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ชุ มชนอโยธยา-อยุธยา: ปัญหาเรื่องวิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและสั งคม
Ayothaya-Ayutthaya Community: Problems about the Economical and Social Evolution
ศาสตราจารย์ พิเศษ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
บทคัดย่อ
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แจงถึงความเป็ นไปได้ในการก่อตัวของชุมชนใหม่อย่างเมืองอโยธยา ที่เชื่อ
ว่ามีมาก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดี หลักศิลาจารึ ก พงศาวดาร ประกอบ
กับ เอกสารงานวิ ช าการทางด้า นประวัติ ศ าสตร์ ข องผูเ้ ชี่ ย วชาญหลายท่ า นที่ ร วบรวมและประมวลเป็ น
เนื้ อความและจาแนกเป็ นหัวข้อย่อยเพื่ อแสดงถึ งความเป็ นไปได้ของการก่ อตัวเป็ นสั งคมเมื องก่ อนการ
สถาปนากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา อาทิ เช่ น สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ การขยายตัว ของการค้า
ต่างประเทศและบทบาทของชาวจีน การจัดรู ปสังคม เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลที่รวบรวมยังคงอยูภ่ ายใต้คาอธิ บาย
บนฐานองค์ความรู ้ เดิ ม กล่าวคือ มีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ ที่มีหลักฐานแน่ ชดั อย่างประวัติศาสตร์ เมือง
ลพบุรี ประวัติศาสตร์ สุโขทัย รวมไปถึงประวัติศาสตร์ การร่ วมทาสงครามระหว่างเมืองสาคัญอย่าง ลพบุรีหริ ภุญชัย-นครศรี ธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในเนื้อหาและเป็ นประโยชน์สาหรับการต่อ
ยอดเพื่อการค้นคว้าเฉพาะทางต่อไป
คาสาคัญ: อโยธยา, กรุ งศรี อยุธยาตอนต้น
Abstract
This article is written to explain the possibility of establishing new community like Ayothaya
which is believed that has been established before the foundation of Ayutthaya Kingdom. The
archaeological evidences, stone inscriptions, annals and academic documents about the history written by
many professionals are collected and separated in subtopic to illustrate the possibility of establishing this
city community. However, the analyse of geography, economy, expanding of international trading, roles
of Chinese people and social arrangement of based on old databases, such as history of Lop Buri,
Sukhothai and wars between important cities like Lop Buri-Hariphunchai-Nakon Si Thammarat. The
reson is to provide easy ways to understand the history of Ayothaya and to serve for next researches in the
future and benefit to special research in the next time.
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บทนา
คงไม่มีใครปฏิ เสธว่าอาณาจักรอยุธยาเป็ นอาณาจักรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ ไทย
อยุธยาซึ่ งก่อกาเนิ ดขึ้นเมื่อ 1893/13511 และเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญที่สุด แห่ งหนึ่ งของอานาจทางการเมืองเศรษฐกิจ-สังคมเป็ นเวลากว่า 400 ปี นั้น ได้ถ่ายทอดมรดกของตนสู่ อาณาจักรรัตนโกสิ นทร์ และประเทศไทย
สมัยใหม่อย่างมาก อย่างไรก็ตาม กาเนิ ดของอาณาจักรอยุธยาตลอดจนเรื่ องราวของผูส้ ถาปนาอาณาจักรนี้
คือ พระเจ้าอู่ทอง ยังเป็ นเรื่ องที่คลุมเครื อและถกเถียงกันอย่างมากในหมู่นกั ประวัติศาสตร์
ในบทความชิ้นนี้ ผูเ้ ขียนมีความประสงค์ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
อยุธ ยา และจากัด หัวข้ออยู่เพี ย งการศึ ก ษาวิวฒั นาการที่ ท าให้ ดิน แดนอยุธ ยาได้เปลี่ ย นแปลงกลายเป็ น
ศูนย์กลางทางการเมือง-เศรษฐกิ จ-สังคม โดยพยายามหลี กเลี่ ยงประเด็นทางประวัติศาสตร์ ก ารเมืองและ
ประวัติศาสตร์ ผนู ้ า ทั้งนี้เพราะได้ทาการศึกษาไว้ในที่อื่นบ้างแล้ว
สรุ ป ได้ว่า บทความชิ้ นนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาวิวฒั นาการของการตั้งชุ มชนอยุธ ยาก่ อนที่ จะ
กลายเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรในปี 1893/1351 โดยมุ่งศึกษา สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
วิวฒั นาการทางด้านการตั้งชุมชน และปั ญหาทางด้านสังคม
สภาพทางภูมิศาสตร์
ดินแดนที่กลายมาเป็ นอยุธยานั้น อาจกล่าวได้วา่ เป็ นดินแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ชิ เกฮารุ ทานาเบ้
นักวิชาการญี่ปุ่นได้แบ่งลักษณะของดิ นแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาไว้เป็ น 2 ประเภท คือ ดินดอนสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าเก่า กับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าใหม่ (Tanabe, 1978, p. 4) โดยใช้ระดับน้ าทะเล 2.5 เมตรเป็ น
เกณฑ์ (Takaya, 1978, p. 174) ดังนั้นดิ นแดนอยุธยาซึ่ งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3.5 เมตร จึงจัดอยู่
ในกลุ่มของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเก่าซึ่ งเป็ นตอนล่างสุ ดติดต่อกับดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าใหม่
เราทราบกันดีวา่ ดินแดนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา หรื อบริ เวณที่เป็ นภาคกลางส่ วนใหญ่ของประเทศไทย
ในปั จจุบนั นี้ เป็ นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะดินแดนดังกล่าวเป็ นที่ราบ มองในมุมกว้างถูกขนาบด้วย
ที่ราบสู งโคราชทางตะวันออก และทิวเขาตะนาวศรี ทางด้านตะวันตก และมีภูเขาสู งอยูท่ างภาคเหนื อทัว่ ไป
สภาพภูมิศาสตร์ เช่นนี้ ทาให้แม่น้ าสาคัญหลายสายที่ได้น้ าจากลมมรสุ ม ไหลจากเหนื อลงสู่ ใต้ ไปออกอ่าว
ไทย ไม่วา่ จะเป็ นแม่น้ าบางประกง แม่น้ าลพบุรี แม่น้ าป่ าสัก แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสุ พรรณบุรี-นครชัยศรี ท่าจีน และแม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าเหล่านี้ จะนาน้ าจานวนมากไหลท่วมท้นที่ราบภาคกลางในเขตลุ่มเจ้าพระยา
ส่ วนใหญ่ เป็ นเหตุให้ที่ราบลุ่มของแม่น้ าเจ้าพระยาอุดมสมบูรณ์ มีน้ ามากพอ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูก
ข้าว ซึ่ งก็หมายความว่าสามารถจะเป็ นดินแดนที่ผลิตข้าวได้พอเพียงต่อการเลี้ยงดูประชากรจานวนมาก และ
กลายเป็ นฐานที่ก่อสร้างอาณาจักรอยุธยาขึ้นมาในที่สุด
1

ในบทความชิ้นนี้ การระบุปีศักราชจะใช้ระบบ พุทธศักราช/คริ สตศักราช
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พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ
วิวฒั นาการทางประวัติศาสตร์ ของไทยมีความเกี่ ยวพันกับข้าวอย่างมากจนอาจกล่าวได้ว่า การทา
ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ไทยได้ดีน้ นั จะต้องทาความเข้าใจกับวิวฒั นาการของการเพาะปลูกข้าวด้วย
แต่เดิมนักวิชาการส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า มนุ ษย์พฒั นาการปลูกข้าวขึ้นมาในเอเชี ยเป็ นครั้งแรกใน
ดินแดนที่เป็ นอู่อารยธรรมเก่าแก่คือ จีนและอินเดีย อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าใหม่ ๆ ทาให้เราได้ขอ้ มูลใหม่
ในการที่อาจจะต้องเปลี่ยนความเชื่อเรื่ องวิวฒั นาการของการปลูกข้าวมาสู่ ประเทศไทย (Higham, 1974, p. 5)
จากการขุดค้นที่ไทรโยค (กาญจนบุรี) และถ้ าผีแมน (แม่ฮ่องสอน) ทาให้ทราบว่ามนุษย์ได้เปลี่ยนวิธี
ดารงชีวติ จากการเที่ยวเก็บอาหารและล่าสัตว์กลายมาเป็ นการเริ่ มการเพาะปลูกแล้ว (Watabe, 1978, pp. 3-6)
ที่ไทรโยค มนุ ษย์อาจจะเริ่ มการเพาะปลู กในรู ปแบบของการทาไร่ เลื่ อนลอย เมื่ อประมาณ 3,3003,700 ปี มาแล้ว (1,700-1,300 บี.ซี .) (Watabe, 1978, p. 3) และที่ถ้ าผีแมนก็มีการพบชิ้นส่ วนที่เป็ น ถัว่ หมาก
น้ าเต้า พริ ก ไทย แตงกวา จากการขุดค้นชุ ม ชนโบราณที่ มี อายุป ระมาณ 8,000-12,000 ปี มาแล้ว (10,0006,000 บี.ซี.) (Watabe, 1978, p. 6)
เราอาจเรี ยกวิธีการทามาหากินแบบใหม่น้ ีวา่ “การเพาะปลูกก่อนจะมีขา้ ว”
คาถามที่ตามมาก็คือ มีการเพาะปลูกข้าวขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่ คาตอบที่ ได้จาก
การขุดค้น 2 แห่งคือ แห่งแรกใกล้ ๆ กับถา้ ผีแมน นั้นพบว่าข้าวมีอายุประมาณ 8,000-9,000 ปี มาแล้ว (7,0006,000 บี.ซี .) และที่ โนนนกทา ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบข้าวที่ มีอายุประมาณ 5,000-6,000 ปี มาแล้ว
