โดยสอดคลองกับ

นโยบาย และแนวทางการพัฒนาตาง ๆ ของรัฐบาล ที่ทําใหเกิดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสวน

ภูมิภาค และทองถิ่น อันเปนการกระจายอํานาจงบประมาณที่ทําใหองคการบริหารสวนทองถิ่น

สามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัวมากข้ึน๑ ซึ่งจะเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาชุมชนเมือง

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล ขององคการบริหารสวนทองถิ่น โดยอยูในเขตการปกครองของ

เทศบาล ๒ แหง คือ เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา* และเทศบาลตําบลอโยธยา** 

นอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายกระจายอํานาจแลว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายกระจาย

ความเจริญสูภูมิภาค ที่จะเปนการลดปญหาความแออัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลง ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๔) ภาครัฐไดพัฒนาระบบเมือง

                                                  
๑พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ.  (๒๕๓๖, มีนาคม-เมษายน).  แผนพัฒนาจังหวัด: ความเปนมาและทิศทางการ

พัฒนา.  ว.เศรษฐกิจและสังคม.  ๓๐(๒): ๑๘-๒๘. 

*เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา เปล่ียนแปลงฐานะเปนเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๔๒ ภายหลัง

เปล่ียนช่ือเปนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

**เทศบาลตําบลอโยธยา เปล่ียนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองอโยธยา ใน พ.ศ.๒๕๔๘ 



๒๑๗ 

 

ศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค โดยการวางผังภาคกลาง เพื่อใหเปนพื้นที่รองรับการกระจายความ

เจริญจากเมืองหลวง ประกอบดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดตาง ๆ คือ สระบุรี ลพบุรี 

สิงหบุรี  ชัยนาท และอางทอง โดยกําหนดใหชุมชนเมืองสระบุรีเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาค 

และกําหนดบทบาทและหนาที่หลักใหชุมชนเมืองตาง ๆ  

ผังภาคกลาง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๖ ไดกําหนดบทบาทและ

หนาที่หลักใหชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองศูนยกลางพาณิชย การทองเที่ยว และบริการ โดย

ภาครัฐวางแนวทางไวอยางกวาง ๆ คือ การสงเสริมการลงทุนทางเศรษฐกิจ ดานการคา การบริการ 

จัดต้ังศูนยกลางบริการดานการทองเที่ยว ปรับปรุงสถานบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว เชน โรงแรม ภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความสะดวกใน

การเขาถึง และสงเสริมการทองเที่ยวอยางเปนระบบ สามารถเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวของจังหวัด

ตาง ๆ ในภาคกลางได๑  

ดานการสงเสริมการทองเที่ยวนั้น จากการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโบราณสถานจํานวน

มาก  เปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่ สํา คัญ  รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางพัฒนาเมือง

พระนครศรีอยุธยาให เปนศูนยกลางการทองเที่ยวหลักของภาค  ในดานประวั ติศาสตรและ

สถาปตยกรรม มีหนาที่ในการบริการแกนักทองเที่ยวและที่สําหรับพักแรมใหแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยว

ในจังหวัด๒ นอกจากนั้นแหลงโบราณสถานในบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑล ยังไดรับการจัดใหเปน

กลุมแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ ที่สมควรสงเสริมการพัฒนาแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวในแผน

ระยะส้ัน คือในชวงระหวาง พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๙ โดยมุงเนนดานการอํานวยความสะดวกในการเขาถึง

แหลงทองเที่ยว การอนุรักษโบราณสถาน ศาสนสถาน แหลงสถาปตยกรรม ความสะดวก ความ

ปลอดภัยในบริเวณแหลงทองเที่ยว๓  

การที่รัฐบาลสงเสริมพัฒนาแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ 

กอใหเกิดการสรางเสริมปจจัยที่สงเสริมการทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อสรางรายไดใหแกประเทศและทองถิ่น ซึ่งปจจัยที่สงเสริมการ

ทองเที่ยวนั้นประกอบดวย แหลงทองเที่ยว การคมนาคม ที่พัก รานอาหาร บริการนําเที่ยว สินคาของที่

ระลึก ความปลอดภัย การประชาสัมพันธ ความเปนมิตรไมตรี เปนตน๔ ดังที่คณะรัฐมนตรีมีมติให

                                                  
๑สํานักผังเมือง.  (๒๕๓๑).  ผังภาคกลาง.  หนา (๔) ๒๓. 
๒แหลงเดิม.  หนา (๔) ๒. 
๓แหลงเดิม.  หนา (๔) ๔๑-๔๒. 
๔อภินันท จันตะนี.  (๒๕๓๙).  การสํารวจเชิงวิเคราะหปญหาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  หนา ๓๐.  



๒๑๘ 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปนจังหวัดทองเที่ยว  เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ .ศ .๒๕๓๓  ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และคณะกรรมการรวมภาครัฐบาล (กรอ.) 

เห็นชอบ๑ สงผลใหบรรดานักธุรกิจ มีความตองการลงทุนในกิจการดานการทองเที่ยวมากข้ึนในระยะนี้ 

ดังที่เจาของกิจการโรงแรมเทวราชธารริน ไดระบุเหตุผลในการขออนุญาตสรางโรงแรม เมื่อ พ.ศ.

๒๕๓๗ ไววา “เปนการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและมติของคณะรัฐมนตรี โรงแรม

แหงนี้จะสนองนโยบายใหบริการและรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยาง

ดี”๒ นับเปนตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวา มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลมีผลใหเกิดการ

ลงทุนในธุรกิจดานการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอใหเกิดการแขงขันในธุรกิจโรงแรมที่พัก 

รานอาหารและการบริการอื่น ๆ กันมากข้ึน* ดังเชนที่มีในระยะนี้ มีธุรกิจโรงแรมที่พักหลายแหง และ

หลายระดับ เชน โรงแรมกรุงศรีริเวอร โรงแรมอูทองอินน โรงแรมอยุธยาแกรนดโฮเต็ล โรงแรมศรีสมัย 

และธุรกิจที่พักขนาดเล็ก เชน เกสตเฮาสในยานตาง ๆ โดยเฉพาะยานตลาดเจาพรหม ยานทาเรือขาม

ฟากบริเวณสถานีรถไฟอยุธยา และมีธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารที่ไดมาตรฐานอยูตามริมแมน้ํา 

และบริเวณตาง ๆ ในเกาะเมืองหลายแหง รวมทั้งธุรกิจคาขายของที่ระลึกบริเวณแหลงทองเที่ยว โดย

เฉพาะที่บริเวณหนาวิหารพระมงคลบพิตรซ่ึงมีความคึกคัก ทําใหมีผูคาขายจากจังหวัดใกลเคียงเขามา

ประกอบกิจการคาขายของที่ระลึกมากข้ึน  

นอกจากนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly 

Industrialized Countries: NIC) กอใหเกิดการขยายการลงทุนดานอุตสาหกรรมไปสูสวนภูมิภาค ซึ่ง

พื้นที่ในอําเภอตาง ๆ เชน อําเภอบางปะอิน อําเภอวังนอย อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง 

อําเภอบางไทร ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับการพิจารณาใหเปน “บริเวณพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมมากสําหรับการจัดต้ังโรงงานอุตสากรรมของภาคกลาง”** และในขณะเดียวกัน จังหวัด

                                                  
๑กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๓๓, ๒๐ มีนาคม).  ขอใหกําหนดทองที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว.   
๒คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร.  (๒๕๓๗).  รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการโรงแรมเทวราชธารริน พระนครศรีอยุธยา.  หนา  ๒. 

*ขอมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๓๕ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีธุรกิจโรงแรมที่

พัก จํานวน ๒๒ แหง ๙๒๒ หอง รานอาหารและภัตตาคารท่ีไดมาตรฐาน จํานวน  ๑๑๙ ราน ดูใน กรมศิลปากร.  

(๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๘. 

**บริเวณพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากสําหรับการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่กลาวแลว ไดแก บริเวณอําเภอเมืองสระบุรี อําเภอแกงคอย อําเภอเสาไห อําเภอพระพุทธบาท 

เขตจังหวัดสระบุรี อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอทาวุง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอ

มโนรมย และอําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท ดูใน สํานักผังเมือง.  (๒๕๓๑).  ผังภาคกลาง.  หนา ๔-๓๖ 



๒๑๙ 

 

พระนครศรีอยุธยา ยังเปนพื้นที่ที่รัฐบาลไดกําหนดใหเปนเขตสงเสริมการลงทุนที่จะไดรับการยกเวน

ภาษีอากรตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีอากรเคร่ืองจักรและภาษีเงินไดนิติบุคคล ๓ ป๑ ประกอบกับการที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยูในทําเลที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก จึงสะดวกตอการขนสงทั้งทาง

ถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา และมีระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟา แหลงน้ํา และเครือขายโทรศัพทพรอมมูล 

จึงเปนปจจัยที่กอใหเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทํา

ใหในชวงระหวาง พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓ เปนชวงที่มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมาก๒ โดยมี

นิคมอุตสาหกรรมเกิดข้ึน ๓ แหง และเขตอุตสาหกรรม ๒ แหง ประกอบดวย นิคมอุตสาหกรรมบางปะ

อิน นิคมอุตสาหกรรมบานหวา นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดวังนอย ที่มีจํานวนโรงงานรวมมากถึง ๓๑๔ โรงงาน ซึ่งยังไม

รวมจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีขนาดการลงทุนตาง ๆ อีกจํานวน 

๘๐๗ โรงงาน๓ ซึ่งมีแรงงานจํานวนมากกวา ๘๕,๐๐๐ คน๔ ทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ

จังหวัดใกลเคียง 

การที่มีแรงงานในจังหวัดตาง ๆ เขามาทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอใหเกิดความ

ตองการที่พักอาศัย อาหาร การบริการ และบริการสาธารณะตาง ๆ มากข้ึน สงผลใหกิจการดาน 

พาณิชยกรรม และการบริการในชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาขยายตัวตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากมี

การลงทุนในกิจการหางสรรพสินคาโดยเฉพาะในยานตลาดเจาพรหม ซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจแหง

ใหญของเมือง และกอเกิดธุรกิจดานการบริการตาง ๆ  เชน หอพัก บานเชา บานจัดสรร รานอาหาร 

การบริการขนสง สถานเริงรมย บาร ไนทคลับ โรงภาพยนตร ฯลฯ ในบริเวณตาง ๆ ของเกาะเมืองใน

ชวงเวลานี้เพิ่มมากข้ึน คือ สภาหอการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดสนับสนุนใหมีการลงทุนใน

กิจการศูนยการคา เพื่อสนองความตองการของผูคนที่ตองการความสะดวกในการจับจายซ้ือของใน

สถานที่เดียว ในลักษณะซูปเปอรมารเก็ต๕ สวนกิจการหอพัก จากเดิมมีกิจการหอพักและบานเชา

จํานวนไมมากนัก แตเม่ือมีการขยายโรงงานอุตสาหกรรม กอใหเกิดความตองการดานที่พักอาศัยมาก

                                                  
๑วีนา พันธุรัตน.  (๒๕๓๖, มกราคม-กุมภาพันธ).  การทบทวนนโยบายของรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตางจังหวัด.  ว.เศรษฐกิจและสังคม.  ๓๐(๑): ๑๓-๑๗. 
๒อนันต รัตนภานุศร.  (๒๕๓๙).  สัมภาษณอยุธยามรดกโลก.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๓(๕): ๒๖-๔๔ 
๓สํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๔๔).  ขอมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจําป ๒๕๔๓.  หนา  ๑๘. 
๔แหลงเดิม.  หนา  ๑๘.  
๕สัมภาษณพิเศษ วรพจน ดานชัยวิจิตร.  (๒๕๓๕).  ตรีมุข.  ๒(๒): ๖๘-๗๒. 



๒๒๐ 

 

ข้ึน ทําใหเกิดการลงทุนในกิจการหอพักมากข้ึน ผูประกอบการบางรายไดสรางหองพักเพิ่มเติม เพื่อ

รองรับแรงงานที่เขามาทํางานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑ เปนตน 

นอกจากจะเปนชวงที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาตาง ๆ ที่มีผลใหเกิดการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาแลว ภาครัฐ โดยกระทรวงมหาดไทยยังได

เตรียมแผนพัฒนาเกาะเมือง เชน พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง การสาธารณูปโภค บริการ

สาธารณะตาง ๆ ใหเพียงพอและไดมาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน โดยออกกฎกระทรวง

ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมืองเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ ที่สอดคลองกับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ๒ โดยกําหนดผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ควบคุมสภาพแวดลอม

ของชุมชนใหมีความเหมาะสม รวมทั้งวางระบบคมนาคมขนสงในบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลไว 

จึงทําใหมีการปรับปรุงถนนหนทางหลายสาย ทั่วทั้งบริเวณเกาะเมือง และปริมณฑล ในระยะนี้ 

โดยเฉพาะการขยายชองทางเขาสูเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางดานถนนโรจนะ โดยการสราง

สะพานขามแมน้ําปาสักเพิ่มข้ึนอีกจํานวน ๒ สะพาน* คูขนานไปกับสะพานปรีดี-ธํารง และการ

ปรับปรุงถนนสายตาง ๆ ในเกาะเมือง เปนตน 

จะเห็นไดวาชวงเวลาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากําลังริเร่ิมโครงการพัฒนาและอนุรักษนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และเปนชวงที่ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกนี้ ชุมชนเมือง

พระนครศรีอยุธยาทั้งในบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลมีความเติบโตข้ึนมากตามความเจริญกาวหนา

ของประเทศ และการสงเสริมการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานอุตสาหกรรม ดานการคา การลงทุน ดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวจากภาครัฐตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ที่กอใหเกิดความเจริญ

ทางเศรษฐกิจแกตัวเมือง ทําใหเอกชนเกิดความตองการลงทุนในกิจการตาง ๆ ทั้งดานการพาณิชยและ

การบริการมากข้ึน แตขณะเดียวกันก็เปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาตองถูกควบคุมทิศ

ทางการขยายตัว โดยแผนโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ประกอบ

กับกระแสความสนใจและความตระหนักในการอนุรักษโบราณสถาน และการธํารงรักษาคุณคาความ

เปนแหลงมรดกโลก จึงกอใหเกิดมาตรการทางกฎหมายท่ีสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานและ

สภาพแวดลอมของเมือง ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา 

                                                  
๑อัญชลี ขุนชํานาญ.  (๒๕๓๗, ตุลาคม-พฤศจิกายน).  นานาทัศนะ.  ตรีมุข.  ๔(๕): ๙๘-๑๐๐. 
๒กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘.  

(๒๕๒๙, ๒๑ พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๐๕.  หนา ๑-๔๔. 

*สะพานขามแมน้ําปาสัก ๒ สะพานนี้ สรางขึ้นในชวงประมาณ พ.ศ.๒๕๓๓  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให

กรมทางหลวง ต้ังชื่อสะพานฝงเขาสูเกาะเมืองวาสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๓ 

ดูใน กระทรวงคมนาคม.  (๒๕๓๓, ๒๐ มิถุนายน).  การตั้งช่ือสะพานขามแมน้ําปาสัก.   



