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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัทางประวติัศาสตร์ โดยเน้นศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่าง
อยธุยากบัเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี พ.ศ. 2133–2310  ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ีใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์  โดยคน้ควา้
จากเอกสารเป็นหลกั  ผลจากการวิจยัพบวา่ เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบัรัฐโบราณใน
แถบพ้ืนท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยธุยา  เมืองทั้งสองตั้งอยูช่ายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตก
ของสยาม   ต่อมาเมืองทั้งสองตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกรุงศรีอยธุยา เมืองทั้งสองมีความส าคญัมากข้ึนในฐานะเมือง
ท่าของกรุงศรีอยธุยาตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 21 ความส าคญัทางการคา้ท าใหห้วัเมืองท่าอยา่งมะริดและตะนาวศรีกลายเป็น
ชนวนสงครามระหวา่งอยธุยากบัพม่าหลายคร้ัง  จนมาถึงในสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้ึนครองราชย ์พ.ศ. 2133 
การคา้ทางทะเลดา้นตะวนัตกของมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีไดรั้บการฟ้ืนฟอีูกคร้ังและ
มีการคา้ขายกบัชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาจากมหาสมุทรอินเดีย  แต่อย่างไรก็ตามในสมยัราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 
2231-2310)ความสัมพนัธ์ทางการคา้ของเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีท่ีมีต่ออยธุยาเร่ิมซบเซาลง เน่ืองดว้ยปัจจยัหลาย
ด้าน ส่งผลให้เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีถูกลดบทบาทความส าคัญต่ออยุธยาลงไปจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2310 
ความสมัพนัธ์ของเมืองท่าทั้งสองท่ีมีต่ออยธุยาจึงส้ินสุดลง 

     

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. 
 
ค าส าคญั: ประวติัศาสตร์อยธุยา   เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี 
Keywords: Ayuthaya Historical, Mergui – Tenasserim 
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บทน า 
ดิ น แ ด น เอ เชี ย ต ะ วัน อ อ ก เฉี ย ง ใต้ มี

ความส าคญัทางการคา้มานานกว่าสองพนัปีแลว้ ดัง
พบหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีแสดงวา่ดินแดนภายในภูมิภาคน้ี
มีการติดต่อคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างกนั และ
ท าการคา้ภายนอกภูมิภาคกบัดินแดนฝ่ังตะวนัตกและ
ตะวนัออกอยา่งต่อเน่ืองยาวนานนบัพนัปี 

 โดยการคา้กบัภายนอกภูมิภาคมีมายาวนาน 
โดยเฉพาะช่วงเวลาพุทธศตวรรษท่ี 20 - 24 (รีด, 2548: 
11) เมืองการคา้ส าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตมี้หลายแห่ง เช่น พนมเปญ ฮอยอนั อยธุยา และเร่ือย
ยาวไปถึงดินแดนในแหลมมลายู จนถึงห มู่ เกาะ
อินโดนี เซียในปัจจุบัน  ไปยังห มู่ เกาะฟิ ลิปปินส์ 
ส าหรับการคา้ภายนอกนั้ นดินแดนท่ีมีการท าการค้า
ร่วมกนัจากฝ่ังตะวนัออก ไดแ้ก่ จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ริว
กิว และหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต ้ส่วนพ่อคา้จาก
ดินแดนฝ่ังตะวนัตกท่ีมาทางมหาสมุทรอินเดีย เช่น 
อินเดีย ลงักา เปอร์เซีย และชาวอาหรับ เป็นตน้  

ส าหรับกรุงศรีอยธุยานั้นเป็นเมืองการคา้ท่ีมี
ความส าคัญในส่วนท่ีเป็นจุดขนส่งสินค้าจากทาง
ตะวนัตกฝ่ังทะเลอนัดามนัมายงัเมืองท่าทางตะวนัออก 
ฝ่ังอ่าวไทยโดยไม่ตอ้งออ้มแหลมมลายแูละหลีกเล่ียง
โจรสลัดในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย กรุงศรีอยุธยามี
เมืองมะริดและตะนาวศรีเป็นจุดขนส่งสินคา้ท่ีส าคญั
ทางตะวันตกของตน ดังนั้ นเมืองมะริดและเมือง
ตะนาวศรีจึงเป็นเมืองท่ีมีความสัมพนัธ์กับอยุธยามา
อย่างยาวนาน ด้วยความส าคัญดังกล่าวผูว้ิจัยจึงเน้น
ศึกษาปัจจยัและลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์ทางการคา้ 
ของเมืองมะริดและตะนาวศรีกับอาณาจักรอยุธยา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ

ความสัมพนัธ์ทางการคา้ของเมืองมะริดและตะนาวศรี

กบัอาณาจกัรอยธุยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310 

2. เพื่อศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของ

เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี กับอาณาจักรอยุธยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133-2310 

วธีิด าเนินการวจิยัวธีิการศึกษาค้นคว้า 
ในการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ทางการค้า

ระหวา่งอยธุยากบัเมืองมะริดและตะนาวศรีน้ีเป็นการ
วิจัย ท่ี ใช้วิ ธี ก ารท างป ระวัติ ศ าสต ร์   (Historical 
Approach) โดยค้นควา้จากเอกสารชั้ นต้น (Primary 
Sources) คือ เอกสารร่วมสมัยของอยุธยารวมไปถึง
เอกสารเอกสารต่างชาติท่ีรับได้รับการแปลให้เป็น
ภาษาไทย เช่นจดหมายเหตุของลาลูแบร์ บันทึกของ
วนัวลิต  ส าเภากษตัริยสุ์ลยัมานฯ เป็นตน้   นอกจากน้ี
ย ัง มี เอ กส ารชั้ น รอ ง (Secondary Sources) ได้ แ ก่ 
งานวจิยัต่างๆ หนงัสือ บทความ วทิยานิพนธ์ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับงานเขียนทางประวัติศาสตร์ท่ี มีการ
วิเคราะห์เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัอยุธยาเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการศึกษาในงานวิจัยน้ีแล้วน าเสนอขอ้มูล
เหล่าน้ี  โดยใช้การอธิบายเป็น ลักษณะพรรณนา
วเิคราะห์ (Analytical Description) 
 
ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 เ มื อ ง ม ะ ริ ด แ ล ะ เมื อ ง ต ะ น า ว ศ รี มี
ความสัมพนัธ์ทางการคา้กับรัฐโบราณในแถบพ้ืนท่ี
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุง
ศรีอยธุยา (หม่องทินอ่อง, 2549: 27) เมืองทั้งสองตั้งอยู่
ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของสยาม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
อ่าวเมาะตะมะหรือ อ่าวมะตะบัน (Mataban) ท่ีทอด
ยาวติดกับอ่าวเบงกอลทางตอนเหนือทางมหาสมุทร
อินเดียและขนานไปกบัชายฝ่ังโคโรเมนเดลท่ีตั้งอยูบ่น
ชายฝ่ังทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของอินเดีย ทั้ งยงั
สามารถเช่ือมโยงไปถึงกลุ่มดินแดนเปอร์เซียและ
อาหรับ ดงันั้นน่านน ้ าบริเวณน้ีจึงมีความสัมพนัธ์ทาง
การคา้ต่ออยธุยาในระยะต่อมา 
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แผนทีแ่สดง   เสน้ทางเดินเรือคา้ขายในเอเชียในพทุธ

ศตวรรษท่ี 22 – 23 
ท่ีมา: จุฬิศพงศ ์(2544: 27) 

 

 รัชสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชแห่ง
อาณาจกัรสุโขทยั (ครองราชย ์พ.ศ. 1820-1841) เมือง
มะริดและเมืองตะนาวศรีเป็นเมืองในกลุ่มอาณาจกัร
มอญ   ซ่ึงในสมัยพระเจ้าฟ้ าร่ัว (มะกะโท) แห่ ง
อาณาจักรมอญนั้ น ได้ มี ความสัมพัน ธ์อัน ดีกับ
อาณาจักรสุโขทัยเพราะระบบเครือญาติท่ีสร้างข้ึน 
(ฮอลล์, 2549 : 170) โดยพระเจ้าฟ้าร่ัวมีฐานะเป็น
ลูกเขยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ความสัมพนัธ์
ดังกล่าวท าให้อาณาจักรสุโขทัยมีอิทธิพลเหนือหัว
เมืองมอญแถบเมาะตะมะ (หม่องทินอ่อง, 2549: 49-
50) รวมถึงเมืองมะริดและตะนาวศรี 

