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บทคัดย่อ 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคมโลกต่างจับตามอง ด้วยสภาพท่ีตั้ง จ านวนประชากร และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมกันจัดตั้ง “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 จะสร้าง
ความร่วมมอืและความเขม้แข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิาค อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนกลบัไปในสมยั
กรุงศรีอยุธยาได้มีการด าเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ในทางการเมืองมีการกวาดต้อนผู้คน การอพยพ
มาขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติ โดยราชส านักอยุธยาได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา และน า
ศักยภาพของชาวต่างชาติเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่อาณาจักร การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จึงไม่ใช่ประเด็นใหม่ แต่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นการฉาย
ภาพอดีตของการติดต่อ การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมองเรือ่งผลประโยชน์และการสรา้งความมั่นคงแก่อาณาจักรเปน็
ส าคัญ ภาพสะท้อนของการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจะกลายเป็นประสบการณ์ในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ภายใต้บริบทสมัยใหม่ที่ใหค้วามส าคญักับการสรา้งความเป็นหนึ่งเดียวกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ค าส าคัญ: อยุธยากับอาเซียน, การด าเนินความสัมพันธ,์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

Abstract 
 Southeast Asia, the region that global community is keep an eye on, by location, a number of people and 
natural resource turn to cooperation and set up "Association of Southeast Asian Nations". Which was formed on 8 
August 1967. Its aims include accelerating economic growth, social progress, sociocultural evaluation among its 
members. However, reviewed in Ayutthaya period, commercial activities among nations, in the political action like to 
herd people and migrated to respect under the royal protection. Such incidents were prompted to establishing 
settlement. The Ayutthaya royal court agreed to guarantee religious freedom and took the foreign's potential to 
served the country. The relationship among kingdom in Southeast Asia isn't a new topic but its continued in long time 
ago. By turn one's back on Ayutthaya period, is the reflection of contact, relationship between nation to nation base 
on profit and protection regional peace and stability. The reflection of relationship among kingdoms in Ayutthaya 
period is the lesson for continued relational among new situation, combined to be one in the Southeast Asia. 
Keywords: Ayutthaya and ASEAN, The reflection of relationship, Southeast Asia 
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บทน า 
ปัจจุบันสาธารณชนชาวไทยได้ให้ความสนใจกับ “อาเซียน” 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมใจกันประชาสัมพันธ์ถึง
ความส าคัญของการรวมตัวของชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เกิดการกระตุ้นเตือนว่าการรวมตัวดังกล่าว
จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองในภาพรวมของภูมิภาค โดยประชาคมอาเซียนจะมีผล
โดยสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั่นหมายความว่า การ
รวมตัวของประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ชาวไทย ทั้งในเรื่องการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การด าเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิด
ขึ้นมานานแล้ว ดังเช่น ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการติดต่อท า
การค้าระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ลาว มอญ พม่า กัมพูชา 
เวียดนาม และอาณาจักรในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะ บาง
ช่วงเวลายังมีเกิดการแสวงหาความร่วมมือทางการเมืองระหว่าง
กันเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่อาณาจักร นอกเหนือจากการส่งผ่าน
วัฒนธรรม ความเช่ือ และรูปแบบทางศิลปะระหว่างกันอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบริบทในการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างอาณาจักรสมัยกรุงศรีอยุธยากับปัจจุบัน มีเง่ือนไขที่
แตกต่าง ปัจจุบันการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่
ภายใต้เง่ือนไขเส้นแบ่งเขตแดน และสัญชาติมาก ากับ แต่ใน
อดีตนั้นยังไม่มีการก าหนดเขตแดน การเดินทางเข้ามาติดต่อท า
การค้าอยู่ภายใต้เง่ือนไขผลประโยชน์ทางการค้าของอาณาจักร 
หรือ แม้แต่การอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานยังกรุงศรีอยุธยาเกิดจาก
การกวาดต้อนจากการท าสงคราม และการขอพึ่งพระบรมโพธิ์
สมภารอันเกิดจากความยากแค้น ภัยทางการเมือง หรือแม้แต่
การเปลี่ยนศาสนา แต่โดยภาพรวมการติดต่อท าการค้าระหว่าง
กันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และยังส่งผ่านความสัมพันธ์ระหวา่ง
กันมาจนถึงปัจจุบันในฐานะเพื่อนบ้านที่เกื้อหนุนกัน การย้อน
ภาพความทรงจ าในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันแต่เก่า
ก่อน จะส่งผลต่อการท าความเข้าใจการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกันจากอดีตมาสู่ความร่วมมือในบริบทสมัยใหม่ได้ 