๒๒๑ 

 

๓.๒ ทศิทางการพัฒนาชุมชนเมืองในชวงโครงการนครประวัติศาสตร-แหลงมรดกโลก 
ในชวงโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการออกมาตรการทางกฎหมาย

เพื่อสงเสริมการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เชน กฎหมายผังเมืองควบคุม

การใชพื้นที่ กฎหมายควบคุมอาคาร ที่มีการจํากัดความสูง ขนาด และรูปแบบของอาคารในบริเวณ

ตาง ๆ ของเกาะเมืองและปริมณฑล รวมทั้งกฎหมายคุมครองโบราณสถานที่ไดกําหนดใหบริเวณเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเปนเขตโบราณสถานน้ัน ทําใหมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชนเมืองใน

บางสวน   

โดยท่ัวไปชาวเมืองพระนครศรีอยุธยา ยังสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ ทั้งการอยูอาศัย 

การศึกษา การรักษาพยาบาล และไดรับการสงเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

สามารถกอสรางอาคารเรียนในสถานศึกษาไดตามสมควร เวนแตชุมชน สถานที่ราชการ และ

สถานศึกษาบางแหง ที่ต้ังอยูในบริเวณโบราณสถาน หรือบริเวณที่สําคัญทางประวัติศาสตร เชน ศาลา

กลางจังหวัด สํานักงานปาไมจังหวัด โรงเรียนวัดธรรมิกราช และชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณ

โบราณสถาน จําเปนจะตองถูกโยกยายไปยังสถานที่รองรับแหงใหม โดยไดรับคาชดเชยตามความ

เหมาะสม  

ในขณะที่การพัฒนาดานเศรษฐกิจคอนขางไดรับผลกระทบจากมาตรการตาง ๆ เชน 

กฎหมายควบคุมผังเมือง ที่กําหนดพื้นที่สําหรับสงเสริมใหเปนยานการคาในเกาะเมืองไวเพียงแต

บริเวณดานทิศตะวันออก ทําใหพื้นที่บริเวณยานการคา บริเวณตลาดเจาพรหม และตลาดหัวรอมี

ความแออัด และไมสามารถขยายออกไปทั่วทั้งเกาะเมืองได เนื่องจากพื้นที่ในเกาะเมืองถูกกําหนดให

เปนอุทยานประวัติศาสตร สวนบริเวณรอบ ๆ เกาะเมือง ที่มีโบราณสถานต้ังกระจายอยูทั่วไป ก็มีการ

ควบคุมการใชพื้นที่ และจํากัดความสูงของอาคาร ตามพระราชบัญญัติผังเมืองและพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทย และกฎหมายคุมครองโบราณสถานของกรมศิลปากรที่ได

กําหนดไว  

ดวยขอจํากัดตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ในบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลตาง ๆ เหลานี้ 

เปนสวนสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยาเร่ิมขยายตัวออกมาจากในเกาะเมือง 

มาอยูในบริเวณทางดานทิศตะวันออกของเกาะเมืองตามแนวถนนโรจนะ ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลัก

ที่เชื่อมตอระหวางถนนสายเอเซียมุงสูเกาะเมือง โดยมีความสอดคลองกับแผนกําหนดการใชประโยชน

ที่ดินของพระราชบัญญัติผังเมืองที่ออกใน พ.ศ.๒๕๒๙ ไดกําหนดใหบริเวณแนวถนนโรจนะระหวาง

เกาะเมืองถึงถนนสายเอเซีย  เปนที่ ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง  และประเภท 



๒๒๒ 

 

พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก๑ ซึ่งจะทําใหบริเวณนี้เปนศูนยกลางการพาณิชยและการ

บริการแหงใหมของเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่ขณะน้ันกลาวกันวาเปน “อยุธยาเมืองใหม”  

โดยเฉพาะบริเวณสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สรางข้ึนใกลกับ 

ถนนโรจนะบริเวณอําเภออุทัยใน พ .ศ .๒๕๓๓๒ ไดกลายเปนยานการคาที่ชาวเมืองเรียกวา  

“ตลาดแกรนด” ประกอบไปดวย หางสรรพสินคาช้ันนํา* รานคาพาณิชย ตลาดสด ตลาดนัดในตอนเย็น 

รานอาหาร โรงแรมที่พัก สถานบันเทิง และสถานบริการตาง ๆ เชน ผับ บาร คาราโอเกะ นอกจากนั้นยัง

เปนบริเวณสําหรับจัดแสดงวงดนตรีสากล (คอนเสิรต) เปนการขยายสถานบันเทิง สถานบริการ และ

การคาการลงทุนออกจากบริเวณเกาะเมือง  

ในชวงเวลาเดียวกัน ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังไดยายที่ทําการจังหวัดออกจากเกาะ

เมือง ตามแผนโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร มาต้ังอยูในสถานที่แหงใหมริมถนนสาย

เอเชีย บนที่ดินที่ไดรับบริจาคจากเอกชน** จํานวน ๗๐ ไร ใน พ.ศ.๒๕๓๓ และดําเนินการกอสราง

อาคารศาลากลางแหงใหม เพื่อรวมสวนราชการตาง ๆ เขาไวดวยกันเปนศูนยราชการ และเร่ิม

ปฏิบัติงาน ณ ศูนยราชการแหงใหมใน พ.ศ.๒๕๓๙ ทําใหศูนยกลางการปกครองของเมืองขยาย

ออกมาจากเกาะเมือง เปนการสงเสริมการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา๓ 

สวนพื้นที่สาธารณะที่ตองใชเนื้อที่มากอยางเชนสนามกีฬาจังหวัด ที่ไมสามารถจัดสรางไว

ภายในเกาะเมืองได ดังเชนที่เคยมีการกอสรางไวในบริเวณพระราชวังโบราณในเกาะเมือง เมื่อ

ประมาณ พ.ศ.๒๕๐๗ และถูกยกเลิกไปเนื่องจากกระทบกระเทือนตอการอนุรักษโบราณสถาน โดยใน 

พ.ศ.๒๕๓๑ ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดสรางสนามกีฬาจังหวัดข้ึนใหม ที่บริเวณทางดาน

ตะวันออกนอกเกาะเมือง๔ เพื่อใชเปนสถานท่ีออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ แหงหนึ่ง

ของเมือง  

                                                  
๑กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘.  

(๒๕๓๙, ๑๓ มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๐ ก.  หนา ๘-๑๔. 
๒ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การจัดต้ังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๓, ๙ 

ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๐๓.  หนา ๘๒๓๕. 

*คือ หางสรรพสินคาเยาฮัน ตอมาไดเปล่ียนผูประกอบการ เปน หางสรรพสินคาอัมพรซุปเปอรสโตร  

**บริจาคโดยนายจตุรงค ดานชัยวิโรจน และคณะ 
๓สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๔๑?).  บรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  หนา ๒๓. 
๔การกีฬาแหงประเทศไทย.  (๒๕๓๑, ๑๒ กรกฎาคม).  การกีฬาแหงประเทศไทยขออนุมัติผูกพัน

งบประมาณคากอสรางสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 



๒๒๓ 

 

ส่ิงเหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ในชวงโครงการ

นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา-มรดกโลกไดวา ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีการขยายตัวออก

จากบริเวณเกาะเมืองไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนโรจนะ เพื่อลดความแออัดภายในเกาะเมือง ที่

ไดรับการสงวนรักษาไวเปนเมืองประวัติศาสตร สวนการพัฒนาชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมืองและ

ปริมณฑลก็ยังดําเนินอยูอยางตอเนื่อง ภายใตการควบคุมทางกฎหมายอยางรัดกุม 
 

๔.แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองควบคูกับการอนุรักษโบราณสถาน  
นับต้ังแตการบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองเม่ือ พ.ศ.๒๔๘๒ จนกระทั่งถึงชวงโครงการนคร

ประวัติศาสตร-มรดกโลกนี้ จะเห็นวาการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองและปริมณฑล สงผลกระทบระหวางกันอยูเสมอ เนื่องจากความมุงหมาย

ของการพัฒนา และการอนุรักษคอนขางสวนทางกัน และเม่ือในชวงเวลาหนึ่งสังคมเนนใหความสําคัญ

แกการดําเนินงานในดานใดดานหนึ่ง ก็จะสงผลกระทบตออีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะในชวงนคร

ประวัติศาสตร-มรดกโลก ที่สังคมไทยใหความสําคัญในเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน โดยมีการ

ดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งมีมาตรการทาง

กฎหมายควบคุมการพัฒนาในบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลนั้น ไดสงผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน

เมือง โดยเฉพาะในกลุมผูที่สูญเสียโอกาสในการคาการลงทุน และผูที่อาศัยอยูในบริเวณโบราณสถาน 

ที่จะตองโยกยายบานเรือนไปอยูในสถานที่แหงใหม  

อยางไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาชุมชนเมืองในเกาะเมืองและปริมณฑลเปนส่ิงจําเปน แตการ

อนุรักษโบราณสถานก็เปนส่ิงที่จําเปนเชนกัน จนมิอาจละเลยส่ิงหนึ่งส่ิงใดไปได ฉะนั้น หนวยงาน 

ตาง ๆ ที่มีสวนเก่ียวของในเร่ืองนี้ จึงพยายามแสวงหาแนวทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชนเมือง ควบคู

ไปกับการรักษาโบราณสถานและบรรยากาศความเปนเมืองประวัติศาสตรได โดยแนวทางสําคัญ

ประการหนึ่ง ที่สังคมพยายามนํามาใชเปนแนวทางในการทําใหชุมชนอยูรวมกับโบราณสถานได คือ

กระบวนการปลูกฝง และกระตุนจิตสํานึกของประชาชนในทองถิ่น ที่มีความมุงหวังวา เมื่อคนใน

ทองถิ่น มีความรู ความเขาใจในความสําคัญของโบราณสถาน และความสําคัญทางประวัติศาสตรของ

ทองถิ่นแลว ยอมจะทําใหเกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกของทองถิ่น ที่จะนํามาสูความรวมมือ 

รวมใจ รักษามรดกของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป  

จะเห็นไดวา หนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พยายามสงเสริมกิจกรรม ให

เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น มีจิตสํานึก รักษา และหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นอยู

เสมอ เชน กิจกรรมที่การทองเท่ียวแหงประเทศไทยรวมกันสถาบันการศึกษา จัดโครงการรักษอยุธยา



๒๒๔ 

 

รักษามรดกโลก เพื่อปลูกจิตสํานึกในการรักษาโบราณสถานแกเยาวชน๑ และการจัดโครงการสัมมนา

เร่ืองบทบาทของผูนําชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น เพื่อสรางเสริมความรักและ

หวงแหน และความมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น๒ เปนตน และ

มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง รวมทั้งการที่ทางจังหวัดและหลายภาคสวนรวมกันจัด 

“งานมรดกโลก” ข้ึนเปนประจําทุกป ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวใน

จังหวัดแลว ยังมีสวนชวยใหชาวเมืองเกิดความรับรูถึงความสําคัญของทองถิ่น ในฐานะที่ไดรับการยก

ยองใหเปนเมืองมรดกโลก 

นอกจากนั้นการที่ภาครัฐวางแนวทางการสงเสริมและสืบสานงานดานวัฒนธรรม โดย

สอดแทรกเนื้อหาดานการธํารงรักษาวัฒนธรรมไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ที่ไดระบุไวในหลายมาตรา ประกอบดวย มาตรา ๔๖ ในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของ

ชนชาวไทยมาตรา ๖๙  ในหมวด ๔ วาดวยหนาที่ของชนชาวไทย  มาตรา ๘๑ ในหมวด ๕ วาดวย

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และมาตรา ๒๘๙  ในหมวด ๙ วาดวยการปกครองสวนทองถิ่น ดังมี

รายละเอียดดังนี้ 

 
มาตรา ๔๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน ทั้งน้ี 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๖๙  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รับราชการทหารเสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับ

การศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 

มาตรา ๘๑ รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคู

คุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยใน

                                                  
๑บุหงา วัฒนะ.  (๒๕๓๗).  ลวงลึก มรดกโลก: อยุธยา.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๑ (๒): ๙๙-๑๒๕. 
๒หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๗).  เอกสาร

ประกอบการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของผูนําชุมชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน”.  หนา ๑. 



๒๒๕ 

 

ศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู 

และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 

มาตรา ๒๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม

และความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แตตองไมขัด

ตอมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองคํานึงถึงการ

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินดวย๑ 

 

สรุปความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดวา รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นั้น มีเจตนารมณที่จะสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามที่บัญญัติไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซึ่งเปนส่ิงที่ภาครัฐ ฝาย

บริหาร หรือองคกรของรัฐจะตองดําเนินการใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน โดยคณะ

รัฐบาลตาง ๆ ตองยึดถือเปนกรอบสําหรับการกําหนดนโยบายของรัฐบาลในการแถลงตอรัฐสภา 

ประการตอมาคือ มีเจตนารมณที่ใหประชาชนคนไทย มีสิทธิในการอนุรักษฟนฟู จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนในทรัพยากรและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนตามกฎหมาย ตลอดจนมีหนาที่พิทักษ

รักษา สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามขอบเขต

ของกฎหมาย รวมถึงส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนอยางโบราณสถาน และศิลปกรรมในทองถิ่นดวย 

อีกประการหนึ่ง ในสวนของการปกครองสวนทองถิ่นนั้น องคการบริหารสวนทองถิ่น มีสิทธิ

และหนาที่ในการรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการสงเสริม

การศึกษาแกประชาชนโดยคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น เปนการสงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการอนุรักษโบราณสถาน 

และงานดานวัฒนธรรม และเปนการแบงเบาภาระหนาที่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษา

ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่นอีกทางหนึ่ง  

การบัญญัติเนื้อหาดานวัฒนธรรมไวในรัฐธรรมนูญขางตนนี้ เปนการบัญญัติไวอยางกวาง ๆ 

ซึ่งรัฐบาลตองออกอนุบัญญัติ หรือที่เรียกวากฎหมายลูก เชน พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และ

                                                  
๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (๒๕๔๐, ๑๑ ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๕ 

ก. หนา ๑-๙๙. 



๒๒๖ 

 

ประกาศกระทรวงตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนทองถิ่นมี

หนาที่ในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น ที่กรมศิลปากรจะตองดําเนินการถายโอน

ภารกิจบางประการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดูแลโบราณสถานระดับทองถิ่น 

คือ การบํารุงรักษาโบราณสถานข้ันพื้นฐาน เชน การทําความสะอาด การค้ํายัน การรักษาความ

ปลอดภัย การใหบริการในพ้ืนที่โบราณสถาน เชน การใหบริการขอมูลวิชาการแกนักทองเที่ยว การจัด

ส่ิงอํานวยความสะดวกโดยจัดระบบสาธารณูปโภค และรานคาบริการนักทองเที่ยว๑ เปนตน โดย

มุงหวังใหคนในทองถิ่นได รับผลประโยชนจากการทองเที่ยว ซึ่งแตละปมีนักทองเที่ยวมาชม

โบราณสถานเพิ่มข้ึนทุกป จากสถิติดานการทองเที่ยว ใน พ.ศ.๒๕๔๓ มีผู เยี่ยมเยือนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จํานวนประมาณ ๒.๖๘ ลานคน ทําใหจังหวัดมีรายไดจากนักทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศ รวมกันทั้งสิ้น ๓,๑๑๑.๖๕ ลานบาท๒  

ส่ิงเหลานี้เปนแนวทาง ใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมตอการดูแลรักษาโบราณสถาน ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถไดรับผลประโยชนจากการดูแลรักษาโบราณสถานดวย เชน การมีรายไดจาก

อุตสาหกรรมทองเที่ยว ความภาคภูมิใจในชื่อเสียงเกียรติภูมิของทองถิ่น อันเปนความมุงหวังประการ

หนึ่งที่จะทําใหสามารถพัฒนาชุมชนเมืองควบคูกับการอนุรักษโบราณสถานไดอยางยั่งยืน 

นอกจากนั้น ส่ิงสําคัญสําหรับการแกไขปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และปริมณฑล คือการทบทวนความผิดพลาดจากการ

ดําเนินการตาง ๆ ในอดีต เพื่อนํามาเปนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนานคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในปจจุบัน เพราะวาผลของการกระทาํของคนในรุนปจจุบัน ก็จะสงผล

เปนลูกโซตอไป ซึ่งการแกปญหาจากบทเรียนในอดีต ควรมีการศึกษาทบทวนดังนี้ 

๑.รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยาอยางจริงจังและ

ตอเนื่อง เนื่องจากการดําเนินงานตามแนวทางแกปญหาระหวางการพัฒนาชุมชนเมือง และการ

อนุรักษโบราณสถานใน โครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ของ

กระทรวงมหาดไทยเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๐ นั้น ประสบปญหาขาดงบประมาณอยางเพียงพอ อันเปนผลทําให

การดําเนินงานประสบปญหาลาชา ประชาชนในทองถิ่นจึงไมเห็นผลประโยชนที่จะไดรับจากการ

ดําเนินโครงการ โดยเฉพาะเมื่อขาดงบประมาณสนับสนุนการยายสถานที่ราชการ สถานพยาบาล 

                                                  
๑กรมศิลปากร.  (๒๕๕๒).  ศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม: ๑๐๐ (รอย) เรื่องกรมศิลปากร.  

หนา ๒๒๖ 
๒สํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๔๔).  ขอมูลการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประจําป ๒๕๔๓.  หนา ๗๓. 