 
 

แผนทีแ่สดง   ความทอดยาวติดระหวา่งอ่าวเบงกอล
กบัอ่าวเมาะตะมะหรือ อ่าวมะตะบนั 
(Mataban)  

ท่ีมา:  ฮอลล ์(2549) 
 

 ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 อยุธยาขยาย
อาณาเขตปกครองครอบคลุมเมืองท่ าริมฝ่ั งทะเล 
ตะวัน ตก   พ ระราชพงศาวดารก รุ งสยามฉบั บ                 
บริติชมิวเซียม กล่าวว่า เม่ือแรกสถาปนา อยุธยามีเมือง
ประเทศราช 16 เมือง รวมถึงเมืองตะนาวศรี ทวาย  เมาะ
ตะมะ และเมาะล าเลิง (กรมศิลปากร, 2507: 7) เมือง
เหล่าน้ี เป็นเมืองส าคัญบริ เวณอ่าวเมาะตะมะ ซ่ึ ง
เช่ือมโยงกบัเมืองท่าในเขตอ่าวเบงกอล (The Institute of 
Asian Studies[IAS], 1998: 1) สะท้อนให้ เห็นถึงความ
พยายามขยายอิทธิพลของอาณาจกัรอยธุยาสู่ชายฝ่ังทะเล
อ่าวเบงกอล ส่งผลให้การคา้ต่างประเทศของอยธุยาดา้น
ตะวนัตกมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน และยงัท าให้ชาวต่างชาติ
จากภูมิภาคทางด้านฝ่ังตะวนัตกของสยาม เช่น ชาว
อินเดีย ชาวเปอร์เซีย ชาวอาหรับเขา้มาคา้ขายเพ่ิมมาก
ข้ึนอีกดว้ย (IAS, 1998: 60)  

เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีมีความส าคญั
มากข้ึนในฐานะเมืองท่าของกรุงศรีอยุธยาตั้ งแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 หลงัจากอยธุยาตอ้งสูญเสียอิทธิพลเหนือ
เมืองมะละกาไปในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  2 
(พ.ศ. 2034-2072) (Cortesoa, 1990: 108) รวมถึงการท่ี
โปรตุเกสเข้ายึดเมืองมะละกา เม่ือ พ.ศ. 2054 สาเหตุ
ดงักล่าวท าให้อยุธยาตอ้งพยายามหาเมืองท่าท่ีตั้งอยูฝ่ั่ง
ทะเลอนัดามนับริเวณอ่าวเบงกอล เพ่ือน าอยุธยาเขา้สู่
ตลาดการคา้ท่ีคึกคกับริเวณอ่าว   เบงกอลแทนท่ีเมืองมะ
ละกา เมืองมะริดและตะนาวศรีนั้ นสามารถเช่ือมโยง
อยธุยาเขา้สู่ตลาดการคา้ในอ่าว  เบงกอลได ้อยธุยาจึงให้
ความส าคญักบัเมืองมะริดและตะนาวศรีเพ่ือท่ีจะใชเ้ป็น
เส้นทางการค้าของอยุธยาในด้านตะวนัตก ซ่ึงปัจจัย
เหล่าน้ีไดท้ าให้เมืองมะริดและตะนาวศรีทวีความส าคญั
มากข้ึนตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 ในฐานะเมืองท่าคน
กลางระหวา่งตลาดการคา้ในอ่าวเบงกอลและอยธุยา 

