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บทที่ 1 พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี
คาถามชวนคิด
1. ให้อธิบายลักษณะเด่นของการปกครองสมัยอยุธยา
2. ระบบศักดินามีความสาคัญต่อลักษณะสังคมไทยอย่างไร
สมัยอยุธยา
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีได้
การตั้งราชธานี
1.1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ของการตั้งอาณาจักรอยุธยา
1. ตั้งอยู่บริเวณปลายทางของลาน้าสายสาคัญที่ไหลมาจากทางเหนือ (แม่น้าป่าสักทางทิศเหนือ
แม่น้าเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกถึงทิศใด้ แม่น้าลพบุรีทางทิศตะวันออก)
2. ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลบริเวณอ่าวไทย (ทาให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาว
ต่างประเทศ)
3. มีดินแดนตอนในซึ่งเป็นแหล่งสินค้าป่าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการปกครองสมัยอยุธยา
ลักษณะการปกครอง
การปกครองของอยุธยาจะมีลักษณะแตกต่างจากสมัยสุโขทัยกล่าวคือพระมหากษัตริย์จะมี
พระราชอานาจมากและได้รับการเปรียบเทียบเสมือนเป็นสมมุติเทพ ลักษณะการปกครองเป็นแบบ
เทวสิทธิ์ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขอมและอินเดีย ยึดหลักการ
ปกครองแบบนายปกครองบ่าว เจ้าปกครองข้า กษัตริย์ทรงมีฐานะเป็นเทวราชหรือสมมติเทพเป็นเจ้า
ชีวิต ลักษณะความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับราษฎรไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนกับสมัยสุโขทัย สมัยพระ
เจ้าอู่ทองมีการจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางแบบ จตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา
1.3 ระบุปัจจัยที่ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของอาณาจักรอยุธยา
ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตร และการค้ากับต่างประเทศ ความรุ่งเรืองของ
อาณาจักรอยุธยาเป็นผลมาจากความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจของอยุธยา
มีลักษณะเป็นการค้าแบบผูกขาดและการค้าสาเภาหลวงกับต่างประเทศ ซึ่งทารายได้จานวนมากแก่
อยุธยา การค้ากับต่างประเทศซึ่งทารายได้จานวนมากแก่อยุธยา การค้ากับต่างประเทศเป็นแหล่ง
รายได้สาคัญที่นาความมั่งคั่งมาสู่ประเทศ กรมพระคลังสินค้า ทาหน้าที่ดูแลการค้าผูกขาดและจัดเรือ
สาเภาหลวงไปค้าขายกับเมืองต่าง ๆ
1.4 โครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยา
ลักษณะทางสังคม
สังคมในสมัยอยุธยาเป็นสังคมที่มีการจัดระเบียบโดย ระบบมูลนาย – ไพร่ เป็นระบบควบคุม
กาลังคน ระบบศักดินาเป็นกรอบที่ทาหน้าที่กาหนดสิทธิและหน้าที่ พึงมีของบุคคลในสังคม
อยุธยามีลักษณะของการแบ่งชนชั้นในสังคม และการควบคุมกาลังคนชัดเจนเคร่งครัด เป็นไปตาม
ระบบมูลนายไพร่ ซึ่งมูลนายมีหน้าที่ควบคุมดูแลไพร่ คุ้มครองไพร่และไพร่จะตอบแทนโดยการให้
ความจงรักภักดีและให้แรงงานแก่มูลนาย การแบ่งชนชั้นในสมัยอยุธยาแบ่งเป็นชนชั้นปกครองได้แก่
พระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง และชนชั้นใต้ปกครองได้แก่ ไพร่ ทาส ระบบสังคมของอาณาจักร
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อยุธยาเปิดโอกาสให้มีการเลื่อนฐานะทางสังคมได้ ระบบศักดินา หมายถึง ระบบสังคมที่มีการแบ่งชน