๒๒๗ 

 

สถานศึกษาตาง ๆ ออกจากพื้นที่ ก็ทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนาของชุมชนเมือง เชน การสงผล

กระทบตอการพัฒนาดานการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะสถานศึกษามีความจําเปนตอง

ปรับปรุงอาคารและสถานท่ีอยางตอเนื่อง เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียนที่เพิ่มข้ึน เมื่อ

จําเปนตองปลอยใหมีการขยายสถานศึกษาเพิ่มเติม ในที่สุดก็ไมสามารถประกาศเขตโบราณสถานได

ตามแนวทางที่วางไว เนื่องจากตองกันสถานศึกษา รวมทั้งสถานที่ราชการตาง ๆ ออกจากเขตที่จะ

กําหนดใหเปนอุทยานประวัติศาสตร จึงเปนกรณีตัวอยางที่แสดงใหถึงปญหาดานงบประมาณสําหรับ

ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามแผนงาน 

ถารัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ อยางเพียงพอ เชน งบประมาณ

สนับสนุนในการปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือการโยกยาย และจัดหาสถานที่ใหมที่เหมาะสมใหแก

สถานศึกษา สถานที่ราชการตาง ๆ รวมไปถึงบานเรือน และรานคาพาณิชยของประชาชนที่ต้ังอยูใกล

กับแหลงโบราณสถาน ไดตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ และประชาชนในทองถิ่นแลว ก็จะ

ชวยบรรเทาปญหาเกี่ยวกับการรุกลํ้าโบราณสถาน และปญหาเกี่ยวกับภูมิทัศนบริเวณโบราณสถาน 

ลงได 

๒.หนวยงานภาครัฐ ควรบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่

ทําใหประชาชนรุกลํ้าโบราณสถาน หรือพื้นที่บริเวณโดยรอบโบราณสถาน เปนเพราะปญหาเร่ืองการ

บังคับใชกฎหมาย  

ปญญา น้ําเพชร ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร แสดงทัศนะเกี่ยวกับปญหาดานการบังคับ

ใชกฎหมายในเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยอุปไมยวา “กฎหมายพิการ”๑ เนื่องจากหนวยงานภาครัฐที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย ไมสามารถใชกฎหมายไดอยางเต็มที่ เชน กรณีที่ชาวบาน

เขามาปลูกส่ิงกอสรางรุกประชิดโบราณสถาน ซึ่งเปนเร่ืองผิดกฎหมายเนื่องจากเปนการบุกรุกเขต

โบราณสถาน หรือที่ดินราชพัสดุ แตก็ไมสามารรถดําเนินการทางกฎหมายอยางใดกับผูบุกรุก และเมื่อ

ละเลยเปนระยะเวลานาน ก็ยิ่งทําใหมีผูเขามาสรางส่ิงปลูกสรางอาศัยอยูเพิ่มข้ึน กลายเปนชุมชนที่

ขยายวงกวางออกไปอยางไมเปนระเบียบ จนยากแกการดําเนินการจัดการแกไข สุดทายภาครัฐก็ตอง

ใชงบประมาณจากภาษีของประชาชนมาเปนคาชดเชยการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง และจัดหาสถานที่อยู

อาศัยแหงใหมใหกับประชาชนที่เขามาอาศัยตามแหลงโบราณสถาน๒ ซึ่งถาสามารถบังคับใชกฎหมาย

ไดอยางจริงจังต้ังแตเร่ิมแรก ก็จะชวยลดปญหาการบุกรุกโบราณสถาน และปญหาในการจัดการสภาพ

ภูมิทัศนโดยรอบโบราณสถานลงได 

                                                  
๑ปญญา น้ําเพชร.  (๒๕๕๕, ๑๓ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่ศูนยทองเที่ยวอยุธยา. 
๒แหลงเดิม. 



๒๒๘ 

 

สําหรับแนวทางการใชกฎหมายแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินโบราณสถาน ที่กําลังเปนปญหา

สืบเนื่องมาจนปจจุบันนี้ อนุรักษ ภูบุปผา ชาวชุมชนคลองทอ ที่มีบานพักอาศัยอยูในเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร ใหความเห็นวาภาครัฐควรบังคับใชกฎหมายอยางละมุนละมอม เพื่อลดความรูสึก

ตอตานของชาวบาน เนื่องจากชาวบานตองการความผาสุกในการดําเนินชีวิต ไมมีเจตนาจะกระทํา

ความผิด ภาครัฐจึงควรคอย ๆ ปรับความรูความเขาใจแกชาวบาน ควบคูไปกับการใชมาตรการทาง

กฎหมายอยางเหมาะสม๑ 

ดังนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมบังคับใชกฎหมาย เชน เทศบาล และกรม

ศิลปากร ควรตองดําเนินการควบคุมและบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ต้ังแต

เร่ิมมีการกระทําความผิด ซึ่งจะทําใหสามารถยับยั้งปญหาการบุกรุกที่ดินโบราณสถาน และท่ีดินราช

พัสดุในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ไมใหกลายเปนปญหาสะสมจนยากแกการดําเนินการแกไข อัน

เปนการประหยัดงบประมาณของรัฐบาล ในการดําเนินการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินโบราณสถานใน

ภายหลังดวย  

๓.หนวยงานภาครัฐควรมีการส่ือสาร หรือประชาสัมพันธกับประชาชนใหเกิดความเขาใจที่

ถูกตอง และชัดเจน เพราะปญหาดานการสื่อสารเปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการเมือง

พระนครศรีอยุธยาใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ มักขาดการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดรับขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจน ดังเชนการ

ดําเนินโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ต้ังแต พ.ศ.๒๕๑๐ ที่ไม

สามารถส่ือสารกับประชาชนใหเกิดความเขาใจไดถึงความสําคัญของการดําเนินโครงการ ทําใหไมได

รับความรวมมืออยางดีจากประชาชน ดังที่ สุธรรม ชาตะสิงห นักวิชาการดานพัฒนาชุมชน ให

ความเห็นวา หนวยงานภาครัฐจะไมสามารถดําเนินงานตาง ๆ อยางประสบความสําเร็จดวยดีได หาก

ไมไดรับความรวมมือจากประชาชน๒ 

กรณีตัวอยางของการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐคือ กรณีการโยกยายชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบโบราณสถาน

วัดโลกยสุธาราม (วัดพระนอน) แตเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธที่ชัดเจน ทําใหชาวชุมชนโดยรอบ

โบราณสถาน รวมถึงชุมชนใกลเคียงเกิดความตระหนก เพราะเขาใจวาจะตองถูกโยกยายไปทั้งหมด 

                                                  
๑อนุรักษ ภูบุปผา.  (๒๕๕๕, ๑๓ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่ชุมชนคลองทอ. 
๒สุธรรม ชาตะสิงห.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา. 



๒๒๙ 

 

ทั้งที่ทางการมีความจําเปนตองโยกยายบานเรือนไปเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้น๑ เปนผลทําใหหนวยงาน

ของรัฐไมสามารถประสานความรวมมืออันดีจากประชาชนในทองถิ่นได 

นอกจากการประชาสัมพันธการดําเนินงานของภาครัฐ แกประชาชนใหเกิดความชัดเจนแลว 

หนวยงานดานการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชน สถาบันการศึกษาตาง ๆ ควรมีสวนชวยทํา

ความเขาใจกับประชาชน ถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตในทองถิ่นที่มีความสําคัญในฐานะที่เปนเมืองมรดก

โลก วากิจกรรมใดที่ชาวเมืองสามารถกระทําได หรือจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานใด และ

กิจกรรมใดไมควรทําเพราะเหตุใด โดยการประชาสัมพันธ หรือการปลูกฝงความรู ความเขาใจแก

ประชาชนและเยาวชนอยางตอเนื่องและมีความเหมาะสมพอดี  

การประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ ยังจะชวยชักนําประชาชนใหเขามามีสวนรวมตอการ

พัฒนาทองถิ่น และรวมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นไดอีกดวย อยางไรก็ตาม การจะ

ประชาสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพ ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ทั้งในเร่ือง

ขอมูลขาวสารที่ถูกตองชัดเจน และเคร่ืองมือส่ือสารที่สามารถส่ือสารแกประชาชนไดอยางทั่วถึง 

๔.หนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่นควรทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยมีเปาหมายเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่นพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ

ระหวางฝายปกครอง และฝายอนุรักษโบราณสถาน มักดําเนินไปตามจุดมุงหมายของแตละหนวยงาน 

ทั้งที่ความมุงหมายของการพฒันา และการอนุรักษคอนขางสวนทางกัน การดําเนินงานจึงไมสอดคลอง

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น เมื่อมีการกําหนดแผนโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาแลว หนวยงานตาง ๆ ก็ควรมุงมั่นดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของแผนการ

ดําเนินงานนั้น โดยประสานความรวมมือในดานตาง ๆ เขาไวดวยกัน  

การทํางานอยางประสานสอดคลอง โดยมีเปาหมายเปนไปในทิศทางเดียวกัน ยังจะชวยให

สามารถดําเนินงานตาง ๆ ขางตนประสบความสําเร็จเปนที่เรียบรอยไปดวย เชน การบังคับใชกฎหมาย

ซึ่งมีอยูหลายฉบับ และบังคับใชโดยหลายหนวยงาน ทั้งฝายปกครองและฝายอนุรักษนั้น ใหมีความ

เหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ที่ตองการจะส่ือสาร

แกประชาชนใหมีความถูกตองชัดเจนเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเอ้ืออํานวยชองทางการสื่อสาร

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถส่ือสารแกประชาชนไดอยางทั่วถึง 

การนําความผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการตาง ๆ ในอดีตมาทบทวน เพื่อหาแนว

ทางแกไขรวมกันอยางประสานสอดคลอง และมีเปาหมายเปนไปในทิศทางเดียวกันนี้  เปนแนวทาง

หนึ่งที่จะชวยใหสามารถสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง และอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมือง

                                                  
๑อนุรักษ ภูบุปผา.  (๒๕๕๕, ๑๓ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพันธ ที่ชุมชนคลองทอ. 



๒๓๐ 

 

พระนครศรีอยุธยาและปริมณฑลควบคูกันไดอยางยั่งยืน เปนนครประวัติศาสตรแหงชาติ ที่มีคุณคา

โดดเดนสมแกฐานะที่ไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลกสืบไป 

 

 



๒๓๑ 

 

บทที่ ๖ 
บทสรุป 

 

บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล มีความสําคัญในฐานะที่เปนทั้งเมือง

ประวัติศาสตรของชาติที่จะตองสงวนรักษาไว ในขณะเดียวกันก็มีฐานะเปนศูนยกลางของชุมชนเมืองที่

จะตองสงเสริมพัฒนาใหเกิดความเจริญ ซึ่งการพัฒนาชุมชนเมือง  ควบคูไปกับการอนุ รักษ

โบราณสถาน จึงยอมตองสงผลกระทบระหวางกนัอยูเสมอ เนื่องจากความมุงหมายของการพัฒนาและ

การอนุรักษมีความแตกตางกัน 

การพัฒนาชุมชนเมือง จะมุงใหความสําคัญที่ผูคนซึ่งอาศัยรวมกันเปนชุมชน จึงตองมีการ

ปกครอง เพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย โดยการจัดสรรทรัพยากรในทองถิ่น เชนการจัดสรรที่ดิน 

และการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งสงเสริมการคาการลงทุนในกิจการตาง ๆ ซึ่ง

ยอมมีความจําเปนตองปรับปรุง หรือกอสรางส่ิงตาง ๆ อยูเสมอ ในขณะท่ีการอนุรักษโบราณสถาน 

เปนเร่ืองของแนวคิดในการสงวนรักษาสิ่งที่เปนตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรม อันมีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และความงามทางศิลปะตอสังคมและชาติบานเมือง โดยมุงรักษาคุณคา

ความเปนของแทด้ังเดิมใหดํารงสืบไป ซึ่งมุงเนนใหความสําคัญที่โบราณสถาน และบริเวณโดยรอบ

โบราณสถาน อันเปนแนวคิดสากล ที่แพรหลายเขามาในประเทศไทยอยางชัดเจนในชวงสมัยรัชกาลที่ 

๕ ดังนั้นเม่ือบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล มีความสําคัญทั้งทางดานการปกครอง 

และทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีของชาติแลว จึงยอมมีผลกระทบระหวางกันมากบาง  

นอยบาง ตามนโยบายของรัฐบาลสมัยตาง ๆ รวมทั้งปจจัยภายนอกประเทศดวย 

ชวงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยา ยังนิยมอาศัย

อยูบริเวณริมลําน้ํานอกเกาะเมือง เนื่องจากมีความสะดวกตอการคมนาคมและการหาเล้ียงชีพ รัฐบาล

ไดจัดการเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยวางรากฐานการอนุรักษโบราณสถาน โดยประกาศสงวนท่ีดินใน

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และสงเสริมการพัฒนาชุมชนเมือง โดยกําหนดเขตสุขาภิบาลใหอยูแต

บริเวณชานกําแพงเมือง และนอกเกาะเมือง 

แตภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลมีนโยบายดานการพัฒนาชุมชนเมืองและการ

อนุรักษโบราณสถานแตกตางไปจากเดิม คือลดความสําคัญของการรักษาโบราณสถาน โดยยกเลิก

การสงวนที่ดินในเกาะเมือง ใน พ.ศ.๒๔๘๒ และสงเสริมบุกเบิกพัฒนาเกาะเมืองใหเปนแหลงชุมชน

เมือง โดยไดรับความสนับสนุนจาก นายปรีดี พนมยงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังซึ่งเปน

ผูแทนราษฎรชาวอยุธยา ที่เปนประธานคณะกรรมการปรับปรุงเกาะเมือง โดยเร่ิมวางผังเมืองเพื่อ

จัดสรรที่ดินใหเกิดประโยชน อันเปนการวางรากฐานการพัฒนาท่ีจะสงผลใหเกิดการเขามาใชที่ดินใน

 
บทที่ ๖ (S3 ฉบับแกไข ตุลาคม ๒๕๕๔) 

 



๒๓๒ 

 

เกาะเมือง และสงเสริมการคมนาคมทางบก คือการสรางสะพานคอนกรีตขามแมน้ําปาสัก (สะพาน

ปรีดี-ธํารง) และสรางถนนโรจนะเพื่อไปเชื่อมตอกับถนนพหลโยธิน การกอสรางศาลากลางจังหวัดข้ึนที่

บริเวณใจกลางเมือง ที่จะคอย ๆ เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวเมืองจากที่ดําเนินชีวิตอิงอยูกับสายน้ํา 

ใหเร่ิมใชรถใชถนนมากข้ึน นอกจากนั้นยังสงเสริมงบประมาณสรางสถานศึกษาทุกระดับข้ึนที่บริเวณ

ตาง ๆ ของเกาะเมือง และสงเสริมใหเกาะเมืองเปนแหลงอุตสาหกรรมโดยการสรางโรงงานกล่ัน 

แอลกอฮอลข้ึนที่บริเวณดานทิศตะวันตกของเกาะเมือง รวมทั้งมีการขายที่ดินราชพัสดุในเกาะเมือง

ใหแกประชาชน  เปนการสงเสริมใหประชาชนเขาไปอยูอาศัย และใชพื้นที่ภายในเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา สวนการพัฒนาในสวนทองถิ่นนั้น มีการจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาข้ึนใน 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ตามนโยบายสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นของรัฐบาล เพื่อปกครองและปรับปรุงแหลงชุมชน

เมืองที่ยังนิยมอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ํารอบเกาะเมือง จึงเทากับวาในระยะบุกเบิกเกาะเมืองนี้ ภาครัฐ

ใหความสงเสริมการวางรากฐานพัฒนาที่ดินในเกาะเมือง สวนทองถิ่นทําหนาที่บํารุงชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนในแหลงชุมชนเมือง  

อยางไรก็ตาม ภาครัฐก็มิอาจละเลยเรื่องการรักษาโบราณสถานในเกาะเมืองไปได เนื่องจาก

รัฐบาลไทยเคยใหสัตยาบันตอการอนุรักษโบราณของชาติไวกับองคการสันนิบาตชาติ ต้ังแตในชวงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ ๑ รัฐบาลจึงยังตองใหความสําคัญตอการอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งยังมีหนวย

ราชการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงวนรักษาโบราณสถานอยูดวย คือกรมศิลปากร ที่ไดสืบทอดแนวคิด 

