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บ ท คั ด ย่ อ

บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษางานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยา พ.ศ. 
2520-2529 โดยเริ่มจากการสำารวจ รวบรวม สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์
อยุธยา หลังจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์งานประวัติศาสตร์นิพนธ์เหล่านั้น รวมทั้ง
ศึกษาบริบท และปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วย
เรื่องอยุธยาในประเด็นต่างๆ ผลการศึกษาพบว่างานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่า
ด้วยเรื่องอยุธยาช่วง พ.ศ. 2520-2529 ปรากฏประเด็นการศึกษาที่หลากหลาย 
เช่น ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการค้า 
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นต้น แสดงถึงความสนใจในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ของนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ และผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ แม้งานส่วนใหญ่ยัง
คงอธิบายเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์เก่ียวกับบทบาททางด้านการเมืองและการ
ปกครอง เศรษฐกิจหรือการต่างประเทศ แต่จะเห็นแนวโน้มการอธิบายเรื่องราวทาง
สังคมของอยุธยามากขึ้น เช่น กลุ่มคนในสงัคม วิถชีีวิตความเปน็อยู่ของผูค้นในสังคม
ของอาณาจักรอยุธยา ซึ่งการอธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏภายในงาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยาช่วง พ.ศ. 2520-2529 เกิดจากบริบท
ทางสังคม คือ กระแสการอธิบายประวัติศาสตร์ที่เน้นความเป็นศูนย์กลางท่ีรัฐชาติ 
กษัตริย์ ชาตินิยม กระแสการอธิบายประวัติศาสตร์ตามแนวคิดสังคมนิยมของลัทธิ
มากซ์ และการค้นพบหลักฐานใหม่ๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ ทำาให้เกิดความรู้
ใหม่ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นอกจากนี้นักวิชาการหลายด้านยังหันมาตี
ความประวัติศาสตร์ใหม่จากหลักฐานชุดเดิม สร้างมุมมองและองค์ความรู้ใหม่แก่
วงการประวัติศาสตร์ อีกท้ังประวัติศาสตร์นิพนธ์อยุธยาจำานวนหนึ่งสร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองการค้นคว้าและมุมมองใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์

คำาสำาคัญ: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย, ประวัติศาสตร์อยุธยา
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A b s t r a c t

This article investigates Thai historiography related to Ayutthaya 
from 1977 to 1986. It starts out by surveying and collecting data concerning 
the state of the field of Ayutthayan historical studies. Subsequently, prior 
historiographical materials were analyzed in context and with consideration 
to the factors that contribute to the studies of Thai historiography concerning 
Ayutthaya in various aspects. Investigative results suggest that Thai 
historiographical works concerning Ayutthaya from 1977 to 1986 include a 
wide variety of subjects, such as, political history, economic and commercial 
history, social and cultural history, history of international relations, and art 
history. This reflects the diverse interests in the studies of Ayutthayan history 
by academics, historians, and members of the general public with a special 
interest in history. 

Most historical investigations from this period continue to recount 
stories of royalty, especially the monarch’s role in politics, the economy, and 
international relations. Nonetheless, there appeared to be an obvious trend 
towards explanations concerning the social situation of Ayutthaya, such as, 
the various social groups, the lifestyle of people in society of the Ayutthayan 
Empire. The explanation of history that appeared in historiographical works 
concerning Ayutthaya in 1977-1986 arose from the social context of the 
mainstream historical explanation, which evolved around the nation-state, 
the monarchy, and nationalism, the Marxist historical explanation, and the 
discovery of new historical evidence both in Thailand and abroad. This 
resulted in new findings and new knowledge in the studies of Ayutthayan 
history. Furthermore, academics from various fields came to propose new 
interpretations from the old set of evidence. These new interpretations 
contributed new perspectives and new knowledge to the field of history. 
This period also saw the rise of new historiographical works that respond to 
new directions and new perspectives in historical research.

Keywords: Thai Historiography, Ayutthaya History
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ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย 
ว่าด้วยเรื่องอยุธยา พ.ศ. 2520 -2529

ปัญจวัลย์ ชาวดง

เม่ือกลา่วถงึงานประวตัศิาสตรนิ์พนธไ์ทยท่ีปรากฏในสังคมไทย ส่วน
ใหญแ่บง่การศกึษาออกเปน็ชว่งเวลา เพือ่แสดงภาพของแต่ละยคุแต่ละสมยั
ที่ชัดเจน และแสดงถึงความต่อเนื่องของยุคสมัยหนึ่งมาสู่อีกยุคสมัยหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งงานที่ปรากฏล้วนมีประเด็นทางการศึกษาที่หลากหลาย
ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น สำาหรับงานประวัติศาสตร์
นิพนธ์ไทยที่อธิบายหรือกล่าวถึงเร่ืองราวของอาณาจักรอยุธยาที่ปรากฏใน
สังคมไทยมีความหลากหลายทางประเด็นการศึกษา เช่น ประวัติศาสตร์
การเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์สังคม
และวฒันธรรม ประวัตศิาสตร์ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ ประวติัศาสตร์
ศลิปะ เปน็ตน้ ระยะแรกงานทีป่รากฏสว่นใหญอ่ธบิายเรือ่งราวของสถาบนั
พระมหากษตัรยิท์ีส่มัพันธก์บัอาณาจกัรอยธุยา ท้ังพระราชประวติั พระราช
กรณียกิจ การเมืองการปกครอง และการสงครามเป็นสำาคัญ จนบางครั้ง
การอธิบายประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาถูกบดบังโดยเรื่องราวของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งผลให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของ
อาณาจักรอยธุยาถกูลดความสำาคญัลง หรืออาจอธบิายเพยีงส่วนทีเ่ก่ียวพนั
กับพระมหากษัตริย์เท่านั้น ทำาให้การศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาในระยะ
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แรกกลายเปน็ยคุจารตีท่ีเน้นการอธบิายสถาบนัพระมหากษตัรยิท่ี์สมัพันธก์บั
อาณาจกัรอยธุยาเปน็สำาคญั อยา่งไรกต็ามเมือ่ยคุสมยัเปลีย่นแปลงไปบรบิท
ทางสังคมมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการศึกษาประวัติศาสตร์ในสังคมไทยเพิ่มข้ึน 
ทั้งกระแสการอธิบายประวัติศาสตร์ตามแนวคิดสังคมนิยมของลัทธิมากซ์ 
การคน้พบหลกัฐานใหม่ๆ  ทัง้ภายในและตา่งประเทศ ทำาให้เกดิความรู้ใหม่ๆ  
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย อีก
ทั้งการหันมาตีความประวัตศิาสตร์ใหม่จากหลักฐานชุดเดิมของนักวิชาการ 
ยังสร้างมุมมองและองค์ความรู้ใหม่แก่วงการประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งในยุคนี้
อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยามิได้
มุง่เนน้การศกึษาเร่ืองราวของสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์พยีงอยา่งเดยีว แตย่งั
ศกึษาเรือ่งราวสว่นอืน่ๆ ของอาณาจกัรอยธุยาเพิม่ขึน้ เชน่ คนกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธา เป็นต้น เพื่อ
อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาได้ชัดเจนและลุ่ม
ลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งบทความชิ้นนี้ต้องการแสดงงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย
ว่าด้วยเรื่องอยุธยา พ.ศ. 2520-2529 ที่มีความหลากหลายทางการศึกษา
มากขึ้นกว่ายุคก่อนหน้าที่เคยศึกษามา
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บทบริบททางสังคม
ที่มีผลต่อการสร้างงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย

บริบททางสังคมท่ีส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยยุคนี้
มาจากกระแสความพยายามในการอธิบาย ศึกษา วิเคราะห์ประวัติศาสตร์
นิพนธ์ในยุคจารีต เนื้อหายังคงอธิบายเรื่องราวของสถาบันกษัตริย์เกี่ยว
กับบทบาททางด้านการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจหรือการต่าง
ประเทศ (สถาบันกษัตริย์) ซึ่งการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยใน
ช่วงทศวรรษ 2520 เป็นส่ิงที่สืบเน่ืองมาจากแนวการเขียนอันเกิดจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งก่อให้เกิดลักษณะของการเขียน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยกระแสหลักที่เน้นความเป็นศูนย์กลางที่รัฐชาติ 
กษตัรยิ ์ชาตินยิม ซึง่แนวเขยีนดงักลา่วสบืเนือ่งมาตัง้แตช่ว่งการเปลีย่นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมืองในช่วงปลายทศวรรษ 2510 ส่งผลให้งานประวัติศาสตร์นิพนธ์
ไทยกระแสหลักยังคงเป็นจารีตการเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ยังคงเป็น
ที่นิยมและปรากฏในสังคมไทยเสมอมา ซึ่งนักประวัติศาสตร์ที่นิยมผลิต 
งานเขียนประวัติศาสตร์กระแสหลักท่ีสำาคัญ เช่น ศาสตราจารย์รอง ศยา 
มานนท์ และศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏนัก
ประวัติศาสตร์สมัครเล่นที่สนใจผลิตงานกระแสหลักด้วย เช่น ณัฐวุฒิ สุทธิ
สงคราม ประยทุธ สทิธพัินธุ ์เปน็ตน้1 สำาหรับงานประวัติศาสตรก์ระแสหลัก
ของณฐัวุฒสิะทอ้นใหเ้ห็นวา่ไดร้บัอทิธพิลจากทฤษฎีมหาบรุษุ2 เนน้ใหค้วาม
สำาคญัแกช่นชัน้นำาในสงัคม ฐานะท่ีมบีทบาทกำาหนดความเปน็ไปของสังคม 

1 ยุพา ชุมจันทร์, “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2516,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), 113.
2 ทฤษฎีมหาบุรุษ หมายถึง ภาวะผู้นำาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวมา
แต่กำาเนิด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้ (อรวรรณ อมรชร, ทฤษฎีภาวะ
ผู้นำา (Leadership Theorise) (ออนไลน์), เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2556. เข้าถึงจาก www.
learner.in.th/blogs/posts/532759)
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ทั้งยังปรากฏแนวคิดชาตินิยมยกย่อง เชิดชูมหาบุรุษของชาติไทย3 ส่งผลให้
ชว่งทศวรรษ 2520 ปรากฏงานประวตัศิาสตรน์พินธไ์ทยกระแสหลกั ทีย่งัคง
ดำารงอยู่ในสังคมไทย และผลิตงานลักษณะดังกล่าวนี้ควบคู่ไปกับงานเขียน
ประวัตศิาสตรน์พินธก์ระแสรองตามแนวคดิแบบสงัคมนยิมในทศวรรษนีด้้วย

นอกจากน้ีบริบททางสังคมอกีประการหนึง่ทีส่่งผลต่อการศกึษา การ
อธิบายประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย น่าจะเกิดจากกระแสของลัทธิมากซ์ หรือ
แนวคิดแบบสังคมนิยมของลัทธิมากซ์ กล่าวคือ งานศึกษาประวัติศาสตร์
นิพนธ์ไทยได้รับแนวคิดแบบสังคมนิยมของลัทธิมากซ์เริ่มปรากฏชัด
ในช่วงทศวรรษ 2490 ปรากฏงานประวัติศาสตร์กระแสหลัก และงาน
ประวัติศาสตร์กระแสรอง ซึ่งประวัติศาสตร์กระแสรองคือการใช้ทฤษฎี
สังคมศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และเป็นจุดเริ่ม
ตน้ของประวตัศิาสตรป์ระชาชน โดยเนน้การอธบิายเรือ่งราวของประชาชน
เปน็แกนกลางของการศกึษา4 อยา่งไรกต็ามหลงัจากจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์
ก่อรัฐประหาร พ.ศ. 2501 การนำาเสนอแนวคิดก้าวหน้าที่ขัดแย้งกับอำานาจ
รัฐบาลกลายเป็นสิ่งต้องห้าม ส่งผลให้การศึกษาแนวคิดแบบสังคมนิยมดัง
กล่าวถูกปิดกั้นไป จนกระท่ังช่วง พ.ศ. 2516-2519 กระแสของแนวคิด
สงัคมนยิมแบบมารก์ไดร้บัการรือ้ฟืน้ขึน้มาศกึษาอกีครัง้ และการกลบัมาของ
แนวคดิดงักลา่ว5 มอีทิธพิลตอ่แนวคดิทางการศกึษาประวติัศาสตรน์พินธไ์ทย
วา่ดว้ยเรือ่งอยธุยาในชว่ง พ.ศ. 2520-2529 ปรากฏการอธบิายทัง้เรือ่งกลุ่ม
คน ชุมชน หมู่บ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของคนสังคมอยุธยา 

นอกจากนี้การค้นพบหลักฐานใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
ทำาให้เกิดการความรู้ใหม่ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นอกจากนี ้
 

3 ยุพา ชุมจันทร์, “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2516”, 116.
4 เรื่องเดียวกัน, 143.
5 เรื่องเดียวกัน, 153.
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นักวิชาการหลายด้านยังหันมาตีความประวัติศาสตร์ใหม่จากหลักฐานชุด
เดมิ สร้างมุมมองและองคค์วามรูใ้หมแ่กว่งการประวตัศิาสตร ์ประวตัศิาสตร์
นิพนธ์อยุธยาจำานวนหนึ่งสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองการค้นคว้าและมุมมอง
ใหม่ๆ เช่น การขุดค้นหมู่บ้านโปรตุเกสของกรมศิลปากรใน พ.ศ. 2527 นำา
ไปสู่การผลิตบทความในวารสารฉบับต่างๆ เกี่ยวกับหมู่บ้านโปรตุเกสและ
ประวตัศิาสตร์ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัโปรตเุกสตัง้แต่อดีตจนถงึปจัจบุนั 
หรือการผลิตงานในโอกาสพิเศษต่างๆ การผลิตงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
เช่น ใน พ.ศ. 2527 ถือเป็นปีครบรอบ 300 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย
กับฝรั่งเศส ทำาให้ในช่วง พ.ศ. 2526-2528 มีบทความประวัติศาสตร์เกี่ยว
กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝร่ังเศสออกมาหลายชุด บริบททางสังคม
เหล่านี้ส่งผลต่อการศึกษางานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยา
ในช่วงเวลาดังกล่าวให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2520-2529
งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2520-2529 พบงานศึกษาที่มี