(4,000- 3,000 บี .ซี .) (ข้าวเปลื อกเมล็ดหนึ่ งที่ พบมี ลกั ษณะเกื อบสมบูรณ์ วัดได้ยาว 4.4 ม.ม. และกว้าง 2.1
ม.ม. ลักษณะค่อนข้างกลมแบบข้าวเหนียว) (Watabe, 1978, p. 5)
ดังนั้น หากการตรวจสอบอายุของข้าวที่พบในประเทศไทยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พอเชื่อถือได้
เราก็ อาจสรุ ปได้ว่าในประเทศไทยมี การเพาะปลู กข้าวมาประมาณ 5,000 ปี แล้ว (3,000 บี .ซี .) เมื่ อเที ยบกับ
ข้าวที่พบในจีนซึ่งมีอายุไม่ถึง 5,000 ปี
ทาดาโยะ วาตาเบะ นักวิชาการญี่ปุ่นกล่าวว่า เมื่อมีการเพาะปลูกข้าวขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
คงมีลกั ษณะของการเพาะปลูกแบบทานาเลื่อนลอยในที่ดอน (Watabe, 1978, p. 7) แต่ต่อมามนุ ษย์พบว่าการ
ใช้น้ าจานวนมากจะอานวยประโยชน์ให้กบั การเพาะปลูกของตน ดังนั้นจึงขยับขยายที่ทากิ นลงสู่ ที่ที่มีน้ า
มากพอ และการเปลี่ ยนแปลงจากการเพาะปลู กแบบนาไร่ เลื่ อนลอยมาสู่ ที่ มีน้ าก็ เป็ น “ปรากฏการณ์ ก้าว
กระโดด” ของมนุษย์ในประเทศไทย (Watabe, 1978, p. 7)
วิวฒั นาการของการเพาะปลูกข้าวครั้งนี้ ยังจากัดอยูใ่ นบริ เวณที่เป็ น “นาดอน” และน่ าจะแพร่ หลาย
ลงมาถึ งบริ เวณที่เป็ นเขตนครสวรรค์ ชัยนาทและลพบุรี ซึ่ งเป็ นที่ดินที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวในชั้นนั้น
ข้ าวนาดอน (ที่ มิใช่ การทานาเลื่ อนลอย) แพร่ หลายในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 ซึ่ งตรงกับสมัย
ทวารวดี เมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ 21/15 ซึ่ งตรงกับสมัยประมาณพระบรมไตรโลกนาถนัน่ แหละ ที่ขา้ วนาลุ่ม
จะกลายเป็ นวิธีการปลูกข้าวที่สาคัญขึ้นมา
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ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 ซึ่ งเป็ นสมัยของการเพาะปลูกข้าวนาดอนนั้น ข้าวส่ วนใหญ่
จะมีเมล็ดกลม (ข้าวเหนี ยว) ส่ วนข้าวเมล็ดยาว (ข้าวเจ้า) จะมีปรากฏบ้างเช่ นในภาคอีสาน แต่ก็มีน้อยมาก
จนกระทัง่ พุทธศตวรรษที่ 12-15 ข้าวเมล็ดยาวจึงเริ่ มเข้ามาแทนที่ จนในที่สุดข้าวเมล็ดกลมก็จะเหลืออยูแ่ ต่
ในภาคเหนือและภาคอีสานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24/18 เป็ นต้นมา
ในชั้นนี้ เราพอสรุ ปได้วา่ การเพาะปลูกข้าวระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 นั้นอยูใ่ นบริ เวณที่สูง
กว่าดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าเก่ า และระหว่างพุ ทธศตวรรษที่ 17-21/11-15 การเพาะปลูกข้าวได้เริ่ ม
ขยายตัว สู่ ดิ น ดอนสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าเก่ าเหนื อ เขตอยุ ธ ยา แล้ว ขยายไปรอบบริ เวณนั้น ในระหว่า ง
พุทธศตวรรษที่ 21-24/15-18 และขยายตัวอีกครั้งสู่ ดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 24-18
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี
หลังจากที่ ได้ศึ กษาสมมติ ฐานทางด้านวิ วฒั นาการของการเกษตรแล้ว ที น้ ี ลองหัน มาศึ กษาด้าน
โบราณคดีบา้ ง เริ่ มตั้งแต่สมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 ซึ่ งเป็ นอาณาจักรที่ครอบคลุมดินแดนภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคอี ส าน และอาจจะถึ งภาคใต้ อาณาจักรทวารวดี เป็ น
อาณาจักรที่มีเมืองสาคัญต่าง ๆ เชื่ อมโยงกันอยูอ่ ย่างหลวม ๆ โดยมีศาสนาพุทธร่ วมกัน แต่มิได้มีเอกภาพทาง
การเมืองแต่อย่างใด ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชิ้นนี้ คือ อาณาจักรทวารวดีในภาคกลาง ซึ่งมีเมืองสาคัญ
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทางด้านตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ได้แก่ เมืองดงศรี มหาโพธิ (ปราจีนบุรี)
ลพบุรี เพชรบูรณ์และอาจรวมสระบุรีดว้ ย ส่ วนกลุ่มทางด้านตะวันตกมี สุ พรรณบุรี สิ งห์บุรี อู่ทอง (สุ พรรณ)
นครปฐม คูบวั -ราชบุรี เพชรบุรี และอาจรวมนครสวรรค์ดว้ ย (Wales, 1969, pp. 20-28)
ที่ น่ า สนใจคื อ เมื อ งดั ง กล่ า วส่ วนใหญ่ ข องอาณาจัก รทวารวดี ใ นภาคกลาง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
พุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 ซึ่ งเป็ นสมัยที่พบศิลปะทางพุทธศาสนาชิ้นสาคัญ ๆ และเป็ นสมัยที่ตรงกับการ
เพาะปลูกข้าวนาดอนในบริ เวณที่อยูใ่ กล้หรื ออยู่ในดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าเก่า อาจกล่าวได้วา่ ความ
เจริ ญของอาณาจักรทวารวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์กลางสาคัญทางตะวันออกที่ลพบุรีและทางตะวันตกที่
สุ พรรณบุรีน้ นั ส่ วนหนึ่ งมีพ้ืนฐานมาจากการเพาะปลูกข้าวนาดอนซึ่ งเป็ น “ปรากฏการณ์กา้ วกระโดด” จาก
การทานาเลื่อนลอยของมนุษย์แต่เดิม
ดังนั้น ความเจริ ญของอาณาจักรทวารวดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของลพบุรีที่มีปรากฏในเอกสาร
ทั้งไทยและต่างประเทศนั้น จึงควรพิจารณากันในแง่ของพื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าด้วยการเพาะปลูกข้าวด้วย
ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งคือ ในสมัยทวารวดี ไม่ปรากฏหลักฐานการค้นพบงานศิลปะที่มากพอ
และแน่ น อนในดิ น แดนที่ อ ยู่ต อนล่ า งของแม่ น้ า เจ้า พระยา (Piriya Krairiksh, 1979, pp. 31-36, 58) หรื อ
ดิ นแดนที่ อยู่ต่อระหว่างดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าเก่ าและใหม่ อย่างเช่ นในกรณี ของอยุธยา ซึ่ งทาให้
กาหนดได้วา่ ดินแดนอยุธยาจะปรากฏตัวในประวัติศาสตร์ ไม่วา่ จะมองจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรื อ
ทางโบราณคดี นับเป็ นเวลาหลังกว่าเมืองต่าง ๆ ของอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางที่กล่าวมา
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จะว่าไปแล้ว การที่ดินแดนตอนล่างของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาแถบอยุธยาปรากฏตัวในประวัติศาสตร์
ช้าเพราะเหตุผลทางสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ดินแดนที่เป็ นดินดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ านั้นเป็ นดิ นแดนที่
ไม่เหมาะสมกับการเป็ นที่อยูอ่ าศัยของมนุ ษย์ในระยะเริ่ มแรกเป็ นอย่างยิ่งในชั้นต้น ดินแดนที่เหมาะสมที่สุด
ของมนุ ษย์ก็คือ ดิ นแดนที่ เป็ นพื้นที่ ราบที่ มีภูเขาขนาบ หรื อไม่ก็ดินแดนรอบ ๆ เชิ งเขา ในระยะต่อมาเมื่ อ
มนุ ษย์มีววิ ฒั นาการของการเพาะปลูกและสร้างที่อยูอ่ าศัยได้ดีข้ ึน จึงขยับขยายลงสู่ ดินแดนที่เป็ นสามเหลี่ยม
ปากแม่น้ าเก่า ซึ่ งที่จริ งมิได้เป็ นที่อยูอ่ าศัยที่ดีเท่ากับอยูใ่ กล้ภูเขา แต่เหมาะสมกว่าในด้านการเพาะปลูกทั้งนี้
เพราะสามารถทาการผลิตได้ดีกว่าดินแดนแรกถึงประมาณครึ่ งหนึ่ง (Ishii, 1978, p. 138) และเมื่อมนุษย์ตอง
ขยายที่ทาการเพาะปลูกออกไปอีก ดินแดนที่เป็ นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าใหม่ ถึงแม้จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยที่
เลวไปกว่าดิ นดอนสามเหลี่ ยมปากแม่น้ าเก่าลงไปอีกแต่ก็สามารถจะสร้ างผลผลิ ตได้ดีกว่าถึ ง 2 เท่า (Ishii,
1978, p. 138)
ดังนั้นในชั้นนี้ อาจสรุ ปได้ว่า แรกเริ่ มมนุ ษย์ต้ งั หลักแหล่งในที่ ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย แต่ไม่
เหมาะสมแก่การเพาะปลูกขนาดใหญ่ก่อน แล้วค่อย ๆ เคลื่อนย้ายไปยังดิ นแดนที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย
น้อยลงแต่สามารถมีผลผลิตได้มากกว่าตามลาดับ ดินแดนบริ เวณอยุธยาจัดอยูใ่ นลักษณะเช่นนี้ คือเหมาะสม
แก่การเป็ นที่อาศัยน้อยที่สุด แต่มีผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุด
การตั้งชุ มชน “อโยธยา”-อยุธยา
ค าถามต่ อ มาก็ คื อ แล้ว ดิ น แดนที่ จ ะกลายมาเป็ นอยุ ธ ยานั้ น มี ม าตั้ง แต่ เมื่ อ ไหร่ พระยาโบราณ
ราชธานิ น ทร์ ข้า หลวงมหาดไทยและเทศาภิ บ าลมณฑลอยุ ธ ยา (รั บ ราชการในอยุ ธ ยาระหว่ า ง 24382472/1895-1929) อาจเป็ นคนแรกที่แสดงความเห็นไว้เมื่อ 2450/1907 ว่ามีเมืองเก่าที่ต้ งั มาก่อนอยุธยา และ