และหลักการอนุรักษโบราณสถานมาจากชนชั้นเจานายที่เคยกํากับดูแลงานดานการอนุรักษ

โบราณสถาน ซึ่งกรมศิลปากรดําเนินการหลายอยางเพื่อเปนการปองกันรักษาโบราณสถาน ที่จะไดรับ

ผลกระทบจากโครงการผังเมืองใหม โดยมีเจาพนักงานเขาไปมีสวนรวมเปนคณะกรรมการปรับปรุง

เกาะเมืองของกระทรวงการคลังดวย และไดมีการประกาศข้ึนบัญชีโบราณสถานหลายแหงในเกาะ

เมืองและบริเวณใกลเคียงใหเปนโบราณสถานแหงชาติ เพื่อที่จะไดรับการสงวนรักษาตามกฎหมายที่

กํากับดูแลโดยกรมศิลปากร รวมทั้งการเสนอโครงการสรางร้ัวคอนกรีตเสริมลวดหนาม ลอมบริเวณเขต

โบราณสถานท่ีสําคัญครอบคลุมบริเวณพระราชวังโบราณไปจนถึงบริเวณวัดพระราม เพื่อปองกันการ

รุกลํ้าโบราณสถานจากกิจกรรมของชาวเมือง ที่แสดงใหเห็นปฏิกิริยาชัดเจนวา เมื่อแรกเร่ิมการบุกเบิก

พัฒนาเกาะเมือง ก็สงผลกระทบตอการอนุรักษโบราณ ทําใหกรมศิลปากรตองเขามาสงวนรักษา

โบราณในเกาะเมือง อยางไรก็ตามกรมศิลปากรสามารถรักษาไดเพียงโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ หรือ

ที่ปรากฏรองรอยโบราณสถานคอนขางชัดเจนซึ่งไดรับการข้ึนบัญชีเปนโบราณสถานแหงชาติ สวน

โบราณสถานขนาดเล็ก ที่กระจายอยูทั่วเกาะเมืองซ่ึงไมไดรับการข้ึนบัญชีโบราณสถานนั้น จําเปนตอง

ละเสียเพื่อใหสามารถพัฒนาเปนแหลงชุมชนเมืองได 



๒๓๓ 

 

ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ แนวคิดเร่ืองเก่ียวกับการอนุรักษโบราณสถานของไทย

เปล่ียนไป อันเนื่องมาจากการกอต้ังองคกรระหวางชาติหลายองคกรที่มีความมุงหวังใหเกิดสันติภาพ

แกมนุษยชาติ โดยเฉพาะองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ที่มุงสงเสริมให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาติตาง ๆ ซึ่งโบราณสถานนั้นจัดวาเปน

มรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่ง จึงกอใหเกิดการสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานดวยหลักการสากล ที่

รัฐบาลไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปดรับหลักการตาง ๆ เขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนิน

นโยบายดานวัฒนธรรม โดยมีการสงนักวิชาการของไทยไปศึกษาวิชาการโบราณคดีในตางประเทศ 

และมีการเปดสอนวิชาโบราณคดีข้ึนในสถาบันอุดมศึกษา คือ การกอต้ังคณะโบราณคดี ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ ทําใหสังคมไทยมีความรูเร่ืองการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน  

รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดําเนินนโยบายดานการอนุรักษโบราณสถาน ดังมี

โครงการปรับปรุงเมืองสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๖ และเมืองพระนครศรีอยุธยา ระหวาง พ.ศ. 

๒๔๙๙-๒๕๐๐  ให เปนแหลงทองเที่ยวทางประวั ติศาสตร  โดยเฉพาะการบูรณะเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา นั้นเปนโครงการที่รัฐบาลใหความสําคัญมาก เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษา และเปนผูมีบทบาทสําคัญในการวางนโยบายตาง ๆ โดยมี

มุงหมายใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรของชาติ บูรณปฏิสังขรณวัดวา

อารามตาง ๆ เพื่อเปนสวนหนึ่งในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่จัดข้ึนใน พ.ศ.๒๕๐๐ และเปนสวน

หนึ่งในการสานสัมพันธไมตรีกับประเทศพมา ซึ่งแมวาโครงการบูรณะเกาะเมืองนี้จะเนนการปรับปรุง

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาที่ยังมีสภาพรกรางใหเปนแหลงทัศนาจรทางประวัติศาสตร โดยบูรณะ

โบราณสถานตาง ๆ โดยเฉพาะการปฏิสังขรณวิหารพระมงคลบพิตรใหกลับคืนสภาพสมบูรณ และจัด

สวนสาธารณะใหมีความรมร่ืน ปรับปรุงถนนหลายสายใหใชการไดสะดวก และติดต้ังไฟฟาสองสวาง

ตามถนนเพื่อความปลอดภัยแลว ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ใหความสําคัญแกการสงเสริมการพัฒนา

ชุมชนเมืองบริเวณเกาะเมืองและปริมณฑลไปพรอมกันดวย โดยมีการสงเสริมเศรษฐกิจใหแกชาวเมือง

คือ การกอสรางอาคารพาณิชย และอาคารสงเคราะหประชาชน ประกอบกับการพัฒนาในสวนทองถิ่น

ที่ไดมีการประกาศขยายเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาเขามาครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะเมือง และ

ขยายการบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมทั้งการสรางถนนเพิ่มเติม ทําใหการอยูอาศัยในเกาะเมืองมี

ความสะดวกมากข้ึน จึงเปนปจจัยใหประชาชนเขามาอาศัยอยูภายในเกาะเมืองมากข้ึนดวย  

ดังนั้น เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในชวงแรกเร่ิมบุกเบิกเกาะเมืองนั้น จึงเปนทั้งแหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของชาติ และเปนทั้งแหลงที่อยูอาศัย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และ

การศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนชวงเวลาที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เร่ิมมีลักษณะ

เปนชุมชนเมืองที่เติบโตทับซอนบนเมืองโบราณ 



๒๓๔ 

 

ชวงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ ชุมชนเมืองพระนครศรีอยุธยามีความเติบโตข้ึนเปนลําดับ และมีความ

ตองการใชที่ดินในเกาะเมืองมากขึ้น โดยทางจังหวัดมีความประสงคจะขายกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุใน

เกาะเมืองบางสวน ใหแกเอกชนเพื่อนําไปลงทุนในกิจการตาง ๆ ซึ่งทําใหสังคมเกิดความวิตกวาจะมี

ผลกระทบตอการรักษาโบราณสถาน จนมีกระแสตอตานอยางรุนแรง จนนํามาสูการดําเนินโครงการ

พัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียงใน พ.ศ.๒๕๑๐ ที่ไดแบงพื้นที่สําหรับสงเสริม

การพัฒนาเมืองใหเกิดความเจริญ และพื้นที่สําหรับสงเสริมการอนุรักษโบราณสถานไวอยางชัดเจน 

โดยมีพื้นที่สําหรับใหประชาชนอยูอาศัยแบบหนาแนนนอย เปนพื้นที่กันชนค่ันกลางระหวางพื้นที่ทั้ง

สอง เพื่อมุงหมายใหสามารถพัฒนาชุมชนเมือง ควบคูไปกับการอนุรักษโบราณสถาน และลด

ผลกระทบระหวางกัน  

ทวาโครงการพัฒนาเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและบริเวณใกลเคียง ใน พ.ศ.๒๕๑๐ กลับ

ยิ่งกอใหเกิดปญหาตอการพัฒนาเมอืงมากข้ึนอีก เนื่องจากแผนงานดําเนินการนั้นกอใหเกิดขอจํากัด มิ

ใหสามารถพัฒนาสิ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ เพราะมีแนวทางจะตองโยกยายสถานที่ราชการ สถานศึกษา 

และบานเรือนประชาชนจํานวนมาก ที่ต้ังอยูในเขตที่จะสงวนใหเปนอุทยานประวัติศาสตร โดยที่รัฐบาล

ไมสามารถสงเสริมงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการนี้ ไดอยางเต็มที่ และขาดบุคคลากรที่มี

ความสามารถในสาขาตาง ๆ มาดําเนินงานใหสําเร็จได ทําใหโครงการนี้เห็นผลชา ในขณะที่ชุมชน

เมืองมีความจําเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเจริญเทาทันกับความกาวหนาของ

ประเทศ จึงกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาในเกาะเมือง โดยเฉพาะการพัฒนาดานการศึกษา 

เนื่องจากมีสถานศึกษาหลายแหงอยูในพื้นที่ที่จะกําหนดใหเปนเขตโบราณสถาน ที่ไดรับความ

เดือดรอนจากมาตรการควบคุมการกอสรางอาคารและสถานที่ ทําใหตองผอนผันเพื่อใหสามารถเกิด

การพัฒนาตอไปได  

ประกอบกับการที่ไมสามารถควบคุมการเติบโตของชุมชนเมืองใหเปนไปตามแผนพัฒนา

เกาะเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหชุมชนเมืองเติบโตข้ึนในบริเวณตาง ๆ ของเกาะเมือง รวมทั้งมี

หนวยงานราชการเขามาใชพื้นที่ราชพัสดุในเกาะเมืองในบริเวณตาง ๆ อยูอยางตอเนื่อง ทําใหสงผล

กระทบตอโบราณสถานและสิ่งแวดลอมบริเวณโบราณสถานมากข้ึนดวย เพราะชุมชนหรือสถานท่ี

ราชการบางแหงปลูกสรางอยูในบริเวณแหลงโบราณสถาน จนเปนปญหาสะสมที่ยังไมสามารถจัดการ

ได อยางไรก็ตามกรมศิลปากรและสํานักผังเมือง ไดดําเนินการปรับลดพื้นที่ที่จะประกาศใหเปนเขต

โบราณลง จนเหลือเพียงเนื้อทีป่ระมาณ ๑,๘๑๐ ไร โดยยกเวนเขตสถานศึกษา และโรงพยาบาลประจํา

จังหวัด จนสามารถประกาศเขตโบราณสถานในเกาะเมืองไดใน พ.ศ.๒๕๑๙ และยังดําเนินการขอให

กรมธนารักษ บอกยกเลิกสัญญาเชาที่ดินแกประชาชนที่อาศัยอยูในเขตโบราณสถานดวย 



๒๓๕ 

 

เมื่อเขาสูชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ ที่รัฐบาลมีนโยบายดาน

วัฒนธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากภาครัฐเกิดความตระหนักถึงปญหาดานวัฒนธรรม จึงไดสงเสริม

ใหเกิดการธํารงรักษาวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลตอกิจการดานการอนุรักษ

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือการดําเนินโครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะ

โบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๐ และนํามาสูโครงการอุทยานประวัติศาสตรใน พ.ศ.๒๕๒๕ ทําใหเกิด

การศึกษาหาแนวทางจัดการอุทยานประวัติศาสตร ที่จะตองแกปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการใชที่ดิน 

ปญหาดานทัศนียภาพบริเวณอุทยานประวัติศาสตร ฯลฯ ที่จะสงผลเกิดการสงเสริมการอนุรักษ

โบราณสถานอยางจริงจัง ในขณะเดียวกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของชาติ ตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ – ๕ และมีการจัดการทองเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนประสบผลสําเร็จ

เปนอยางดี ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจของจังหวัด และกอใหเกิดความตองการลงทุนในกิจการดาน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวตาง ๆ ซึ่งในระยะนี้การพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษโบราณสถานมี

ความสําคัญเทียบเทียมกัน 

ภายหลัง พ.ศ. ๒๕๓๐ สังคมไทยใหความสําคัญแกการอนุรักษโบราณสถานมากข้ึน เร่ิมจาก

การที่กรมศิลปากรไดปรับปรุงแผนการจัดการบริเวณอุทยานประวัติศาสตร เปนแผนโครงการอนุรักษ

และพัฒนานครประวัติศาสตรแทน  เนื่องจากการศึกษาและสํารวจโบราณสถานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของกรมศิลปากร ทําใหพบวามีความจําเปนตองสงวนรักษาโบราณสถานอ่ืน ๆ ที่อยู

นอกเขตอุทยานประวัติศาสตรดวย จึงกําหนดแผนงานอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร ให

ครอบคลุมเขตอุทยานประวัติศาสตร ไปจนถึงบริเวณโดยรอบเกาะเมือง โดยกําหนดใหพื้นที่ในเขต

อุทยานประวัติศาสตร เปนพื้นที่สําคัญสูงสุด (nucleus zone) สวนพื้นที่โดยรอบจัดใหเปนพื้นที่กันชน 

(buffer zone) เพื่อควบคุมรักษารูปแบบอาคาร ความสูงของอาคาร และควบคุมระดับการพัฒนาให

เหมาะสมตอการจัดการโครงการนครประวัติศาสตร 

การเสนอชื่อนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ใหไดรับการข้ึนบัญชีเปนแหลงมรดกโลก

ทางวัฒนธรรม จากองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ใน พ.ศ.๒๕๓๔ ทํา

ใหสังคมไทยยิ่งเพิ่มความสนใจตอการอนุรักษโบราณสถาน จากขาวสาร และการประชาสัมพันธของ

ส่ือมวลชน การรณรงคปลูกฝงความรูและรักษาโบราณสถานของสถานศึกษาตาง ๆ และการดําเนิน

โครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ ๑ ที่เนนพื้นที่บริเวณอุทยาน

ประวัติศาสตร และแหลงโบราณสถานอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนเรงดวน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

โครงการเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ โดยจัดสรรงบประมาณดําเนินการทั้งส้ิน จํานวน ๒,๙๔๖.๗๘ ลานบาท 

ภายใตการดําเนินงาน ๘ แผนงาน ทําใหมีการดําเนินการอนุรักษโบราณสถานหลายแหงทั้งในเกาะ



๒๓๖ 

 

เมืองและปริมณฑล ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอุทยานประวัติศาสตร และดําเนินการแกไข

ปญหาการรุกลํ้าโบราณสถาน ที่เปนปญหาสะสมมาอยางยาวนาน เชน การบูรณะวัดขุนแสน ตองยาย

บานเรือนประชาชนออกไปหลายหลังคาเรือน และมีการดําเนินงานตามแผนการอยางตอเนื่อง แม

ลวงเลยกําหนดสิ้นสุดโครงการใน พ.ศ.๒๕๔๔  

แตในอีกดานหนึ่ง การดําเนินงานตามโครงการอยางจริงจังนี้ กอใหเกิดผลกระทบตอการ

พัฒนาชุมชนเมือง เนื่องจากมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการพัฒนาในบริเวณเกาะเมืองและ

ปริมณฑล จึงทําใหสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนบางกลุมที่สูญเสียโอกาสในการคา

การลงทุน และผูที่อาศัยอยูในบริเวณโบราณสถาน ที่จะตองถูกโยกยายบานเรือนไปอยูในสถานที่แหง

ใหม ซึ่งทําใหไมสามารถพัฒนาชุมชนเมืองไดอยางเต็มที่ จนตองมีการขยายการคาการลงทุน และ

สถานที่ราชการออกจากบริเวณเกาะเมือง 

ดังนั้นจะเห็นไดวา นับต้ังแตการพัฒนาเกาะเมืองใน พ.ศ.๒๔๘๒ จนกระทั่งถึงชวงโครงการ

นครประวัติศาสตร-มรดกโลกน้ี การพัฒนาชุมชนและการอนุรักษโบราณสถานในเกาะเมืองและรอบ

เกาะเมืองไดสงผลกระทบตอกันอยูเสมอ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมดานใดมากเปนพิเศษ 

ก็มักสงผลกระทบตออีกดานหนึ่ง อยางไรก็ตามเมื่อการพัฒนาชุมชนเมือง และการอนุรักษ

โบราณสถานตางก็เปนส่ิงจําเปน มิอาจละเลยส่ิงหนึ่งส่ิงใดได ฉะนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในเร่ืองนี้ 

จึงพยายามแสวงหาแนวทางที่จะสามารถพัฒนาชุมชนเมือง ควบคูไปกับการรักษาโบราณสถานและ

บรรยากาศความเปนเมืองประวัติศาสตรได แนวทางสําคัญประการหนึ่ง ที่สังคมพยายามนํามาใชเปน

แนวทางในการทําใหชุมชนอยูรวมกับโบราณสถานได คือกระบวนการปลูกฝงความรู ความรัก

โบราณสถานแกเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมใหคนในทองถิ่นไดรับประโยชนจาก

การทองเที่ยว ดวยความมุงหวังวาเมื่อคนในทองถิ่น มีความรู ความเขาใจในความสําคัญของ

โบราณสถาน และไดรับประโยชนในการประกอบอาชีพแลว จะนํามาสูความมีสวนรวมตอการดูแล

รักษาโบราณสถาน และมรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางเหมาะสม อันทําใหสามารถพัฒนา

ชุมชนเมืองควบคูกับการอนุรักษโบราณสถานไดอยางยั่งยืน 



๒๓๗ 
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บรรณานุกรม 
 

เอกสารชั้นตน 
เอกสารชั้นตนที่ยังไมไดตีพิมพ 
กรมศิลปากร.  (๒๕๔๐, ๑๙ กุมภาพนัธ).  ประกาศกรมศิลปากรเรื่อง หลกัเกณฑและวธิีการย่ืน

เรื่องราวเพื่อขออนุญาตปลูกสรางอาคารภายในเขตโบราณสถานเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา. 

