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เอกสารสรุปค าบรรยายคร้ังที่  9 
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชาติไทย 

 
อาณาจักรอยุธยา 
 1) การสถาปนาเป็นอาณาจักรอยุธยา 
 อาณาจกัรอยธุยาก าเนิดข้ึน เม่ือ พ.ศ. 1893  จากการรวมตวัของแควน้สุพรรณภูมิทางตะวนัตกของแม่น ้ า
เจา้พระยาและแควน้อโยธยาทางตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา โดยมีปัจจยัท่ีช่วยเสริมการสถาปนาอาณาจกัร 
คือ 
 1.1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นบริเวณท่ีมีแม่น ้า  3  สายบรรจบกนั คือ แม่น ้าเจา้พระยา ลพบุรี และป่าสัก 
ซ่ึงเป็นแม่น ้ าขนาดใหญ่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ ท า
ใหต่้อมาจึงเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายการคา้ต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 1.2) ปัจจัยด้านก าลังทหาร  โดยมีแควน้สุพรรณภูมิและอโยธยาท่ีมีก าลังคนมากมารวมตวักันด้วย
ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ สร้างอ านาจทางการเมืองในช่วงท่ีอาณาจกัรเขมรและสุโขทยัเส่ือมอ านาจลง 
 2) สถาบันกษัตริย์สมัยอาณาจักรอยุธยา ตลอดช่วงเวลา  417  ปี ประกอบดว้ย กษตัริยจ์าก  5  ราชวงศ์
ปกครอง  คือราชวงศอู่์ทอง  สุพรรณภูมิ  สุโขทยั  ปราสาททอง  และบา้นพลูหลวง 
 3) การขยายอ านาจของอาณาจักรอยุธยา ปัจจยัท่ีผลกัดนัให้มีการขยายอ านาจคือ  ความตอ้งการขยาย
เครือข่ายการคา้ทางทะเลและแนวคิดพระมหากษตัริยแ์บบจกัรพรรดิราชยซ่ึ์งเป็นราชาท่ียิ่งใหญ่เหนือกษตัริยท์ ั้ง
ปวง โดยมีปัจจยัเก้ือหนุนใหอ้าณาจกัรอยธุยาขยายอ านาจไดส้ าเร็จมี  4 ประการ คือ   
 3.1)  มีท าเลท่ีตั้งของอาณาจกัรท่ีเป็นยทุธศาสตร์ดา้นก าลงัคนและการคา้ 
 3.2) ความสามารถของพระมหากษตัริยใ์นแต่ละรัชสมยั 
 3.3) มีระบบการควบคุมก าลงัพลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3.4) อาณาจกัรโดยรวมอ่อนแอ 
ซ่ึงสามารถสรุปการขยายอ านาจของอาณาจกัรในแต่ละทิศทางดงัน้ี 
 ทางด้านเหนือ ขยายอ านาจเขา้ไปผนวกดินแดนอาณาจกัรสุโขทยัไดส้ าเร็จในช่วง พ.ศ. 1981 
 ทางด้านตะวันออก ขยายอ านาจไปยงัดินแดนอีสานไดส้ าเร็จในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี  20  กล่าว คือ 
สามารถตีอาณาจกัรเขมรไดห้ลายคร้ัง  ตั้งแต่ช่วงอยธุยาตอนตน้ 
 ทางด้านใต้ สามารถผนวกแควน้นครศรีธรรมราชและหวัเมืองมลายู 
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 ทางด้านตะวันตก แผ่อ  านาจไปยงัหัวเมืองมอญ และเมืองท่าชายฝ่ังทะเลอนัดามนั และเป็นด้านท่ีมี
สงครามติดพนัมาตลอดสมยัอยธุยา คือ การสงครามกบัพม่า  ท่ีเร่ิมคร้ังแรกสมยัสมเด็จพระไชยราชาธิราชย ์เป็น
ตน้มา 
 4) สภาพการเมืองการปกครอง 
 สถาบนัพระมหากษตัริยส์มยัอยุธยาผูกพนักบัคติเทวราชา ดว้ยความใกลชิ้ดและเล่ือมใสในวฒันธรรม
เขมรท่ีเคยเป็นอาณาจกัรท่ียิ่งใหญ่และความจ าเป็นตอ้งปกครองเด็ดขาดจากการขยายอ านาจอยา่งกวา้งขวาง โดย
มีการปฏิรูปการปกครองส าคญัในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ด้วยสาเหตุ  2  ประการ ประการแรก  
เน่ืองจากปัญหาระบบเมืองลูกหลวงท่ีมกัมีการแยง่ชิงราชสมบติัช่วงตน้สมยัอยธุยา ประการท่ีสอง  เป็นช่วงสมยั
ท่ีอยุธยามีอาณาเขตกวา้งใหญ่จึงตอ้งมีระบบการปกครองท่ีรัดกุมซ่ึงมีหลักการปฏิรูปที่ส าคัญ  3 ประการ  คือ  
หลกัการรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง หลกัการแบ่งแยกอ านาจตามหน้าที ่ และหลกัการถ่วงดุลอ านาจ 