ชั้น ซึ่งกาหนดสิทธิหน้าที่และฐานะของแต่ละบุคคลในสังคม ระบบศักดินาเป็นเรื่องกาหนดฐานะทาง
สังคมมากกว่าจะเป็นเรื่องของการถือครอง ปรากฏในกฎหมายตราสามดวง คือ ระบบศักดินา ภาษา
โบราณเรียกว่า พระไอยการตาแหน่งนาพลเรือน และพระไอยการตาแหน่งนาทหารหัวเมือง เป็น
เครื่องมือการจัดระเบียบในสังคมโบราณ เริ่มประกาศใช้เป็นกฎหมายแน่นอนในสมัยสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-2031)
1.แบ่งหน้าที่การควบคุมกาลังคนเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร
2.กาหนดฐานะสิทธิและหน้าที่ของคนในสังคม โดยกาหนดจากสิทธิในการครอบครองที่ดินและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากแรงงานไพร่ทั้งนี้อาจไม่ได้ครอบครองที่ดินเท่าที่กาหนดจริง
3.ศักดินาเป็นเครื่องมือในการวางหลักปฏิบัติระหว่างคนต่าง ๆ ในสังคม
4.กาหนดข้อห้ามสาหรับบุคคลในสังคม ใช้เป็นเกณฑ์ในการลงโทษตามกฎหมาย ในคดีความ
เดียวกัน กาหนดให้ผู้มีศักดินาสูงรับโทษมากกว่าศักดินาต่า ใช้ศักดินาสูงเป็นเกณฑ์
5.ผู้มีศักดินาเกินกว่า 400 จัดอยู่ในชนชั้นปกครอง ส่วนผู้มีศักดินาต่ากว่า 400 จัดอยู่ใน ชนชั้น
ใต้ปกครอง
การแบ่งชนชั้นในสังคม ตามลาดับชั้นในระบบศักดินา
1. พระมหากษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน เจ้าชีวิต เป็นผู้พระราชทานศักดินา มีศักดินาสูงสุด
จนไม่อาจนับจานวนได้
2. เจ้านาย มีการสืบสายเลือดได้ ได้รับเกียรติยศ และอภิสิทธิ์มาตั้งแต่กาเนิด ยศของ
เจ้านาย มีสองประเภทคือ 1) สกุลยศ ได้รับตั้งแต่เกิด 2) อิสริยยศ เป็นยศที่ได้รับ
พระราชทานเมื่อมีความดีความชอบ
3. ขุนนาง ในสมัยอยุธยามีฐานะประกอบด้วย ยศ ราชทินนาม ตาแหน่ง ขุนนาง มีสิทธิทาง
สังคม สามารถควบคุมไพร่ ทั้งด้านแรงงานและผลผลิตตาแหน่งขุนนางไม่มีการสืบต่อใน
ตระกูลแต่ลูกหลานมักได้รับราชการเป็นขุนนางเหมือนบรรพบุรุษ
4. ไพร่เป็นบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของชนชั้นนาย มีความสาคัญในฐานะเป็นกาลัง
ผลิตทางเศรษฐกิจกาลังรบของแผ่นดินประชาชนทั้งชายและหญิงมีศักดินา 25 ไร่
5. ทาส เป็นกลุ่มชนในชนชั้นผู้ใต้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่มีอสระในการดาเนินชีวิตแต่
ต้องอยู่ในการควบคุมของนายทาสมีศักดินา 5 ไร่
6. พระสงฆ์ เป็นชนชั้นพิเศษพระสงฆ์ได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนทุกชนชั้น เป็น
ผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา ที่สาคัญคือการบวชเป็นที่ปรึกษาเมื่อผู้ใดมีเรื่อง
คับข้องใจ ช่วยหาทางไกล่เกลี่ยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตามหลักธรรม
ระบบมูลนาย – ไพร่
ระบบมูลนาย – ไพร่ คือ ระบบที่ใช้ในการควบคุมกาลังคน หรือแรงงานซึ่งเป็นพื้นฐานการ
ผลิตด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความจาก “กฎหมายลักษณะรับฟ้อง” แสดงให้เห็นว่าราษฎรทั่วไป
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามสังกัด คือ ไพร่หลวงและไพร่สม ต่อมาเมื่อการค้ากับต่างประเทศ
ขยายตัว ทาให้พันธะของไพร่หลวงที่มีต่อภูมิลาเนาที่ห่างไกลแต่มีทรัพยากรที่ใช้เป็นสินค้าได้