________.  (๒๕๔๐, ๑๙ กมุภาพนัธ).  คําสั่งกรมศลิปากรที่ ๑๒๔/๒๕๔๐ เรื่อง มอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศลิปากรในสวน
ที่เกี่ยวของกบัการออกหนงัสืออนุญาตใหมีการกอสรางอาคารภายในเขต
โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา. 

กระทรวงการคลัง.  (๒๕๑๕, ๑๔ พฤศจิกายน).  ที่ดินราชพสัดุเกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. 

กระทรวงคมนาคม.  (๒๕๓๓, ๒๐ มถิุนายน).  การต้ังชื่อสะพานขามแมน้ําปาสัก.   

กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๓๓, ๒๐ มนีาคม).  ขอใหกาํหนดทองที่ทีเ่ปนแหลงทองเท่ียว.   

กระทรวงศึกษาธิการ.  (๒๕๑๗, ๑๙ มนีาคม).  การยายวิทยาลยัเกษตรกรรมพระนครศรีอยธุยา. 

การกฬีาแหงประเทศไทย.  (๒๕๓๑, ๑๒ กรกฎาคม).  การกีฬาแหงประเทศไทยขออนุมัติผูกพัน
งบประมาณคากอสรางสนามกฬีาจังหวัดพระนครศรีอยธุยา. 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๗, ๑๙ กันยายน).  การพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพสัดุบริเวณ
เกาะเมือง จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา.   

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (๒๕๐๘, ๕ มกราคม).  การพจิารณาปรับปรุงที่ดินราชพสัดุ
บริเวณเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

สํานักเลขาธิการคณะปฏิวัติ.  (๒๕๑๕, ๑๔ ธันวาคม).  ที่ดินราชพสัดุเกาะเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่๖.  กระทรวงมหาดไทย.   

มร.๖ ม/๑๑.  เร่ืองประกาศยายเขตสุขาภิบาลเมืองกรุงเกา.  (๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๔๕๙).  

(ไมโครฟลม).  

________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที ่๖.  กระทรวงมหาดไทย.  มร.๖ ม/๑๑.   

เร่ืองสรางโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศเมืองกรุงเกา.  (๑๓ ธันวาคม-มกราคม ๒๔๕๕).  

(ไมโครฟลม). 



๒๓๙ 

 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๒.๑/๒๖.  

เร่ืองการซอมแซมพระปรางควัดราชบูรณะและเจดียวัดสามปล้ืมจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

(๒๔๙๙-๒๕๐๐). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๑.๑/๑๒๐.  เร่ืองคูเมืองจงัหวดั

สุพรรณบุรี.  (๒๔๗๕-๒๔๗๖). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  (๔) ศธ.๒.๓.๑๖/๕.  รายงานการประชุม

คณะกรรมการจัดทํานโยบายวัฒนธรรม.  (๒๕๒๐). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๕/๔.   

เร่ืองซอมพระวิหารพระมงคลบพิตร.  (๒๔๗๖-๒๔๗๗).   

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑.   

เร่ืองการเดินทางไปตรวจวัดรางที่อําเภอพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๒.   

เร่ืองการทําร้ัวลวดหนามกั้นเขตวังโบราณที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๘๓).   

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๕.   

เร่ืองแกไขซอมเสาวหิารวัดมงคลบพิตร จงัหวัดอยธุยา.  (๒๔๘๔).   

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๗.   

เร่ืองสําเนาหนงัสือ สร.เร่ืองขอใหสงระงบัสัญญาซ้ือขายอิฐตามเจดีย และโบราณสถานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๒-๒๕๐๐). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๘.   

เร่ืองการขุดอิฐตามโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๒). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๙. 

เร่ืองซอมแซมโบราณสถานที่อยุธยารับเสด็จฯ.  (๒๔๙๗). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๐.   

เร่ืองขาวจากหนังสือพิมพเกีย่วกับการขุดสมบัติ.  (๒๔๙๙). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๑.   

เร่ืองเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการบูรณะอยุธยา.  (๒๔๙๙). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๒.   

เร่ืองประวัติศาสตรเมืองอโยธยา.  (๒๔๙๙). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๓.   

เร่ืองวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙). 



๒๔๐ 

 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๕.  

เร่ืองกรรมการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยธุยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๖.  

เร่ืองการจัดทาํปายช่ือบอกโบราณสถานอยุธยา.  (๒๔๙๙-๒๕๐๐). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๑๗.   

เร่ืองการบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๙๙). 

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๑.๒/๒๐.  เร่ืองการขุดบึง

พระรามและการขุดลอกคลองเมือง.  (๒๕๐๑).                        

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๒๖.๓.๓/๓.   

เร่ืองสวนสัตวในบริเวณบงึพระราม.  (๒๕๐๕).  

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗.๔๗/๒๔.  เร่ืองขาว

หนงัสือพมิพตอตานการขายเกาะเมืองอยธุยาป ๒๕๐๘.  (๒๕๐๘).                        

________.  เอกสารกรมศิลปากร.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๐๗๐๑.๗๑/๙๒ 

เร่ืองรายงานการตรวจโบราณจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอยุธยา.  (๒๔๗๔). 

________.  เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ.  ศธ.๕๑.๑/๓๕.  เร่ืองรายงานการเปดโรงเรียนจอมสุรางค

อุปถัมภ จ. อยธุยา.  (๓ กรกฏาคม-๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๒). 

________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๒.๒.๓.  เร่ืองขาหลวงประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอเชิญปลัดกระทรวง อธิบดีกรมมหาดไทย และอธิบดีกรมโยธาเทศบาลไปในการทําพิธีวาง

รากตึกศาลากลางจังหวัดและสมโภชพระพุทธรูป.  (๒๔๘๓). 

________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖/๒๙.  เร่ืองตําแหนงที่สรางศาลาเทศบาลจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา.  (๒๔๗๘-๒๔๘๐). 

________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๕/๕๗.  เร่ืองรายงานการประชุมสภาจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา.  (๒๔๗๙). 

________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๗/๗๕.  เร่ืองรายงานประจําเดือนของเทศบาล

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๔๗๘). 

________.  เอกสารกระทรวงมหาดไทย.  มท.๕.๑๖.๙/๘๓.  เร่ืองงบประมาณซึ่งต้ังทางจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา.  (๒๔๗๘). 

________.  เอกสารกระทรวงอุตสาหกรรม.  อก.๐๒๐๑.๖.๒/๓.  เร่ืองการยายโรงงานแอลกอฮอล.  

(๒๔๙๖). 



๒๔๑ 

 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี.  (๒) สร.๐๒๐๑.๒๒.๒.๑๔/๕.  เร่ือง

โรงงานกล่ันแอลกอฮอลอยธุยา.  (๒๔๘๗-๒๔๙๖).  
 

เอกสารชั้นตนที่ตีพิมพแลว 
หนังสือ 
กรมศิลปากร.  (๒๕๑๓).  รายงานการสํารวจขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปงบประมาณ ๒๕๑๓.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๒๑).  รายงานประจาํป ๒๕๒๑ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๒๗).  เรื่องเกี่ยวกับพระนครศรีอยธุยา.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๒๘, ๑๙ สิงหาคม).  ระเบียบกรมศลิปากรวาดวยการอนรุักษโบราณสถาน พ.ศ.
๒๕๒๘. 

________.  (๒๕๔๐).  แผนแมบทโครงการอนุรกัษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  พิมพคร้ังที่ ๒.  กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมฯ. 

การประกาศนโยบายฯ ของนครเม็กซิโก ขององคการยูเนสโก.  (๒๕๔๕).   

แปลโดย โสมสุดา ลียะวณิช.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  (๒๕๒๗).  จดหมายเหตุพระราชพธิีรัชมงัคลาภิเษก ร.ศ.๑๒๖,๑๒๗.  

กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลม ๕.  (๒๕๓๐).  กรุงเทพฯ: หอสมุดแหงชาติ. 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๐).  รายงานประจําป จังหวัดพระนครศรีอยธุยาประจาํป

พุทธศักราช ๒๔๙๙.  กรุงเทพฯ: จังหวัดฯ. 

________.  (๒๕๐๑?).  รายงานกิจการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๐๐.  กรุงเทพฯ: 

จังหวัดฯ.  

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ.  (๒๕๔๕).  ไกลบาน.  พิมพคร้ังที่ ๖.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ

ทัศน. 

ชาญวทิย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๘).  ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔.  พิมพคร้ังที ่๒.  

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโตตาประเทศไทยและมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร. 

เทศบาลเมืองพระนครศรีอยธุยา.  (๒๕๐๘).  รายงานกจิการเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๒๕๐๘.  กรุงเทพฯ: เทศบาลฯ. 



๒๔๒ 

 

นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ กรมพระยา.  (๒๕๐๔).  สาสนสมเด็จ เลม ๑๒.  พระนคร: องคการคาของคุรุสภา 

บริบาลบุรีภัณฑ.  (๒๕๐๓).  เรื่องโบราณคดีจากลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพกบัของศาสตราจารยหลวงบริบาลบุรีภณัฑ.  กรุงเทพฯ: รุงเรืองรัตน. 

เบาวริง, จอหน.  (๒๕๔๗).  ราชอาณาจกัรและราษฎรสยาม เลม ๑.  แปลโดย อนันต ศรีอุดม, 

กัณฐิกา ศรีอุดม, พีรศรี โพวาทอง.  กรุงเทพฯ: มูลนธิิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิโครงการ

ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม ๕.  (๒๕๔๒).  กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและ

ประวัติศาสตร กรมศิลปากร. 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๓๙.  (๒๔๗๐).  กรุงเทพฯ: ศรีหงส. 

ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๖๓.  (๒๔๗๙).  กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร. 

เสถียร พันธรังษี.  (๒๕๕๐).  ทองถ่ินสยามยุคพระพุทธเจาหลวง.  พิมพคร้ังที ่๕.  กรุงเทพฯ: มติชน. 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ.  (๒๕๑๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔.  พระนคร: โรงพิมพทําเนียบนายกรัฐมนตรี. 

________.  (๒๕๑๕).  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ีสาม พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙.  

พระนคร: โรงพิมพทําเนยีบนายกรัฐมนตรี. 

________.  (๒๕๒๐).  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ีสี่ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔.  

กรุงเทพฯ: ตะวันนา จํากัด. 

________.  (๒๕๒๕).  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ีหา พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙.  

กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน. 

สํานักผงัเมือง.  (๒๕๑๐).  โครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: สํานกัฯ. 

________.  (๒๕๑๓.)  ผังเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒๕๓๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: 

สํานักฯ. 

________.  (๒๕๓๑).  ผังภาคกลาง.  กรุงเทพฯ: สํานกัฯ. 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๒/๒๕๒๓/๑๒๘.  เร่ืองการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย การสงเสริมการทองเที่ยวและปทองเที่ยวไทย.  (๒๕๒๓).      

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๓/๔๓.  การอนุรักษและปองกนัการ

ลักลอบขุดคนโบราณสถานกับการจัดต้ังเปนอุทยานประวัติศาสตร.  (๒๕๒๓). 



๒๔๓ 

 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/๓/๒๕๒๗/๔๘.  เร่ืองงานวัน

แหงประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา.  (๒๕๒๗).                                      

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๑๙/๒๗.  เร่ืองการสงเสริมการ

ทองเที่ยว.  (๒๕๑๙). 

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๒๐/๒๐.  เร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยว.  

(๒๕๒๐). 

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๖/๒๕๒๑/๘๓.  เร่ืองการสงเสริมการทองเที่ยว.  

(๒๕๒๑).                        

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๖/วธ.๑.๒.  เร่ืองการพิจารณาฟนฟู

บูรณะ.  (๒๔๙๖).               

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๘/กต.๑.๒.  เร่ืองเปดสัมพันธทางการ

ทูตกับตางประเทศ.  (๒๔๙๘).  

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๔๙๙/บ๙.๕.  เร่ืองประวัติศาสตร.  

(๒๔๙๙) 

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๑/วธ.๔.๒.  เร่ืองการขุดคนโบราณวัตถุ

และศิลปวัตถุ.  (๒๕๐๑).                                         

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๒/ศธ.๕.๔.  เร่ืองโบราณวัตถุและ

โบราณคดี.  (๒๕๐๒).  

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๔/ศธ.๔.๓.  เร่ืองโบราณวัตถุและ

โบราณคดี.  (๒๕๐๔).                        

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๕/ศธ.๗.๔.  เร่ืองโบราณวัตถุและ

โบราณคดี.  (๒๕๐๕).          

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๖/ศธ.๘.๔.  เร่ืองโบราณวัถตุ

โบราณคดี.  (๒๕๐๖).          

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/มท.๑๑.๒.  เร่ืองโครงการพัฒนา

เมืองสําคัญในประวัติศาสตร.  (๒๕๐๙). 

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๐๙/ศธ.๘.๒.  เร่ืองโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑ.  (๒๕๐๙).  

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๑๐/๗๘.  เร่ืองการปรับปรุงและพัฒนา

เกาะอยุธยาใหเปนเมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๑๐).                    



๒๔๔ 

 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๘/๒๕๑๓/๒๗.  เร่ืองศิลป

โบราณวัตถุสถาน.  (๒๕๑๓). 

________.  เอกสารประมวลขาวเหตุการณสําคัญ.  ก/ป๗/๒๕๒๒/๔๘.  เร่ืองภาวะการทองเที่ยว

ภายในประเทศกับปการทองเทีย่วของไทย.  (๒๕๒๒).                         

องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๐๖).  รายงานประจําปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจาํปพุทธศกัราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๕.  พระนคร: องคการฯ. 

 

ราชกิจจานุเบกษา   
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘.  

(๒๕๒๙, ๒๑ พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๐๕.  หนา ๑-๔๔. 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒.  

(๒๕๔๒, ๕ กรกฎาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๕๘ ก.  หนา ๑-๙. 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖๔ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบญัญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘.  

(๒๕๓๙, ๑๓ มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๑๓ ตอนที ่๒๐ ก.  หนา ๘-๑๔. 

การเปดทางรถไฟนครราชสีหมาระหวางกรุงเทพฯ กับกรุงเกาและเปดที่วาการขาหลวงเทศาภิบาล

มณฑลกรุงเกา.  (๒๔๔๐, ๔ เมษายน).  ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๑๔ ตอนที ่๑๓.   

หนา ๑๑-๑๔. 

การรับดุกโยฮันอัลเบรกต ผูสําเร็จราชการเมืองบรันซวิก.  (๒๔๕๒, ๖ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  

เลม ๒๖ ตอนที่ ๐.  หนา ๒๕๘๖-๒๖๐๓.  

การรับ อิส อิมปเรียล ไฮเนส แกรนด ดยุก บอริส วลาดิมโิรวิตซ กรุงรัสเซยี.  (๒๔๔๕, ๑ มิถนุายน).  

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๑๙ ตอนที ่๐.  หนา ๑๔๓-๑๔๖. 

แจงความกรมศิลปากร กาํหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ.  (๒๔๘๔, ๑๘ มนีาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๕๘ ตอนที่  ๐ ง.  หนา ๕๘๓-๕๘๖. 

ประกาศกรมศิลปากร กาํหนดจํานวนโบราณสถานสําหรับชาติ.  (๒๔๗๘, ๘ มีนาคม).  ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลม ๕๒ ตอนท่ี ๐ ง.  หนา ๓๖๘๙-๓๗๑๗. 

ประกาศกรมศิลปากร เร่ืองกาํหนดเขตที่ดินโบราณสถาน.  (๒๕๑๙, ๑๗ สิงหาคม).   

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๙๓ ตอนที่ ๑๐๒.  หนา ๒๑๔๙-๒๑๕๐. 

