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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั ทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นศึ กษาเรื่ องราวเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
อยุธยากับเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี พ.ศ. 2133–2310 ซึ่ งการศึกษาวิจยั นี้ ใช้วธิ ี การทางประวัติศาสตร์ โดยค้นคว้า
จากเอกสารเป็ นหลัก ผลจากการวิจยั พบว่า เมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัฐโบราณใน
แถบพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา เมืองทั้งสองตั้งอยูช่ ายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของสยาม ต่อมาเมืองทั้งสองตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกรุ งศรี อยุธยา เมืองทั้งสองมีความสาคัญมากขึ้นในฐานะเมือง
ท่าของกรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่พทุ ธศตวรรษที่ 21 ความสาคัญทางการค้าทาให้หวั เมืองท่าอย่างมะริ ดและตะนาวศรี กลายเป็ น
ชนวนสงครามระหว่างอยุธยากับพม่าหลายครั้ง จนมาถึงในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2133
การค้าทางทะเลด้านตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี ได้รับการฟื้ นฟูอีกครั้งและ
มีการค้าขายกับชาวต่างชาติที่เดิ นทางมาจากมหาสมุทรอินเดี ย แต่อย่างไรก็ตามในสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ.
2231-2310)ความสัมพันธ์ทางการค้าของเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี ที่มีต่ออยุธยาเริ่ มซบเซาลง เนื่องด้วยปั จจัยหลาย
ด้าน ส่ ง ผลให้ เมื อ งมะริ ด และเมื อ งตะนาวศรี ถู ก ลดบทบาทความส าคัญ ต่ อ อยุธ ยาลงไปจนกระทั่งถึ ง พ.ศ. 2310
ความสัมพันธ์ของเมืองท่าทั้งสองที่มีต่ออยุธยาจึงสิ้นสุดลง
ABSTRACT
This historic thesis is dedicated on the trading relationship between Ayuthaya Kingdom and Mergui Tenasserim from 1590 to 1767. Researched from the variously ancient documents and studied by the historical
method, this work summarized that Mergui and Tenasserim had been corresponded with ancient states in Southeast
Asia before the establishing of Ayuthaya. Those significant ports positioned on the west shore of Siam, which will
control those since 15th century. The important role of the ports such Mergui and Tenasserim became the cause of
many battles between Siam and Myanmar. Since the king Naresuan reign, in 1590, the trading of the western Indian
Ocean was flourish. Although the trade of Mergui and Tenasserim was flourishing among the innumerable foreigner
who came from Indian ocean, the important role of trading between Mergui- Tenasserim and Ayuthaya was
decreased by many reasons in the reign of Ban Phu Luang dynasty (1688- 1767). This effect was the origin of the