ประเดน็การนำาเสนอทีห่ลากหลาย ทัง้ดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งงาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2520-2529 สามารถแบ่งประเภทงานออก
เป็น 3 กลุม่ คอื การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม มรีายละเอยีดดังนี้

ด้านการเมือง 
งานประวัตศิาสตรนิ์พนธไ์ทยดา้นการเมอืง อธบิายรายละเอยีดเกีย่ว

กบับรรยากาศทางการเมอืงของอาณาจกัร บทบาททางการเมอืงของคนกลุม่
ต่างๆ ในสังคมอยุธยา เป็นต้น ซึ่งงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ในกลุ่มการเมือง
อยุธยาปรากฏ อาทิ งานที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานวุงศ์ของอาณาจกัรอยธุยา ทัง้บทบาททางการเมอืง การ
ปกครอง และพระราชกรณีกิจท่ีสำาคัญ รวมท้ังพระราชประวัติของแต่ละ
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พระองค์ เช่น “การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์”6 ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็น
บทความท่ีเสนอในการประชุมสัมมนาประวัติศาสตร์ลพบุรี เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2522 ปีถัดมาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์
เผยแพรใ่นเอกสารวชิาการของสถาบนั และภายหลังนำากลบัมาตพีมิพเ์ปน็รปู
เลม่อีกหลายครัง้ หนงัสอืเลม่นีอ้ธบิายประวตัศิาสตรก์ารเมอืงในสมยัแผน่ดนิ
สมเด็จพระนารายณ์ ด้วยมุมมองและการตีความประวัติศาสตร์ที่ต่างจาก
ความเข้าใจก่อนหน้า โดยกล่าวว่าการที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนับสนุน
ให้กลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาในราชสำานัก และการตั้งกองกำาลังส่วนพระองค์
ที่ประกอบไปด้วยชาวต่างชาติ เกิดจากปัญหาการเมืองภายในอาณาจักร
อยุธยามากกว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ปัญหาจากการเมือง
ภายในอาณาจักรอยุธยาน้ีเองเป็นแรงผลักดันให้เกิดนโยบายต่างประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งแนวคิดของนิธิในงานเขียนนี้แตกต่างจากคำาอธิบาย
กอ่นหนา้ท่ีเนน้วา่ปญัหาการเมอืงของอยธุยาในรชัสมยัสมเด็จพระนารายณ์
เกิดขึ้นมาจากบทบาทของชาวต่างชาติมีสาเหตุมาจากการที่พระนารายณ์
ต้องการกำาลังต่างชาติเพื่อถ่วงดุลอำานาจของต่างชาติกันเอง

“ชีวิตในประวัติศาสตร์”7 โดยณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ตีพิมพ์ครั้ง
แรก พ.ศ. 2523 หนังสือเล่มนี้เน้นอธิบายเรื่องราวของสถาบันพระมหา
กษัตริย์ พระราชกรณียกิจ และการสงครามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้อธิบายถึงบทบาททางการ
เมืองในสมัยอยุธยา เช่น บทบาทของแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ในแผ่นดิน
สมเด็จพระไชยราชาธิราชที่ผลักดันพันบุตรศรีเทพได้ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งเป็น
ขุนวรวงศาธิราช และได้รับการราชาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แม้จะได้
ครองราชย์ได้ไม่นานแต่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและอิทธิพลทางการเมือง 
 

6 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523).
7 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, ชีวิตในประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: วัชรินทร์การพิมพ์ , 2523).
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ของสตรีสูงศักดิ์ในสมัยอยุธยา รวมถึงบรรยากาศการเมืองในสมัยดังกล่าว
ได้ชัดเจน ซึ่งงานของณัฐวุฒิ ส่วนใหญ่เน้นการอธิบายชีวประวัติของบุคคล
ช้ันนำาแทบทั้งสิ้น และยกย่องว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมือง8 
“ประวัติศาสตร์ มหาอาณาจักรไทย”9 ของประยุทธ สิทธิพันธ์ุ พิมพ์ครั้ง
แรก พ.ศ. 2527 หนงัสือเลม่น้ีอธบิายถึงประวัตศิาสตรไ์ทยตัง้แตส่มยัยคุขอม
ยังเรืองอำานาจอยู่ในอาณาจักรไทยจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
สำาหรบัการอธิบายเก่ียวกบัประวตัศิาสตรอ์ยธุยาในหนงัสือเล่มนี ้อธบิายถงึ
แผ่นดนิของพระมหากษตัรยิอ์งคต์า่งๆ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถึงบรรยากาศทางการ
เมือง การแก่งแย่งชิงอำานาจกันในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ 
การเข้ามามบีทบาทของขนุนางในสมัยอยธุยา และพระราชกรณยีกจิท่ีสำาคัญ
ของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา เป็นต้น

“การเมอืงไทยสมยัพระเจา้กรุงธนบรีุ”10 พ.ศ. 2529 ของนธิ ิเอียวศรี
วงศ ์อธิบายการเมืองสมยัพระเจา้กรงุธนบรุ ีหรอื พระเจา้ตากสนิ โดยเฉพาะ
ประเดน็การเมอืงปลายสมยักรงุศรอียธุยา กอ่นเสยีกรงุศรอียธุยาคร้ังที ่2 อัน
ส่งผลต่อการเมืองสมัยธนบุรีในเวลาต่อมา หลังเสียกรุงศรีอยุธยาเกิดหน่วย
ปกครองแบบชมุนมุ ก๊ก เหลา่ตา่งๆ ตัง้ตนเปน็ใหญ ่ไมไ่ด้รวมกนัเปน็อนัหนึง่
อนัเดียว เชน่ สมัยกรุงศรีอยธุยา สง่ผลใหภ้ายหลงัจากกอบกูเ้อกราชพระเจา้
กรุงธนบุรีต้องทรงปราบชุมนุม ก๊ก เหล่าต่างๆ เพื่อรวมให้เป็นกรุงธนบุรีที่
เป็นปึกแผ่นอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ การตั้งตนเป็นชุมนุมต่างๆ 
ภายหลงัการเสยีกรุงศรอียธุยาใน พ.ศ. 2310 เปน็ผลมาจากกอ่นการเสยีกรงุ 
การเมืองภายในอยุธยาเกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย เกิดกบฏในหัวเมืองใหญ่ๆ  
เช่น นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา เป็นต้น ทำาให้อำานาจของรัฐบาล 
 