ประกาศกรมศิลปากร เร่ืองกาํหนดเขตที่ดินโบราณสถานเพ่ิมเติม.  (๒๕๔๐, ๒๑ มกราคม).   

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๑๑๔ ตอนที่ ๖ ง.  หนา๔๐. 



๒๔๕ 

 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การจัดต้ังสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพระนครศรีอยธุยา.  (๒๕๓๓, 

๙ ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๐๗ ตอนที ่๒๐๓.  หนา ๘๒๓๕. 

ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ.  (๒๔๖๖, ๒๐ มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๔๐  

ตอนที่ ๐.  หนา ๒๔๔-๒๔๖. 

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินทีจ่ะทาํการสํารวจเพือ่การวางและจัดทําผังเมืองรวม ในทองทีตํ่าบล

สวนพริก ตําบลบานเกาะ ตําบลลุมพลี ตําบลคลองสระบัว ตําบลหัวรอ ตําบลภูเขาทอง 

ตําบลหนัตรา ตําบลทาวาสุกรี ตําบลหอรัตนชัย ตําบลบานปอม ตําบลไผลิง ตําบลประตูชัย 

ตําบลสําเภาลม ตําบลกระมัง ตําบลคลองสวนพลู ตําบลปากกราน ตําบลเกาะเรียน อําเภอ

พระนครศรีอยธุยา และตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๒๑.  

(๒๕๒๑, ๒๕ ตุลาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๙๕ ตอนที ่๑๑๘.  หนา ๑๖-๑๙. 

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒) พทุธศักราช 

๒๔๘๑.  (๒๔๘๑, ๑๔ พฤศจิกายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๔ ตอนที ่๐.  หนา ๖๕๒-

๖๔๗. 

พระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๙.  

(๒๔๙๙, ๑๙ มิถุนายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๗๓ ตอนที่ ๔๙.  หนา ๗๕๑-๗๕๕. 

พระราชบัญญัติการทองเทีย่วแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒.  (๒๕๒๒, ๔ พฤษภาคม).  ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลมที่ ๙๖.  ตอนที่ ๗๒.  หนา ๑-๑๙. 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พทุธศักราช ๒๔๗๖.  (๒๔๗๗, ๒๔ เมษายน).   

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๕๑ ตอนที ่๐ก.  หนา ๘๒-๑๐๗. 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖.  (๒๔๙๖, ๑๗ กมุภาพนัธ).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๗๐  

ตอนที่ ๑๔.  หนา ๒๒-๒๕๗. 

พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๓.  (๒๔๘๓, ๑๕ ตุลาคม).  ราชกิจจา

นุเบกษา.  เลม ๕๗ ตอนท่ี ๒๙ ก.  หนา ๕๑๗ – ๕๒๐. 

พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวตัถุ และการพพิิธภัณฑแหงชาติ พทุธศักราช  

๒๔๗๗.  (๒๔๗๘, ๑๒ พฤษภาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๒. ตอนที่ ๐.  หนา ๓๙๔-

๔๑๔. 

พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๒๒.  (๒๕๒๒, ๒๓ มีนาคม).  

ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๙๖ ตอน ๔๐.  หนา ๕๑-๕๗. 



๒๔๖ 

 

พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซ่ึงเปนทีส่าธารณสมบติัของแผนดิน และที่วัดรางภายใน 

กําแพงเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหกระทรวงการคลัง พทุธศักราช ๒๔๘๑.   

(๒๔๘๒,๒๔ เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๕๖ ตอนที ่๐.  หนา ๓๙๙-๔๐๑. 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย.  (๒๕๔๐, ๑๑ ตุลาคม).  ราชกจิจานุเบกษา.  เลม ๑๑๔ ตอนที่ 

๕๕ ก. หนา ๑-๙๙. 

รายงานขาหลวงเทศาภิบาล มณฑลกรุงเกา.  (๒๔๔๒, ๑๒ มนีาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๕ 

ตอนที่ ๕๐.  หนา ๕๔๔-๕๕๓. 

สําเนาคําถวายชัยมงคลในการเปดศาลาวาการขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา.  (๒๔๔๐, ๔ 

เมษายน).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม ๑๔ ตอนที่ ๑ หนา ๒๑-๒๒. 

 

เอกสารชั้นรอง 
หนังสือ 
กมล มัน่ภักดี, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๖).  ประวัติมหาดไทยสวนภูมภิาค จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย.   

กรมศิลปากร.  (๒๕๑๑).  พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยธุยาพรอมทั้งรปู

ถายและแผนผัง.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๒๒).  การอนุรักษพระเจดียวัดใหญชัยมงคลของกรมศลิปากร ๒๕๒๒.  

กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๓๓?).  แผนแมบทโครงการอนรุักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๓๙).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๒).  มรดกวัฒนธรรมไทย สมัยพระนครทวารวดีศรีอยธุยา  

(พ.ศ. ๑๘๙๓-พ.ศ. ๒๓๑๐).  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๓).  นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๓).  มรดกไทย-มรดกโลก.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๕).  นําชมพิพธิภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๖).  ๙๒ ปแหงการสถาปนากรมศลิปากร.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

________.  (๒๕๔๘).  แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕.  กรุงเทพฯ: กรมฯ. 



๒๔๗ 

 

กรมศิลปากร.  (๒๕๕๒).  แนวพระราชดําริในการเสด็จประพาสในพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว.  กรุงเทพฯ: สํานกัวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมฯ. 

________.  (๒๕๕๒).  ศลิปากรบรกิารงานศลิปวัฒนธรรม: ๑๐๐ (รอย) เรื่องกรมศลิปากร.  

กรุงเทพฯ: กรมฯ. 

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย สํานักงานพระนครศรีอยธุยา.  (๒๕๕๑).  พระนครศรีอยุธยา.  

กรุงเทพฯ:  การทองเที่ยวฯ. 

เกรียงไกร สัมปชชลิต.  (๒๕๕๑?).  ทิศทางการอนุรกัษและพัฒนาอุทยานประวัติศาสตรใน

ประเทศไทย.  (เอกสารประกอบการสัมมนา).  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร.  (๒๕๓๗).  รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการโรงแรมเทวราชธารรนิ พระนครศรีอยธุยา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ชลฎา ใจธรรมและคณะ.  (๒๕๓๗).  รายงานผลกระทบของสภาพเสนทางคมนาคมตอสถานท่ี

ทองเท่ียวในอําเภอพระนครศรีอยุธยา.  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยา. 

ชื่นใจ นิพทัธสุขกิจ. (๒๕๒๔).  บุคคลตัวอยาง.  พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนายแพทยขุน

นิพนัธสุขกิจ. 

ถวิล สุนทรศารทูล.  (๒๕๑๓).  การบูรณะเมืองพระนครศรีอยุธยา.  ใน  อนุสรณสมเด็จพระเจาอู

ทองรามาธิปดีศรีสินทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหัว.  คณะกรมการจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา. หนา ๒๙-๓๒.  กรุงเทพฯ: ศิริมิตรการพิมพ. 

น. ณ ปากน้าํ.  (๒๕๔๐).  หาเดือนกลางซากอิฐปูนท่ีอยุธยา.  พมิพคร้ังที ่๓.  กรุงเทพฯ:  

เมืองโบราณ. 

นิคม มูสิกะคามะ.  (๒๕๑๔).  ศิลปะและภูมิสถานอยุธยา.  ใน  อธบิายแผนที่พระนครศรีอยธุยา
กับคําวินจิฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร เรื่องศิลปและภูมสิถานอยธุยา  
กรุงศรีอยุธยา และจงัหวดัพิจิตร.  หนา ๕๘-๗๗.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.   

บุหงา วัฒนะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๑).  พระพุทธเจาหลวงกับชาวกรุงเกา.  พระนครศรีอยุธยา: 

สํานักพิมพสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  

ประภาส จารุเสถียร.  (๒๕๑๓).  การพฒันาบานเมืองพระนครศรีอยุธยา.  ใน  อนสุรณสมเด็จพระ

เจาอูทองรามาธิปดีศรีสนิทรบรมบพิตรพระพุทธเจาอยูหวั.  คณะกรมการจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา. หนา ๑๓-๑๘.  กรุงเทพฯ: ศิริมิตรการพิมพ. 

พลูหลวง.  (๒๕๑๐).  รอยอดีต.  กรุงเทพฯ: ไทยสัมพนัธ 



๒๔๘ 

 

มูลนิธิสารานกุรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.  (๒๕๔๒).  สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาค

กลาง.  กรุงเทพฯ: มูลนธิิฯ. 

ระยับศรี กาญจนะวงศ.  (๒๕๔๕).  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  ใน  ๙๖ ป สถาบันราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา.  วชิา ทรวงแสวง,บรรณาธิการ.  หนา ๔-๑๑.  พระนครศรีอยุธยา: 

สํานักพิมพสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

วรสิทธิ ์ตันตินพิันธุกุล.  (๒๕๕๒).  การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัดหลวง

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถงึปจจุบนั: ขอขัดแยงในการอนุรักษ

โบราณสถานและวัฒนธรรมแบบชาตินยิม.  ใน  ประวติัศาสตรในมติิวัฒนธรรมศึกษา.  

สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร, บรรณาธิการ.  หนา ๒๑๒-๒๙๘.  กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิ

รินธร. 

วีระ อําพนัสุข, ผูรวบรวมและเรียบเรียง.  (๒๕๒๗).  กรงุศรีอยธุยา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา. 

ศูนยวฒันธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๓).  รายงานสาํรวจแหลงศลิปกรรมจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา ๑๕ แหง.  พระนครศรีอยุธยา: วทิยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา. 

สมนึก สุพรรณสาร.  (๒๕๐๓).  ชีวะประวัติและคําอาลัยจากลูก.  ใน  ตํานานกรุงเกา.  พระยาโบราณ

ราชธานินทร.  หนา ก-ญ.  พมิพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายฟน สุพรรณสาร. 

สมศักด์ิ รัตนกลุและคณะ, บรรณาธิการ.  (๒๕๒๙).  ชิน อยูดี บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย.  

กรุงเทพฯ: พิฆเณศ. 

สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๔๑?).  บรรยายสรุปจังหวดัพระนครศรอียุธยา.  

พระนครศรีอยธุยา: สํานักฯ. 

สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  (๒๕๔๑).  การพัฒนาการอนุรักษสิง่แวดลอมศิลปกรรม.  

กรุงเทพฯ: สํานักฯ. 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๔๔).  ขอมูลการตลาดจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประจาํป ๒๕๔๓.  พระนครศรีอยธุยา: สํานักฯ. 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.  (๒๕๕๔).  รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการและ
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกของไทยของคณะกรรมาธกิารการทองเที่ยว 
วุฒิสภา.  กรุงเทพฯ: สํานักฯ. 

สํานักผงัเมือง, กระทรวงมหาดไทย.  (๒๕๐๘).  ขาวสารสํานกัผังเมอืง.  กรุงเทพฯ: สํานักฯ. 

สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา

เขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี.  (๒๕๓๙).  มรดกกรุงศรีอยุธยา: สืบสานเอกลกัษณไทย.  

กรุงเทพฯ: สํานักฯ. 



๒๔๙ 

 

หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิน่ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๗).  เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง “บทบาทของผูนําชุมชนในการอนุรกัษสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรมทองถ่ิน”.  พระนครศรีอยุธยา: สภาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

อรศิริ ปาณินท.  (๒๕๔๑).  เรือนพื้นถ่ินละแวกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อาภรณ ณ สงขลา.  (๒๕๒๔).  การอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุน.  ใน  หลกัสากลวาดวย
การอนุรกัษและการบูรณะอนุสรณสถานและแหลงที่ต้ัง ประกาศคณะสงฆเรือ่ง 
ระเบียบควบคุมโบราณวตัถุและศลิปวัตถุภายในวดั ทฤษฎทีั่วไปวาดวยการบูรณะ
การอนุรกัษสมบัติวัฒนธรรมในประเทศญ่ีปุน.  หนา ๑๘-๓๒.  กรุงเทพฯ: อนุสรณงาน

ฌาปนกิจศพ ละมอม ณ สงขลา. 

อุทยานประวติัศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๐).  โบราณสถานในเกาะเมืองและรอบเกาะ

เมืองพระนครศรีอยธุยา.  กรุงเทพฯ: อุทยานฯ. 

 

หนังสือพิมพ 
ของบฯ ๔๔ ลาน ซอมโบราณสถาน.  (๒๕๒๑, ๑๑ กันยายน).  สยามรัฐ.  หนา ๓, ๑๒. 

คนกรุงเกาคานซ้ือกรุงศรีอยธุยา สมัยปรีดีขายตรว. ๑๐ สลึง.  (๒๕๐๘, ๗ พฤศจกิายน).  ไทยรัฐ.  

หนา ๑, ๑๖. 

บันทกึคําใหการสภา ใครทําลายอยุธยา (ตอน ๑).  (๒๕๓๗, ๗ พฤศจิกายน).  แนวหนา.  หนา ๑, ๒, ๓.     

ผวก.ใหขายเมอืงประวัติศาสตร เผยแผนพฒันาจะแบงกรุงศรีอยุธยาเปน ๓ โซน.  (๒๕๐๘, ๘ 

พฤศจิกายน).  ไทยรฐั.  หนา ๑, ๑๖. 

เผย รสช.ตัวการใหสรางโรงแรมทําลายมรดกโลก.  (๒๕๓๗, ๑๖ พฤศจิกายน).  แนวหนา.  หนา ๑, ๗. 

มรดกโลก-นครประวัติศาสตรอยุธยา แผนยาย ‘๒,๕๐๐ หลังคา’ ประเดิมดวย ๑๑ หลัง วัดขุนแสน.  

(๒๕๓๘, ๒๗ มิถุนายน).  สยามรัฐ.  หนา ๑๗, ๒๓. 

“ไมใหขาย” เมืองประวัติศาสตร.  (๒๕๐๘, ๑๐ พฤศจกิายน).  ไทยรฐั.  หนา ๑, ๑๖. 

ยูเนสโกจองปลดอยุธยาเมืองเกาพนบัญชมีรดกโลก.  (๒๕๓๗, ๑๐ ตุลาคม).  แนวหนา.  หนา ๑, ๓. 

วางแผนลงทนุหากําไรจากเมืองประวัติศาสตร กลุมนกัธรุกิจขอซื้อกรุงศรีอยุธยา.  (๒๕๐๘, ๖ 

พฤศจิกายน).  ไทยรฐั.  หนา ๑, ๒, ๑๖. 

วาวัตถุโบราณปจจุบันถกูทาํลายนอยลง ทีเ่ห็นกันอยูเปนเร่ืองของอดีต.  (๒๕๒๒, ๑๔ กุมภาพนัธ).  

สยามรัฐ.  หนา ๙. 



๒๕๐ 

 

สํานักผงัเมืองใหดํารงอยธุยาเปนเมืองประวัติศาสตรปลุกใจใหรักชาติกรณีเสียกรุง.  (๒๕๐๘, ๙ 

พฤศจิกายน).  ไทยรฐั.  หนา ๑, ๑๖. 

 

วารสาร 
กรมศิลปากรทุม ๓๐ ลาน พัฒนานครประวัติศาสตรอยธุยา.  (๒๕๓๖).  สารกรมศลิปากร.  ๖(๑๐): ๔-๕. 

กรมศิลปากรปรับปรุงบึงพระรามอยุธยา.  (๒๕๓๙, มีนาคม).  สารกรมศิลปากร.  ๙(๓): ๕-๖. 

การบูรณะโบราณสถานหลังน้ําลด.  (๒๕๓๙, กมุภาพนัธ).  สารกรมศลิปากร.  ๙(๒): ๘-๙. 

จรัล ทองเกษม.  (๒๕๓๒).  ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาทางวัฒนธรรม ๑๙๘๘-๙๗.  สวรรคบนพื้น

พิภพ.  ๑ (๑๐): ๓๐-๗๔. 

จาก ICOMOS / อิโคโมสไทย สูสมาคมอิโคโมสไทย.  (๒๕๕๒, เมษายน – กรกฏาคม).  จุลสารอิ

โคโมสไทย.  (๑๖). 

จุฑาทิพย โคตรประทุม.  (๒๕๓๔).  มรดกโลก.  ศิลปากร.  ๓๔ : ๕-๑๑. 