Mergui-Tenasserim demoting trading relative role with Ayuthaya and precipitously faded away around 1767.
คาสาคัญ: ประวัติศาสตร์อยุธยา เมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี
Keywords: Ayuthaya Historical, Mergui – Tenasserim
 นิ สิตบัณฑิตศึ กษา หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประวัติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ ข อง

บทนา
ดิ น แ ด น เอ เชี ย ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง ใ ต้ มี
ความสาคัญ ทางการค้ามานานกว่าสองพัน ปี แล้ว ดัง
พบหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่าดินแดนภายในภูมิภาคนี้
มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างกัน และ
ทาการค้าภายนอกภูมิภาคกับดินแดนฝั่งตะวันตกและ
ตะวันออกอย่างต่อเนื่องยาวนานนับพันปี
โดยการค้ากับภายนอกภูมิภาคมีมายาวนาน
โดยเฉพาะช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 20 - 24 (รี ด, 2548:
11) เมืองการค้าสาคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้มีหลายแห่ง เช่น พนมเปญ ฮอยอัน อยุธยา และเรื่ อย
ยาวไปถึ ง ดิ น แดนในแหลมมลายู จนถึ ง หมู่ เ กาะ
อิ น โดนี เซี ยในปั จจุ บั น ไปยัง หมู่ เกาะฟิ ลิ ป ปิ นส์
สาหรับ การค้าภายนอกนั้นดิ น แดนที่ มีการทาการค้า
ร่ วมกันจากฝั่ งตะวันออก ได้แก่ จี น เกาหลี ญี่ ปุ่น ริ ว
กิ ว และหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลจี นใต้ ส่ วนพ่อค้าจาก
ดิ น แดนฝั่ งตะวัน ตกที่ ม าทางมหาสมุ ท รอิ น เดี ย เช่ น
อินเดีย ลังกา เปอร์เซีย และชาวอาหรับ เป็ นต้น
สาหรับกรุ งศรี อยุธยานั้นเป็ นเมืองการค้าที่ มี
ความส าคัญ ในส่ ว นที่ เป็ นจุ ด ขนส่ ง สิ น ค้า จากทาง
ตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันมายังเมืองท่าทางตะวันออก
ฝั่งอ่าวไทยโดยไม่ตอ้ งอ้อมแหลมมลายูและหลีกเลี่ยง
โจรสลัด ในบริ เวณดังกล่ าวอี ก ด้ว ย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยามี
เมืองมะริ ดและตะนาวศรี เป็ นจุดขนส่ งสิ นค้าที่ สาคัญ
ทางตะวัน ตกของตน ดั ง นั้ นเมื อ งมะริ ดและเมื อ ง
ตะนาวศรี จึงเป็ นเมื องที่ มีความสัมพัน ธ์กับอยุธยามา
อย่างยาวนาน ด้วยความส าคัญ ดังกล่ าวผูว้ ิจัยจึ งเน้น
ศึกษาปั จจัยและลักษณะที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า
ของเมื อ งมะริ ด และตะนาวศรี กับ อาณาจัก รอยุธ ยา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษ าถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าของเมืองมะริ ดและตะนาวศรี
กับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310
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เมื อ งมะริ ดและเมื อ งตะนาวศรี กับ อาณาจัก รอยุธยา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310
วิธีดาเนินการวิจยั วิธีการศึกษาค้นคว้ า