1.  ความรู้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ยวกับอา เซี ยนและ
ประชาคมอาเซียน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เป็น
ดินแดนหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาอันยาวนานและยังเป็นที่จับตามองทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองของประชาคมโลก ประกอบด้วย 
ดิ น แ ด น  2  ส่ ว น  คื อ  ภ า ค พื้ น ท วี ป  ( Mainland) 
ประกอบด้วยประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และ
พม่า และภาคพื้นสมุทรและกลุ่มเกาะ (Maritime) 
ประกอบด้ วยประ เทศมา เล เซี ย  สิ งค์ โปร  บรู ไ น 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต  เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นดินแดนระหว่างอารยธรรมหลักของโลก คือ 
อารยธรรมอินเดียและจีน อันส่งผลต่อศาสนา ความเช่ือ 
และพัฒนาการจากรัฐโบราณมาสู่รัฐจารีตอันมั่นคง ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นจุดรับและสง่สินค้าจากโลกตะวันตกสู่
ตะวันออก 

ส าหรับการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศ เป็นความริ เริ่มโดย
ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้ง 
“สมาคมอาสา (Association of Southeast Asia)” เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 2504 เพื่อความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปราศจากการแทรกแซง
จากมหาอ านาจภายนอก น าไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง
ประชาคมอาเซียนข้ึน 

ในระยะแรก การแสวงหาความร่วมมือจาก 3 
ประเทศ ได้หยุดชะงักลงเนื่องจากความผันผวนทาง
การเมืองของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อมี
การฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค มีการลงนาม
ใน “ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)” 
ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศทั้ง 5 ประเทศ ได้ร่วมลงนาม ก่อให้เกิด 
“สมาคมประชาชาติแห่งเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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(Association of Southeast Asia Nation : ASEAN)” 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ การลงนาม
ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือในการเพิ่มอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธ ารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ และเป็นการเปิด
โอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง
สันติในระดับภูมิภาค [1] อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ประเด็นทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทาง
การค้าระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคโลก มีแนวโน้มใน
การกีดกันทางการค้าอย่างรุนแรง การรวมตัวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ทางการค้า การขยายความร่วมมือทางการค้า อัน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้ในปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) ในการส่งเสริม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม
และวัฒนธรรม และความร่วมมือขององค์กรระดับ
ภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ [2] 

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกระยะแรกมี 5 
ประเทศ จากนั้น 8 มกราคม 2528 บรูไนดารุสซาลามเขา้
มาเป็นสมาชิก ตามมาด้วยสมาชิกอีก 4 ประเทศ ปัจจุบัน
การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้
ยอมรับหลักการพื้นฐานตาม “กฏบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter)” อันเป็นธรรมนูญที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบ
ร่วมกัน สอดรับกับหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ 
สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity Cooperation in 
Southeast Asia : TAC) ซึ่งเน้นให้ประเทศสมาชิกเคารพ
ในเอกราช อธิปไตย ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมืองหรือกิจการภายในประเทศ หากแม้เกิดข้อพิพาท
ให้ระงับข้อพิพาทด้วยสันติ [3]  

กฎบัตรอาเซียนท าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎเกณฑ์ 
มีกฎหมายรองรับ กฎบัตรอาเซียนต้องการสร้างประชาคม
อาเซียนที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ [4] (1) 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Politic-Security Community : APSC) (2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) (3) ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community : ASCC)  

เมื่อพิจารณา 3 เสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน เสา
หลักที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตประชาชนมากที่สุด คือ 
เสาหลักท่ีว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันเกี่ยวพัน
กับการค้า การลงทุน การสร้างตลาดร่วม การเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรี ถือเป็นประเด็นที่สัมพันธ์กับการ
ประกอบอาชีพของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งในสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้น เศรษฐกิจการค้าเป็นเรื่องที่อาณาจักรให้
ความส าคัญเช่นเดียวกัน มีการค้าขายกับอาณาจักร
ใกล้ เคียง กรุงศรีอยุธยายังมีศักยภาพในการดึงเอา
ทรัพยากรทั้งจากอาณาจักรในภาคพื้นทวีปและภาคพื้น
สมุทร จนสร้างความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่
รุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

2. อยุธยากับอาเซียน : ภาพสะท้อนการด าเนิน
ความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อย่างที่ทราบกันเบื้องต้นว่า สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการลงนามอย่างเป็นทางการ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และธ ารงสันติภาพและความ
มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการรวมตัวอย่าง
เป็นระบบภายใต้เง่ือนไขความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ แต่
เมื่อมองย้อนไปยังบริบทสมัยอยุธยานั้น สามารถอธิบาย
หรือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกันในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภายใต้รูปแบบการด าเนินความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ 