8 ยุพา ชุมจันทร์, “ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2516,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหา
บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530). 115.
9 ประยุทธ สิทธิพันธ์, ประวัติศาสตร์ มหาอาณาจักรไทย, (สมุทรปราการ: แก้วบรรณกิจ, 2527).
10 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี, (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2529).
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กลางถูกบั่นทอนและล้มเหลวในการควบคุม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความไม่เป็น
หนึ่งเดียวของรัฐบาลกลางและหัวเมืองต่างๆ ซึ่งนิธิอธิบายว่า 

“...การเสียอาณาจักรอยุธยาวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ความจริง
แล้วอาณาจักรอยุธยาได้พังทลายลงก่อนก่อนหน้ากำาแพงเมืองอยุธยาจะ
ถูกทำาลายลง กำาลังจากภายนอกได้บ่อนทำาลายสายสัมพันธ์อันเปราะบาง
ของหวัเมอืงและราชธานลีงอยา่งยอ่ยยบัอาณาจกัรอยธุยามไิด้มโีอกาสต่อสู้
ต่อข้าศึกเยี่ยงราชอาณาจักรพึงจะทำา แต่ต้องต่อสู้เพื่อความปลอดภัยของ
เมืองตนอย่างกระจัดกระจายกัน ส่วนหนึ่งของความโกลาหลและอ่อนแอ
เหล่านี้อาจเป็นความล้มเหลวของผู้นำา แต่ส่วนสำาคัญที่สุด คือ ความล้ม
เหลวของระบบการเมืองและสงัคมของอยธุยาในการจะปอ้งกนัภยัจากศตัรู
ภายนอก...”11 ซึ่งก่อนกรุงแตกอำานาจท้องถิ่นในแถบนครราชสีมาได้แยก
ตัวจากอาณาจักรอยุธยาแล้ว12 “...การเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 
จึงไม่ใช่การสูญเสียเอกราชของรัฐหนึ่งให้แก่รัฐหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหัวเลี้ยว
หัวต่อที่ราชอาณาจักรท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ในระดับหนึ่ง) กำาลังแตก
สลายลงโดยสิ้นเชิง...”13

ภายหลังการสลายตัวลงของอาณาจักรอยุธยา ทำาให้ผู้นำาเดิมภายใต้
อำานาจของอยุธยาทุกคนเสมอกัน ไม่มีการกำาหนดยศถาบรรดาศักดิ์หรือ
ศักดินา ประหน่ึงว่าใครเข้มแข็งท่ีสุด คือ ผู้นำากลุ่ม ทำาให้กลุ่มคนในช่วง
นั้นเกิด ก๊กใหญ่ๆ 5 ก๊ก14 และจากสภาพบ้านเมืองที่แตกแยกจึงส่งผลต่อ
การเมืองไทยสมัยธนบุรีในเวลาต่อมา งานชิ้นนี้เป็นการอธิบายทั้งการเมือง 
อยุธยาในช่วงปลายสมัยและการเมืองสมัยธนบุรีที่ส่งผลต่อมุมมองและ 
 

11 เรื่องเดียวกัน, 21.
12 เรื่องเดียวกัน, 29.
13 เรื่องเดียวกัน, 4.
14 เรื่องเดียวกัน, 35-36.
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ทัศนคติทางประวัติศาสตร์การเมืองในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ท่ีอธิบายบรรยากาศทางการเมืองของ
อาณาจักรอยุธยา และบทบาททางการเมืองของผู้คนกลุ่มต่างๆ รวมถึง
กลุ่มอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรอยุธยา เช่น บทความเรื่อง “กบฏ
ไพร่สมัยอยุธยากับแนวความคิดผู้มีบุญ-พระศรีอาริย์-พระมาลัย”15 โดย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ตีพิมพ์ลงวารสารธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2522 กล่าวถึง
การกบฏของไพร่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง หรือสภาพทางการเมืองภายในและภายนอก เช่น 
สงคราม หรือความปั่นป่วนภายในศูนย์กลางมีส่วนจุดชนวนของการกบฏ
ได้เช่นเดียวกัน สำาหรับสาเหตุความล้มเหลวในการก่อการกบฏ เกิดจาก
การปราบปรามของฝ่ายราชการโดยใช้กองทัพและอาวุธที่ทันสมัย โดย
ฝ่ายกบฏเสียเปรียบในเรื่องนี้ เนื่องจากมีเพียงความเชื่อเรื่องความอยู่ยง
คงกระพัน หรือคาถาอาคม สำาหรับการแย่งชิงอำานาจในสมัยอยุธยาที่ทำา
สำาเร็จเกิดขึ้นวงในทั้งสิ้น เช่น กรณีของพระมหาธรรมราชา หรือกรณีของ
พระเพทราชาที่แย่งชิงอำานาจจากพระนารายณ์โดยการรัฐประหารในราช
สำานัก นี่คือสาเหตุหนึ่งที่กบฏของไพร่ซึ่งเป็นการท้าทายอำานาจจากวงนอก
ไม่สามารถจะกำาชัยชนะได้16 และยังปรากฏงานที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของอาณาจักรอยุธยากับนานาประเทศที่เดินทางเข้ามาส
ร้างสัมพันธไมตรีทางการทูตกับอยุธยา สร้างสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากอาณาจักรอยุธยา เช่น บทความจากเอกสารสัมมนา 300 ปีความ
สัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส 14 -15 ธันวาคม 2527 เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 

15 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “กบฏไพร่สมัยอยุธยากับแนวความคิดผู้มีบุญ-พระศรีอาริย์-พระมาลัย,” 
ศิลปากร 9,1 (กรกฎาคม-กันยายน 2522): 53-86.
16 เรื่องเดียวกัน, 84-86.
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ไทยและฝรั่งเศสสมัยกรุงศรีอยุธยา: ความบังเอิญและความจำาเป็น”17 ของ 
Gilles Delouche อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสมัย
อยุธยา ความมุ่งหมายที่แตกต่างกันของทั้งฝ่ายไทยและฝรั่งเศส ส่งผลให้
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองและทำาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่
ไดด้ำาเนนิไปตามความตอ้งการของทัง้สองฝา่ย บทความตอ่มาเรือ่ง “เอกสาร
สำาคัญแห่งชาติเก่ียวกับคณะราชทูตฝร่ังเศสและไทยในแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-พ.ศ. 2231)”18 ซึ่งแปลโดยปอล ซาเวียร์ 
จดัพิมพ์โดยกองวรรณคดแีละประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร เปน็เอกสารของ
ราชทูต บันทึกลำาดับเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นอกจากนีย้งัปรากฏงานประวตัศิาสตรน์พินธไ์ทยวา่ด้วยเรือ่งอยธุยา
ที่เน้นการอธิบายเรื่องราวทางการเมืองอีกหลายชิ้น เช่น “บทบาทมุสลิมใน
ปลายสมัยอยุธยา-ธนบุรี พ.ศ. 2300-2350” ของเพ็ญศรี กาญจโนมัย และ
นนัทนา กปลิกาญจน์ “เจดยีย์ทุธหัตถีมีจริงหรอื” ของพเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ ์
“สมเด็จพระเพทราชาเป็นชาวสุพรรณและเป็นขบถหรือ?” ของมนัส โอภา
กุล “การศึกษาวิเคราะห์การทำาสงครามไทยกับพม่า พ.ศ. 2081-2310” 
ของอนันต์ วิริยะพินิจ “การดึงอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลางสมัยพระเจ้าติโลก-
ราช พ.ศ. 1985-พ.ศ. 2030” ของดวงฤทัย หิรัญสถิต “คดีขี้เมา หรือ “คดี
การเมือง” เหตุเกิดเมื่อชาวดัทช์ไปปิคนิคในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2179: 
สารคดีพิเศษเชิงวิชาการ” บุญยก ตามไท แปลเรียบเรียงมาจาก “A Dutch 
Picnic In Ayutthaya, 1636” ของ Han ten Brummelhuis และ John 
Kleinen “ฐานะของเมืองสุพรรณบุรีในประวัติศาสตร์อยุธยาระหว่าง พ.ศ.  