ในการศึ กษาเรื่ องความสัมพัน ธ์ทางการค้า
ระหว่างอยุธยากับเมืองมะริ ดและตะนาวศรี น้ ี เป็ นการ
วิ จั ย ที่ ใช้ วิ ธี การท างป ระวั ติ ศาส ตร์ (Historical
Approach) โดยค้น คว้าจากเอกสารชั้น ต้น (Primary
Sources) คื อ เอกสารร่ ว มสมัย ของอยุธยารวมไปถึ ง
เอกสารเอกสารต่ างชาติ ที่ รับ ได้รั บ การแปลให้ เป็ น
ภาษาไทย เช่ นจดหมายเหตุของลาลูแบร์ บันทึ กของ
วันวลิต สาเภากษัตริ ยส์ ุ ลยั มานฯ เป็ นต้น นอกจากนี้
ยั ง มี เอ ก ส ารชั้ น ร อ ง(Secondary Sources) ไ ด้ แ ก่
งานวิจยั ต่างๆ หนังสื อ บทความ วิทยานิ พนธ์ ที่มีความ
เกี่ ย วข้อ งกั บ งานเขี ย นทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ มี ก าร
วิเคราะห์ เรื่ องราวที่ เกี่ ยวข้องกับอยุธยาเพื่อใช้ในการ
ประกอบการศึ ก ษาในงานวิจัยนี้ แล้วน าเสนอข้อ มู ล
เหล่ า นี้ โดยใช้ ก ารอธิ บ ายเป็ น ลัก ษณะพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล
เมื อ ง ม ะ ริ ด แ ล ะ เมื อ ง ต ะ น า ว ศ รี มี
ความสัมพัน ธ์ท างการค้ากับ รั ฐโบราณในแถบพื้ น ที่
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มาตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุ ง
ศรี อยุธยา (หม่องทินอ่อง, 2549: 27) เมืองทั้งสองตั้งอยู่
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสยาม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
อ่าวเมาะตะมะหรื อ อ่าวมะตะบัน (Mataban) ที่ ท อด
ยาวติดกับอ่าวเบงกอลทางตอนเหนื อทางมหาสมุทร
อินเดียและขนานไปกับชายฝั่งโคโรเมนเดลที่ต้ งั อยูบ่ น
ชายฝั่ ง ทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องอิ น เดี ย ทั้ง ยัง
สามารถเชื่ อ มโยงไปถึ ง กลุ่ ม ดิ น แดนเปอร์ เซี ย และ
อาหรับ ดังนั้นน่ านน้ าบริ เวณนี้ จึงมีความสัมพันธ์ทาง
การค้าต่ออยุธยาในระยะต่อมา
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แผนทีแ่ สดง เส้นทางเดินเรื อค้าขายในเอเชียในพุทธ
ศตวรรษที่ 22 – 23
ที่มา: จุฬิศพงศ์ (2544: 27)
รั ช สมัย พ่ อ ขุ น รามค าแหงมหาราชแห่ ง
อาณาจักรสุ โขทัย (ครองราชย์ พ.ศ. 1820-1841) เมือง
มะริ ดและเมืองตะนาวศรี เป็ นเมืองในกลุ่มอาณาจักร
มอญ ซึ่ งในสมั ย พระเจ้ า ฟ้ ารั่ ว (มะกะโท) แห่ ง
อาณ าจั ก รมอญ นั้ น ได้ มี ความสั ม พั น ธ์ อ ั น ดี กั บ
อาณาจัก รสุ โ ขทัย เพราะระบบเครื อ ญาติ ที่ ส ร้ า งขึ้ น
(ฮอลล์ , 2549: 170) โดยพระเจ้า ฟ้ า รั่ ว มี ฐ านะเป็ น
ลูกเขยของพ่อขุน รามคาแหงมหาราช ความสัมพัน ธ์
ดังกล่ าวท าให้ อ าณาจัก รสุ โขทัย มี อิ ท ธิ พ ลเหนื อ หั ว
เมืองมอญแถบเมาะตะมะ (หม่องทิ นอ่อง, 2549: 4950) รวมถึงเมืองมะริ ดและตะนาวศรี

แผนทีแ่ สดง ความทอดยาวติดระหว่างอ่าวเบงกอล
กับอ่าวเมาะตะมะหรื อ อ่าวมะตะบัน
(Mataban)
ที่มา: ฮอลล์ (2549)
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ช่ วงปลายพุ ทธศตวรรษที่ 19 อยุธยาขยาย
อาณาเขตปกครองครอบคลุ ม เมื องท่ าริ มฝั่ งทะเล