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ไพร่หลวงกลุ่มหนึ่งได้กลายมาเป็น ไพร่ส่วย ราษฎรทั่วไปหรือไพร่ต้องอยู่โดยมี
การขึ้นสังกัดกรมกอง และลูกหลานของไพร่ต้องสังกัดกรมกองเช่นกัน หากไม่มีสังกัดกรมกองจะไม่ได้
รับความคุ้มครองจากรัฐระบบไพร่เป็นระบบที่ผูกพันกับท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการเรียกเกณฑ์
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แรงงานของราชสานัก ราษฎรสามัญทั่วไปของอยุธยาไม่ได้มีเฉพาะไพร่ แต่ยังมี “ทาส” ซึ่งเป็นชนชั้น
ที่ต่ากว่าไพร่ ทาสเป็นกลุ่มคนที่ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปรับใช้ทางการเหมือนไพร่หลวง ทาสเป็น
กลุ่มคนที่มีพันธะต่อเจ้าของหรือนายเงิน ในขณะที่ไพร่เป็นกลุ่มคนที่มีพันธะต่อมูลนาย
สิทธิ์ของเจ้าของที่มีต่อทาสนั้นสูงมาก ทาสต้องสูญเสียแรงงานเป็นสิทธิ์ขาดของนายตลอดชีวิตหรือ
จนกว่าจะไถ่ถอนตัวเองออกมาได้ ทาสถูกจ้างไปทางานได้ แต่ต้องแจ้งขออนุญาตนายเงินก่อน หรือ
นายเงินอาจส่งทาสไปทางานเพื่อนาเงินมาให้นายเงินได้ นายเงินมีสิทธิ์ทาโทษทาสให้หลาบจาได้ แต่ไม่
มีสิทธิ์ทาให้ตาย ไม่เช่นนั้นนายเงินจะมีความผิด ยกเว้นกรณีไปรบในสงครามแทนนายเงินจนถึงแก่
ความตายไปเอง นายเงินไม่มีความผิดทาสในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เป็นทาสสินไถ่และทาสในเรือนเบี้ย
จากหลักฐานพบว่าทาสดูจะมีหลักประกันที่มั่นคงกว่าไพร่เนื่องจากนายเงินต้องชุบเลี้ยงทาสด้วย
2. ความเปลี่ยนแปลงและผล กระทบ ด้านการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา
2.1 ราชวงศ์และการสืบสันติวงศ์ของราชวงศ์ต่างๆสมัยอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีของไทย (พ.ศ. 1893 – 2310) รวมระยะเวลา 417 ปี 33 พระองค์
5 ราชวงศ์
1.ราชวงศ์อู่ทอง ในช่วงปี พ.ศ. 1893 – 1913 และ พ.ศ. 1931 – 1952
2.ราชวงศ์สุพรรภูมิในช่วงปี พ.ศ. 1913 – 1931 และ พ.ศ. 1952 – 2112
3.ราชวงศ์สุโขทัย ในช่วงปี พ.ศ. 2112 – 2172
4.ราชวงศ์ปราสาททอง ในช่วงปี พ.ศ. 2172 – 2231
5.ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ในช่วงปี พ.ศ. 2231 – 2310
2.2 สถานภาพของพระมหากษัตริย์ และรากฐานพระราชอานาจ
ในสมั ย อยุ ธ ยาไม่ มี ค วามแน่ น อนเรื่ อ งการสื บ ราชสมบั ติ จากหลั ก ฐานที่ ป รากฏทั้ ง ใน
“กฎมณเฑียรบาล” และ “พระไอยการตาแหน่งนาพลเรือน” ต่างไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครคือผู้
ที่ควรเป็ น ทายาทแห่ งราชสมบั ติ เอกสารของชาวต่างชาติที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ทั้งสเคาเต็น, ฟาน ฟลีต และเคมพ์เฟอร์ ส่วนใหญ่ยืนยันว่า
พระอนุ ช าคื อ ทายาทอั น ชอบธรรมในการขึ้น เป็ น กษั ต ริย์ ยกเว้น ลาลู แ บร์ แชรแวส ที่ อ ธิบ ายว่ า
พระโอรสองค์ใหญ่ของอัครมเหสี คือ รัชทายาท ความไม่แน่นอนเรื่องการสืบราชสมบัตินี่เองที่นาไปสู่
ปั ญ หาการแย่ งชิ งราชสมบั ติ เสมอมาในราชส านั ก อยุธ ยา คติ เกี่ ย วกั บ กษั ต ริย์อ ยุ ธ ยาที่ ส าคั ญ คื อ
กษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ สมมติเทวดา หลักฐานเรื่องดังกล่าวอาทิ พระนามกษัตริย์ เช่น “สมเด็จ
พระเจ้ารามาธิบดีบรมไตรโลกนารถมหามงกุฎเทพมนุษยวิสุทธิสุริยวงษ องคพุทธางกูร บรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว...”