17 Gilles Delouche, “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสสมัยกรุงศรีอยุธยา: ความบังเอิญ
และความจำาเป็น. เอกสารสัมมนา 300 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส,” ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และศูนย์ยุโรปศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (14 -15 
ธันวาคม 2527): 61-89.
18 ปอล ซาเวียร์ (แปล), “เอกสารสำาคัญแห่งชาติเกี่ยวกับคณะราชทูตฝรั่งเศสและไทยในแผ่น
ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-พ.ศ. 2231),” ศิลปากร 30,4 (กันยายน 2529): 
48-58.
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1893-2231” ของรัตนา หนูน้อย “กบฏไพร่สมัยอยุธยา” ของสุเนตร  
ชุตินธรานนท์ “กรุงแตก: ราชอาณาจักรอยุธยาสลายตัว” ของนิธิ เอียวศรี
วงศ์ “A Political History of Siam under the Prasatthong Dynasty 
1629-1688” ของธีรวัต ณ ปอ้มเพชร “การศกึษาวเิคราะห ์ความชอบธรรม
ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยอยุธยา: รายงานการวิจัย” ของ
จันทร์ฉาย ภัคอธิคม เป็นต้น

เศรษฐกิจ 
งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยา ด้านเศรษฐกิจ ใน

ช่วง พ.ศ. 2520-2529 อธิบายเรื่องการค้าภายในอาณาจักรอยุธยา ทั้ง
บรรยากาศทางการค้า ผู้คนกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร
ที่เข้ามาสู่เศรษฐกิจการค้าของอาณาจักร รวมทั้งอธิบายตลาด ย่านการค้า
ภายในอาณาจักร และสินค้าต่างๆ ที่สามารถค้าขายและพบเห็นได้ภายใน
อาณาจักรอยุธยา งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านเศรษฐกิจที่อธิบายเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกจิของอาณาจกัรอยธุยา เชน่ “ระบบเศรษฐกจิอยธุยา”19 พ.ศ. 
2525 ของประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล ศึกษากำาเนิดลักษณะและพัฒนาของ
ระบบเศรษฐกิจอยุธยา โดยอธิบายถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของอยุธยาผ่านระบบเศรษฐกิจของอยุธยา โดยระบบเศรษฐกิจอยุธยาเกิด
จากการเกษตรแบบลุ่มนำ้า และเศรษฐกิจแบบส่งส่วย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้น
บ้านรวมกับอุดมการณ์ทางศาสนาพราหมณ์และพุทธ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ
การขยายตัวของการค้าต่างประเทศกับเอกชนชาวจีน ระบบนี้มีพระมหา
กษัตริย์เป็นผู้ออกกฎ และกำาหนดการค้าภายในอาณาจักรอยุธยา เช่น การ
เรียกเกณฑ์แรงงาน ผลผลิตทรัพยากร การเก็บส่วยต่างๆ จากราษฎร ภาษี
อากรตา่งๆ ฤชาธรรมเนยีม การควบคมุการคา้ภายใน การผูกขาดสินค้ารวม
ถึงการทำาการค้ากับต่างประเทศ โดยผ่านกลไกทางการค้าหรือกลุ่มร่วมผล

19 ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล, “ระบบเศรษฐกิจอยุธยา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาค
วิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525).
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ประโยชน ์เชน่ สถาบนัขนุนาง สถาบันพระบรมวงศานวุงศ์ และชาวต่างชาติ 
เปน็ตน้ สว่นประชาชนท่ีอยูใ่นระบบไพรใ่นสงัคมอยธุยา กลบัไมไ่ดร้บัโอกาส
ให้เข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมภายในระบบเศรษฐกิจของอยุธยาแต่อย่าง
ใด ส่งผลให้ไม่เกิดชนชั้นกลางที่มาจากชาวพื้นเมือง ส่วนในเรื่องของการ
ถา่ยเทผลติผล ทรพัยากรแรงงานและเงนิตราจากชนบทสู่ศนูยก์ลางของราช
อาณาจักรเป็นไปอย่างรุนแรง รัฐไม่นำาผลประโยชน์จากการเก็บส่วย ภาษี
อากรต่างๆ มาใช้จ่ายในด้านชลประทาน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
และคติพุทธศาสนา คำาสอนความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับชาวบ้าน และวัด
กับหมู่บ้าน มีส่วนช่วยลดทอนความรุนแรงของไพร่ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ
อยธุยาไดเ้ปน็อยา่งด ีชมุชน หมูบ่า้น สามารถดำารงอยูไ่ด้ในลักษณะพอเพยีง
ในการดำาเนินชีวิตภายในระบบเศรษฐกิจอยุธยา20 ซ่ึงทำาให้ประสิทธิสรุป
ว่าปัจจัยดังกล่าวไม่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา

“ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484”21 พ.ศ. 2527 
หนงัสอืรวมบทความเกีย่วกบัประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิไทยจนถงึ พ.ศ. 2484 
มี ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ เป็นบรรณาธิการ ประกอบ
ด้วยบทความเช่น ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา ไพร่ในสมัยอยุธยา หรือ 
ระบบศกัดนิา สว่นหน่ึงของงานเป็นการศกึษาสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของ
ไทยในบทความเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา”22 ของสิริลักษณ์ 
ศักดิ์เกรียงไกร อธิบายระบบราชการอันเป็นกลไกของรัฐ ที่มีส่วนให้เกิด
การระดมทุนของชนชั้นพ่อค้าชาวจีน ก่อให้เกิดการประนีประนอมระหว่าง
ฝา่ยศกัดนิากบัฝา่ยพอ่คา้เอกชน ตา่งกบัยโุรปทีอ่ำานาจทนุการคา้ของพอ่ค้า