อยู่ทางฟากตะวันออกของตัวเกาะอยุธยาในปั จจุบนั อย่างไรก็ตามท่านไม่ได้กล่าวถึ งชื่ อเมืองเก่านี้ ไว้อย่าง
แน่นอนประการใด (โบราณราชธานินทร์, พระยา, 2551, หน้า 35)
บุคคลถัดมาที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับการตั้งชุ มชนนี้ คือ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ที่ได้
กล่าวเมื่อ 2467/1914 ว่า
อันเมืองอโยธยานั้นพวกขอมตั้งขึน้ เมื่อปกครองอยู่ ณ เมืองลพบุรี เหตุด้วยเป็ นที่ ลานา้ ใหญ่ ทั้งสาม
ลาคื อ ลานา้ สั ก ลานา้ ลพบุรี ลานา้ เจ้ าพระยา มาประสพกันในเขวงนั้น เป็ นที่ สาคัญในทางคมนาคมจึ งตั้งเมือง
อโยธยาขึน้ แต่ ในสมัยเมื่อแรกตั้งเมืองขึน้ นั้นพืน้ ที่ยังลุ่มทาไร่ ทานามิใคร่ ได้ เมืองอโยธยาจึ งเป็ นแต่ เมืองน้ อย
อย่ างเมืองหน้ าด่ านของเมืองลพบุรี ครั้ งจาเนียรกาลนานมาเมื่อพืน้ ที่ค่อยดอนขึน้ ก็มีคนไปตั้งถิ่นฐานทาไร่ นา
ค้ าขายที่ เมื องอโยธยามากขึ น้ ทุกที จนกลายเป็ นที่ ประชุ มการค้ าขายแห่ งใหญ่ อันหนึ่ ง เพราะอยู่ตรงลานา้
ใหญ่ ทั้งสามประสพกันดังกล่ าวมาแล้ ว ข้ อนีพ้ ึงเห็นได้ โดยมีจดหมายเหตุปรากฏว่ าสร้ างพระพุทธรู ป “พระ
เจ้ าพนัญเชิ ง” เมื่อ พ.ศ. 1867 ก่ อนพระเจ้ าอู่ทองมาสร้ างเป็ นราชธานีถึง 26 ปี และยังมีวัดอื่ นเช่ น วัดธรรมิกราช
เป็ นต้ น ซึ่ งรู้ โดยภูมิที่ว่าสร้ างก่ อนพระเจ้ าอู่ทองมาตั้งเป็ นราชธานี อีกหลายวัด ถ้ ามิได้ เป็ นเวลาเมืองอโยธยา
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รุ่ งเรื อง ก็หามี กาลังสร้ างวัดที่ กล่ าวมาได้ ไม่ เหตุที่พระเจ้ าอู่ทองมาสร้ างเมื องอโยธยาเป็ นราชธานี เพราะเป็ น
เมืองซึ่ งกาลังเจริ ญรุ่ งเรื องอีกอย่ างหนึ่งนั้นเพราะเมืองอโยธยาตั้งอยู่ตรงที่รวมลานา้ ใหญ่ อันเป็ นทางคมนาคม
กับหั วเมืองฝ่ ายเหนื อเปรี ยบเสมือนประตูเมืองเหนื อทั้งปวง เป็ นชั ยภูมิในการที่ จะแผ่ ราชอาณาเขตต์ และจะ
ครอบงาหั วเมืองไว้ ในอานาจ พระเจ้ าอู่ทองคงเลือกเอาเมืองอโยธยาเป็ นราชธานีเพราะเหตุสองอย่ างดังกล่ าว
(ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2467, หน้า 42-43)
ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ “อโยธยา” ได้รับการเผยแผ่ครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่ งเมื่อ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม แห่ ง
มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ได้เสนอบทความเมื่ อ 2509/1966 ชื่ อ “กรุ ง อโยธยาในประวัติ ศ าสตร์ ” (ศรี ศ ัก ร
วัลลิโภดม, 2509, หน้า 58-87) ศรี ศกั รเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากบุคคล 2 ท่านแรก กล่าวคือ เชื่ อว่า
การตั้งอยุธยาในปี 1893/1351 ของพระเจ้าอู่ท องนั้น เป็ นการโยกย้ายเพี ยงแต่ที่ ต้ งั ของพระราชวังเท่ านั้น
ส่ วนตัวเมื องหลวงยังคงอยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน ดังนั้น “อโยธยา” แต่ เดิ มก็ ได้ก ลายเป็ นศู นย์กลางที่ ส าคัญ
แทนที่ลพบุรีมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าการสถาปนาอยุธยาคือในราวศตวรรษที่ 19/13 ทั้งนี้โดยเหตุผลของความ
เจริ ญ เติ บ โตทางการค้าขายของ “อโยธยา” (ศรี ศ ัก ร วัล ลิ โภดม, 2509, หน้า 21-22) (ในที่ น้ ี ผูเ้ ขี ย นจะไม่
ถกเถียงประเด็นว่า “อโยธยา” เป็ นเมืองหลวงแทนลพบุรีมาตั้งแต่ก่อนการตั้งอยุธยาในปี 1893/1351 หรื อไม่)
จากความเห็ นของบุคคลทั้งสาม พอสรุ ปได้วา่ มีเมือง “อโยธยา” มาก่อนอยุธยา (ไม่วา่ จะเป็ นเมือง
หลวงแทนลพบุรีหรื อไม่ก็ตาม) และถ้าหากมีเมืองนี้ มาตั้งแต่สมัยเขมรมีอานาจในตอนกลางของลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาแล้ว ก็ตกประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-19/11-13 หรื อในช่ วง 200 ปี ก่อนการตั้งอยุธยา ในชั้นต้น
อาจกล่าวได้วา่ “อโยธยา” เป็ นเมืองที่ข้ ึนอยูก่ บั ศูนย์กลางเก่าที่ลพบุรี ทั้งนี้ เพราะเมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ 17/11
แล้วดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแถบอยุธยาคงจะงอกเงยขึ้นมาเป็ นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากขึ้น
การตกตะกอนของดิ นที่ แม่น้ าพัดพามาได้ช่วยให้เกิ ดที่ ดินใหม่ข้ ึนมาดังกล่ าวไว้แล้วข้างต้น ประกอบกับ
ความพยายามที่จะขยายที่ดินในการเกษตร ก็ทาให้มนุษย์ผลักดันลงสู่ ที่ดินใหม่ ๆ
เราพอมี ห ลัก ฐานจากเอกสารบางชิ้ น ที่ จ ะยื น ยัน ความพยายามเปิ ดที่ ดิ น ใหม่ น้ ี อยู่บ ้า ง เช่ น ใน
พงศาวดารเหนือ กล่าวถึงพระเจ้าสายน้ าผึ้งแห่งเมืองลพบุรีวา่
จุลศักราช 406 (พ.ศ. 1587) ปี มะโรงฉศก จึ งเชิ ญพระศพ (นางสร้ อยดอกหมาก) มาพระราชทานพระเพลิง
ที่แหลมบางกะจะ (อยุธยา) สถาปนาเป็ นพระอาราม ให้ นามว่ าวัดพระเจ้ าพระนางเชิ งแต่ นั้นมา
พระเจ้าสายน้ าผึ้งจึ งยกผลไปขุดบางเตย จะสร้ างเมื องใหม่พระอาจารย์ห้ามว่าน้ าเค็มนัก ยังไม่ถึง
พุทธทานายสร้างไม่ได้ (ประชุมพงศาวดาร ภาค 1 เล่ม 1, 2506, หน้า 53-54)
ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าในปลายพุทธศตวรรษที่ 16/ กลาง 11 นั้น “อโยธยา” คงปรากฏตัว
แล้วเพราะมี ก ารกล่ าวถึ งบางกะจะ ในขณะเดี ยวกัน ก็มี ความพยายามที่ จะขยายลงใต้ แต่ “บางเตย” (ซึ่ ง
ปรากฏในเอกสารของตะวันตกว่าอยูเ่ หนื อกรุ งเทพฯ ในปั จจุบนั ขึ้นไป) นั้น “น้ าเค็มนัก” ยังสร้างเมืองใหม่
ไม่ได้ ทั้งนี้ อาจเป็ นไปได้อย่างมากว่าดินแดนตอนล่างระหว่างอยุธยาและกรุ งเทพฯ ในสมัยนั้นยังอยูต่ ิดกับ
ทะเลเกินไป ที่ดินไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
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ลพบุรี- “อโยธยา” -อยุธยา
ความเจริ ญ เติ บ โตของ “อโยธยา” -อยุธ ยา นั้น เข้า ใจได้ไ ม่ ง่ ายนัก หากไม่ ดู ค วามเกี่ ย วดองของ
“อโยธยา” -อยุธยา กับลพบุรีศูนย์กลางเก่าทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา
ลพบุรีเป็ นชุ มชนและศูนย์กลางที่ เก่ าแก่ที่สุดแห่ งหนึ่ งในตอนกลางของประเทศไทย นับเป็ นเวลา
หลายศตวรรษทีเดียวที่ลพบุรีมีบทบาทในฐานะเป็ นศูนย์กลางของอารยธรรม ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านพุทธศาสนา
ฮินดูและพราหมณ์ ตามตานานท้องถิ่น ลพบุรีเกิดมาแล้วตั้งแต่ราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 11/5 (หวน พินธุพนั ธ์,
2512, หน้า 2) ในศตวรรษต่อมา ข้าราชการจีนได้แวะพักที่ลพบุรีและกล่าวถึงเมืองนี้ (หวน พินธุ พนั ธ์, 2512,
หน้า 5) เมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ 13/กลาง 7 ลพบุรีกลายเป็ นศูนย์กลางที่สาคัญทางพุทธศาสนา เรื่ องราวของ
ลพบุ รีใ นตอนนี้ เป็ นที่ รู้จ ัก กัน ดี จากเรื่ อ งของพระนางจามเทวี เจ้าหญิ งจากเมื อ งลพบุ รี ที่ เสด็จ ไปครอง
อาณาจักรหริ ภุญชัย (ลาพูน)
เมื่อถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16/ ปลาย 10 และต้น 11 ลพบุรีได้กลายเป็ นสมรภูมิใหญ่ เกิ ดสงคราม
กับอาณาจักรนครศรี ธรรมราช ทั้งยังมีอาณาจักรหริ ภุญชัยเข้ามาเกี่ ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ ดว้ ย เหตุการณ์
เหล่านี้ ถูกบันทึกไว้ในเอกสารประวัติศาสตร์สาคัญ ๆ เช่น ตานานมูลศาสนาชิ นกาลมาลีปกรณ์ และจามเทวีวงศ์
(สายชล วรรณรัตน์, 2522, หน้า 19-21)
ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนี้ อิทธิ พลของเขมรก็เริ่ มแผ่เข้าสู่ ดินแดนลพบุรี คือ นับตั้งแต่สมัยของ
พระเจ้าสุ ริยวรมันที่ 1 (1545-93/1002-50) แห่ งอาณาจักรพระนครหลวง หลักฐานทางศิลาจารึ กชี้ ให้เห็ นว่า
เขมรมีอานาจทางการเมืองเหนื อดิ นแดนลุ่ มแม่น้ าเจ้าพระยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-19/11-13 อย่างไร
ก็ตาม อานาจของเขมรจากพระนครหลวงนี้ เป็ นอานาจที่ไม่มนั่ คง เพราะลพบุรีพยายามที่จะสลัดอานาจของ
เขมรอยู่ต ลอดเวลา ในขณะเดี ย วกัน ก็ น่ าเชื่ อได้จากการถกเถี ย งข้างต้น ว่า ลพบุ รีก าลัง ขยายอานาจลงสู่
ดินแดน “อโยธยา” (พงศาวดารเหนือ, 2506, หน้า 31-34)
หลักฐานสุ ดท้ายที่กล่าวว่าเขมรมีอานาจเหนื อลพบุรีก็คือ จารึ กพิมานอากาศ 1738/1195 ที่กล่าวว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงส่ งโอรสมาปกครองลพบุรี (Coedés, 1964, p. 180) ในปี 1688/1125 ก่อนหน้านั้น