พระนามของกษั ตริ ย์ น อกจากจะแฝงความหมายถึงการเป็น สมมติเทพ สมมติเทวดาแล้ ว ยังแฝง
ความหมายเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าด้วยฉะนั้นสถานภาพของกษัตริย์อยุธยาจึงไม่ใช่เพียงคนธรรมดา
หากแต่เป็นพระพุทธเจ้า และเป็นองค์สมมติของเทพ ที่จริงแล้วคาราชาศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้กับ
กษัตริย์นั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะพูดจาด้วยภาษาชาวบ้านด้วยได้พิธีกรรม
เป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมสถานภาพของกษัตริย์อยุธยาให้สูงส่งดุจเทพ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และอิ น ทราภิ เษกนอกจากพระนามและพิ ธี ก รรมแล้ ว ยั ง มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ ส่ ง เสริ ม สถานภาพของ
พระมหากษัตริย์อยุธยาอีก อาทิ ความสาคัญและความศักดิ์สิทธิของพระราชวัง ความศักดิ์สิทธิ์ของ
เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่องราชูปโภค รวมไปถึงข้อห้ามปฏิบัติต่างๆต่อกษัตริย์ เป็นต้น
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รากฐานพระราชอานาจของกษัตริย์อยุธยาส่วนหนึ่งมาจากสถานภาพอันสูงส่งของกษัตริย์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนั้นยังมาจากการควบคุมกาลังคนผ่านระบบไพร่ ซึ่งสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกับระบบศักดินา โดยกษัตริย์อยุธยาอยู่บนยอดสุดของปีรามิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
ต่างๆในสังคม
2.3 การปกครองสมัยก่อนสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
จากหลักฐานต่างๆสันนิษฐานว่ ารูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนต้นคงมีลักษณะหลวมๆ
โดยผู้ ปกครองของเมืองส าคัญ ๆ เช่น สุพรรณบุรี และลพบุรี ต่างยอมรับฐานะพิเศษของราชสานัก
อยุธยา และเมืองเหล่านี้ต่างผูกพันกับเมืองหลวงผ่านพิธีกรรม การสมรส และสายสัมพันธ์ทาง เครือ
ญาติเป็นสาคัญ
สภาพทางการเมืองเช่นนี้ทาให้เจ้าเมืองของเมืองสาคัญต่างๆสามารถสร้างเสริมอานาจได้อย่าง
เป็ น อิส ระและในยามวิกฤตสามารถท้าทายอานาจของศูนย์กลางได้ ซึ่งกรณี เช่นนี้แม้ว่าราชส านัก
อยุธยาจะแก้ปัญหาโดยการปกครองแบบเมืองลูกหลวง ด้วยการส่งพระโอรสไปครองเมืองสาคัญต่างๆ
ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ลงได้
แต่รูปแบบโครงสร้างทางการเมืองที่สาคัญประการหนึ่งซึ่งราชธานีใช้ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองเริ่ม
สถาปนาอาณาจักรคือ การปกครองที่เรียกว่า จตุสดมภ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หน่วยงานหลัก คือ
กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา
2.4 การปฏิรูปการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
พระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย์สมบัติระหว่าง พ.ศ. 1991 – 2031 เป็นช่วงเวลาที่กรุงศรี
อยุธยาเกิดการปฏิรูปและจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินขนานใหญ่ พระบรมไตรโลกนาถโปรดให้
ตรากฎมณเฑียรบาลขึ้นใน พ.ศ. 2011 ทั้งยังโปรดให้ตราพระไอยการสาคัญอีก 2 ฉบับ คือ พระไอย
การตาแหน่งนาพลเรือนและพระไอยการตาแหน่งนาทหารหัวเมือง การที่พระบรมไตรโลกนาถโปรด