20 เรื่องเดียวกัน, จ.
21 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (บรรณาธิการ), ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
จนถึง พ.ศ. 2484, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527).
22 สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร เขียน, “ระบบเศรษฐกิจไทยสมัยอยุธยา,” ใน ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสมภพ มานะรังสรรค์ (บรรณาธิการ), 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527),
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สามารถเปลีย่นพลงัแรงงานสูท่นุในมอืของชนชัน้นี ้เกดิแรงงานอสิระเหน็ได้
จากผลผลติสว่นเกนิทางเศรษฐกจิจากความสมัพันธท์างแรงงาน ซ่ึงต่างจาก
ลักษณะการสะสมทุนของพ่อค้าในสังคมศักดินาสมัยอยุธยา ท่ีไม่สามารถ
ทำาให้กิจกรรมหัตถกรรมแยกจากกิจการเกษตรกรรม ตลาดภายในไม่ขยาย
ตวั ไมเ่กดิแรงงานอสิระจากความสมัพันธช์มุชนหมู่บา้น ดงันัน้ฐานเศรษฐกจิ
ของชนชัน้พ่อคา้ (จนี) จงึออ่นแอ สมยัอยธุยาและสมยัรตันโกสนิทรก์อ่นเปดิ
การคา้เสร ีพ.ศ. 2398 การผลติภายในยงัมีลกัษณะผลิตเพือ่ส่งส่วยและเพือ่
เลี้ยงชีพ อีกทั้งยังไม่มีเทคนิคการผลิตอีกด้วย23

ใน พ.ศ. 2527 พบบทความประวัติศาสตร์อยุธยาด้านเศรษฐกิจที่
อธิบายเกี่ยวกับตลาด ย่านการค้า และสินค้าของอาณาจักรอยุธยา เรื่อง 
“การค้าภายในของเมอืงพระนครศรอียธุยาในสมยัอยธุยาตอนปลาย”24 โดย
คมขำา ดีวงษา ตีพิมพ์ลงในวารสารเมืองโบราณ อธิบายการค้าภายในสมัย
อยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะการค้าภายในอาณาจักร ตลาด สินค้าภายใน
ตลาด ผู้ประกอบการ และนโยบายการค้าของอาณาจักรด้วย “การค้าของ
ป่าในประวัติศาสตร์อยุธยา”25 พ.ศ. 2528 ของปาริชาต วิลาวรรณ ศึกษา
ประวัตศิาสตร์อยธุยาในดา้นเศรษฐกิจ โดยใหค้วามสำาคญักบัการคา้ของปา่
ในสมยัอยธุยา และศกึษาถงึสภาพของปา่ทีเ่ปน็สนิค้าออกทีส่ำาคัญและสรา้ง
รายได้ให้กับอาณาจักรอยุธยา โดยที่อยุธยาสามารถขยายเครือข่ายการค้า
ของป่ากับตลาดจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป นอกจากนี้ยัง
รวมถึงตลาดย่อยๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการขยายตัวของ 
 

23 เรื่องเดียวกัน, 46.
24 คมขำา ดีวงษา, “การค้าภายในของเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย,”  
เมืองโบราณ 10,2 (เมษายน-มิถุนายน 2527): 61-84.
25 ปาริชาต วิลาวรรณ, “การค้าของป่าในประวัติศาสตร์อยุธยา พ.ศ. 1893-2310,” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528).
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การคา้ของปา่เริม่ตน้แตป่ลายพทุธศตวรรษที ่21-พุทธศตวรรษที ่22 อยธุยา
สามารถรักษาฐานะของเมืองท่าค้าขายทางทะเล จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ในช่วงปลายสมัยอยุธยา พบว่าการค้าของป่าได้เริ่มสำาคัญ
น้อยลง แต่ขณะเดียวกันการค้าข้าวกลับเกิดการขยายตัวขึ้นมาแทนที่ โดย
รัฐบาลจีนได้หันมาสั่งซื้อข้าวเป็นสินค้าหลักเข้าสู่ประเทศ อันเนื่องจากเกิด
ทุพภิกขภัยอย่างรุนแรงภายในประเทศจีน26

ด้านสังคมและวัฒนธรรม
สำาหรับงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่องอยุธยาในช่วง พ.ศ. 

2520-2529 ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยส่วนมากอธิบายสภาพสังคม
อาณาจักรอยุธยา ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความ
เชื่อในสังคม งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ในด้านนี้ที่ปรากฏ เช่น “บุคลิกภาพ
และลกัษณะนิสยัของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวนัตกสมยัอยธุยา-พ.ศ. 
2475”27 ของวริยา ศวิะศริยานนท์ และทววีฒัน ์ปณุฑริกววิฒัน ์ตีพมิพจ์าก
รายงานการวจิยัเมือ่ พ.ศ. 2522 หนงัสอือธบิายถงึทศันคติของชาวตะวนัตก
ที่มีต่อคนไทยในด้านบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอ โดยชาวต่างชาติวิจารณ์
ลักษณะท่าทางของคนไทย การแต่งกาย อาหารการกิน การก่อสร้างบ้าน
เรือน และประเพณีของคนไทย แสดงถึงมุมมองของชาวต่างชาติต่อคนไทย
ในอดีต เพ่ือนำามาวิเคราะห์ ตีความและนำาข้อมูลที่ได้ปรับใช้กับสังคมไทย
ในปัจจุบันต่อไป28

26 เรื่องเดียวกัน, 193.
27 วริยา ศิวะศริยานนท์ และทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของคน
ไทยในทรรศนะของชาวตะวันตกสมัยอยุธยา-พ.ศ. 2475, (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523).
28 เรื่องเดียวกัน, 123-137.
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“พระเจ้าอู่ทองสร้างบ้านแปลงเมือง”29 ของปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์
แพทย์ อธิบายการสร้างเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอู่ทอง 
ที่สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับบริเวณพื้นที่ลุ่มในอยุธยา การ
สร้างผังเมือง คูคลองต่างๆ เพื่อส่งนำ้าลงสู่แม่นำ้าอาจเกิดขึ้นพร้อมกับการ
สร้างพระนครศรีอยุธยาในอดีต30

งานประวัติศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่อธิบายรายละเอียดใน
เรือ่ง ศาสนาและความเช่ือในสงัคมอยธุยา เชน่ “ววิฒันาการของการแพทย์
ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหั่ว”31 ของยวุด ีตปนยีากร พ.ศ. 2522 งานชิน้นีแ้มจ้ะไมใ่ชง่านศึกษา
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาโดยเฉพาะ แต่ส่วนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวของ
อยุธยาที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์นี้ เพื่อให้เห็นพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่องทางการแพทย์ จากงานช้ินน้ีกล่าวถึง การป้องกันและการบำาบัด
โรคระบาดของไทยสมยักรงุศรอียธุยาจากบนัทกึตา่งชาตินัน้ คือ วธิกีารทาง
ไสยศาสตร์ เช่น การผูกตระกรุดพิสมรคาดผ้าประเจียดลงเลขยันต์ ตลอด
จนคาถาอาคม เป็นต้น32 และการเข้ามาของการแพทย์แผนตะวันตกเร่ิม
เป็นที่รู้จักในสังคมไทยในสมัยอยุธยาเช่นกัน โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช33

“ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกา ต้ังแต่รัชกาล
สมเดจ็พระเจา้อยูหั่วบรมโกศจนถงึรชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า