 
2.1 ความสัมพันธ์ทางด้านการเมือง 

เมื่อกล่าวถึงการเมืองหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงในอดีต ไม่อาจปฏิเสธการท าสงครามระหว่าง
อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาได้ด าเนินความสัมพันธ์ทาง
การเมืองกับอาณาจักรใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งบรรดาหัว
เมืองทั้งหลายในลักษณะการขยายอ านาจทางการเมือง
เพื่อครอบครองทรัพยากรในดินแดนภาคพื้นทวีปและ
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ภาคพื้นสมุทร ดังจะเห็นว่า ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถมีหัวเมืองประเทศราชที่ต้องส่งดอกไม้เงินดอกไม้
ทอง 20 เมือง หัวเมืองเจ้าพระยามหานคร 8 เมือง ถือน้ า
พระพิพัทสัจจา [5]  

การครอบครองหัวเมืองประเทศราชแสดงถึง
ศักยภาพในการขยายอ านาจ กล่าวคือ การส่งบรรณาการ
แก่เจ้าประเทศราชถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมรับ
อ านาจ อีกประการหนึ่ง การครอบครองไม่จ าเป็นจะต้อง
ท าสงครามเสมอไป หากหัวเมืองประเทศราชต้องการ
อ่อนน้อมเพื่อขอความคุ้มครองทางการเมืองและสิทธิ
ประโยชน์ทางการค้า ประเทศราชต้องส่งบรรณาการตาม
เวลาก าหนดเพื่อแสดงถึงความภักดี  ส่วนหัวเมือง
เจ้าพระยามหานครยังต้องร่วมถือน้ าพระพิพัทสัจจาเพื่อ
แสดงถึงความภักดีว่าจะไม่คิดคดทุรยศในภายภาคหน้า 

ส าหรับการขยายอ านาจทางการเมืองในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ยังมีแนวคิดจักรวรรดิราชหรือจักรพรรดิราชเข้ามา
เกี่ยวข้อง กษัตริย์ผู้กลายเป็นต้นแบบที่เด่นชัดที่สุด คือ 
พระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอู ด้วยกระราชกรณียกิจ
อย่างจักรวรรดิราช อันหมายถึง “พระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือ
อาณาจักรต่างๆ” [6] การขยายพระราชอ านาจยังมี
นัยส าคัญเพื่อครอบครองทรัพยากรทางเศรษฐกิจบริเวณ
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามลุ่มแม่น้ าส าคัญ คือ 
แม่น้ าอิรวดี แม่น้ าสาละวิน แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าโขง 

ในการขยายพระราชอ านาจของพระเจ้าบุเรงนอง 
ทรงยึดเมืองเชียงใหม่ได้ ใน พ.ศ. 2101 ครั้งนั้นได้สร้าง
ความหวั่นวิตกแก่กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิน่าจะคาดการณ์ถึงภัยจากพม่าจึงผูกมิตร
กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ลาวก็คงจะกังวลว่า
พม่าอาจเลยไปรุกรานถึงลาว ทั้งสองพระองค์จึงเสด็จมา
ท าสัญญาเป็นพันธมิตรกัน เพื่อไม่ต้องเป็นกังวลในการท า
ศึกกับพม่า ดังปรากฏ จารึกพระธาตุศรีสองรัก (อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2103) ถือเป็นสัญญาทางพระ
ราชไมตรีระหว่างกันระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงศรีสัต
นาคนหุต เป็นตัวอย่างการสร้างความร่วมมือเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองในอดีต  

ในอดีตราชส านักต่างๆ ได้เปิดรับและสนับสนุนให้
ชาวต่างชาติเข้ามาท าการค้าอาวุธ ดังเช่น โปรตุเกสได้น า
อาวุธยุทโธปกรณ์มาขายแก่กรุงศรีอยุธยาและพม่า อีกทั้ง
ยังมีการจ้างทหารรับจ้างโปรตุเกสเพื่อใช้ในราชการ
สงครามด้วย ดังเช่นรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชามีชาว
โปรตุเกสเป็นทหารรักษาพระองค์ 120 คน [8] สงคราม
ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่ พ.ศ. 2088 มีชาว
โปรตุเกสร่วมรบประมาณ 160 คน ข้างฝ่ายพะโคพระเจ้า
ตะเบ็งชะเวตี้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2091 มี
ทหารโปรตุเกสร่วมด้วย [7]  