ชัย มกุตพนัธุ.  (๒๕๒๒, มกราคม).  การอนุรักษองคพระเจดียวัดใหญชัยมงคล.  ศิลปากร.  ๒๒(๕): 

๑๑-๓๓. 

ดวงดาว สุวรรณรังษี.  (๒๕๓๖, ตุลาคม).  จากบรรณาธิการ.  อสท.  ๓๔(๓): ไมมีเลขหนา. 

นิคม มูสิกะคามะ.  (๒๕๒๙, เมษายน).  โบราณสถานกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ.  

ศิลปวัฒนธรรม.  ๗(๖): ๒๒-๒๖. 

บวรเวท รุงรุจ.ี  (๒๕๓๙).  อยุธยามรดกโลก งานอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยธุยา ใน ป พ.ศ.๒๕๓๙.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๓(๕): ๕๑-๕๓. 

บุหงา วัฒนะ.  (๒๕๓๗).  ลวงลึก มรดกโลก: อยุธยา.  ราชภฏักรงุเกา.  ๑ (๒): ๙๙-๑๒๕. 

ปฏิพัฒน พุมพงษแพทย.  (๒๕๓๓, มิถนุายน).  พระนครศรีอยุธยา ความหวังที่จะเปนนคร

ประวัติศาสตร.  อ.ส.ท.  ๓๐ (๑๑): ๕๖-๖๕ 

เปรมา สัตยาวุฒิพงศ.  (๒๕๕๑).  โบราณคดีสโมสรกับพัฒนาการประวัติศาสตรสยาม.  สมาคม

ประวัติศาสตร.  (๓๐): ๒๓๘-๒๖๒. 

พรทิภา ไสวสุวรรณวงศ.  (๒๕๓๖, มนีาคม-เมษายน).  แผนพัฒนาจงัหวัด: ความเปนมาและทิศ

ทางการพัฒนา.  ว.เศรษฐกิจและสังคม.  ๓๐(๒): ๑๘-๒๘. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและอธิบดีกรมศิลปากรรวมแถลงขาวปญหาโบราณสถานวัดราง

ในนครประวัติศาสตรพระนครศรีอย ุธยา.  (๒๕๓๙, มกราคม).  สารกรมศลิปากร.  ๙(๑): 

๑๐-๑๑. 



๒๕๑ 

 

วัดกุฎีดาวรวมมือร้ือถอนส่ิงปลูกสรางออกจากเขตโบราณสถาน.  (๒๕๓๘).  สารกรมศิลปากร.  ๘

(๓-๔): ๔-๕. 

วิทยา รุงอดุลพิศาล.  (๒๕๓๗).  นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา กับการรักษาเกียรติภูมิของชาติ.  

ราชภฏักรงุเกา.  ๑ (๒): ๓๓-๓๘. 

วีนา พันธุรัตน.  (๒๕๓๖, มกราคม-กุมภาพันธ).  การทบทวนนโยบายของรัฐในการพัฒนา

อุตสาหกรรมตางจังหวัด.  ว.เศรษฐกิจและสังคม.  ๓๐(๑): ๑๓-๑๗. 

สถาบันส่ิงแวดลอมลอมไทยรวมอนุรักษกรุงเกา.  (๒๕๓๘).  สารกรมศิลปากร.  ๘(๓-๔): ๔-๕. 

สันติ เล็กสุขุม.  (๒๕๓๔, กรกฎาคม).  ซากเจดียองคหนึง่กับการอนุรักษ.  ศลิปวัฒนธรรม.  ปที ่๑๒ 

(๙): ๑๔๒-๑๔๗.  

สัมภาษณพิเศษ วรพจน ดานชัยวิจิตร.  (๒๕๓๕).  ตรมีุข.  ๒(๒): ๖๘-๗๒. 

สุรพล ดําริหกลุ.  (๒๕๓๔).  บทบรรณาธิการ.  ศลิปากร.  ๓๔: ไมมีเลขหนา. 

สํานักงานโครงการนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๓๙, ธนัวาคม).  โบราณสถานวัดขุน

แสนและวัดใหมไชยวิชิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  สารกรมศลิปากร.  ๙(๑๒): ๑๔-๑๗. 

สํานักงานส่ิงแวดลอมแหงชาติ.  (๒๕๓๔).  อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา.  ศลิปากร.  ๓๔ 

: ๔๓-๔๘. 

อนันต รัตนภานุศร.  (๒๕๓๙).  สัมภาษณอยุธยามรดกโลก.  ราชภัฏกรุงเกา.  ๓(๕): ๒๖-๔๔ 

อารีพร อํานวยกิจเจริญ.  (๒๕๓๕).  กรมศิลปากรมอบเงินสองลานบาทเศษ เพื่อบูรณะวัดวรเชษฐา

ราม จ.อยุธยา.  สารกรมศลิปากร.  ๕(๖): ๒-๓. 

อัญชลี ขุนชํานาญ.  (๒๕๓๗, ตุลาคม-พฤศจิกายน).  นานาทัศนะ.  ตรีมุข.  ๔(๕): ๙๘-๑๐๐. 

 

งานวิจัย 
กรรณิการ สุธรัีตนาภิรมย.  (๒๕๔๘).  พฒันาการแนวคิดและวธิีการอนุรักษโบราณสถานใน

ประเทศไทย.  วทิยานพินธ ศศ.ม. (ประวติัศาสตรสถาปตยกรรม).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ถายเอกสาร. 

เกื้อกูล  ยนืยงอนันต. (๒๕๒๗). ความเปลี่ยนแปลงภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาระหวาง 

พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๐๐. พระนครศรีอยุธยา : ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะวิชามนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา. ถายเอกสาร. 

ขจรจบ กุสุมาวลี.  (๒๕๔๒).  การจัดการ “พื้นที่ประวติัศาสตร” จากกรณีศกึษาบริเวณวิหาร 

พระมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยธุยา.  วทิยานพินธ สม.ม. (มานษุยวทิยา).  กรุงเทพฯ: 

คณะสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร.  ถายเอกสาร. 



๒๕๒ 

 

ประยุทธ ปรีชาภรณ.  (๒๕๒๒.) การพัฒนาการปกครองสวนทองถ่ินของไทย ระหวาง  

พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๐๐.  สารนิพนธ กศ.ม. (ประวัติศาสตร).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สุวัฒน คุมวงษ.  (๒๕๒๕).  การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา

เมือง : เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา. วทิยานพินธ ผ.ม.  (ผังเมือง).  กรุงเทพฯ: บัณฑิต

วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย.  ถายเอกสาร. 

อภินันท จนัตะนี.  (๒๕๓๙).  การสํารวจเชิงวิเคราะหปญหาการพฒันาแหลงทองเท่ียวในจงัหวัด

พระนครศรีอยุธยา.  พระนครศรีอยุธยา: สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

เอนก สีหามาตย.  (๒๕๔๔).  บทบาทการอนุรักษโบราณสถานของกรมศิลปากร.   

ภาคนิพนธ ร.ม. (รัฐศาสตร).  กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   

ถายเอกสาร. 

 

แผนที่และภาพถาย 
แผนท่ีกรุงเทพทวารวดีฉบับของพระยาโบราณราชธานินทร.  (๒๔๕๐?).   (แผนที่).  

พระนครศรีอยธุยา: สํานักงานอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา. 

ภาพถายทางอากาศบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๔๙๕.  (๒๕๕๑).   

(ภาพนิง่).  กรุงเทพฯ: กรมแผนทีท่หาร กระทรวงกลาโหม. 

ภาพถายทางอากาศบริเวณพระราชวังโบราณ.  (ไมปรากฏปที่ผลิต).  (ภาพนิง่).  ไมปรากฏสถานที่

ผลิต: พพิิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา. 

รูปถายทางอากาศชุดวลิเลี่ยมฮันท.  (๒๕๕๓).  (ภาพน่ิง).  กรุงเทพฯ: สํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ. 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงฉายพระรูปรวมกับดุกโยฮันอัลเบรกต.  (๒๕๕๔).  

(ภาพนิง่).  กรุงเทพฯ: สํานกัหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 

สื่อออนไลน 
กรมศิลปากร.  (๒๕๕๓).  ประวัติและบทบาทหนาที่ของกรมศลิปากร.  สืบคนเมือ่ ๔ มถิุนายน 

๒๕๕๓, จาก http://www.finearts.go.th/th/history.php 

กระทรวงการคลัง.  (๒๕๕๒).  พิธสีงมอบ-รับมอบที่ดินราชพสัดุและทรัพยสินโรงงานสรุา

อยุธยา. ส่ือคนเม่ือ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒, จาก http://www.mof.go.th/mofweb/ 

mofnews/news43.htm 



๒๕๓ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม.  (๒๕๕๔).  ประวัติกระทรวงวัฒนธรรม.  สืบคนเม่ือ ๗ มิถนุายน ๒๕๕๔, จาก 

http://www.m-culture.go.th/about.php 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.  (๒๕๕๔).  ประวัติของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสวุรรณภูมิ.  สืบคนเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://www.rmutsb.ac.th/ 

2011/aboutus/  

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี.  (๒๕๕๔).  ประวัติภาควิชาโบราณคดี.  สืบคนเมื่อ ๑๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://www.archae.su.ac.th/Archaeology/page1.htm 

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๕๔).  ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.  

สืบคนเม่ือ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔, จาก http://2011.ayuttech.ac.th/ 

ระบบเครือขายสารสนเทศดานพลังงานและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย.  (๒๕๕๔).  อนุสัญญาวา

ดวยการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก.  สืบคนเม่ือ ๑๙ มกราคม 

๒๕๕๔, จาก http://teenet.tei.or.th/Knowledge/whc.html 

โรงเรียนอยุธยานุสรณ.  (๒๕๕๓).  ประวัติอาจารยวิโรจน กมลพันธ.  สืบคนเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม 

๒๕๕๓, จาก http://www.ays.ac.th  

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.  (๒๕๕๓).  ประวัติของโรงเรียน. สืบคนเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓, จาก 

http://www.ayw.ac.th 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา.  (๒๕๕๓).  ประวัติวิทยาลัยอาชีวศกึษา

พระนครศรีอยุธยา.  สืบคนเม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓, จาก http://www.avc.ac.th/ 

สมาคมอิโคโมสไทย.  (๒๕๕๔).  กฎบัตรระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษและบรูณะ
โบราณสถานและแหลงทีต้ั่ง The Venice Charter 1964 กฎบัตรเวนิช เมืองเวนิช 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ (ค.ศ. ๑๙๖๔).  สืบคนเม่ือ ๙ มกราคม ๒๕๕๔, จาก 

http://www.icomosthai.org/ charters /venice.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ.  (๒๕๕๔).  ประวัติ ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา.  

สืบคนเม่ือ ๑๓ มิถนุายน ๒๕๕๔, จาก http://art.culture.go.th 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.  (๒๕๔๕).  การแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรีตอ

รัฐสภา.  สืบคนเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔, จาก http://library2.parliament.go.th/ 

giventake/ statement.html. 

 



๒๕๔ 

 

สัมภาษณ 
ปญญา น้าํเพชร.  (๒๕๕๕, ๑๓ มกราคม).  สัมภาษณโดย พฑัร แตงพันธ ที่ศูนยทองเทีย่วอยธุยา. 

ส่ีพวง แซฉ่ัว.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พัฑร แตงพนัธ ที่ชุมชนตลาดหัวรอ. 

สุธรรม ชาตะสิงห.  (๒๕๕๕, ๑๔ มกราคม).  สัมภาษณโดย พฑัร แตงพนัธ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยา. 

อนุรักษ ภูบุปผา.  (๒๕๕๕, ๑๓ มกราคม).  สัมภาษณโดย พฑัร แตงพันธ ที่ชุมชนคลองทอ. 

 
 
 
 
 
  
 



๒๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาคผนวก ก. 
การบัญญัติบทลงโทษเกีย่วกับการกระทําความผิดตอศาสนสมบัติ 



๒๕๗ 
 

การบัญญัติบทลงโทษเก่ียวกับการกระทําความผิดตอศาสนสมบัติ  
 

การบัญญัติบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทําความผิดตอศาสนสมบัติ ในกฎหมายตราสามดวง๑ 

ประกอบดวย ๖ มาตรา ดังนี้  

...๔๗ มาตราหนึ่ง ผูใดทุจริตจิตรบาปหยาบชาเปนโจร ลักเอาองคพระพุทธิรูป (ทอง หนาก 

เงีน แกว สําฤท ทองแดง ดีบุก) แลส่ิงใดซึ่งเปนรูปพระปติมากรอยูนั้นไป (ขาย ทําลาย) ก็ดี เอาไปหมี

ทันขายแลเอาไปหมีทันทํางาย จับไดที่ใดๆ ก็ดี ใหเกาะกุมมันเอาถามเอาพวกเพื่อนรูเหนเปนเพื่อนซื้อ

ขายทําดวยกันจงได ถาเปนสัจโดยคําโจรใหทวนดวยลวดหนังคล ๖๐ ที ใหตัดตีนสีนมือพวกเพื่อนทัง

นั้นเสีย แลวใหไหมเปนเบ้ียคล ๗๐๐๐๐๐ บุณ พระพุทธรูปนั้น สวนโจรแลพวกมันนั้นใหฆาเสียใชบาป

มันจงลางแลว 

๔๘ มาตราหนึ่ง ถาโจรมันเอาพระพุทธรูปไปลางไปเผาสํารวกเอาทองก็ดี เอาพระบทไป

สํารอกแชน้ําเอาผาไปก็ดี ใหเอามันใสเตาเพลีงสูบมันเสียด่ังมันทําแกพระบาง ใชบาปมัน 

๔๙ มาตราหนึ่ง โจรมิจฉาธิฐิลองทองพระ พิจารณาเปนสัจ ใหเอาตัวมันไปยังตแลงแกงให

เผาเหลกจงแดงประทับตัวมันใหมันลอกด่ังมันแกพระน้ันบาง ใชบาปกํามันเสียยังแลว ถาโจรนั้นขุด

ลางพระพุทธรูปพระสถูป (พระเจดีย วิหาน) พระศรีมหาโพทธิ จับไดพิจารณาเปนสัจ ใหตัดนิ้วมือเสีย 

ถาหมีตัดนิ้วมือใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที ถาหมีทวนใหไหมทวีคูณเอาไปทําพระอันโจรลางนั้น ถาโจร

ทําหลายคร้ังหลายคราใหทะเวน (บก เรือ) สามวันใหตัจคอผาอกเสีย อยาดูเหยี้ยงหยาง ถาเปนผูพญา

บานพระนั้นทําดวยโจรรูเหนเปนใจดวยโจรเปนสัจใหฆาเสียดวย ถาพญาบานพระเปนขาพระสืบมา

หลายช่ัวใหทวนดวยหนัง ๖๐ ที แลริบเอาสีนมันจงสิ้น แลถอดเอาเสียเอางานอ่ืนมาพญาบาลพระนั้น

แล 

๕๐ มาตราหนึ่ง ผูรายลักทรัพยส่ิงของตางๆ พระ (พุท ธรรม สงฆ) เปนตน วาแกวแหวนเงีน

ทองผาทอแพรพรรณทรัพยส่ิงใดๆ อันทานอุทิศไวใหเปนของพระ (พุท ธรรม สงฆ) แลผูรายลักเอาไป

ขายก็ดี แลลักพระธรรมคําถีรขายก็ดี ใหลงโทษเสมอลักทรัพยทาน ใหเอาข้ึนขาหยางผจารอยางใหดู

เยี่ยงหยางกัน แลใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที ใหตัดมือ ใหไหมจัตุคูณ  

๕๑ มาตราหนึ่ง พี่นองพองพันขาคนปูใดลักลอกองคพระพุทธรูปลอกลางพระสถูปเจดีย แล

ฟนพระศรีมหาโพทธิ ลางพระวิหารกุฏิสถาณะษาลา เจา (ไพร ทาษ) รูวาทําราย มิเอาตัวมาถวายแก

พระผูเปนเจา แลหมีไดเอามาวายังพระพระนครบาล ใหลงโทษในรวางมีด ๘ สถาน ๆ หนึ่ง ใหฆาเสีย 

สถานหนึ่งใหตัดปาก สถานหนึ่งใหริบราชบาดเอาตัวลงอาญาชาง สถานหนึ่งใหทวนดวยลวดหนัง (๕๐ 

                                                 
๑กฏหมายตราสามดวง เลม ๓.  (๒๕๐๖).  หนา ๒๔๓-๒๔๖.  (อางอิงจาก กรรณิการ สุธีรัตนาภิรมย.  