ให้ตรากฎหมายสาคัญขึ้นในครั้งนั้น นับเป็นการจัดระบบการเมืองการปกครองทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นความเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบการปกครองและระบบราชการของอยุธยาในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถการปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เกิดตาแหน่งสาคัญ 2
ตาแหน่งคือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม ระบบศักดินา อันเป็นระบบที่ใช้กาหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคนต่อสังคมมีความเป็นระเบียบชัดเจน ความเปลี่ยนแปลงเรื่องรูปแบบการปกครองที่
เกิดขึ้นสมัยพระบรมไตรโลกนาถแสดงให้เห็นถึง ความพยายามในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองใน
ราชสานัก ดังเห็นได้จากการกาหนดสิทธิทางการเมืองของเชื้อพระวงศ์ เช่น กาหนดว่า ...พระราช
กุมารอันเกิดด้วยพระอัครมเหสีคือสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า...การจัดโครงสร้างอานาจให้ชัดเจนขึ้น
โดยการดึงอานาจเข้าสู่จุดศูนย์กลางและสลายระบบราชการของเมืองที่เคยเป็นอิสระอยู่ก่อน รวมถึง
การขยายอานาจการปกครองของราชธานีไปครอบคลุมเมืองต่างๆมากขึ้นครั้งใหญ่และใช้มาจนสิ้น
สมัยอยุธยา ยกเลิกเมืองหน้าด่านที่อยู่รอบราชธานี 4 ทิศ และการส่งพระราชวงศ์ไปปกครอง หัวเมือง
ชั้นในมีฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อราชธานี เรียกผู้ปกครองว่า “ผู้รั้ง”หัวเมืองชั้นนอกแบ่งออกเป็น
ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี เมืองประเทศราช
แม้การปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ จะเป็นการลดอานาจของเจ้าเมืองต่างๆ
ลงได้ แต่กลับเป็นการเพิ่มอานาจให้กับขุนนางและเชื้อพระวงศ์ในราชธานีแทน จนต่อมาต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคภายใต้อานาจของสมุหนายกและสมุหกลาโหมใหม่ โดย
กาหนดให้สมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ และสมุหกลาโหมดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ สมัยอยุธยาตอน
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ปลายจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการเพิ่มตาแหน่งผู้ดูแลการปกครองส่วนภูมิภาคอีก
1 ตาแหน่งคือ กรมท่า ให้มาดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
2.4 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ที่ตั้งของอยุธยามีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออานวย เป็นแหล่งรวมสินค้า เปิดกว้างทางศาสนา
ผู้คนที่อาศัยในอยุธยาแต่ละศาสนาสามารถสร้างศาสนสถาน และประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของ
ตนได้ตามอิสระ การให้สิทธิชาวต่างชาติในการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชน
คนอยุธยาทาเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการเพาะปลูกสาคัญอาทิ ข้าว พืชและผลไม้ชนิดอื่น เช่น
ทุเรียน มะพร้าว ส้ม มะม่วง และมังคุด เป็นต้น
นอกจากการเกษตร คนอยุธยายังมีฝีมือเรื่องงานหัตถกรรมด้วยเช่นกัน โดยมีชุมชนช่างฝีมือที่เป็น
แรงงานชั้น ดีและผลิ ตสิ นค้าออกขายอยู่ห ลายชุมชน อาทิ ย่านตาบลบ้านกระเบื้อง บ้านศาลาปูน
ตลาดตะกั่ว และย่านตาบลบ้านหม้อ ฯลฯ รายได้หลักของกรุงศรีอยุธยาหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 1 คือการค้า สังเกตได้จากเริ่มมีไพร่ส่วยเกิดขึ้นหลังจากกลางพุทธศตวรรษที่ 22
นโยบายและรูปแบบการค้ากับต่างประเทศสมัยอยุธยา ประเทศที่ติดต่อการกับอยุธยาทางด้านเอเชีย