ในกรณีความมั่นคง เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่า
ค้าขายที่ดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้ส่งผลให้
ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขาย แสวงหาโชคลาภและความมั่งคั่งแก่
ชีวิต บ้างก็ขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร เช่น มอญ ไทใหญ่ แขก
มลายู แขกมะกะสัน แขกเปอร์เซีย จีน ญี่ปุ่น โปรตุเกส 
ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น กอปรกับกษัตริย์อยุธยาให้
สิทธิเสรีภาพในการตั้งรกราก ด าเนินชีวิตไดต้ามประเพณีและ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างเปิดเผย [8] ทั้งเปิด
โอกาสให้ ชาวต่ างชาติ เหล่ านี้ รั บราชการได้หากมี
ความสามารถที่เกื้อหนุนในราชกิจของพระองค์ได้  

ด้วยจ านวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรี
อยุธยาโดยมากล้วนเป็นชายฉกรรจ์ จึงเกิดการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติด้วยกัน หรือ แต่งงานกับหญิงสยาม เกิด
ลูกครึ่งจ านวนมาก จนสร้างความไม่สบายใจแก่ราชส านัก 
จนต้องออกกฎหมาย “ห้ามอย่าให้ไทมอญลาวลอบลักไป
ซ่องเสพเมถุนณธรรมด้วยแขกฝรั่งอังกฤษคุลามะลายู” 
[9] ในการออกกฎหมายครั้งนี้สะท้อนถึงปัญหาที่อาจจะ
เกิดแก่ราชส านักอยุธยาหากปล่อยให้มีการแต่งงานจน
เกิดลูกครึ่งคนเหล่านี้อาจร่วมกับชาวต่างชาติในการก่อ
การกบฏอันส่งผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร  

อย่างไรก็ตาม ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากรเกิดขึ้นในลักษณะการกวาดต้อน
เชลยสงคราม หรือ การอพยพเข้ามาเพื่อขอพึ่งพระบรม
โพธิ์สมภารกษัตริย์อยุธยา การเข้ามาตั้งนิวาสสถานต้อง
ได้รับพระราชานุญาติ ท้ังนี้ แต่ละชุมชนจะต้องมีนายบ้าน
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ดูแลในฐานะคนกลางเพื่อประสานและให้ความร่วมมือใน
ฐานะส่วนหนึ่งของระบบมูลนายไพร่ เมื่อตั้งนิวาสถานใน
อยุธยาแล้ว ชาวต่างชาติเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในกรุง
ศรีอยุธยาได้ตลอดไป แตกต่างกับปัจจุบัน การอพยพ
เคลื่อนย้ายประชากรถูกก ากับด้วยสัญชาติ หากต้องการ
ท างานในประเทศไทยจะต้องด าเนินการขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
โดยมีกรอบของเวลามาก ากับ 

ส าหรับความเป็นรัฐสมัยใหม่ถูกก ากับด้วยอาณาเขต 
เขตแดนของสยามถูกก าหนดขึ้นกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ
และฝรั่งเศส โดยมีการจัดท าสนธิสัญญาหลายฉบับ [10] 
ด้วยข้อก าหนดเรื่องเขตแดนและอ านาจอธิปไตยของรัฐ
เจ้าของดินแดน ท าให้ชาวต่างชาติไม่ สามารถเดิน
ทางเข้าออกได้อย่างอิสระ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาก ากับ ถือเป็นนโยบายให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่
อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย [11] หากชาวต่าง
ด้าวต้องการแต่งงานกับหญิงไทยจะต้องท าหนังสือ
อนุญาตให้ท าการสมรส หากชาวต่างด้าวที่พ านักใน
ประเทศให้ก าเนิดบุตรจะมีพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 ก ากับ นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ชาวต่างด้าวเข้ารับ
ราชการ บุคคลที่จะเข้ารับราชการได้ต้องถือสัญชาติไทย 
กรณีการเข้ารับราชการก็ถือว่ามีความแตกต่างจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา ราชส านักได้ให้โอกาสชาวต่างชาติที่มี
ความสามารถเข้ารับราชการได้ 

2.2 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่ดีที่สุดแห่ง

หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ท าการค้า ทั้งในระดับรัฐมีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต
ระหว่างกัน ดังกรณีของโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา เปอร์เซีย 
และฝรั่งเศส เมื่อมีการเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการ
แล้ว ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เผยแผ่ศาสนา การค้า และ
การให้ความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมืองและสภาพ

ที่ตั้งส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาสามารถดึงเอาทรัพยากรทั้งจาก
ภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรได้ กรุงศรีอยุธยาจึงมีสถานะ
ของการเป็นเมืองท่าที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก กอปรกับการให้เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
แก่ชาวต่างชาติและยินดีรับชาวต่างชาติหากเข้ามาขอพึ่งพระ
บรมโพธิ์สมภาร กลายเป็นต้นทุนในการผลักดันเศรษฐกิจให้มี
ความมั่งคั่ง ดังเช่น การอพยพครัวมอญจากพม่าอันเป็นผล
จากการท าสงครามระหว่างพม่ามอญในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ในที่นี้ยังมีกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนจากสงครามที่กลายมา
เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในกรุงศรีอยุธยา จนมีค ากล่าวที่ว่า 
“กรุงศรีอยุธยาเป็นท่ีชุมนุมของชนชาติต่างภาษากว่า 20 
ชาติ ซึ่งไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และแต่ละชาติ
ต่างมีค่ายอยู่เป็นหมวดหมู่แยกกันทุกๆ ชาติ” [12] 

เมื่อพิจารณาจากหลายปัจจัยท าให้มีชาวต่างชาติเข้า
มายังสยาม ตามที่ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ได้ระบุไว้ ใน
จารึกวัดพระเชตุพน : “โคลงภาพ 32 ภาษา” มรดก
ความทรงจ าแห่งกรุงศรีอยุธยา จ านวน 93 ภาษา [13] 
แบ่งเป็น กลุ่มแขก 24 ภาษา กลุ่มตะวันออก 6 ภาษา 
กลุ่มฮินดู-ลังกา-พราหมณ์ 13 ภาษา กลุ่มฝรั่ง 12 ภาษา 
กลุ่มกะเหรี่ยง-ข่า -เขมร 11 ภาษา กลุ่มไทย-ไทใหญ่-ลาว 
11 ภาษา กลุ่มพม่า-มอญ 5 ภาษา และกลุ่มอื่นๆ 6 
ภาษา ยกตัวอย่างเช่น 

กลุ่มแขก คือ กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม เช่น แขก
ชวา แขกมลายู แล่นเรือส าเภาเข้ามาค้าขายที่กรุงศรี
อยุธยา ส่วนใหญ่แล้วแขกชวาจะบันทุกหมากเกาะ หวาย
ตะค้า กระแชงเตย สินค้าจากหัวเมืองใต้ ทอดสมอขายอยู่
ทีป่ากคลองคูจาม [14]  

กลุ่มพม่า-มอญ เช่น กลุ่มมอญ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระ
นเรศวรกวาดต้อนครัวมอญ ก็ให้พระยาเกียรติ พระยาราม 
ควบคุมครัวมอญอยู่ต าบลบ้านขมิ้น ริมวัดขุนเสน ส่วน
ญาติโยมพระมหาเถรคันฉ่องให้อยู่ต าบลบ้าน หลังวัดนก 
[15] ชาวมอญยังท าการค้า ล่องเรือขายสินค้าจ าพวก
มะพร้าวห้าว ไม้แสมทะเล เกลือขาว [16] อีกด้วย 

จา กข้ อมู ล เ บื้ อ ง ต้ น ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า  ใ นอดี ต
ชาวต่างชาติได้เข้ามาท าการค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา น า
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สินค้าจากท้องถิ่นเข้ามาขาย บ้างก็ผลิตสินค้าเพื่อขาย 
บางส่วนยังกลายเป็นแรงงานในภาคการผลิตและ
การเกษตร เช่น โรงฟอกหนัง ท างานแบกหาม เลี้ยงสัตว์ 
โรงแรม เป็นต้น เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมายังปัจจุบัน 
ชาวต่างชาติเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในภาค
การผลิต ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เนื่องจาก
รายได้ที่สูงกว่าใช้แรงงานในประเทศของตน ก่อให้เกิด
ปัญหาแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ถือเป็นหนึ่งใน
ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองใน
ปัจจุบัน แต่เป็นที่สังเกตว่า แรงงานไร้ฝีมือที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย คือ แรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาประกอบอาชีพ
ในประเทศ แรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาใช้แรงงานในอาชีพ
และวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า ตามบัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกา ก าหนดอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
พ.ศ. 2522 จ านวน 39 อาชีพ ยกตัวอย่างเช่น งานกรรมกร 
งานกสิกรรม งานก่ออิฐ งานช่างไม้หรืองานก่อสร้าง งานขาย
ของหน้าร้าน งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย เป็นต้น [17] 
อันขัดกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อาชีพ
ที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรง กลับไม่เป็นที่นิยมของ
ชาวไทย เช่น กรรมกร ก่อสร้าง และกสิกรรม ปัจจุบัน
แรงงานไทยที่อยู่ภาคเกษตรผลักตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบ
ราชการและกลายเป็นแรงงานมีฝีมือในภาคเอกชน 
กลายเป็นช่องทางให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบ
อาชีพ ชาวไทยบางส่วนจึงรู้สึกว่าคนต่างด้าวเหล่านี้มี
จ านวนมากขึ้น อาจส่งผลเรื่องทรัพยากรของประเทศ 
ความมั่นคง และความรู้สึกเกลียดกลัว ตามที่ปรากฎข่าว
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ล้วนแต่เป็นข่าวด้านลบแทบท้ังสิ้น  