ตะวั น ตก พ ระราชพ งศาวดารกรุ งสยามฉ บั บ
บริ ติชมิวเซี ยม กล่าวว่า เมื่อแรกสถาปนา อยุธยามีเมื อง
ประเทศราช 16 เมือง รวมถึงเมืองตะนาวศรี ทวาย เมาะ
ตะมะ และเมาะล าเลิ ง (กรมศิ ลปากร, 2507: 7) เมื อ ง
เหล่ า นี้ เป็ นเมื อ งส าคั ญ บริ เวณอ่ า วเมาะตะมะ ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับเมืองท่าในเขตอ่าวเบงกอล (The Institute of
Asian Studies[IAS], 1998: 1) สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความ
พยายามขยายอิทธิ พลของอาณาจักรอยุธยาสู่ ชายฝั่งทะเล
อ่าวเบงกอล ส่ งผลให้การค้าต่างประเทศของอยุธยาด้าน
ตะวันตกมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น และยังทาให้ชาวต่างชาติ
จากภู มิ ภ าคทางด้านฝั่ งตะวัน ตกของสยาม เช่ น ชาว
อิ นเดี ย ชาวเปอร์ เซี ย ชาวอาหรั บเข้ามาค้าขายเพิ่ มมาก
ขึ้นอีกด้วย (IAS, 1998: 60)
เมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี มีความสาคัญ
มากขึ้ นในฐานะเมื องท่ าของกรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่พุ ทธ
ศตวรรษที่ 21 หลังจากอยุธยาต้องสู ญเสี ยอิทธิ พลเหนื อ
เมื องมะละกาไปในรั ชสมัยสมเด็ จพระรามาธิ บดี ที่ 2
(พ.ศ. 2034-2072) (Cortesoa, 1990: 108) รวมถึ ง การที่
โปรตุ เกสเข้ายึ ดเมื องมะละกา เมื่ อ พ.ศ. 2054 สาเหตุ
ดังกล่าวทาให้อยุธยาต้องพยายามหาเมืองท่าที่ ต้ งั อยูฝ่ ่ั ง
ทะเลอันดามันบริ เวณอ่ าวเบงกอล เพื่ อน าอยุธยาเข้าสู่
ตลาดการค้าที่คึกคักบริ เวณอ่าว เบงกอลแทนที่เมืองมะ
ละกา เมื องมะริ ดและตะนาวศรี น้ ันสามารถเชื่ อมโยง
อยุธยาเข้าสู่ ตลาดการค้าในอ่าว เบงกอลได้ อยุธยาจึงให้
ความสาคัญกับเมืองมะริ ดและตะนาวศรี เพื่อที่จะใช้เป็ น
เส้ นทางการค้าของอยุธยาในด้านตะวันตก ซึ่ งปั จจัย
เหล่านี้ ได้ทาให้เมืองมะริ ดและตะนาวศรี ทวีความสาคัญ
มากขึ้ นตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 21 ในฐานะเมื องท่ าคน
กลางระหว่างตลาดการค้าในอ่าวเบงกอลและอยุธยา
ด้วยที่ ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และเหตุผลจากการ
สู ญเสี ยอิทธิ พลของอยุธยาในเมืองมะละกาดังที่กล่าวมา
เป็ นปั จจัยที่ มี ผลต่ อความสัมพันธ์ ทางการค้าระหว่าง
อยุธยากับเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี ในช่วงพุทธ

HMO1-4
ศตวรรษที่ 21-23 ที่ มี ก ารขยายตัว มากขึ้ น เนื่ อ งจาก
เมื อ งทั้ งสองเป็ นเมื อ งส าคัญ ด้ า นการค้า ทางทะเล
บริ เวณด้านตะวัน ตก โดยเป็ นเส้ น ทางค้าขายของ
เฉพาะพ่อ ค้ามุ ส ลิ ม อย่าง ชาวอาหรั บ เปอร์ เซี ย และ
อินเดียที่เคยมีบทบาทต่อการค้านานาชาติในภูมิภาคนี้
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 และการเดินทางของชาว
ยุโรปที่เข้ามาถึงมหาสมุทรอินเดียในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 21 (Nyein, 1998: 60) ทาให้มีการแลกเปลี่ยน นาเข้า
และส่งออกสิ นค้าภายในอาณาจักรอยุธยา
ด้วยความสาคัญ ทางการค้าทาให้ หัวเมื อ ง