“เจาจูกวั ” ชาวจีนก็ได้กล่าวถึงลพบุรีในฐานะเมืองขึ้นของอาณาจักรพระนครหลวง (Coedés, 1964, p. 181)
บทบาททางประวัติศาสตร์ ของลพบุรีที่กล่าวมาน่าจะถ่ายทอดส่ งมรดกให้กบั “อโยธยา”-อยุธยา อาจ
เป็ นไปได้อย่างมากที่เมื่อถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16/ กลาง 11 นั้น “อโยธยา” เริ่ มมีบทบาทมากขึ้น และเข้า
มาแทนที่บทบาทเดิมของลพบุรีบา้ งแล้ว แต่ก็มิได้หมายความว่าลพบุรีจะหมดความสาคัญลงไป ลพบุรียงั คง
ครองความเป็ นศูนย์กลางทางอารยธรรมอยู่กระทัง่ ถึ งปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรื อต้นพุ ทธศตวรรษที่ 19/
กลาง 13 ทั้งนี้ เพราะหลักฐานเกี่ ยวกับการที่ เจ้าไทย 3 พระองค์คือ พระร่ วง พญาเม็งราย พญางาเมื องเป็ น
สหายกัน และบางองค์เมื่ อยังทรงพระเยาว์อยู่น้ นั ได้เสด็จลงมาศึ กษาเล่ าเรี ยนที่ เขาสมอคอน (ประชากิ จกรจักร, พระยา, 2498, หน้า 326-327) ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองลพบุรี อนึ่ ง ลพบุรีก็คงเป็ น
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อาณาจัก รที่ ส าคัญ ดัง จะเห็ น ได้จ ากการติ ด ต่ อ ส่ ง ทู ต บรรณาการไปเมื อ งจี น ระหว่า ง 1832-42/1289-99
(Coedés, 1964, p. 181)
“อโยธยา” ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อย่างเห็ นได้ชดั ในตอนครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษ
ที่ 19/ ต้น 14 ซึ่ งพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับหลวงประเสริ ฐ กล่าวว่า มีการสร้ างพระพุทธรู ปวัด
พนัญเชิง เมื่อปี 1587/1044 ในสมัยของพระเจ้าสายน้ าผึ้ง หลักฐานอีกชิ้นที่กล่าวถึง “อโยธยา” คือจารึ กหลัก
ที่ 11 ที่กล่าวว่าประมาณปี 1887/1344 มีพระสงฆ์รูปหนึ่ งกลับจากลังกาเพื่อไปสุ โขทัย ได้ผา่ นมา “เข้าเฝ้ าบุรี
ราชบรม...สอโยธยาศรี รามเทพนคร” (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2506, หน้า 67)
การขยายตัวของการค้ าต่ างประเทศและบทบาทของชาวจีน
นอกจากสภาพทางภูมิศาสตร์ การขยายตัวของการเกษตรปลูกข้าว ความสัมพันธ์กบั ศูนย์กลางเก่าที่
ลพบุรี ที่ทาให้ “อโยธยา” -อยุธยา เริ่ มจะมีบทบาทสาคัญแล้ว ประเด็นต่อไปที่ควรจะศึกษาประกอบคือ เรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย2
ถ้าจะดูพ้ืนฐานทางเศรษฐกิ จของลพบุรี- “อโยธยา” -อยุธยา แล้ว กล่าวได้วา่ มีพ้ืนฐานอยู่ที่การเกษตร
เป็ นหลัก ลักษณะของอาณาจักร เข้าข่ายสมมติฐานของ แฮรี่ เจ เบ็นดา ที่กล่าวว่า อาณาจักรโบราณในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีพ้ืนฐานอยู่กบั การค้าทางทะเล เช่ น ฟูนาน ศรี วิชยั และ
กลุ่มที่มีพ้นื ฐานอยูก่ บั การเกษตร เช่น พระนครหลวง พุกาม เป็ นต้น (Benda, 1969, pp. 23-44)
หากดูเผิน ๆ อาณาจักรลพบุรี- “อโยธยา” -อยุธยา น่าจะจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีพ้ืนฐานทางการเกษตรข้างต้น
แต่อย่างไรก็ตาม สถานที่ต้ งั ของลพบุรี ทั้ง “อโยธยา” -อยุธยา ที่เข้ามาแทนที่ภายหลังนั้นดูจะเหมาะกับการ
ค้าขายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับจีน ในด้านหนึ่ งลพบุรีได้ปูพ้ืนฐานการติดต่อสัมพันธ์อย่างดีกบั จีน
มาแล้วในช่ วงพุ ท ธศตวรรษที่ 19/13 ตรงกับ สมัย อาณาจัก รสุ โขทัย แต่ ท ว่าก่ อนการสถาปนาอยุธ ยานั้น
ลพบุรีเป็ นอาณาจักรหนึ่ งที่ส่งทูตบรรณาการของสุ โขทัยด้วยซ้ า ลพบุรีส่งทูตไปจีนในปี 1832, 1834, 1839, 1842/
ค.ศ. 1289, 1291, 1296, 1299 ขณะที่ทูตบรรณาการชุ ดแรกของสุ โขทัยไปถึ งจีนเมื่อ 1835/1292 (Suebsang
Promboon, 1971, p. 108)
ระบบทูตบรรณาการนี้ อานวยประโยชน์แก่ผสู ้ ่ งบรรณาการ 2 ทาง คือ ทางด้านการเมืองกับทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ผูส้ ่ งทูตบรรณาการไปเมืองจีนจะได้การรับรองฐานะทางการเมืองของตนจากจีนซึ่ ง
2

สาหรับเรื่ องการค้าขาย จากัดประเด็นอยูท่ ี่การค้าขายกับต่างประเทศ คือ จีน เป็ นส่ วนใหญ่และจะไม่ถกเถียงเรื่ องการค้าภายในประเทศ ทั้งนี้
เพราะผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า การค้ากับต่างประเทศเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้ “อโยธยา” -อยุธยา สามารถสร้ างฐานทางเศรษฐกิ จอี กด้านหนึ่ งเพื่อ
ความเจริ ญเติบโตของตน อนึ่ ง ในด้านการค้ากับต่างประเทศนี้ ผูเ้ ขียนก็มีความเห็ นว่า ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการประกอบการค้าตั้งแต่สมัยก่อน
การก่อตั้งอยุธยา 1893/1351 นั้น เป็ นคนจีน ทั้งนี้ เพราะมีหลักฐานพอเชื่ อถื อได้ว่าได้มีคนจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยูบ่ า้ งแล้วในบริ เวณภาคกลาง
ของประเทศไทย ส่ วนคนไทยที่ไม่ได้อยูใ่ นชนชั้นเจ้า-ขุนนางนั้น มีโอกาสน้อยมากที่จะเกี่ยวข้องกับการค้านี้ เนื่ องด้วยพันธนาการทางสังคมที่จะ
ได้บรรยายในภายหลัง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 9

เป็ นมหาอานาจในสมัยนั้น ในแง่เศรษฐกิจ ระบบทูตบรรณาการเปิ ดช่องทางให้มีการค้าขายระหว่างประเทศ
กับจีนมากขึ้น ดังนั้น ลพบุรีคงจะเป็ นอาณาจักรที่เข้าใจระบบการเมือง-การค้าระหว่างประเทศของสมัยนั้น
เป็ นอย่างดี และคงได้ประโยชน์จากระบบดังกล่าว เชื่ อได้วา่ ลพบุรีได้ส่งทอดมรดกของความสัมพันธ์กบั จีน
ให้ แก่ “อโยธยา” -อยุธ ยา ดังเห็ น ได้จากความสนใจในการส่ ง ทู ตบรรณาการไปจี น ของอยุธ ยาตอนต้น
(Skinner, 1962, p. 6)
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า จากระบบทูตบรรณาการ ผูท้ ี่ประกอบการค้าระหว่างประเทศของไทยคงจะ
เป็ นเจ้าและขุนนาง และการค้านี้ คงเป็ นการค้าขายแลกเปลี่ ยนกับของจีน เช่ น เครื่ องเคลื อบ แพร-ไหม กับ
ผลผลิตที่ยงั มิได้รับการปรุ งแต่ง เช่น ของป่ าของไทย
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตัวกลางสาคัญในการค้าระหว่างประเทศน่ าจะเป็ นพ่อค้าที่ต้ งั หลักแหล่ง
หรื อไปมาค้าขายระหว่างไทยกับจีน เชื่ อว่า พ่อค้าจีนได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยูบ่ ริ เวณอ่าวไทยแล้วตั้งแต่ก่อน
หน้าพุทธศตวรรษที่ 19 (Skinner, 1962, p. 1) ด้วยซ้ า คื ออาจมาอยู่ก่อนการสถาปนากรุ งสุ โขทัย คนจีนเหล่ านี้
ได้ซ้ื อพริ กไทย ฝาง ส่ งไปขายในเมืองจีน และนาเครื่ องเคลื อบ แพร-ไหม กลับมาขายในท้องถิ่ น พ่อค้าจีน
นี้คงทาการค้าขายโดยได้รับความร่ วมมือและยินยอมจากเจ้า-ขุนนาง
การที่ “อโยธยา” -อยุธยา ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่ใกล้ทะเลพอสมควรและยังเป็ นเมืองท่าที่จะผ่านเข้าสู่ ภาค
กลางของประเทศไทย เพื่อไปยังแหล่งเสาะหาผลผลิ ตที่ยงั มิได้ปรุ งแต่ง เช่ น ของป่ า นั้น ทาให้ “อโยธยา”
-อยุธ ยา สามารถสร้ างฐานทางเศรษฐกิ จกับ การค้าระหว่างประเทศได้ ขณะเดี ยวกัน “อโยธยา” -อยุธยา
ก็น่าจะกลายเป็ นแหล่งที่เกิดชุ มชนจีนขึ้นมา ในพงศาวดารเหนื อ เรื่ อง พระเจ้าสายน้ าผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก (ธิ ด าพระเจ้า กรุ งจี น ) สะท้ อ นว่ า บริ เวณบางกะจะ (ตรงข้ า มเกาะอยุ ธ ยาทางใต้ ) ที่ เกิ ด
โศกนาฏกรรมครั้งนี้ มีคนจี นอยู่ด้วย ส่ วนหนึ่ งเป็ น “จีนมีชื่อ 500 คนเข้ามาด้วย” (พงศาวดารเหนื อ, 2506,
หน้า 52) และเมื่อนางสร้ อยดอกหมากตาย “พวกจี นไทยร่ ารั กแซ่ ไป” (พงศาวดารเหนื อ , 2506, หน้า 53)
เรื่ องราวทานองนี้ ก็ปรากฏในเอกสารวันวลิ ต ที่กล่าวว่าเจ้าอุย ซึ่ งเป็ นลูกเจ้าองค์หนึ่ งในเมืองจีนเดินทางมา
เมืองไทยพร้อมด้วยคนจีนมากมายทาการค้าขายฝางไปส่ งเมืองจีน จักรพรรดิจีนถึงกับยกธิ ดาชื่ อนางปะจาม
ทองให้และในที่สุดเจ้าอุยได้เปลี่ยนชื่อเป็ นเจ้าอู่ทอง และสถาปนาอยุธยา (Jeremias, 1975, pp. 35-97)
เราไม่ทราบแน่ชดั ว่าชุ มชนจีนใน “อโยธยา”-อยุธยา นั้นมีขนาดเท่าใด แต่ก็คงมีผคู้ นมากพอสมควร
สาหรับสังคมสมัยนั้น หากประมาณเอาจากเรื่ องของพระเจ้าสายน้ าผึ้งและนางสร้อยดอกหมาก อาจกล่าวได้
ว่าชุ มชนจีนใน “อโยธยา”-อยุธยา ช่ วงปลายพุทธศตวรรษที่ 16/11 มีชาวจีนตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ได้
หลักฐานที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ งคือ ในราวก่อนปี 1825/1282 ซึ่ งตรงกับสมัยมองโกลในจีนและสมัยสุ โขทัย
นั้น มีผลู ้ ้ ีภยั ทางการเมืองแห่ งราชวงศ์ซอ้ ง จานวน 200 คน หนีจากมองโกลมายัง “อโยธยา” -อยุธยา คณะทูต