2.3 ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เนื่องจากสภาพที่ตั้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่

ระหว่างสองฝั่งสมุทรที่มีการไหลบ่าทางด้านวัฒนธรรม 
ความเช่ือ พิธีกรรม จากอินเดีย และจีน ส่งผลให้เกิด
รูปแบบทางความเช่ือและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน กลุ่ม
ที่อยู่บริเวณภาคพื้นทวีปล้วนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก
อินเดียเป็นหลัก พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อ

แลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างกันอินเดียกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ ลูกปัดหินสี และลูกปัดแก้ว ใน
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น แหล่ง
โบราณคดีตวงถาแมนของพม่า แหล่งโบราณคดีส าโรงเสน
ของกัมพูชา เป็นต้น [18]  

ในประเทศไทยยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ด้ามทัพพีส าริดรูปนกยูง สัญลักษณ์ราชวงศ์โมริยะของ
อินเดียที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี ท าให้เช่ือว่ามีการเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้
แล้วตั้งแต่ 300 ปีก่อนคริสต์กาล [19] ส่งผลต่อความเช่ือ
และการนับถือศาสนา จากเดิมนับถือผีและบูชาบรรพ
บุรุษ เป็นการนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ ดัง
จะเห็นได้ว่า มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามี
การบูชา เทพเจ้ า ในศาสนาฮินดู  บู ชาศิ วลึ งค์  ใน
ขณะเดียวกันได้มีการเปลี่ยนแปลงการท าศพจากการฝัง
เป็นการเผาตามอย่างฮินดูและยังส่งผลต่ อศิลปะใน
ภูมิภาคนี้ เช่น การสร้างศาสนสถานประเภทอิฐและศิลา 
การสร้างพระพุทธรูป ตามอย่างศิลปะแบบอมรวดี คุปตะ 
และปัลวะ อันส่งผลต่อสถาปัตยกรรม ประติมากรรมของ
อาณาจักรทวารวดี จัมปา เขมรโบราณ มัชปาหิต (เกาะ
ชวา) เป็นต้น [20] 

การรับอิทธิพลอินเดียยั งส่ งผลต่อภาษาและ
วรรณกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย เช่น ภาษา
สันสกฤต ภาษาบาลี อันทรงอิทธิพลต่ออักษรโบราณใน
ภาคพื้นทวีป ดังเช่น ภาษาเขมรโบราณ ภาษาไทย ภาษา
มอญ เป็นต้น ส่วนวรรณกรรมเรื่ องรามยณะหรือ
รามเกียรติ์  ทรงอิทธิพลต่อการวางรากฐานแนวคิด
ทางการเมืองและนาฏศิลป์การละครของกลุ่มอาเซียน ใน
ประเทศพม่า ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย หรือ การให้ความส าคัญในการตั้งนามเมือง 
“อโยธยาศรีรามเทพนคร” ราชธานีแห่งกรุงศรีอยุธยา 
นามของศาสนสถาน พระนามของกษัตริย์อันสัมพันธ์กับ 
“ราม” หรือ “นารายณ์”  

ส าหรับพระพุทธศาสนาได้ เผยแผ่มายังเอเ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ราวพุทธศตวรรษที่ 3 บริเวณภาคพื้น



ARU Research Journal, Vol.2, No.1, January 2015                                                                                               81 

 

ทวีปนับถือนิกายเถรวาทเป็นหลัก ส่วนภาคพื้นสมุทรใน
บริเวณหมู่เกาะอินโดนีเซียมีความเปลี่ยนแปลงจากนับถือ
ศาสนาจากพุทธ นิกายมหายานเป็นศาสนาอิสลามตั้งแต่
กลางพุทธศตวรรษที่ 17 [21] ต่อมาในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ชาวตะวันตกได้เดินทางเข้ามาค้าขายและ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ส่งผลให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บางส่วน เช่น ฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้อิทธิพลของสเปนหันมา
นับถือศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้กลายเป็นเบ้าหลอมแห่งความหลากหลายทางด้าน
ความเช่ือ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และศิลปะ จาก
หลากหลายภู มิ ภ าค เข้ าด้ วยกั น  หลอมรวม เป็ น
ลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม  