ท่าอย่างมะริ ดและตะนาวศรี กลายเป็ นชนวนสงคราม
ระหว่างอยุธยากับพม่าหลายครั้ง เช่น กรณี พม่ายกทัพ
ไปตีเมืองเชียงกรานซึ่งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูท่ างตอนเหนื อ
ของเมาะตะมะเมื่ อ พ.ศ. 2061 (สุ เนตร, 2554: 148)
ส่ งผลให้อาณาจักรอยุธยาสู ญเสี ยอานาจและอิทธิ พล
เหนื อเมื องทวายแก่พม่า เป็ นต้น และในที่ สุดกรุ งศรี
อยุธยาต้องเสี ยดินแดนเมืองมะริ ดและตะนาวศรี ให้กบั
พม่าใน พ.ศ.2112 หรื อในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง
(พ.ศ. 2034-2231) โดยแรงผลักดันสาคัญสองประการ
ที่ มี ผ ลท าให้ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอยุธ ยากับ เมื อ ง
มะริ ดและตะนาวศรี ลดลงได้แก่การขยายตัวทางการค้า
ของอาณาจัก รอยุธ ยาทางด้านฝั่ งตะวัน ตกเริ่ ม ลดลง
เนื่ องจากสงครามแย่งดิ นแดนระหว่างสยามและพม่า
อีกประการหนึ่ง คือการขยายอานาจของราชวงศ์ตองอู
เข้ามาในกรุ งศรี อยุธยา ในสมัยพระเจ้าตะเบ็ง ชเวตี้
แห่ งราชวงศ์ตองอู (พ.ศ.2074 - 2093)จนมาถึงในสมัย
ของพระเจ้าบุเรงนอง(พ.ศ.2094 - 2124) ทาให้กรุ งศรี
อยุธยาต้อ งเสี ยกรุ ง ศรี อ ยุธยาครั้ งที่ 1 ใน พ.ศ. 2112
และส่ งผลทาให้ความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมือง
ระหว่างอยุธยากับมะริ ดตะนาวศรี หยุดชะงัก สาเหตุ
สองประการดังกล่าวส่ งผลกระทบต่ออยุธยาเป็ นอย่าง
มากทั้งในด้านการเมื อ งและความสั ม พัน ธ์ ท างด้า น
การค้าระหว่างประเทศที่ มีเมื องมะริ ดและตะนาวศรี
เป็ นเมื อ งท่ าสาคัญ ต่ อมาเมื่ อ กรุ งศรี อ ยุธยาประกาศ
อิสรภาพใน พ.ศ. 2127 จึงพัฒนาการปกครองภายใน
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อาณาจัก รเพื่ อ ดู แ ลควบคุ ม หั ว เมื อ งของอาณาจัก ร
อยุธยาให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมืองท่า ต่าง ๆ ที่ มี
ความสาคัญทางการค้าต่อกรุ งศรี อยุธยารวมไปถึงเมือง
มะริ ดและตะนาวศรี อีกด้วย (ภมรี , 2553: 120)
การค้า ทางทะเลด้ า นตะวัน ตกของอ่ า ว
เบงกอลจนถึงมหาสมุทรอินเดียได้รับการฟื้ นฟูอีกครั้ง
ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.
2133-2148) ซึ่ งเป็ นช่ ว งเวลาของการฟื้ นฟู บู ร ณะ
ราชอาณาจัก รให้ ก ลับ มาเป็ นปกติ อี ก ครั้ งหลัง จาก
สู ญเสี ยกาลังคน ทรัพย์สินและดินแดนไปในสงคราม
เสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 1 แม้การปกครองอาณาจักร
ของพระองค์จะเน้นด้านการทหาร และการขยายพระ
ราชอาณาเขต แต่การฟื้ นฟูเศรษฐกิ จก็มีความส าคัญ
มากเช่ น กัน การยึด ครองเมื อ งท่ า อย่างทวาย มะริ ด
และตะนาวศรี ให้กลับมาอยู่ในพระราชอานาจได้อีก
ครั้งในสมัยนี้ ช่วยให้สยามมีเส้นทางส่ งออกสิ นค้าสู่ฝ่ัง
ทะเลด้านตะวัน ตก ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ช่ วยส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิจของอยุธยาให้ฟ้ื นตัว บันทึกของชาวฮอลันดา