ของมองโกลที่เข้ามาทวงบรรณาการจากสุ โขทัยในปี 1825/1282 นั้น มีจุดมุ่งหมายมาสื บข่าวเกี่ยวกับผูล้ ้ ีภยั
การเมืองนี้ดว้ ย (Flood, 1969, pp. 203-234)
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กล่ า วได้ว่า บทบาทของชาวจี น ตอนกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะเมื อ งที่ อ ยู่ติ ด ชายทะเล
พอสมควรนั้น อาจมี บ ทบาทมากกว่าที่ เราเคยคิ ดและรั บ รู ้ ก ันมา ชาวจี นเหล่ านั้นเป็ นผูท้ ี่ น่าจะได้รับ การ
ยกย่องและนับหน้าถือตาพอสมควรจากเจ้าและขุนนางไทย เพราะเป็ นชาวจีนที่เป็ นผูช้ านาญการพิเศษเช่ น
การเดินเรื อ การค้า หรื อเป็ นผูท้ ี่มีวิชาความรู ้ในแง่ของการเป็ นขุนนาง-ข้าราชการมาก่อน หาใช่ชาวจีนที่เป็ น
กุลีมาขายแรงงานอย่างในสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ ไม่ ความสาคัญของชาวจีนในเมืองไทยเห็นได้ชดั เจนในสมัย
ก่อตั้งอยุธยาแล้ว ดังเช่ น กรณี การสร้ างวัดราชบูรณะในปี 1967/1424 ซึ่ งชุ มชนชาวจีนคงมีฐานะทางสังคม
อย่างดี ในอยุธยา และคงมีส่วนร่ วมในการสร้างวัดนั้นกับเจ้าสามพระยา ภายในกรุ วดั ราชบูรณะที่ทาการขุด
เมื่อปี 2500/1957 ปรากฏว่ามีขา้ วของและตัวอักษรจีนที่กล่าวถึ ง “แซ่ ” ของคนจีนอยูไ่ ม่นอ้ ย (กรมศิลปากร,
2502, หน้า 41; 2511, หน้า 37-38)
กรณี ที่บ ทบาทของคนจี นได้รับการรับรองอย่างเป็ นทางการในพุทธศตวรรษที่ 21/15 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (1991-2031/1448-88) เมื่อทรงประกาศ “พระไอยการตาแหน่ งนาย
พลเรื อน” ที่กาหนดตาแหน่ งเจ้าพนักงานบนเรื อสาเภาเป็ นคนจีน (กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 1, 2515, หน้า
234-235) ซึ่ งหมายความว่าบรรดาช่างชานาญการพิเศษทั้งหลายของการค้ากับต่างประเทศ น่าจะดาเนิ นการ
โดยคนจีนเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นคนจีนจึงกลายเป็ นกาลังสาคัญของอาณาจักรอยุธยา
หากบทบาทของการค้าระหว่างประเทศกับบทบาทของชาวจี นมี อย่างมากดังที่ กล่ ามาแล้ว ก็อาจ
กล่ าวได้ว่า ลพบุ รี- “อโยธยา” -อยุธ ยา ได้ผ ลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จนี้ เป็ นอย่า งยิ่ง เจ้าและขุ น นางได้
ประโยชน์ทางการค้าผ่านระบบทูตบรรณาการ โดยได้รับความร่ วมมือจากพ่อค้าชาวจีน ส่ วนคนไทยทัว่ ๆ
ไปไม่น่าจะมีส่วนกับการค้านี้ โดยตรง เราไม่ทราบว่าในระบบการค้าเช่ นนี้ มีการผูกขาดเกิ ดขึ้นโดยเจ้าและ
ขุนนางแล้วหรื อไม่ โดยทัว่ ไปในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไทย เชื่ อกันว่าระบบผูกขาดเกิดขึ้นในระยะหลัง
คื อ ในสมัย พระเจ้า ปราสาททอง (2173-99/1630-56) ช่ ว งปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 22/กลาง 17 (Suebsang
Promboon, 1971, p .15)
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานอื่นที่บ่งบอกว่าการเริ่ มต้นผูกขาดการค้าโดยประกาศให้สินค้าบางประเภท
เป็ น “สิ นค้าต้องห้าม” นั้นมาตั้งแต่ปี 2062/1419 คือภายหลังการครองราชย์ของพระราเมศวร ครั้งที่ 2 ไม่
นานนักเอกสารญี่ปุ่นจากเกาะริ วกิว ระบุวา่ พ่อค้าต่างประเทศประสบปั ญหาการค้าขายกับไทย ทั้งนี้ เพราะ
เจ้าและขุนนางไทยผูกขาดสิ นค้าฝาง (Kobata, 1969, p. 55)
(ขณะเดียวกัน กฎหมายตราสามดวง ก็กล่าวว่า ในปี 1976/ 1433 สิ นค้าบางอย่าง เช่น อาวุธ กฤษณา
ฝาง ดีบุก เป็ น “สิ นค้าต้องห้าม” (กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 4, 2515, หน้า 37-38) ลาลูแบร์ซ่ ึงเข้ามาในอยุธยา
เป็ นเวลา 3 เดื อน กับ 6 วัน เมื่อปี 2230/1687-88 กล่ าวว่า พระเจ้าแผ่นดิ นไทยผูกขาดสิ นค้าดังต่อไปนี้ คื อ
ดี บุก งาช้าง ดิ นปะสิ ว ตะกัว่ ฝาง หมาก อาวุธ หนังสัตว์ ฯลฯ ตามคาให้การชาวกรุ งเก่า “สิ นค้าต้องห้าม”
มี งาช้าง ฝาง ตะกัว่ ไม้ดา ชัน รัก จันทร์ ชะมด ครั่ง ซึ่ งเป็ นรายได้ของหลวง ปี ละ 400,000 บาท) (คาให้ การ
ชาวกรุ งเก่ า, 2515, หน้า 278-279)
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การจัดรู ปสั งคม
ปั ญหาที่ยากที่สุดปั ญหาหนึ่ ง ทางประวัติศาสตร์ ก็คือ เราไม่มีหลักฐานมากพอที่จะสร้างภาพของ
สังคมในอดี ตในวงกว้างได้ เราไม่ ท ราบแน่ ชัดว่าผูค้ นอยู่กนั อย่างไร ผูค้ นต่ าง ๆ แบ่ งออกเป็ น “ชนชั้น ”
อย่างไร และในชนชั้นเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ดังนั้น ข้อเสนอที่กล่าวถึงต่อไปนี้ จึงเป็ นเพียงการ
รวบรวมความคิดเห็นจากนักเขียนต่าง ๆ มาปะติดปะต่อกันเพื่อสร้างภาพของสังคมในอดีตอย่างกว้าง ๆ
จุดเริ่ มต้นของเราอี กครั้งหนึ่ งคื อ อาณาจักรทวารวดี ในพุทธศตวรรษที่ 12-17/ 6-11 ยอร์ ซ เซเดส์
กล่าวว่า เมื่ออาณาจักรฟูนานในกัมพูชาเสื่ อมคลายลงในพุทธศตวรรษที่ 12/6 นั้น เอกสารทางจีนได้กล่าวถึง
อาณาจักรใหม่ คือ ทวารวดีในตอนกลางของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ที่กินอาณาเขตจากลพบุรีไปทางเหนือ ไปถึง
ราชบุรีทางตะวันตก และไปถึงปราจีนบุรีทางตะวันตก (Coedés, 1964, p. 76) เซเดส์ เชื่ อว่า ประชากรของ
ทวารวดีเป็ นมอญ (Coedés, 1964, p. 77)
ทวารวดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลพบุรี มีรูปแบบการปกครองที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับอิทธิ พลจาก
อิ น เดี ย ดังนั้น ชนชั้นที่ เป็ นเจ้าและขุนนางได้ก่ อตัวเป็ นรู ป เป็ นร่ างดังปรากฏในจารึ ก และเอกสารต่ าง ๆ
(สายชล วรรณรัตน์, 2522, หน้า 15) เช่น มีคาว่า ราชา โอรส นายก อธิ บดี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14/8 เป็ นต้น
นอกจากนั้นก็ยงั มีคาว่า อามาตย์ บัณฑิต โหรา ช่าง ฯลฯ ซึ่ งอาจจัดเป็ นชนชั้นสู งในสังคม
สาหรับชนชั้นล่างลงมาเล่าเป็ นอย่างไร แน่ นอนที่สุด คนเหล่านั้นเป็ นเกษตรกรที่ทาการเพาะปลูก
โดยปลูกข้าวเป็ นหลัก และนี่ คือประชาชนจานวนมากที่เป็ นพื้นฐานทางสังคม
ใน ห นั ง สื อของ Colin McEvedy แล ะ Richard Jones เรื่ อง Atlas of World Population History
(1978) ได้พ ยายามประมาณจานวนประชากรของประเทศไทยในอดี ต (ซึ่ งรวมหลายชาติ ห ลายภาษา)
ไว้คร่ าว ๆ ดังนี้
เมื่อ พ.ศ. 544/ ค.ศ. 1 ประชากรในประเทศไทยมี 5 แสนคน เมื่อถึงปี 1543/1000 มีประมาณ 1 ล้าน
คน ดังนั้นประชากรของทวารวดีตอนปลายสมัยก่อนที่เขมรจะแผ่อานาจเข้ามาถึ ง จึงเป็ นจานวน 1 ล้านคน
ประมาณอย่างคร่ าว ๆ ว่าในสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-17/6-11 ประชากรในประเทศไทยมี ระหว่าง
5 แสนถึง 1 ล้านคน ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-19/11-13 ซึ่ งเป็ นสมัยที่เขมรมีอานาจทางการเมือง (หรื อ
เป็ นสมัยที่เรี ยกว่า สมัยลพบุรี) นั้นมีประชากรประมาณระหว่าง 1 ล้าน ถึง 1 ล้าน 5 แสนคน ฉะนั้นอาจกล่าว
ได้ว่า ในสมัยสุ โขทัยและก่อนการตั้งกรุ งศรี อยุธยา คือในราวพุทธศตวรรษที่ 19/13 ประชากรไทยน่ าจะมี
ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน (McEvedy & Jones, 1978, pp. 192-194; นิ คม มูสิกะคามะ, 2522, หน้า 20) เมื่อ
ถึ งจุ ดหัวเลี้ ยวหัวต่อที่ สาคัญอี กจุดหนึ่ งในประวัติศาสตร์ ไทยราวปี 2043/1500 คือ หลังสมัยพระบรมไตร
โลกนาถไปนั้น ประชากรในไทยคงมีประมาณ 2 ล้านคน
ประชากรจานวนดังกล่าวอยูใ่ นฐานะอย่างไร และมีความสัมพันธ์กบั ชนชั้นสู งอย่างไร นี่ เป็ นสิ่ งที่
เราไม่รู้แน่ นอน แต่เชื่ อได้ว่าเป็ นเกษตรกรและน่ าจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานด้วย การเกณฑ์แรงงานที่สาคัญ
ด้านหนึ่งคือ การเกณฑ์ทหาร เมื่อมีการทาสงครามระหว่างอาณาจักรต่าง ๆ ในแถบนี้ เราทราบจากเอกสาร
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เช่ น จามเทวีวงศ์ ตานานมูลศาสนา และชิ นกาลมาลี ปกรณ์ ว่าประชากรมีความสาคัญในแง่เป็ นกาลังของ
อาณาจักร เมื่อทาการสงครามก็มีความพยายามที่จะกวาดต้อนประชากรของฝ่ ายศัตรู ไปเป็ นทาสหรื อ “เชลย
ศึก” ดังปรากฏในวิกฤตการณ์ ของพุทธศตวรรษที่ 16/10 ซึ่ งมีสงครามใหญ่ระหว่างลพบุ รี-หริ ภุญชัย และ
นครศรี ธรรมราช (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, 2509, หน้า 18-21; สายชล วรรณรัตน์, 2522, หน้า 18-19)
ในลพบุรีมี “ทาส” อยูก่ ่อนแล้ว มี “ทาส” ที่ถูกถวายให้เป็ นสมบัติของศาสนสถาน กับ “ทาส” ที่มา