ส าหรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนนั้น ดูเหมือนว่า
เวียดนามเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่
ได้รับอิทธิพลแบบจีนกว่า 1,000 ปี (นับตั้งแต่ปี 111 ก่อน
คริสต์ศักราช) เวียดนามถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
จักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์ฮั่น ท าให้เวียดนามรับอิทธิพลทาง
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ความเช่ือ (ขงจื๊อ) จาก
จีนอย่างเข้มข้น กลายเป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ของชาวเวียดนาม [22] ดังเช่น การแต่งกาย ภาษา และ
ลักษณะความเป็นชาตินิยมสูงอันเกิดจากแรงกดดันจากการ
ตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอ านาจเป็นเวลาช้านาน  

เมื่อมองย้อนกลับมายังบริบทกรุงศรีอยุธยาในทาง
สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า กรุงศรีอยุธยามี
ลักษณะสังคมที่เรียกว่า “ความเป็นสังคมนานาชาติ” การ
ยอมรับความแตกต่างของผู้คนที่เข้ามาพ านักอันมีวิถีชีวิต 
ความเช่ือ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถสร้างโบสถ์ 
สุเหร่า และประกอบศาสนากิจได้อย่างเสรี หนึ่งใน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนว่ามีการส่งผ่าน
รู ป แ บ บ ร ะ ห ว่ า ง กั น ใ น ภู มิ ภ า ค นี้  คื อ  ลั ก ษ ณ ะ
สถาปัตยกรรม เช่น การสร้างองค์ปรางค์เป็นประธาน
ของศาสนสถาน อย่างวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ล้วนแต่
ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากกัมพูชา แต่เนื่องจากการ
สร้างศาสนาสถานของกัมพูชาตามแนวคิดฮินดูไม่สอดรับ
กับความเช่ือของกรุงศรีอยุธยา จึงมีการปรับความเช่ือ

แบบพุทธศาสนาน าพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในองค์
ปรางค์แทนที่จะเป็นการสถิตของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 
เป็นต้น 

ในเรื่องความเป็นอยู่ ลักษณะสังคมแบบชาวน้ าและ
ความเป็นอยู่ เรียบง่ายอันเรียบง่าย แต่ทว่าสามารถ
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทั้งการแต่งกาย 
การสร้างบ้านเรือน ส ารับกับข้าว ยกตัวอย่างเช่น ส ารับ
กับข้าว ชาวสยามบริโภคอาหารอย่างง่าย ประกอบด้วย 
ปลา ข้าว ผัก และไข่ไก่ [23] ผ่านกรรมวิธีในการปรุง เช่น 
ปิ้ ง ย่าง ต้ม แกง เป็นต้น แต่ เมื่อมีการเข้ามาของ
ชาวต่างชาติ ชาวพระนครศรีอยุธยารู้จักและคุ้นเคยกับ
อาหาร ขนม เครื่องปรุงรส พืชพรรณ เครื่องเทศ และ
เครื่องดื่ม (กาแฟ โกโก้ ไวน์ เบียร์ สาเก) น าเข้าจาก
ชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบอาหารที่ใช้
กะทิและเครื่องเทศเป็นอิทธิพลจากอินเดีย การใช้ไข่เป็น
องค์กอบส าคัญของการท าอาหารหวาน (ขนมตระกูล
ทอง) เป็นอิทธิพลของโปรตุ เกส การใช้กระทะเป็น
อุปกรณ์ประกอบอาหารผัด ทอด ล้วนต้องน าเข้าจาก
เมืองจีน ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยามีความหลากหลายในการ
กินอยู่ รวมถึงความนิยมในการอุปโภค บริโภคสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วย 

แม้ว่าในปัจจุบัน อิทธิพลวัฒนธรรมจากกรุงศรี
อยุธยาจะส่งผลต่อรูปแบบและวัฒนธรรม แต่ด้วยบริบท
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ผันแปร
ตามยุคสมัย ชาวไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ
อิทธิพลวัฒนธรรมนั้นๆ ได้ ท้ังในสมัยอาณานิคมตะวันตก
หรือแม้กระทั่งในสังคมร่วมสมัยที่หามีมหาอ านาจใด
บังคับให้ยอมรับในรสนิยม แต่มหาชนชาวไทยยอม
ศิโรราบต่อรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมนั้นอย่างยินดี 
ภาพสะท้อนนี้ไม่แตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ชน
ช้ันสูงจ านวนไม่น้อยที่นิยมใช้สินค้าฟุ่มเฟือยน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และยังส่งผ่านรสนิยมนั้นสู่กันและกันใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นสากลตามอย่างตะวันตก เช่น 
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การแต่งกาย ดนตรี อาหารการกิน และรสนิยมการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างไร้ทิศทาง การส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจในลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจส่งผลให้เกิดส านึก
ทางวัฒนธรรมร่วมที่ด าเนินมาอย่างยาวนาน ส านึกรวมใน
ความเหมือนนี้เองจะย้ าเตือนถึงภาพแห่งสายสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม น าไปสู่การสร้างร่วมมือในด้านอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