29 ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, “พระเจ้าอู่ทองสร้างบ้านแปลงเมือง,” ศิลปวัฒนธรรม 6,8 
(มิถุนายน 2528): 52-55.
30 เรื่องเดียวกัน, 55.
31 ยุวดี ตปนียากร, “ วิวัฒนาการของการแพทย์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522).
32 เรื่องเดียวกัน, 23.
33 เรื่องเดียวกัน, 292.
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เจ้าอยู่หัว”34 พ.ศ. 2525 ของพิมพ์รำาไพ เปรมสมิทธ์ อธิบายเรื่องราว
พระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการสร้าง การ
ทำานุบำารุง และการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม แสดงถึงการเป็นผู้อุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาอย่างสมำ่าเสมอ นอกจากนี้งานชิ้นนี้ยังเน้นอธิบายความ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับลังกาในด้านพระพุทธศาสนาจนถึงสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “ศาสนาและความ 
เป็นความตายของชาวค่ายโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา”35 ของปฏิพัฒน์  
พุ่มพงษ์แพทย์ อธิบายเกี่ยวกับชุมชนชาวโปรตุเกส และการขุดค้นทาง
โบราณคดขีองหมูบ่า้นโปรตเุกส โดยเฉพาะการขดุคน้พบโครงกระดูกไม่นอ้ย
กวา่ 50 ศพ ทีฝ่งัสลบัซบัซอ้นกันในบรเิวณบา้นนักบญุเปโตร ภายในหมูบ่า้น
โปรตเุกส36 โดยนำาหลกัฐานทางโบราณคดมีาตรวจสอบกบัประวติัศาสตรท์ี่
เกี่ยวกับชุมชนชาวโปรตุเกส เพื่ออธิบายเกี่ยวกับหลักฐานที่ขุดค้นพบ

งานประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่อธิบายเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมภายในอาณาจักรอยุธยา ทั้งในเรื่องจิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ หรือประณีตศิลป์ เช่น บทความประวัติศาสตร์
อยุธยาตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ เรื่อง “ศิลปะจีนที่เข้ามาสัมพันธ์กับ
ศิลปะไทย”37 โดย น. ณ ปากนำ้า อธิบายแบบแผนศิลปะจีนที่เข้าสู่สังคม
ไทยตัง้แตอ่ดตีจนกลายเปน็สว่นหนึง่ของสงัคมไทยปจัจุบนั ผสมกลมกลนืจน 
 

34 พิมพ์รำาไพ เปรมสมิทธ์, “ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสนาระหว่างไทยกับลังกาตั้งแต่
รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจนสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2525).
35 ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, “ศาสนาและความเป็นความตายของชาวค่ายโปรตุเกสในกรุง
ศรีอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 6,1 (พฤศจิกายน 2527): 16-21.
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17.
37 น. ณ ปากนำ้า, “ศิลปะจีนที่เข้ามาสัมพันธ์กับศิลปะไทย,” เมืองโบราณ 5,6 (สิงหาคม-
กันยายน 2522): 23-38.
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กลายเปน็ศิลปะทีบ่ง่บอกความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งไทยกบัจนี บทความเรือ่ง 
“จนีในไทย”38 โดยศรีศกัร วลัลโิภดม อธิบายเกีย่วกบัคนจนีหรอืวฒันธรรม
จีนที่เข้ามาสัมพันธ์กับสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดยเฉพาะคนจีนใน
สมยัอยธุยาท่ีมบีทบาทในดา้นตา่งๆ อยา่งชดัเจน เชน่ การค้า ศิลปะ เปน็ตน้ 

“อาชีพผูกขาดของคนต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา”39 ของ น. ณ  
ปากนำ้า พ.ศ. 2524 อธิบายเกี่ยวอาชีพของชาวต่างชาติในสมัยอยุธยาโดย 
ศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัด และตู้พระไตรปิฎก เป็นต้น “จาก
พระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง”40 ของศรีศักร วัลลิโภดม อธิบาย
เก่ียวกับประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าอู่ทองจนถึงพระเจ้าปราสาททอง เช่น 
ด้านการศาสนา การรื้อฟื้นประเพณีต่างๆ เป็นต้น “ศิลปะสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง”41 ของ น. ณ ปากนำ้า อธิบายถึงศิลปะสมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง เช่น สถูปเจดีย์ที่มีแบบแผนพิเศษประจำารัชกาล คือ เจดีย์สี่เหลี่ยมย่อ
มมุสบิสอง ภาพประดบัเพดานหอ้งกลางเจดยีว์ดัใหมป่ระชมุพล และปรางค์
วัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น

“ศลิปะทีเ่ข้ามาพร้อมกบัการคา้”42 ของ น. ณ ปากนำา้ เปน็งานนพินธ์
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยที่แสดงถึงการผสมผสานกันระหว่างของไทย
และต่างชาติ เช่น จีน อินเดีย เปอร์เซีย หรือแม้กระทั่งตะวันตก การผสม
กลมกลนืและผลติงานศลิปะออกสูส่งัคมทำาใหเ้ห็นถงึการเขา้มาเปน็สว่นหน่ึง 
 

38 ศรีศักร วัลลิโภดม, “จีนในไทย,” เมืองโบราณ 5,6 (สิงหาคม-กันยายน 2522): 39-62.
39 น. ณ ปากนำ้า, “อาชีพผูกชาดของคนต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 2,11 
(กันยายน 2524): 24-27.
40 ศรีศักร วัลลิโภดม, “จากพระเจ้าอู่ทองถึงพระเจ้าปราสาททอง,” เมืองโบราณ 7,3 (สิงหาคม-
พฤศจิกายน 2524): 35-50.
41 น. ณ ปากนำ้า, “ศิลปะสมัยพระเจ้าปราสาททอง,” เมืองโบราณ 7,3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 
2524): 51-70.
42 น. ณ ปากนำ้า, “ศิลปะที่เข้ามาพร้อมกับการค้า,” เมืองโบราณ 10,2 (เมษายน-มิถุนายน 
2527): 87-94.
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ชาวต่างชาติในสังคมไทย โดยที่กลุ่มคนเหล่านี้เดินทางเข้าในสังคมไทยส่วน
ใหญเ่พือ่เหตผุลการคา้ และอยูใ่นสงัคมไทยจนกลายเปน็ส่วนหนึง่ของสังคม 
นำาไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะผสมผสานต่างวัฒนธรรม