จาก “เชลยศึก” ดังนั้นในลพบุรีจึงมี “ทาส” อยูแ่ ล้วอย่างแน่ นอน ปั ญหาอยู่ที่ว่า “ทาส” เป็ นประชากรส่ วน
ใหญ่ของอาณาจักรหรื อไม่ หรื อพูดอีกนัยหนึ่งก็คือมี “ระบบทาส” หรื อ “สังคมทาส” หรื อไม่ในลพบุรี
ถ้าดูจากข้อเสนอของ สรรค์ รังสฤษฏ์ ที่กล่าวว่า อาณาจักรทวารวดี เป็ น “สังคมทาส” มี ประชากร
ส่ วนใหญ่เป็ น “ทาส” ก่อนจะเปลี่ยนสภาพมาเป็ น “สังคมศักดินา” ในสมัยสุ โขทัยซึ่ งมีประชากรส่ วนใหญ่
เป็ น “ไพร่ ” (สรรค์ รังสฤษฏ์, 2519; สมสมัย ศรี ศูทรพรรณ [จิตร ภูมิศกั ดิ์ ], 2518) ซึ่ งก็มิได้หมายความว่า
“ทาส” จะหมดไป ปั ญหานี้ผเู ้ ขียนคิดว่า คงจะต้องถกเถียงและทางานวิชาการอีกมากก่อนที่จะหาข้อสรุ ปได้
ลองหันไปดู ประชากรที่ รู้จกั กันในนามของ “ไพร่ ” บ้าง เราทราบแน่ ชดั จากจารึ กหลักต่าง ๆ ของ
สมัยสุ โขทัย คาว่า “ไพร่ ” นั้นมีแน่นอนแล้วในพุทธศตวรรษที่ 19/13 จากจารึ กของสุ โขทัย 16 หลัก (ซึ่ งกรม
ศิลปากรจดทะเบียนไว้วา่ หลักที่ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 38, 40, 45, 46 และ 49) นั้นมีคาว่า “ไพร่ ”
“ไพร่ ฟ้าหน้าปก” “ไพร่ ฟ้าหน้าใส” รวมทั้งหมด 14 คา (Ishii et al., 1977, p. 131) และมีคาว่า “ข้า” ปรากฏ
อยูถ่ ึง 26 คา (Ishii et al., 1977, p. 16) ไม่ปรากฏคาว่า “ทาส” หรื อ “บ่าว” แต่อย่างใด (Ishii et al., 1977, p. 91)
เนื่ องจากสมัยสุ โขทัยใกล้เคียงหรื อร่ วมสมัยกับ “อโยธยา” -อยุธยา ดังนั้นคาว่า “ไพร่ ” ของสุ โขทัย
ควรจะมีความหมายทานองเดียวกันกับ “ไพร่ ” ของอยุธยา ส่ วนคาว่า “ข้า” นั้นอาจเป็ นคาไทยที่มีความหมาย
ตรงกับคาว่า “ทาส” ก็ได้ (จิตร ภูมิศกั ดิ์, 2519)
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ “ไพร่ ” ของอยุธ ยา ศาสตราจารย์ข จร สุ ข พานิ ช เคยให้ ค วามเห็ น ว่า ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์ในสังคมไทยเกิ ดระบบที่เป็ น “นายกับไพร่ ” ขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยต้นอยุธยากล่าวคือ “ราษฎร”
จะต้องขึ้นกับ “มูลนาย” ดังปรากฏใน “กฎหมายลักษณะรับฟ้ อง” พ.ศ. 1899/1356 (ขจร สุ ขพานิช, ม.ป.ป., หน้า
78-79) ในกฎหมายลัก ษณะเดี ย วกับ พ.ศ. 1926/1383 กล่ า วถึ ง “ราษฎร” โดยใช้ ค าว่ า “บ่ า ว” และใน
“กฎหมายลักษณะโจร” พ.ศ. 1903/1360 กล่าวถึงอีกโดยใช้คาว่า “บ่าวไพร่ ” และ “ข้าไทย” (ขจร สุ ขพานิช,
ม.ป.ป., หน้า 79-80)
กล่ าวได้ว่า ลักษณะของสังคมในแง่ของการจัดรู ปความสัมพันธ์ ระหว่างชนชั้นสู งกับชนชั้นล่าง
น่าจะมีในรู ปของ “นายกับไพร่ ” ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19/13 เป็ นอย่างช้า คือในช่วงของสมัยสุ โขทัย เรื่ อยมา
จนถึงสมัยอยุธยา ในความสัมพันธ์ “นายกับไพร่ ” ดังกล่าวก็จดั ให้ประชากรส่ วนใหญ่คือ “ไพร่ ” ต้องขึ้นอยู่
สังกัดอยูก่ บั “นาย” จะเป็ นคนที่ลอยเป็ นอิสระไม่ได้เพราะถือว่าผิดกฎหมาย เมื่อเป็ นเช่นนี้ ฐานะของ “ไพร่ ”
ก็ถูกกาหนดแน่ นอน และ “ไพร่ ” ก็มีพนั ธะทางสังคมที่ถูกกาหนดขึ้นมาให้รับใช้ “นาย” ในรู ปของ “ส่ วย”
การเกณฑ์แรงงานและการเกณฑ์ส่วยจึงเป็ นรู ปของการเก็บภาษีแบบหนึ่งของชนชั้นสู ง
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“ระบบไพร่ ” ยังคงมี ความหมายต่อไปอีกว่า ประชากรส่ วนใหญ่เมื่ อต้องถู กผูกติดกับ “นาย” การ
เคลื่อนไหวโยกย้ายเปลี่ยนที่ทามาหากินจึงเป็ นไปได้ยาก ทั้งยังมีความหมายต่อไปอีกว่า อาชีพส่ วนใหญ่ของ
ประชากรมักจะจากัดอยู่ที่การเพาะปลูก ส่ วนอาชี พประกอบการอื่ น ๆ เช่ น การค้าขายนั้น “ไพร่ ” จะไม่มี
โอกาสทาได้สะดวกหรื อทาไม่ได้เลย ทั้งนี้ เวลาที่ตนมีอยูจ่ ะต้องถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนหนึ่ งคือการทา
มาหากิ นเพาะปลูกของตน และอีกส่ วนหนึ่ ง “เข้าเวร” เพื่อ “เข้ารับราชการ” เมื่อเป็ นเช่นนี้ การที่เอกชนจีน
เข้ามามีบทบาทในการค้ากับต่างประเทศของลพบุรี- “อโยธยา” -อยุธยา จึงเป็ นเรื่ องที่เข้าใจได้ไม่ยากนัก
เมื่อทราบลักษณะของสังคมคร่ าว ๆ เช่นนี้ คาถามต่อมาก็คือ ถ้าหากว่าระบบสังคม ไม่เอื้ออานวยให้
ผูค้ นโยกย้ายเปลี่ ยนแปลงที่ ทาการเพาะปลูกได้ แล้วดิ นแดน “อโยธยา” -อยุธยา ซึ่ งเป็ นดิ นแดนใหม่กว่า
ดินแดนลพบุรีเล่า จะเปลี่ยนแปลงบุกเบิกสร้างเป็ นเมืองใหม่ข้ ึนมาได้อย่างไร
ผูเ้ ขียนมีความโน้มเอียงที่จะเชื่ อว่า การตั้งชุ มชน “อโยธยา” -อยุธยา นั้นมาจากความเปลี่ ยนแปลง
ทางธรรมชาติเป็ นเบื้องต้น และถูกกระตุน้ จากความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ จนท้ายที่สุดมาจากนโยบาย
โดยตรงของผูป้ กครอง
ในสมัยทวารวดีที่อยูอ่ าศัยเดิมอยูใ่ นรู ปคล้ายครึ่ งวงกลม จากทางตะวันออกด้านปราจีนบุรีโค้งขึ้นไป
ทางเหนือคือ ลพบุรี และวกลงตะวันตกทางราชบุรีและเพชรบุรี ดินแดนที่เว้าเข้าไปจากอ่าวไทยคือดินแดนที่
ติดกับ “อโยธยา” -อยุธยา แต่เมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ 17/11 แล้ว “อโยธยา” -อยุธยา จะเริ่ มกลายเป็ นที่อยูอ่ าศัย
หากการประมาณจานวนประชากรที่ ก ล่ าวมาข้างต้นเป็ นไปได้ หมายถึ งว่า จานวนประชากรได้เพิ่ มจาก
5 แสนคนในพุ ทธศตวรรษที่ 12/6 เป็ น 1 ล้านคน ในพุ ทธศตวรรษที่ 17/11 คือ มี จานวนเพิ่ มขึ้ นถึ ง 2 เท่ า
จานวนนี้ จะเพิ่มขึ้ นอี กเป็ น 1 ล้าน 5 แสนคนในช่ วงพุ ทธศตวรรษที่ 19/13 คือ เพิ่มขึ้ นอี กครึ่ งหนึ่ ง ฉะนั้น
ในช่ วงเวลาการก่ อตัวที่ สาคัญของ “อโยธยา” -อยุธยา ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-19/11-13 เรี ยกได้ว่า
มีประชากรหนาแน่นขึ้นทุกที อาจทาให้เกิดความจาเป็ นที่จะต้องบุกเบิกที่ดินใหม่ ประกอบกับระยะเวลานั้น
ที่ดินในแถบ “อโยธยา” -อยุธยา น่ าจะได้ท บั ถมมากขึ้ น เหมาะสมที่ จะใช้เป็ นพื้นที่ เพาะปลู ก แล้ว การที่
เพาะปลู กแบบข้าวนาลุ่ มแพร่ หลายพอ ๆ กับข้าวนาดอนดังที่ กล่ าวมาแล้ว ก็จะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ ที่ช่วยกาหนดให้มีการบุ กเบิ กที่ ดินใหม่ ทั้งยังถู กกระตุ น้ ด้วยการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จที่ มี
การค้ากับต่างประเทศเป็ นปั จจัยผลักดันด้วย ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้ผปู ้ กครองเห็นความสาคัญของการ
ตั้งและพัฒนาชุมชน “อโยธยา”-อยุธยา อย่างถาวร
ขอแทรกแทรกเรื่ องราวเกี่ ยวกับความเปลี่ ยนแปลงสาคัญ ๆ ในประเทศไทยสัก สองเรื่ อง คือ เรื่ อง
วิก ฤตการณ์ ใ นพุ ท ธศตวรรษที่ 16/ ปลาย 10 และต้น 11 ที่ เกิ ด สงครามใหญ่ ร ะหว่า งลพบุ รี หริ ภุ ญ ชัย
นครศรี ธรรมราช กับเรื่ องขบวนการ “รัฐหัวหาด” ของคนไทยในพุทธศตวรรษที่ 17-18/11-12
วิก ฤตการณ์ ส งครามลพบุ รี -หริ ภุ ญ ชัย -นครศรี ธ รรมราช นั้น เป็ นสงครามที่ ยุ่งเหยิง พอสมควร
นักวิชาการบางท่านเชื่ อว่าวิกฤตการณ์ น้ ี มีผลกระทบต่ออาณาจักรต่าง ๆ อย่างมาก ศรี ศกั ร วัลลิโภดม เสนอ
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ว่า ในช่วงนี้มีการขยายตัวของบ้านเมือง และการเคลื่อนย้ายของประชากรจากภาคอีสานลงสู่ ภาคกลางและยัง
เสนอต่อไปอีกว่า “มีผลทาให้เกิด”
1. กลุ่ ม อาณาจัก รที่ ก ลายเป็ นพันธมิ ตรกัน ขึ้ นมาใหม่ ต่อมามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ันในทางเครื อญาติ
จนกลายเป็ น “สหพันธรัฐ”
2. การฉวยโอกาสของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่าในการขยายอาณาเขตมายังบริ เวณที่มีการขัดแย้งกัน
3. การเกิดรัฐอิสระใหม่ ๆ ของชนกลุ่มใหม่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา (ศรี ศกั ร วิลลิโภดม, 2509, หน้า 19-21)
ศาสตราจารย์ ขจร สุ ขพานิ ช ได้เสนอความเห็ นไว้ว่าในพุ ทธศตวรรษที่ 17-18/11-12 คนไทยได้
เคลื่อนตัวลงตั้ง “รัฐหัวหาด” ของตน ขบวนการขยายตัว กินระยะเวลา นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13/7 ที่ขยาย
จากตอนใต้ของจีน และเมื่อถึงพุทธศตวรรษที่ 16/10 ก็เคลื่ อนย้ายเข้าสู่ ดินแดนทางภาคเหนื อ และบางส่ วน
เช่น กาแพงเพชร สวรรคโลก “รัฐหัวหาด” ได้กลายเป็ นฐานที่คนไทยจะแผ่ขยายเข้าสู่ ดินแดนภาคกลางส่ วน
ใหญ่ เป็ นการคืบคลานเข้ามา “สมานญาติ” ด้วยกับผูค้ นที่ อยู่มาก่ อน และบางครั้งก็เป็ นการสร้ างสงคราม
โดยตรง (ขจร สุ ขพานิช, 2500, หน้า 40-54, 74-81)
ข้อเสนอของศาตราจารย์ ขจร สุ ขพานิช นี้ ทาให้เข้าใจได้วา่ ภายหลัง “รัฐหัวหาด” ในพุทธศตวรรษ