(๒๕๔๘).  พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษโบราณสถานในประเทศไทย.  หนา ๕๑-๕๒.) 



๒๕๘ 
 

๒๕) ที สถานหนึ่งใหเอาตัวออกจากราชการ สถานหนึ่งใหไหมจัตุระคูณ สถานหนึ่ง ใหไหมทวีคูณ 

สถานหนึ่งใหไหมลาหนึ่ง โทษ ๘ สถาน นี้พระพุทธเจาอยูหัวจะลงโทษสถานใดทานจะมีพระราช

โองการเอง 

๕๒ มาตราหนึ่ง มีผูลังลางกุฏิสถาน ทานใหเอามันทําไชใหทวนลวดหนัง (๖๐ ๓๐) ที แลว ให

อายัดไปแกนายมัน ถาลักขุดพระพุทธิรูปขุดพระสถูปพระวิหาร ใหลงโทษ ๓ ประการ ๆ หนึ่งใหฆาเสีย 

ประหนึ่งหนึ่งใหตัดนิ้วมือเสีย ประการหนึ่งใหทวนดวยลวดหนัง ๖๐ ที... 



๒๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก ข. 
หมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด



๒๖๐ 
 

หมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด 
 

หมายประกาศเขตรังวัดผูรายขุดวัด ในประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔๒ มีขอความดังนี้ 

ใหกรมพระนครบาลมีหมายประกาศทั่วไปวา ต้ังแตนี้ สืบไปเมื่อหนา ถาที่วัดอาราม

เจดียสถานใดๆ มีผูรายขุดคัดทําลายในพระอุโบสถ วิหารพระเจดีย พระพุทธรูป ใหชํารุดหักพังลง ให

ชาวบานที่อยูในรังวัด ๔ เสนรอบที่นั้นเขาช่ือกันมาทําคําตราสินรองเรียนแกนายอําเภอร้ัวแขวงกรมการ

เสียในเร็วๆ ภายในเดือนหนึ่งถาไมไดมารองเรียนตราสินเหตุทีเ่กิดในวดัใกลบานของตัวในกําหนดเดือน

หนึ่ง จนมีผูอ่ืนนอกที่รังวัดไปเห็นเขามาวากลาวข้ึนก็ดีขุดจริงก็ดี ชาวบานในรังวัดถาเพิกเฉยเสียไม

เขาช่ือกันมารตราสินรางเรียนเสียในเดือนหนึ่งนั้นจะใหมีพินัยเสียคาปฏิสังขรณซอมแซมสิ่งของใน

อารามที่ชํารุดลงเพราะเหตุนั้นกวาจะสําเร็จดังเกา ถาเปนแขกฝร่ังคนนอกพระพุทธศาสนาไมยอม

ศรัทธาทําวัด ก็จะปรับใหเอาตัวมาทําการพระนครใหถวนเดือนหนึ่งบาง ๒๒ วันบาง ๑๔ วันบาง ๗ วัน

บาง ตามที่อยูหางแลชิดอารามนั้น ผูที่ไดมาบอกกลาวนายอําเภอร้ัวแขวงกรมการเสียแตเดือนหนึ่ง แต

วันที่สืบความไดวาเปนวันผูรายขุดทําลายนั้นจะไมใหมีพินัยรังวัดเลย 

อนึ่งการซ่ึงเปนมาแตหลัง คือวัดมีผูขุดทําลายชํารุดมานานกอนพระราชบัญญัตินี้นั้นก็จะ

ไมใหมีโทษแกผูอยูในรังวัดดอก ซึ่งมีพระราชบัญญัติมาทั้งนี้เพื่อจะใหชาวบานเอาใจใสวัดวาอาราม

ใกลบานของตัว ไมปลอยใหผูรายขุดเสีย ทําลายเสีย เพราะของที่เปนของทานทําไวสรางไวแตกอนดวย

อิฐ ปูน ศิลาใดๆ ใหญก็ดี เล็กก็ดี ถึงจะครํ่าคราชํารุดทรุดโทรมไปแลว ก็ยังเปนเคร่ืองประดับพระนคร

อยู 

ส่ัง ณ วันเสาร เดือน ๙ แรม ๓ คํ่า ปขาล ฉศก จุลศักราช ๑๒๑๖ 

 

                                                 
๒ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.  (๒๕๔๘).  ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔.  หนา ๕๐-๕๕. 



๒๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค. 
ตารางเวลาแสดงการพัฒนาชุมชนเมือง 

และการอนุรกัษโบราณสถาน ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๔๔ 



๒๖๒ 
 

ตารางเวลาแสดงการพัฒนาชุมชนเมือง 
และการอนุรักษโบราณสถาน ระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๔๔ 

 
พ.ศ. การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรกัษโบราณสถาน 

ชวงหลังการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเกาะเมืองใหกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๔๙๘ 

๒๔๘๒ - ดําเนินการกอสรางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในพื้นที่

ใจกลางเกาะเมือง 
 

๒๔๘๓ 

 

 

 

- เร่ิมมีการกอสรางอาคารและสถานท่ีหลายแหงใน

เกาะเมือง  ประกอบดวย  ศาลากลางจังหวัด , 

สะพานปรีดี-ธํารง, โรงงานกล่ันแอลกอฮอล, และ

โรงพยาบาลประจําจังหวัดแหงใหม 

- กรมศิลปากร สงเจาหนาที่มาสํารวจโบราณสถานท่ี

กําลังไดรับผลกระทบจากการวางผังเมืองใหม 

- กรมศิลปากร เสนอใหรัฐบาลจัดสรางร้ัวคอนกรีต

ติดลวดหนาม  ลอมเขตโบราณสถานบริเวณ

พระราชวังโบราณ 

๒๔๘๔  - กรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเกาะเมือง

และปริมณฑลเพิ่มเติม 

- กรมศิลปากร ดําเนินงานซอมเสาวิหารพระมงคล-

บพิตร 

๒๔๘๖ 

 

- กระทรวงการคลังต้ังคณะกรรมการขายที่ ดิน 

ราชพัสดุในเกาะเมือง จํานวนประมาณ ๑๐ ไร  

๒๔๘๗  - เกิดกรณีปญหาการซื้อขายอิฐหักตามโบราณสถาน 

๒๔๙๐ - กระทรวงการคลั งยกเ ลิก โครงการป รับป รุง 

เกาะเมือง 
 

๒๔๙๒  - รัฐบาลไทย เขารวมเปนสมาชิกองคการนานาชาติ 

ที่สนับสนุนความรวมมือทางวัฒนธรรม  และ

วิทยาการดานการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

ระหวางประเทศ  

- กรมศิลปากร  บูรณะซอมแซมพระพุทธไตร - 

รัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

๒๔๙๖  - คณะ รัฐมนต รี  พิ จ า รณาให ร้ื อย า ย โ ร ง ง าน

แอลกอฮอล เน่ืองจากปญหาดานภูมิทัศนบริเวณ

โบราณสถาน 



๒๖๓ 
 

 
พ.ศ. การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรกัษโบราณสถาน 

ชวงโครงการบูรณะเกาะเมือง ในสมัยรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พบิูลสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐ 

๒๔๙๙ 

– 

๒๕๐๐ 

- เทศบาลเมือง  นครศรีอยุธยา  ขยายขอบเขต

ครอบคลุมทั้งเกาะเมือง 

- รัฐบาลสงเสริมการสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่

หลายแหงประกอบดวยการสรางเรือนรับรอง ,  

ปรับปรุงถนนหลายสายท้ัง ในและนอกเกาะเมือง

พระนครศ รีอ ยุธยา  รวม ท้ัง ติด ต้ัง ไฟฟาตาม 

ถนนหนทาง,  ปรับปรุงสวนสาธารณะบึงพระราม,  

สรางอาคารสงเคราะห ริมบึงพระราม ,   สราง 

อาคารพาณิชยสามช้ันบริเวณเชิงสะพานปรีดี-ธํารง 

- สถานศึกษาตาง ๆ กําลังมีความตองการขยายพื้นที่ 

และกอสรางอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 

- รัฐบาลดําเนินการบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน 

และวัดหลายแหง  อาทิ  วิหารพระมงคลบพิตร  

วัดพระศรีสรรเพชญ เจดียวัดสามปล้ืม วัดโลกย-

สุธาราม วัดภูเขาทอง วัดธรรมมิกราช เปนตน 

- รัฐบาลถูกวิพากษวิจารณอยางหนัก เก่ียวกับวิธีการ

อนุรักษโบราณสถาน 

ชวงกอนโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๙ 

๒๕๐๔  - กรมศิลปากรปรับปรุงพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสที่

สําคัญเก่ียวกับการอนุรักษโบราณสถาน 

๒๕๐๗ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดําเนินการกอสรางสราง

สนามกีฬาบริเวณพระราชวังโบราณ นอกจากนั้นยัง

ไดต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุ

บริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อขายท่ีดิน

ในเกาะเมืองใหเอกชน 

- นายกรัฐมนตรีไดมีคําส่ังใหแตงต้ัง “คณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงที่ดินราชพัสดุบริเวณเกาะเมือง 

จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ” เพื่ อ จัดสรรที่ ดิน 

ในเกาะเมือง 

- มีการจัดทํากฎบัตรสากลระหวางประเทศเพ่ือการ

อนุรักษและบูรณะโบราณสถานและแหลงที่ต้ัง (กฎ

บัตร-แหงเมืองเวนิส) 

๒๕๐๘  - เกิดกระแสตอตานการขายท่ีดินในเกาะเมือง 

จนกระทั่งคณะกรรมการปรับปรุงที่ ดินฯ  มีมติ

ยกเลิกการขายที่ดิน 



๒๖๔ 
 

 

พ.ศ. การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรกัษโบราณสถาน 

ชวงโครงการพัฒนาเกาะเมืองและบริเวณใกลเคียง พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๙ 

๒๕๑๐ - เร่ิมมีกระแสคัดคานโครงการพัฒนาเกาะเมืองและ

บริเวณใกลเคียง เน่ืองจากสถานท่ีตาง ๆ จะตองถูก

ควบคุมการปลูกสราง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

กลมกลืนกับความเปนเมืองโบราณ 

 

๒๕๑๒  - กรมศิลปากรไดรับงบประมาณดําเนินงานเพื่อ

จัดทําแผนแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตร 

 ปละ ๑ ลานบาท 

๒๕๑๗ - ยายวิทยาลัยเกษตรกรรมออกจากเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากไมสามารถขยาย

สถานที่ได 

 

๒๕๑๘ - คณะรัฐมนตรี มีมติใหปรับลดพื้นท่ีที่กําหนดเปน

เขตอุทยานประวัติศาสตร  เน่ืองจากได รับการ

คัดคานจากหนวยราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

เพราะเปนปญหาตอการพัฒนาสถานศึกษา 

 

๒๕๑๙  - ก ร ม ศิ ล ป า ก ร  ป ร ะ ก า ศ กํ า ห น ด เ ข ต ท่ี ดิ น

โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา พื้นท่ีประมาณ 

๑,๘๑๐ ไร 

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาติฉบับท่ี ๔ – ๕ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ 

๒๕๒๐ - รัฐบาล ดําเนินนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนจังหวัดเปาหมายใน

การสงเสริมการทองเที่ยว 

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานราตรีอยุธยา เพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยว 

- รัฐบาลพิจารณาโครงการสํารวจขุดแตงและบูรณะ

โบราณสถานในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาและ

บริเวณใกลเคียง เขาเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ทําใหกรมศิลปากร

ได รับอนุ มั ติ งบประมาณดํา เ นินงานอนุ รักษ

โบราณสถานเต็มตามโครงการ  

๒๕๒๒  - รัฐบาลประกาศต้ังสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อประสานความรวมมือใน

งานดานวัฒนธรรมจากสาขา และหนวยงานตาง ๆ  

๒๕๒๕  - กรมศิลปากร ดําเนินงานอนุรักษโบราณสถานใน

เมืองพระนครศรีอยุธยา ภายใตชื่อโครงการอุทยาน

ประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา 
 



๒๖๕ 
 

พ.ศ. การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรกัษโบราณสถาน 

ชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาติฉบับท่ี ๔ – ๕ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙ (ตอ) 

๒๕๒๗ - จั งหวั ดพระนครศ รีอ ยุ ธยา  จั ด ง านวั นแห ง

ประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยาตามนโยบายสงเสริม

การทองเที่ยวของรัฐบาล จนประสบความสําเร็จ

เกินความขาดหมาย 

 

ชวงนครประวัติศาสตร - แหลงมรดกโลก พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔ 

๒๕๓๐  - กรมศิลปากรเร่ิมจัดทําแผนแมบทโครงการนคร

ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

๒๕๓๓ - คณะรัฐมนตรีมีมติใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนจังหวัดทองเที่ยว 

 

๒๕๓๔ 

 

 - องคการยูเนสโก  ขึ้นบัญชีนครประวั ติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา เปนแหลงมรดกโลก 

๒๕๓๕  - ก ร ม ศิ ล ป า ก ร  ป รั บ ป รุ ง พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ

โบราณสถานสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

๒๕๓๖  - คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอนุรักษและ

พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

๒๕๓๗ - โยกยายบานเ รือนประชาชนบริเวณโดยรอบ 

วัดขุนแสน ๑๑ หลังคาเรือน 

 

- กรมศิลปากรได รับงบประมาณตามโครงการ

อนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรเปนปแรก 

- กรมศิลปากร  ดําเนินการขุดแตงโบราณสถาน 

วัดอุโบสถ วัดหลังคาดํา ปอมเพชญ วัดวังไชย  

วัดมหาสมัน  วัดธรรมิกราช  วัดวรโพธิ์  วัดเจา

พราหมณ วัดเจดียใหญ วัดภูเขาทอง วัดสังขแท 

วัดสังขทา 

- เกิดกระแสขาว การถอดถอนนครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยาออกจากบัญชีแหลงมรดกโลก 

๒๕๓๘  - กรมศิลปากร  ดํา เ นินการอนุ รักษวัดขุนแสน  

วัดใหมชัยวิชิต 



๒๖๖ 
 

 
พ.ศ. การพัฒนาชุมชนเมือง การอนุรกัษโบราณสถาน 

ชวงนครประวัติศาสตร - แหลงมรดกโลก พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๔ (ตอ) 

๒๕๓๙ - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยายที่ทําการจังหวัดออก

จากเกาะเมือง 

- กรมศิลปากร ดําเนินการบูรณะโบราณสถานหลัง

น้ําทวม 

- กรมศิลปากร ร้ือแนวถนนเลียบพระราชวังโบราณ 

เพื่ อ ร้ื อฟ นแนว กําแพงด านทิศตะ วันตกของ

พระราชวัง 

- กรมศิลปากร ปรับภูมิทัศนบริเวณบึงพระราม 

- กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง เพื่อบังคับใช

กฎหมายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 

๒๕๔๐ - จั งหวัดพระนครศรีอ ยุธยา  และกรมส ง เส ริม

อุตสาหกรรม ดําเนินการยายโรงงานสุราออกจาก

เกาะเมือง 

- กรมศิลปากรบูรณะเจดียภูเขาทอง 

- กรมศิลปากรประกาศเขตโบราณสถานเพ่ิมเติม 

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

และออกประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการย่ืน

เร่ืองราวเพื่อขออนุญาตปลูกสรางอาคารภายในเขต

โบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

๒๕๔๒  - กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงเพ่ือบังคับใช

กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

๒๕๔๔ - การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ดําเนินการปรับปรุง

อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเปน

ศูนยบริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวจังหวัด

พระนครศรีอย ุธยาจนแลวเสร็จ 

- กรมศิลปากรปรับปรุงสภาพแวดลอม และภูมิทัศน

บริเวณโดยรอบวิหารพระมงคลบพิตรจนแลวเสร็จ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๔  
สิ้นสุดโครงการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรอียุธยา ระยะที่ ๑  

 
  



๒๖๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 



๒๖๘ 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล นายพัฑร  แตงพันธ 

วันเดือนปเกิด ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 

สถานที่เกิด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน ๒๒๒/๓๖ หมู ๗ ต.คลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน นักวิชาการศึกษา 

สถานที่ทํางานปจจุบัน สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ.๒๕๔๕ มัธยมศึกษาปที่ ๖ 

  จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ.๒๕๔๙ ศศ.บ. (อุตสาหกรรมทองเที่ยว) 

  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ.๒๕๕๕ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรไทย) 

  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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