งานประวติัศาสตรน์พินธอ์ธิบายเกีย่วกบัผูค้นภายในอาณาจักรอยธุยา 
แสดงถงึความหลากหลายของผูค้นในอาณาจกัรอยธุยา เชน่ “จนีในไทย”43 
โดยศรีศักร วัลลิโภดม อธิบายเกี่ยวกับคนจีนหรือวัฒนธรรมจีนที่เข้ามา
สมัพนัธก์บัสังคมไทยตัง้แต่อดตีจนปจัจบุนั โดยเฉพาะคนจีนในสมยัอยธุยาที่
มีบทบาทในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การค้า ศิลปะ เป็นต้น “คนจีนครั้ง
สร้างกรุง”44 ของ ส. พลายน้อย อธิบายบทบาทของชาวจีนที่มีต่อการสร้าง
กรุงธนบุรี และอธิบายเกี่ยวกับคนจีนในสังคมอยุธยาหลังเสียกรุงศรีอยุธยา 
เช่น จำานวน รวมถึงการประกอบอาชีพ “โปรตุเกสฝรั่งชาติแรกที่มาติดต่อ
กบัไทย”45 ของบญุยก ตามไท เลา่เรือ่งราวของโปรตุเกสทีเ่ขา้มาต้ังแต่สมยั
กรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งช่วงรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บทความ เรื่อง “มอญในเมืองไทย”46 ของศรีศักร วัลลิโภดม ตีพิมพ์
ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับที่ 3 ปีที่10 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2527 
และ “ชาวมอญในประเทศไทย” ของสุภรณ์ โอเจริญ อธิบายประวัติความ
เป็นมาของชาวมอญในประเทศไทย โดยในสมัยอยุธยามีชาวมอญอพยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และมีบทบาทในสังคมอยุธยา “หมู่บ้านโปรตุเกสในสมัย 
อยุธยา”47 การอธิบายเรื่องราวของหมู่บ้านโปรตุเกสซ่ึงนักโบราณคดีของ

43 ศรีศักร วัลลิโภดม, “จีนในไทย,” เมืองโบราณ 5,6 (สิงหาคม-กันยายน 2522): 39-62.
44 ส. พลายน้อย, “คนจีนครั้งสร้างกรุง,” เมืองโบราณ 5,6 (สิงหาคม-กันยายน 2522): 99-106.
45 บุญยก ตามไท, “โปรตุเกสฝรั่งชาติแรกที่มาติดต่อกับไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 5,9 (กันยายน 
2527): 84-92
46 ศรีศักร วัลลิโภดม, “มอญในเมืองไทย,” เมืองโบราณ, 10,3 (กรกฎาคม-กันยายน 2527): 
5-7.
47 มิรา ประชาบาล, “หมู่บ้านโปรตุเกสในสมัยอยุธยา,” เมืองโบราณ 10,4 (ตุลาคม-ธันวาคม 
2527): 69-77.
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กรมศิลปากรได้ขุดค้น โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐาน
ประเภทเอกสารประกอบ

งานประวัตศิาสตรน์พินธไ์ทยวา่ด้วยเรือ่งอยธุยาทีอ่ธบิายเร่ืองราวทาง
สังคมและวัฒนธรรมยังพบอีกหลายชิ้น เช่น “ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
ในพระราชพงศาวดารอยุธยา” ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ “ปากไก่และใบเรือ” 
ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ “วิเคราะห์แหล่งที่มาและการใช้ศักราชชนิดต่างๆ ที่มี
ปรากฏในหลักฐานฝ่ายไทย” ของพลู เหมอืนศาสตร ์“ระบบศกัดนิาไทยและ
ยุโรปศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางสังคมและลักษณะพัฒนาการ” ของ
กรรณกิาร ์นโิลบล “สงัคมไทยลุม่แมน่ำา้เจา้พระยากอ่นสมยัศรอียธุยา” เปน็
บทความพิเศษที่สุจิตต์ วงษ์เทศ วิจารณ์งานเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ “พุทธ
ศาสนาแถบลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก” ของสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
“คณะทูตสเปนสมัยอยุธยา” ซึ่งนันทนา ตันติเวสส แปลและเรียบเรียงจาก
เรื่อง Spanish Missions ของSir John Bowring “สมเด็จพระสรรเพชญ
ที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา” ของพินิจ สุวรรณะบุณย์ “เจดีย์เพิ่มมุม เจดีย์ย่อ
มุม สมัยอยุธยา” ของสันติ เล็กสุขุม “จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา” และ 
“จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา ตอนที่ 2 วัดใหญ่สุวรรณารามเพชรบุรี” ของ
วรรณิภา ณ สงขลา เป็นต้น

นอกจากนีย้งัปรากฏงานประวตัศิาสตรน์พินธไ์ทยวา่ด้วยเรือ่งอยุธยา
ในช่วง พ.ศ. 2520-2529 ที่อธิบายครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมอีกหลายชิ้น เช่น “ข้อมูลประวัติศาสตร์: สมัยอยุธยา” 
ของขจร สุขพานิช โดยมีวุฒิชัย มูลศิลป์เป็นบรรณาธิการ “ความสัมพันธ์
ไทย-ฝร่ังเศส สมัยอยธุยา” ของพลบัพลงึ มลูศลิป ์“เศรษฐกจิและสังคมไทย
ในสมัยปลายอยุธยา” ของสายชล วรรณรัตน์ “ศรีรามเทพนคร: รวมความ
เรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น” อาคม พัฒิยะ และนิธิ เอียวศรี
วงศ ์เปน็บรรณาธกิาร และ “กรงุศรอียธุยา: ราชธานแีห่งแรกของเมอืงไทย” 
ของศรีศักร วัลลิโภดม เป็นต้น
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งานประศาสตร์นิพนธ์ไทยท่ีว่าด้วยเรื่องอยุธยาในช่วง พ.ศ. 2520-
2529 ปรากฏการอธบิายวถีิชีวิตของผู้คนในสังคมภายในงานประวติัศาสตร์
นิพนธ์อยุธยาเป็นส่วนใหญ่ และในส่วนของกลุ่มคนและชุมชนในสังคม
อยุธยาก็ปรากฏอยู่ในงานประวัติศาสตร์นิพนธ์อยุธยามากเป็นลำาดับรอง
ลงมา ซึ่งเรื่องราวของทั้ง 2 กลุ่ม จำาเป็นต้องอธิบายควบคู่กัน เพื่อให้เข้าใจ
สภาพสังคมของผู้คนในท้องถิ่นอยุธยาได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้
เห็นว่าการอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตร์อยุธยาเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไป 
จากเดิมที่มักศึกษาเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
กลุ่มขุนนางซึ่งเป็นชนชั้นปกครองของสังคมเป็นสำาคัญ แต่ในช่วงนี้ปรากฏ
การศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เร่ิมอธิบายประวัติศาสตร์ของคนทั่วไปใน
สังคมมากขึ้น ส่งผลให้การผลิตงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยว่าด้วยเรื่อง
อยุธยาเริ่มที่จะปรากฏการอธิบายถึงคนในสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผูค้นกลุม่ต่างๆ ในสงัคมอยธุยา เพ่ือใหค้นในสงัคมปจัจุบนัทราบถงึเรือ่งราว
ในอดีตของบรรพบุรุษของตนเอง แม้ว่างานประวัติศาสตร์ในระยะนี้ยังไม่
ปรากฏผลงานที่ศึกษาเรื่องราวทางสังคมของสามัญชน (ประชาชน) ภายใน
อยธุยาโดยเฉพาะ แตเ่รือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ของคนเหล่านีย้งัคงปรากฏ
เป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์อยู่เสมอ แม้จะไม่มากมายนัก แต่ก็พอ
จะทำาให้ผู้คนในสังคมเข้าใจสังคมในอดีตได้ชัดเจนขึ้น
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