ที่เขียนขึ้นใน พ.ศ. 2160 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม (พ.ศ. 2154-2171) (กรมศิลปากร, 2513: 8889) กล่าวว่ามีพ่อค้าเมืองดาบุล (Dabulders) ในอินเดีย
ตะวันตกนาสิ นค้าจากชายฝั่งโคโรเมนเดลเข้ามาขายที่
ตะนาวศรี ทั้งยังรับซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง ประกอบด้วย
กายาน ยางไม้ ถ้วยชาม สิ น ค้าหัตถกรรม ไม้ฝาง ไม้
ชนิ ด ต่ างๆของสยาม รวมทั้งซื้ อ ดี บุ ก จากตะนาวศรี
เป็ นต้น
ความเป็ นเมืองท่าของเมืองมะริ ดและเมือง
ตะนาวศรี มี ความส าคัญ มากขึ้ น ในสมัยสมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ที่ มีชาวต่างชาติ
เข้ามาทาการติดต่อทางการทูตและค้าขายเป็ นจานวน
มาก (กรมศิ ลปากร, 2512: 280) เช่ น ชาวอิ ห ร่ าน ใน
บั น ทึ ก “ส าเภากษัต ริ ย์สุ ล ัย มาน” สะท้ อ นให้ เห็ น
ความสาคัญของเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี กบั การ
เข้ามาของชาวมุสลิ ม ที่ มาจากทางมหาสมุท รอิ นเดี ย
เพื่ อ ท าการค้าขายในสยาม (ศู น ย์ว ฒ
ั นธรรมสถาน

HMO1-5
เอกอัค รราชทู ต สาธารณรั ฐ อิ สลามแห่ งอิ ห ร่ านแห่ ง
ประเทศไทย, 2546) หรื อชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในสยาม
ครั้งแรกใน พ.ศ. 2205 โดยเดินทางผ่านเมืองมะริ ดและ
เมืองตะนาวศรี เข้ามาในกรุ งศรี อยุธยา และส่ งราชทูต
มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อ ขออนุญาต
จัดตั้งสถานี การค้าที่อยุธยา (กรมศิลปากร, 2525: 20010)
นอกจากนี้แล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ได้แต่งตั้งเจ้าเมื องที่ เป็ นชาวต่างชาติ เข้าไปปกครอง
เมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี โดยเฉพาะพ่อค้ามุสลิม
อย่างชาวอาหรับ เปอร์ เซี ย อินเดี ยและกลุ่มชาวมุสลิม
อิ น โด-อิ ห ร่ า น (จุ ฬิ ศ พงศ์ , 2544ก: 30-36) พร้ อ มกับ
พระราชทานต าแหน่ ง เป็ นออกพระศรี เนาวรั ต น์
(จุ ฬิ ศ พงศ์ , 2544ข: 71) ให้ กับ ชาวต่ า งชาติ ที่ เข้า ไป
ปกครองเมื อ งทั้ งสอง จะเห็ น ได้ ว่า กษัต ริ ย ์อ ยุธ ยา
พยายามปกครองเมื องมะริ ดและเมืองตะนาวศรี รวม
ไปถึ งเมืองท่าในเขตบริ เวณอ่าวเบงกอลและทะเลฝั่ ง
อันดามัน เพื่อคงผลประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจไว้ให้กบั
กรุ งศรี อยุธยา
อย่า งไรก็ ต าม ในสมัย ราชวงศ์ บ้ า นพลู
หลวง (พ.ศ. 2231-2310)ความสัมพันธ์ทางการค้าของ
เมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี ที่มีต่ออยุธยาเริ่ มซบเซา
ลง เนื่ อ งด้ว ยปั จ จัย หลายด้า นเช่ น ปั ญ หาการเมื อ ง
ภายในที่ สืบเนื่ องมาจากในสมัย สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชที่ มี ต่อ กลุ่ม ชาติ ต ะวัน ตก สงครามระหว่าง
พม่ากับสยามที่ ยงั คงมีอยูป่ ระปราย รวมไปถึงการค้า
เอกสารอ้ างอิง
กรมศิ ล ปากร. พระราชพงศาวดารกรุ ง สยาม จาก
ต้ น ฉ บั บ ที่ เป็ น ส ม บั ติ ข อ ง บ ริ ติ ช
มิ ว เซี ย ม ก รุ ง ล อ น ด อ น . พ ร ะ น ค ร :
สานักพิมพ์กา้ วหน้า; 2507.