และยุโรป การค้าของอยุธยาช่วงแรกเป็นการค้าแบบส่งผ่าน กล่าวคือมีการรับสินค้าจากดินแดน
ข้างเคียงส่งออกขายด้วย ต่อมาการค้าของอยุธยาจึงเปลี่ยนเป็นการค้าของป่าซึ่งอยุธยาผลิตหรือหาได้
เองจากแหล่งผลิตตอนในเป็นหลัก แล้วจึงเป็นการค้าข้าวเป็นสินค้าออกสาคัญช่วงก่อนเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 2 ตัวอย่างสินค้าที่อยุธยารับมาจากแหล่งอื่น อาทิ ขนนกคิงฟิชเชอร์ การบูรบอร์เนียว
อบเชยมลายู ผ้าไหมและผ้าชนิดอื่นจากอินเดีย เป็นต้น อยุธยาติดต่อค้าขายกับดินแดนต่างๆ ทั้งใน
เอเชีย และยุโรป เช่น จีน อินเดีย เปอร์เชีย ญี่ปุ่น หมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรตุเกส
ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส
ตลาดและย่านการค้า ตลาด ย่าน หรือป่า เป็นแหล่งเศรษฐกิจสาคัญ ตลาดในสมัยอยุธยาแบ่งเป็น
2 ประเภทคือ
1. ตลาดท้องน้า แบ่งเป็น ตลาดน้าคงที่ ตลาดน้าตามฤดูกาล ตลาดน้าที่เป็นตลาดเอกซึ่งมี 4 ที่ดังนี้
ตลาดน้าวนบางกะจะ ตลาดปากคลองคูจาม ตลาดคูไม้ร้อง และตลาดปากคลองวัดเดิม
ตลาดในกาแพงพระนคร 60 ตลาด กระจายอยู่ มีทั้งตลาดขายของสดเช้า-เย็น ตลาดที่เป็นแหล่งผลิต
และขายสินค้า เช่น ตลาดป่าขนม ตลาดบริขาร ตลาดป่ายา ตลาดจีน
ตลาดนอกกาแพงพระนคร จานวน 30 ตลาดตั้งอยู่รายรอบเกาะเมืองฯ มีทั้งตลาดน้าและตลาดบก
เช่น ตลาดหน้าวัดพระธาตุ ตลาดลาว ตลาดป่าปลา ตลาดบ้านปูน
2. ย่านการผลิตสินค้า มีจานวนประมาณ 52 ตาบล ตั้งอยู่ริมแม่น้าสองฟากฝั่งรอบกรุงศรีอยุธยา เช่น
ย่านสาพะนี เป็นย่านใหญ่ประกอบด้วยย่านหรือหมู่บ้านที่มีความชานาญเฉพาะทาง 3 ย่านคือ ย่านตี
สกัดน้ามันงา น้ามันลูกกะเบา น้ามันสาโรง น้ามันถั่ว เป็นถิ่นฐานของพวกแขกจามและแขกมลายู
ย่านสร้างเรือนหอ เรือนอยู่ และย่านเครื่องมือเหล็กหล่อ เช่น ครกเหล็ก สากเหล็ก มีดพร้าต่างๆ
รูปแบบการค้าและการเก็บภาษีของอยุธยา
การค้าของอยุธยาในชั้นแรกอาจไม่ได้ผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าทั้งหมด แต่เมื่ออยุธยา
กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สาคัญ ทาให้เกิดระบบผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าเป็นหลัก
การเก็บภาษีอากรของอยุธยามี 4 ลักษณะ คือจังกอบ อากร ส่วย ฤชา
- ผลกระทบจากการค้ากับต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ
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กรุงศรีอยุธยากลายเป็นรัฐที่มีความมั่งคั่งทางการค้า
กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าสาคัญระหว่างซีกโลกฝั่งตะวันตกและซีกโลกฝั่ง
ตะวันออก
ด้านการปกครอง
กษัตริย์อยุธยาใช้ความมั่งคั่งเพื่อคุมอานาจทางการเมือง โดยสะสมพระราชอานาจผ่านสถานะทางการ
คลังที่มั่นคงมีการจ้างทหารรับจ้างชาวต่างประเทศมาทางานให้กองทัพ
ประเทศที่ติดต่อการกับอยุธยาทางด้านเอเชียและยุโรป
กลุ่มชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติแบ่งตามจุดประสงค์การเข้ามาได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มที่เข้ามาเพราะการค้า เช่น โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฮอลันดา อังกฤษ จีน อาหรับ เปอร์เซีย และ
ญี่ปุ่น ฯลฯ
2. กลุ่มที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาเนื่องจากสงคราม รวมทั้งกลุ่มที่อพยพเข้ามา เช่น ลาว มอญ และจาม
ฯลฯ
3. กลุ่มที่เข้ามาเพราะการเผยแพร่ศาสนา เช่น โปรตุเกส ฝรั่งเศส และอังกฤษ ฯลฯ
1. มอญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ในตัวเกาะและนอกตัวเกาะพระนคร