สรุป 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคที่ประชาคม

โลกจับตามองทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ความ
น่าสนใจ คือ การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกเป็น “สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN” 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีหมุดหมายในการสร้าง
ความร่วมมือและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในระดับภูมิภาค สร้างอ านาจการเจรจา 
ต่อรอง ป้องกันการแทรกแซงจากมหาอ านาจโลก 
ประชาคมอาเซียนจะมีผลโดยสมบูรณ์ ในวันที่  31 
ธันวาคม 2558 ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนของไทย 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึ้นมาอย่าง
ยาวนานแล้วผ่านเครือข่ายทางการค้าในภาคพื้นทวีปและ
ภาคพื้นสมุทร น าไปสู่รูปแบบการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา   

ในอดีตกรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรที่มีศักยภาพทาง
การเมืองและความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ด้วยสภาพที่ตั้ง
ระหว่างสองฝั่งสมุทร และยังเป็นศูนย์กลางของภาคพื้น
ทวีป ส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจส่งผลอาณาจักรพม่าต้องการขยายอ านาจมายัง
กรุงศรีอยุธยา น าไปสู่การแสวงหาหาร่วมมือเพื่อป้องกัน
การรุนรานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าไชย

เชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ส าหรับกลุ่มชนชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยา มีรูปแบบ
การเดินทางเข้ามาพ านักด้วยเหตุผลหลัก คือ การกวาด
ต้อนเชลย และการขอพึ่งพระบรมโพธิ์สมภาร อันส่งผล
ต่อเศรษฐกิจการค้าของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งแต่เดิมนั้นได้มี
การติดต่อท าการค้าระหว่างกันอยู่ก่อนแล้ว เมื่อราช
ส า นั ก อยุ ธ ย า ไ ด้ อนุญ าต ให้ มี ก า รตั้ ง ถิ่ น ฐ าน  ไ ด้
พระราชทานที่ดินให้ตั้งชุมชน ส่งผลให้ลักษณะสังคมกรุง
ศรีอยุธยามีลักษณะ “ความเป็นสังคมนานาชาติ ” 
ชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยาได้ท าการผลิต การค้า และ
การใช้แรงงานในอาณาจักร เช่น แขกมลายูแล่นเรือ
บรรทุกของมาขาย ชาวมอญมาเป็นแรงงานในภาคเกษตร
และท าการค้า กลายเป็นภาพสะท้อนแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากชาวต่างชาติในกรุงศรีอยุธยา ความ
เป็นสังคมนานาชาติยังส่งผลให้เกิดการหล่อหลอมทาง
สังคมและวัฒนธรรม เกิดลักษณะร่วมทางวัฒนธรรม การ
ไหลบ่าของวัฒนธรรม จากอินเดียและจีน อันเป็นผลจาก
สภาพที่ตั้ง แต่ดูเหมือนว่าอิทธิพลอินเดียจะมีความโดด
เด่ นที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคนี้  เ ห็ น ได้ จ า กหลั กฐ านทา ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สัมพันธ์กับการค้า การเผย
แผ่ศาสนาศาสนา ซึ่งมีการรับและปรับเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับกรุงศรีอยุธยาถือเป็นภาพสะท้อนแห่งความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม แต่
สามารถการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แม้ว่าประชาคม
อาเซียนจะเป็นประดิษฐ์กรรมของโลกสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 บนพื้นฐานของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่น
ของของภูมิภาคนี้ไว้ แต่รอยต่อการด าเนินความสัมพันธ์
ระหว่างกันเกิดขึ้นมาช้านาน แม้บริบทเรื่องความเป็นรัฐ
ชาติจะแตกต่างโดยมีเขตแดนมาก ากับ ถึงกระนั้นการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรได้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือระหว่างอาณาจักรใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
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จะส่งผลให้เกิดการเรยีนรู้ถึงความล้มเหลว ความส าเร็จใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน กลายเป็นบทเรียนใน
การด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง
สร้างสรรค์ 
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