________. บันทึ กเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม
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ของชาติ ตะวัน ตกที่ ป ระสบความสาเร็ จในการขยาย
เครื อข่ายการค้าในมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้เมืองท่า
ของสยามในเขตอ่าวเบงกอลรวมไปถึงเมืองมะริ ดและ
เมืองตะนาวศรี ถูกลดบทบาทความสาคัญต่ออยุธยาลง
ไปจนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2310 ความสัมพันธ์ของเมืองท่า
ทั้งสองที่มีต่ออยุธยาจึงสิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลาย
ของอาณาจักรอยุธยานัน่ เอง
สรุป
ความสั ม พัน ธ์ ข องเมื อ งมะริ ด และเมื อ ง
ตะนาวศรี กับ อาณาจัก รอยุธ ยา เป็ นยุท ธศาสตร์ ท าง
การค้าทางทะเลบริ เวณด้านตะวันตกในสมัยอาณาจักร
อยุธยาในช่วง พ.ศ. 2127-2310 โดยพิจารณาถึงระบบ
การค้า อันมีผลต่อความสัมพันธ์ของอาณาจักรอยุธยา
และหั ว เมื อ งมอญอย่างมะริ ด และตะนาวศรี ทั้งยัง
พิจารณาถึงรู ปแบบ แนวทาง และความเปลี่ยนแปลง
ของความสัมพันธ์ภายในอาณาจักรอีกด้วย เป็ นผลให้
ความสัมพัน ธ์ทางการการค้าระหว่างอยุธยากับ เมื อง
มะริ ดและตะนาวศรี มี ความสาคัญ ต่อเศรษฐกิ จของ
อยุธยาและมีการค้าขายที่ คึกคักกับพ่อค้าชาวต่างชาติ
ทางด้านตะวัน ตกของอยุธ ยา จนท าให้ ร าชส านั ก
อยุ ธ ยาแต่ ง ตั้ งเจ้ า เมื อ งที่ เป็ นชาวต่ า งชาติ ทั้ งชาติ
ตะวันตกและกลุ่มชาวมุสลิม เพื่อทาให้การค้าในเมือง
มะริ ดและตะนาวศรี เป็ นไปอย่างราบรื่ น

2. แ ป ล โด ย สุ ภ รณ์ อั ศ วสั น โส ภ ณ .
พระนคร: กรมศิลปากร; 2512.
กรมศิ ล ปากร. บั น ทึ ก เรื่ อ งสั ม พัน ธไมตรี ร ะหว่ า ง
ประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่
17 เล่ม 4. แปลโดย สุ ภรณ์ อัศวสันโสภณ.
พระนคร: กรมศิลปากร; 2512.
________. เอกสารของฮอลัน ดา สมัยกรุ ง ศรี อ ยุธยา
พ .ศ . 2151-2163 แ ละ พ .ศ . 2167–2185.

HMO1-6
แปลโดย นั น ทา สุ ต กุ ล . พระนคร: กรม
ศิลปากร; 2513.
กรมศิ ล ปากร. 470 ปี แห่ งมิ ตรสัมพัน ธ์ระหว่างไทย
และโปรตุ เกส. แปลโดย นัน ทา ตัน ติ กุล .
พระนคร: กรมศิลปากร; 2528.
________. ราชาธิ ราช. กรุ งเทพฯ: สานักวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร; 2546.
ไกรฤกษ์ นานา. 500 ปี สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทยโปรตุเกส. กรุ งเทพฯ: มติชน; 2553.
ขวัญเมือง จันทโรจนี, บรรณาธิการ. เอกสารสัมมนา
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นภาคเหนือตอนล่าง.
พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2539.
คณะกรรมการอานวยการจัดงานฉลองสิ ริราชสมบัติ
ค รบ 50 ปี . ป ระ ชุ ม พ งศ าวด าร ฉ บั บ
กาญ จนาภิ เ ษกเล่ ม 1. กรุ งเทพฯ: กรม
ศิลปากร; 2542.
คอลลิส, เอ็ม. เอส. แซมมวล ไวท์ แห่งกรุ งสยาม. แปล
โดย เจริ ญ ไชยชนะ. พระนคร: เกษมบรรณ
กิจ; 2537.
จุพิศพงศ์ จุฬารัตน์. บทบาทของมุสลิมอินโด - อิหร่ าน
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