2. ลาว อยู่อาศัยค่อนข้างจะกระจายอยู่ทั้งตัวเกาะและนอกตัวเกาะ เช่น บริเวณบ้านป้อมหัวแหลม
3. แขก ที่ตั้งชุมชนแขกในพระนครศรีอยุธยามี 2 บริเวณกว้างๆ คือ
3.1 ในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ชุมชนของแขกมัวร์
3.2 นอกเกาะพระนครทางตอนใต้ ประกอบไปด้วย แขกมลายู แขกมักกะสัน และแขกจาม
4. จีน สถานที่ตั้งบ้านเรือนทามาค้าขายของชาวจีนจะกระจายอยู่หลายแหล่งทั้งนอกพระนครและใน
พระนคร คือ บริเวณย่านในไก่ ซึ่งเป็นชุมชนหรือย่านคนจีนที่ใหญ่ที่สุด
5. ญี่ปุ่น ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองทางด้านตะวันออกเฉียงใต้
6. บ้านหรือค่ายของชาวตะวันตก กษัตริย์อยุธยาได้พระราชทานสถานที่ตั้งบ้านเรือนและโรงเก็บ
สินค้าของชาวยุโรป ให้อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นอกเกาะเมือง โดยบ้านของชาวฮอลันดาและ
อังกฤษตั้งอยู่ ทางฝั่ งตะวัน ออกของแม่น้า ส่วนฝั่งตรงกันข้ามเป็นบ้านของพวกโปรตุเกส ส่วนบ้าน
ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งภูมิลาเนาในบริเวณบ้านปลาเห็ด ปากคลองตะเคียนข้างเหนือนอกเกาะเมืองเช่นกัน
สิทธิของชาวต่างชาติในอยุธยา ระบบราชการของอยุธยาเปิดโอกาสให้สิทธิ์ต่างๆแก่ชาวต่างชาติ
ดังนี้
ให้สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติในการตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่กาหนด
ให้สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติในการนับถือศาสนา
ให้ยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่ชาวต่างชาติ
มีหน่วยงานสาหรับดูแลชาวต่างชาติ คือ กรมท่าขวา กรมท่าซ้าย
กฎหมายของอยุ ธ ยาที่ ให้ ค วามคุ้ ม ครองและรั บ รองสิ ท ธิ บ างประการแก่ ช าว ต่ า งชาติ เช่ น
พ ระไอ ยก ารลั ก ษ ณ ะเบ็ ด เส ร็ จ ม าต รา 86 พ ระไอ ย ก ารอ าญ าห ล วง ม าต รา 12 9
พระธรรมนูญ มาตรา 8
2.6 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- การเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ส่ง Chevalier De Chaumont (เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์) มาเจริญสัมพันธ์ไมตรี
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่งพระยาโกษาธิบดี (โกษาปาน)ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศสใน พ.ศ.
2228 ออกเดินทางจากอยุธยาเมื่อ ธันวาคม พ.ศ. 2228 เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าหลุ
าหลุยส์ที่ 14
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2229
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คณะทูตสยามเดินทางกลับถึงอยุธยา พร้อมด้วยคณะทูตฝรั่งเศส ชุดของ ซิมอง เดอ ลาลูแบร์ เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2230
รวมการเดินทางทั้งไปและกลับอยุธยาฝรั่งเศส ทั้งหมด 1 ปี 9 เดือน
อิทธิพลของชาวต่างชาติในอยุธยาด้านการปกครอง
ชาวต่างชาติจะมีบทบาทต่อการปกครองของอยุธยามากขึ้น เมื่อกษัตริย์จ้างให้เข้ามาเป็น
ขุนนาง หรือเป็นทหารรับจ้าง ตลอดจนบางครั้งพ่อค้าเอกชนชาวตะวันตกก็เข้ามามีบทบาท
กดดันทางการเมืองเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองในอยุธยาเช่นกัน
ตัวอย่างชาวต่างชาติที่มีอิทธิพลต่อการปกครองของอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เช่น
ออกญาวิไชเยนทร์ เป็นต้น
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