 โดยการปกครองส่วนกลางประกอบด้วยกรมท่ีส าคญั  6  กรม คือกรมกลาโหม เจา้พระยามหาเสนา
ต าแหน่งสมุหพระกลาโหม) กรมมหาดไทย (เจา้พระยาจกัรีต าแหน่งสมุหนายก) กรมนครบาล (พระยายมราช) 
กรมวงัหรือกรมธรรมาธิกรณ์ (พระยาธรรมาธิบดี) กรมโกษาธิบดี (พระยาพระคลงัหรือพระยาโกษาธิบดี) และ
กรมเกษตราธิการ (พระยาพลเทพราชเสนา) 
 การปกครองหัวเมือง ยกเลิกระบบเมืองลูกหลวงจากหวัเมืองชั้นใน  และตั้งหวัเมืองชั้นนอกท่ีส าคญัเป็น
เมืองพระยามหานคร  เช่น พิษณุโลก  นครศรีธรรมราช  โดยส่งขนุนางไปปกครองแทน 
 การจัดระเบียบก าลงัคนมีการตราพระไวยการต าแหน่งนายพลเรือนและพระไวยการต าแหน่งนายทหาร
หัวเมือง เพื่อก าหนดระดบัชั้นของขุนนางและกฎมณเฑียรบาล เพื่อก าหนดระดบัชั้นของพระบรมวงศานุวงศ ์
 โดยหลกัการปฏิรูปท่ีกล่าวมานน้ี  ไดน้ ามาใช้ปกครองเป็นหลกัส าคญัเกือบตลอดสมยัอยุธยาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในรายละเอียดตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในสมยัต่อมา 
 5) สภาพเศรษฐกจิ 
 ความสมบูรณ์ของท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ท าให้อยุธยามีพื้นฐานส าคญัท าการเกษตรและมีท่ีตั้งซ่ึงมี
ทางออกเมืองท่าส าคญัจึงเป็นศูนยก์ลางการคา้ต่างประเทศดว้ย  นอกจากรัฐบาลสมยัอยธุยาจะมีรายไดส้ าคญัจาก
ผลก าไรการค้าต่างประเทศผ่านกรมพระคลังสินค้าท่ีเป็นระบบการค้าผูกขาดโดยรัฐบาลแล้ว ยงัมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ดว้ยคือ จังกอบเป็นการเก็บภาษีค่าผ่านทาง ฤชา ค่าธรรมเนียม  ในการติดต่อกบัทางการ 
อากร การเก็บชกัส่วนผลประโยชน์ท่ีราษฎรผลิตไดแ้ละส่วย เป็นเงินหรือส่ิงของท่ีราษฎรส่งมาแทนการเกณฑ์
แรงงาน รวมถึงบรรณาการจากดินแดนประเทศราช 
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6) สภาพสังคม 
  สังคมอยุธยา  มีพระมหากษตัริยด์ ารงฐานะสูงสุดของอาณาจกัร  ลดหลัน่มากบักลุ่มคน  4 ประเภท คือ 
เจา้นาย (พระบรมวงศานุวงศ)์ ขุนนาง  ไพร่  และทาส  โดยมีพระสงฆเ์ป็นกลุ่มคนประสานกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม 
โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนหรือชนชั้นต่าง ๆ เป็นแบบระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงเป็นฐานะแบบท่ีไม่เท่าเทียมกบั
ฝ่ายท่ีมีสถานะเหนือกวา่คือผูอุ้ปถมัภท่ี์มีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั มีเจา้นายหรือพระบรมวงศานุ
วงศเ์ป็นชนชั้นสูงรองจากพระมหากษตัริย ์มีขุนนางซ่ึงก าเนิดจากสามญัชนเขา้รับราชการ ลดหลัน่ลงมาคือไพร่
หรือราษฎรทัว่ไปท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนสังกดัมูลนายและสุดทา้ยคือทาส คือ บุคคลท่ีท างานใหผู้อ่ื้นในฐานะท่ีต ่าสุด
ของสังคมอยธุยา 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
เอกสารอ้างองิ 
- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สังคมศึกษา. ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
 
ค าถามท้ายการบรรยายคร้ังที ่9 

1) จงอธิบายถึงปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการสถาปนาอาณาจกัรอยธุยา 
2) จงอธิบายถึงสาเหตุท่ีท าใหอ้าณาจกัรอยธุยามีความรุ่งเรืองในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
3) จงอธิบายเปรียบเทียบสภาพท่ีตั้งของอาณาจกัรสุโขทยัและอยธุยาท่ีมีผลต่อความรุ่งเรืองท่ีต่างกนั 
4) อาณาจกัรอยธุยามีวธีิการแกปั้ญหาระบบเมืองลูกหลวงอยา่งไร 
5) จงอธิบายถึงสถาบนัพระมหากษตัริยส์มยัอยธุยาเม่ือเปรียบเทียบกบัสมยัสุโขทยั 

 
 