ที่ 17-18/11-12 ท าไมดิ น แดนที่ เดิ ม มี ม อญอยู่แ ละเขมรติ ด ตามเข้า มามี อ านาจทางการเมื องจึ ง กลายเป็ น
อาณาจักรไทยในพุทธศตวรรษที่ 19/13 ที่มีการสถาปนาสุ โขทัย เชี ยงใหม่และอยุธยา (ขจร สุ ขพานิช, 2500,
หน้า 40-54, 74-81)
ดู เหมื อ นว่า ข้อ เสนอของศาตราจารย์ ขจร สุ ข พานิ ช และศรี ศ ัก ร วัล ลิ โ ภดม จะคล้อ งจองกับ
การศึกษาชิ้ นนี้ ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ คือการบุกเบิกที่ดินใหม่ การขยายตัวของประชากร
และความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ ดู เหมื อนว่าแรงผลักดันจากสภาพการณ์ ต่าง ๆ จะช่ วยให้การก่ อตั้ง
ชุมชน “อโยธา” -อยุธยา มีโอกาสดาเนินไปได้มากยิง่ ขึ้น
นโยบายการตั้งชุ มชนและบุกเบิกทีด่ ินใหม่
ลักษณะการจัดรู ปทางสังคมใน “ระบบไพร่ ” นั้น ไม่เอื้ออานวยต่อการทามาหากินและการโยกย้าย
โดยอิ สระของประชากร ดังนั้น การเจริ ญเติ บโตของชุ มชน “อโยธยา” -อยุธยา จึงต้องดูจากเจตนารมณ์
ทางด้านนโยบายของชนชั้น สู งที่ ป กครองด้วย เมื่ อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางธรรมชาติ การขยายตัวของ
ประชากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ากับต่างประเทศ ผูป้ กครองคงจะได้รับอิทธิ พลจากความ
เปลี่ยนแปลงนี้ น่าเชื่ อได้วา่ ผูป้ กครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลพบุรีกบั บรรดาเมืองในอาณาบริ เวณเดียวกันคง
ได้รับแรงกระตุน้ ให้มุ่งความสนใจมายัง “อโยธยา” -อยุธยา
เรื่ องของพระเจ้าสายน้ าผึ้ง (พงศาวดารเหนื อ, 2506, หน้า 53-54) ได้กล่าวถึงอย่างอ้อม ๆ ว่ามีความ
พยายามบุกเบิกที่ดินใหม่ที่ “บางเตย” ตอนใต้ของ “อโยธยา” -อยุธยา และอยูเ่ หนือกรุ งเทพฯ ในปั จจุบนั นั้น
แต่ “น้ าเค็มนัก” น่าจะเป็ นความพยายามของผูป้ กครองที่จะขยายที่ทากินใหม่
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เมื่อพระเจ้าอู่ทอง (ไม่วา่ จะทรงเป็ นผูใ้ ด เสด็จมาจากไหนก็ตาม) ทรงเลือกอยุธยาเป็ นเมืองหลวงของ
พระองค์ คาให้การชาวกรุ งเก่ากล่าวว่า ปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้ทรงเลื อกสถานที่ น้ ี คือ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จในแง่
ที่วา่ “มีแม่น้ าสายหนึ่ งประกอบด้วยพรรณมัจฉาชาติสมบูรณ์” และ “ในกรุ งที่สร้างใหม่ในตาบลหนองโสน
นั้น ปราศจากภัยพิบตั ิคือข้าวแพง และอหิ วาตกโรค เป็ นต้น ฝูงชนพลเมืองรู ้ ทามาหากิ น มีกสิ กรรมไร่ นา
ทาพาณิ ชยกรรม และเปลี่ยนค้าขาย” (คาให้ การชาวกรุ งเก่ า, 2515, หน้า 57)
ในกฎหมายบางมาตราของกฎหมายตราสามดวง ซึ่ งบางมาตราก็ อ้างว่ามี ม าก่ อนการตั้งอยุธ ยา
บางมาตราก็มีมาภายหลัง ได้กล่าวสะท้อนภาพของนโยบายผูป้ กครอง และการกระตุน้ ให้มีการบุกเบิกเปิ ด
ที่ดินเพาะปลูกใหม่ ๆ เช่ น มาตรา 42 ใน “พระอายการเบดเสรจ” พ.ศ. 1884/1341 กล่าวว่า “ถ้าที่นอกเมือง
หลวงอันเปนแว่นแคว้นกรุ งศรี อยุธยา ใช่ ที่ราษฎร อย่าให้ซ้ื อขายแก่ กนั อย่าละไว้ให้เป็ นทาเลเปล่า แลให้
นายบ้านนายอาเภอร้อยแขวงแลนายอากอรจัดคนเข้าอยูใ่ นที่น้ นั ” (กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 3, 2515, หน้า
117) ใน “พระไอยการกระบดศึก ” พ.ศ. 2010/1457 กล่าวว่า “อนึ่ งป่ าดงทุ่งว่างร้ างเทร หาผูอ้ ยู่ทามาหากิ น
มิได้ และผูใ้ ดชักชวนราษฎรให้เข้ามาทามาหากิน เอาส่ วนสาอากอนขึ้นพระคลัง บานานเป็ นลหุ ” (กฎหมาย
ตราสามดวง เล่ ม 4, 2515, หน้า 154)
นอกจากนโยบายผลัก ดัน ให้ มี ก ารบุ ก เบิ ก เปิ ดที่ ท ามาหากิ น ใหม่ แ ล้ ว ในสมัย ต้น อยุ ธ ยาก็ มี
ปรากฏการณ์ เกี่ ยวกับกรรมสิ ทธิ์ ที่ ดิน การยึดถื อครองที่ ดิน และสิ ทธิ พิเศษของพระเจ้าแผ่นดิ นเหนื อที่ดิน
ผูเ้ ขี ยนขอยกข้อความจากหนังสื อประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย, กฎหมายที่ ดิน ของ โรแบรต์ แลงกาต์ มาเพื่ อ
สะท้อนภาพนี้
หลักนี้ (พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นเจ้าของแต่ผเู ้ ดี ยว) มีบญั ญัติอยู่ชดั เจนในพระอัยการเบ็ดเสร็ จบทที่ 52
“ที่ ใ นแว่ น แคว้น กรุ งเทพ พระมหานครศรี อ ยุ ธ ยามหาดิ ล ก ภพนพรั ต น์ ร าชธานี บุ รี รม เป็ นที่ แ ห่ ง
พระเจ้าอยูห่ ัว หากให้ราษฎรทั้งหลายผูเ้ ป็ นข้าแผ่นดินอยู่ จะได้เป็ นที่ราษฎรหามิได้” และต่อไปในบทที่ 54
บัญญัติดุจเดียวกันว่า “ถ้าที่นอกเมืองหลวงอันเป็ นแว่นแคว้นกรุ งศรี อยุธยาใช่ที่ราษฎร อย่าให้ซ้ื อขายแก่กนั ”
ดังนี้ที่ดินที่อยูภ่ ายในอาณาเขตต์กรุ งศรี อยุธยา จึงเป็ นของพระมหากษัตริ ยท์ ้ งั หมด พระมหากษัตริ ยท์ รงไว้ซ่ ึ ง
อานาจที่จะจาหน่ายได้แต่ผเู ้ ดียว (แลงกาต์, 2483, หน้า 16-17)
โรแบรต์ แลงกาต์ กล่าวต่อไปว่า
หลักนี้ หนังสื อเก่ าที่ ไม่เกี่ ยวกับ นิ ติศาสตร์ รับ รองด้วย เช่ น คัม ภี ร์ไตรโลกวินิจกล่ าวว่า พระมหา
สมมติราชผูเ้ ป็ นปฐมบรมมหากษัตริ ยไ์ ด้รับพระนามว่า ขัยติยะหรื อกษัตริ ย ์ เพราะเป็ นเจ้าของเขตต์ คือ ที่นา
และที่แดนดินทัว่ ไปในพระราชอาณาจักร
ตลอดสมัย กรุ ศ รี อยุธ ยาคงถื อกัน ว่า พระมหากษัต ริ ยเ์ ป็ นเจ้า ของอาณาเขตต์ จนถึ ง กระทัง่ สมัย
ปั จจุบนั ก็ยงั ถื อกันอยู่บา้ งดังจะเห็ นในต่อไปนี้ ลาลูแบร์ ที่เขียนเรื่ องในสมัยแผ่นดิ นสมเด็จพระนารายณ์ ว่า
“กรรมสิ ทธิ์ (La Pleine Propriete) ในที่ดินนั้นคงไว้แก่พระมหากษัตริ ยเ์ สมอ และพระมหากษัตริ ยอ์ าจเรี ยก
ที่ดินคืนได้ตามพระทัยทุกขณะ แม้ที่ ๆ ได้โปรดขายให้แก่ราษฎรก็เคยเรี ยกคืนบ่อย ๆ โดยมิได้คืนราคาก็มี”
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ฝ่ ายกรมหลวงราชบุ รีฯ ก็ ท รงบรรยายค าสอนตามนัย เดี ย วกัน “ที่ ดิ น ทั้ง หมดเป็ นของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั หาได้ทรงเป็ นเจ้าชีวิตอย่างเดียวไม่ ทรงเป็ นพระเจ้าแผ่นดินด้วย” โดยเหตุน้ ี จึงทรงกล่าวต่อไป
ในคาสอนว่า “พระมหากษัตริ ยท์ รงมี อานาจที่ ไล่ คนซึ่ งอยู่ในที่ ดินนั้นออกไปได้โดยมิ ต้องพระราชทาน
สิ นไหมตอบแทน ถึงแม้วา่ ผูน้ ้ นั จะถือโฉนดตราแดงจองก็ดี” (แลงกาต์, 2483, หน้า 17)
แต่ส่วนชุมนุมชนเชื้อชาติไทย มีเหตุพิเศษที่ทาให้กรรมสิ ทธิ์ ของประมุขเป็ นความจริ งแท้ ไม่ใช่เพียง
ทฤษฎีหรื อนิ ตินยั คือประเพณี ที่ประมุขแบ่งปั นที่ดินในระหว่างราษฎร การแบ่งปั นที่มิวายให้ราษฎรคิดว่า
ตนทาประโยชน์ในที่ดินของผูเ้ ป็ นประมุข ที่ดินหาเป็ นของตนไม่ ส่ วนประเทศไทยในโบราณกาล เจ้าหรื อ
พระราชาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาแต่เดิมอาจจะแบ่งปั นที่ดินให้ราษฎรเป็ นเนื้ อที่มากหรื อ
น้อยตามยศหรื อความชอบ ตามประเพณี ของชนเชื้ อชาติไทยอื่น การแบ่งปั นนี้ เองเป็ นเค้าเงื่อนของศักดิ นา
ที่ปรากฏใช้อยูใ่ นสมัยอยุธยา ซึ่ งศักดินานั้นก็คือ จานวนไร่ ประจายศถาบรรดาศักดิ์ของข้าราชการตามลาดับ
ทหารและพลเรื อน แต่ได้มาเห็ นแล้วในชนเชื้ อชาติ ไทยในประเทศอินโดจีนแทบทัว่ ไปประเพณี แบ่งปั น
ที่ดินเลิกเสี ยไม่ถือต่อไป หรื อยังปฏิบตั ิแต่นาน ๆ ครั้งหนึ่งตามกรณี ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ส่ วนชนเชื้อชาติไทย
ในลุ่ มแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งได้บรรลุ อารยธรรมเร็ วกว่าเพื่อนเชื้ อชาติ ไทยอื่นมาก ประเพณี แบ่งปั นที่ดินนั้น
คงสู ญไป ไม่ได้กระทากันมาแต่เนิ่ นนานก่อนสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี แน่ นอน ดังเห็ นได้จาก
คาปรารภในพระอัยการเป็ ดเสร็ จลงปี กุน 1903 นั้นเอง คาปรารภนี้ กล่าวถึงข้อพิพาทในระหว่างราษฎรที่ชิง
ที่ดินต่อกันโดยหาว่าเป็ นที่ดินเดิมของตน และเรี ยกหากันว่าเป็ นมฤดก ซึ่ งส่ อให้เห็ นว่า แม้ในตอนต้นสมัย
กรุ งศรี อยุธยา ราษฎรถื อที่ดินสื บกันต่อเป็ นชั่วคนแล้ว ไม่เวนคืนตามกาหนดเวลา แม้เมื่อถึ งแก่ ความตาย
ที่ดินก็มิตอ้ งกลับคืนไปยังพระมหากษัตริ ยเ์ พื่อแบ่งปั นใหม่ อนึ่ ง ในกฎหมายก็ดี ในพระราชพงศาวดารก็ดี
มิ ไ ด้พ าดพิ ง ไปถึ ง การแบ่ งปั น ที่ ดิน โดยอ านาจของพระมหากษัต ริ ย ์แ ม้แ ต่ แห่ งเดี ยว กฎหมายบังคับ ให้
ข้าราชการพากเพียรหาผูเ้ ข้าทาที่รกร้ างว่างเปล่า แต่ส่วนแปลงที่มีผทู ้ าอยู่ ผูท้ าคงถื อที่เสมอไป ฝ่ ายศักดินา
นั้นเป็ นที่ ท ราบกันดี แล้วว่า ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาข้าราชการไม่ได้รับ พระราชทานไร่ นาตามบรรดาศัก ดิ์
ก็จริ งอยู่ แต่ไม่เกี่ยวกับการยึดถือที่ดินมากน้อย (แลงกาต์, 2483, หน้า 17)
ท้ายที่สุด เหตุไฉนจึงสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 ทรงพระราชบัญญัติยืนยันว่า ที่ดินทั้งสิ้ นในพระราช
อาณาเขตต์เป็ นของพระองค์ และพระเจ้าแผ่นดิ นผูส้ ื บราชสมบัติต่อมาตลอดสมัยกรุ งศรี อยุธยาทรงยึดมัน่
ตามนิ ตินยั นี้ จนจัดให้รวมเข้าเป็ นกฎหมายปรากฏอยูจ่ นทุกวันนี้ เหตุไฉนไม่ทรงพระกรุ ณาปล่อยให้ราษฎร
ผูถ้ ื อที่ดินได้สิทธิ์ ที่จะอยูใ่ นที่ดินตามสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ เพื่อแก้ไขปั ญหานี้ ได้ น่ าจะต้องพิจารณาเหตุผล
ไปในทางการเมืองในประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่ นสมัยเก่ า ข้อที่ ว่าพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นเจ้าของที่ ดิน
ทั้งสิ้ นในพระราชอาณาเขตต์ หมายความว่า พระเจ้าอยูห่ วั มีอานาจสู งสุ ดในประเทศอธิบายมาแล้ว เนื่องจาก
สับสนปนเปกันระหว่างกรรมสิ ทธิ์ และอานาจทางการปกครอง กฎหมายรับรองสิ ทธิ์ ของราษฎรเหนือที่ที่อยู่
หรื อทานั้นไม่ได้เลย เพราะสิ ทธิ์ นั้นเป็ นปรปั กษ์ต่ออานาจของพระมหากษัตริ ยต์ ามความคิดเห็นในเวลานั้น
ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินแท้ ๆ เป็ นอิสระในที่น้ นั ฉะนั้นจึงไม่ตอ้ งเสี ยภาษีอากรเพื่อที่ดินประการหนึ่ ง และไม่มี
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ใครมีอานาจบังคับให้ออกจากที่ ได้อีกประการหนึ่ ง การที่ พระมหากษัตริ ยใ์ นกรุ งศรี อยุธยาทรงยึดมัน่ ใน
กรรมสิ ท ธิ์ ของพระองค์ แม้เมื่ อ ประเพณี แ บ่ ง ปั น ที่ ดิ น เลิ ก เสี ย นานแล้ว ก็ ย งั เป็ นประโยชน์ ม ากในทาง
ปกครอง โดยเป็ นเค้ามูลเดิมแห่งอานาจของพระมหากษัตริ ยท์ ี่จะเรี ยกเอาภาษีอากรที่ดิน และที่จะขับไล่ผถู ้ ือ
ที่ดินออกจากที่ท้ งั สองประการนี้ (แลงกาต์, 2483, หน้า 18-19)
สรุ ป
อาณาจักรอยุธยา ซึ่ งตั้งขึ้นเมื่อปี 1893/1351 เจริ ญเติบโตมีอานาจทางเศรษฐกิ จ การเมืองและสังคม
อย่างรวดเร็ ว การจะทาความเข้าใจอาณาจักรนี้ยอ่ มจะขาดการมองภูมิหลังในด้านต่าง ๆ เป็ นมุมกว้างเสี ยมิได้
ดังนั้น สภาพทางภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางเศรษฐกิจว่าด้วยการเพาะปลูกข้าว การขยายตัวของประชากรดังที่ได้
ถกเถียงมา จะช่ วยให้เราเห็นได้ชดั เจนยิ่งขึ้นว่า เหตุใด “อโยธยา” -อยุธยา โดยเฉพาะผูป้ กครอง สามารถใช้
พื้นฐานต่าง ๆ ดังกล่าวในการที่จะตั้งชุมชนและสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาในที่สุด
นอกเหนื อจากปั ญหาเรื่ อง ข้าว การเพิ่มประชากร ที่ดิน การค้าขาย การจัดรู ปสังคมที่มีชนชั้นสู งและ
ชนชั้นล่าง ตลอดจนกรณี เฉพาะของนโยบายบุกเบิกเปิ ดที่ดินแล้ว ยังมีประเด็นที่จะถกเถียง ค้นคว้า อภิปราย
ขีดเขียน ได้อีกมากมาย

18 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

เอกสารอ้างอิง
กรมศิลปากร. (2502). พระพุทธรู ปและพระพิมพ์ ในกรุ พระปรางค์ วดั ราชบูรณะ. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
กรมศิลปากร. (2511). พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา. กรุ งเทพฯ: ผูแ้ ต่ง.
กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 1. (2515). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 4. (2515). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
ขจร สุ ขพานิช. (2500). The Thai Beach- Head States in the 11th-12th Centuries. ศิลปากร, 1(4), 40-54.
ขจร สุ ขพานิช. (2500). The Thai Beach- Head States in the 11th-12th Centuries. ศิลปากร, 1(3), 74-81.
ขจร สุ ขพานิช. (ม.ป.ป.). ฐานันดรไพร่ , ประวัติศาสตร์ และการเมือง. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
คาให้ การชาวกรุ งเก่ า. (2515). กรุ งเทพฯ: คลังวิทยา.
จิตร ภูมิศกั ดิ์. (2519). ความเป็ นมาของคาสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสั งคมของชนชาติ อื่น .
กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ .
ดารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. (2467). บรรยายพงศาวดารสยาม. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.
นิคม มูสิกะคามะ. (2522). ประชากรในเมืองสมัยพระร่ วง. ศิลปวัฒนธรรม, 1(1), 20-22.
โบราณราชธานินทร์ , พระยา. (2551). เรื่ องกรุ งเก่ า ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63. กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร.
ประชากิจกรจักร, พระยา. (2498). พงศาวดารโยนก. พระนคร: ศิลปาบรรณาคาร.
พงศาวดารเหนือ. (2506). ประชุมพงศาวดารภาค 1 เล่ม 1. พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา.
โรแบรต์ แลงกาต์. (2483). ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย กฎหมายที่ดิน. พระนคร: มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง.
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม. (2509). กรุ งอโยธยาในประวัติศาสตร์ . สังคมศาสตร์ ปริ ทัศน์ ฉบับพิเศษ 3, (มิถุนายน), 58-87.
สมสมัย ศรี ศูทรพรรณ (จิตร ภูมิศกั ดิ์). (2518). โฉมหน้ าศักดินาไทย. กรุ งเทพฯ: ชมรมหนังสื อแสงตะวัน.
สรรค์ รังสฤษฏ์. (2519). วิวฒ
ั นาการแห่ งสังคมสยาม. กรุ งเทพฯ: ชมรมหนังสื อแสงตะวัน.
สายชล วรรณรั ต น์ . (2522). ละโว้ ก่ อ นสมั ย อยุ ธ ยา. เอกสารประกอบการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อง
ประวัติศาสตร์ เมืองลพบุรี. วิทยาลัยครู เทพสตรี ลพบุรี.
หวน พินธุพนั ธ์. (2512). ลพบุรีที่น่ารู้ . ลพบุรี: มูลนิธิอาเซีย.
Benda, H. J. (1972). The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations. In R. O.
Tilman (ed.), Man, state and society in Southeast (pp. 23-44). New York: Praeger.
Coedés, G. (1964). The indianized States of Southeast Asia. Honolulu: The East-West Center Press.
Coedés, G. (1966). The making of South East Asia (H. M. Wright, Trans). CA: University of California.
Flood, E. T. (1969). Sukhothai-Mongol Relations. Journal of the Siam Society, 57(2), 203-234.
Higham, C. (1974). The earliest farmers and the first cities. London: Cambridge University Press.
Ishii, Y. et al. (1977). A glossarial index of the Sukhothai inscriptions. Kyoto: Shoukadoh.

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา 19

Kobata, A. (1969). Ryukyian Relations with Korea and South Sea Countries. Kyoto: Kawakita Printing.
McEvedy, C., & Jones, R. (1978). Atlas of World Population History. London: Penguin.
Piriya Krairiksh. (1979). The sacred image. Cologne: Museen der Stadt Koln.
Piriya Krairiksh. (1979). Chart showing principal art styles in Thailand between A.D. 400 and A.D. 1900.
ใน น. ณ ปากน้ า, (2510), ห้ าเดือน กลางซากอิฐปูนที่อยุธยา. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ศึกษิตสยาม.
Suebsang Promboon. (1971). Sino-Siamese Tributary Relations: 1282-1853. Unpublished Ph. D Dissertation,
University of Wisconsin.
Skinner, G. W. (1962). Chinese Society in Thailand. Ithaca, New York: Cornell University Press.
Takaya, Y. (1978). Landform and rice-growing. In Y. Ishii (ed.), Thailand: A rice- growing society (p.
174). Honolulu: The University Press of Hawaii.
Tanabe, S. (1978). Land Reclamation in the Chao Phraya Delta. In Y. Ishii (ed.), Thailand: A ricegrowing society (p. 4). Honolulu: The University Press of Hawaii.
van Vliet, Jeremias. (1975). The short history of the Kings of Siam. Bangkok: The Siam society.
Wales, H. G. Quaritch. (1969). Dvaravati: The earliest Kingdom of Siam. London.
Watabe, T. (1974). The development of rice cultivation. In Y. Ishii (ed.), Thailand: A rice- growing
society (pp. 3-6). Honolulu: The University Press of Hawaii.