ดว้ยท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์และเหตุผลจากการ
สูญเสียอิทธิพลของอยธุยาในเมืองมะละกาดงัท่ีกล่าวมา 
เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
อยุธยากบัเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี ในช่วงพุทธ
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ศตวรรษท่ี  21-23 ท่ีมีการขยายตัวมากข้ึน เน่ืองจาก
เมืองทั้ งสองเป็นเมืองส าคัญด้านการค้าทางทะเล
บริเวณด้านตะวนัตก  โดยเป็นเส้นทางค้าขายของ
เฉพาะพ่อค้ามุสลิมอย่าง ชาวอาหรับ เปอร์เซีย และ
อินเดียท่ีเคยมีบทบาทต่อการคา้นานาชาติในภูมิภาคน้ี
ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 18-19 และการเดินทางของชาว
ยโุรปท่ีเขา้มาถึงมหาสมุทรอินเดียในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 21 (Nyein, 1998: 60) ท าให้มีการแลกเปล่ียน น าเขา้
และส่งออกสินคา้ภายในอาณาจกัรอยธุยา  

ด้วยความส าคญัทางการคา้ท าให้หัวเมือง
ท่าอย่างมะริดและตะนาวศรีกลายเป็นชนวนสงคราม
ระหวา่งอยธุยากบัพม่าหลายคร้ัง เช่น กรณีพม่ายกทพั
ไปตีเมืองเชียงกรานซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือ
ของเมาะตะมะเม่ือ พ.ศ. 2061 (สุเนตร, 2554: 148) 
ส่งผลให้อาณาจกัรอยุธยาสูญเสียอ านาจและอิทธิพล
เหนือเมืองทวายแก่พม่า เป็นตน้  และในท่ีสุดกรุงศรี
อยธุยาตอ้งเสียดินแดนเมืองมะริดและตะนาวศรีใหก้บั
พม่าใน พ.ศ.2112  หรือในช่วงสมยัอยุธยาตอนกลาง 
(พ.ศ. 2034-2231) โดยแรงผลกัดนัส าคญัสองประการ
ท่ีมีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมือง
มะริดและตะนาวศรีลดลงไดแ้ก่การขยายตวัทางการคา้
ของอาณาจักรอยุธยาทางด้านฝ่ังตะวนัตกเร่ิมลดลง
เน่ืองจากสงครามแย่งดินแดนระหว่างสยามและพม่า 
อีกประการหน่ึง คือการขยายอ านาจของราชวงศต์องอู
เขา้มาในกรุงศรีอยุธยา ในสมยัพระเจ้าตะเบ็ง  ชเวต้ี 
แห่งราชวงศ์ตองอู (พ.ศ.2074 - 2093)จนมาถึงในสมยั
ของพระเจา้บุเรงนอง(พ.ศ.2094 - 2124) ท าให้กรุงศรี
อยุธยาต้องเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1 ใน พ.ศ. 2112  
และส่งผลท าให้ความสมัพนัธ์ทางการคา้และการเมือง
ระหวา่งอยธุยากบัมะริดตะนาวศรีหยุดชะงกั  สาเหตุ
สองประการดงักล่าวส่งผลกระทบต่ออยธุยาเป็นอยา่ง
มากทั้ งในด้านการเมืองและความสัมพันธ์ทางด้าน
การคา้ระหว่างประเทศท่ีมีเมืองมะริดและตะนาวศรี 
เป็นเมืองท่าส าคญั ต่อมาเม่ือกรุงศรีอยุธยาประกาศ
อิสรภาพใน พ.ศ. 2127 จึงพฒันาการปกครองภายใน

อาณาจักรเพื่อดูแลควบคุมหัวเมืองของอาณาจักร
อยุธยาให้รัดกุมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเมืองท่า  ต่าง ๆ ท่ีมี
ความส าคญัทางการคา้ต่อกรุงศรีอยธุยารวมไปถึงเมือง
มะริดและตะนาวศรีอีกดว้ย (ภมรี, 2553: 120) 

การค้าทางทะเลด้านตะวันตกของอ่าว     
เบงกอลจนถึงมหาสมุทรอินเดียไดรั้บการฟ้ืนฟูอีกคร้ัง
ในสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครองราชย ์พ.ศ. 
2133-2148) ซ่ึ งเป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟู บูรณะ
ราชอาณาจักรให้กลับมาเป็นปกติอีกคร้ังหลังจาก
สูญเสียก าลงัคน ทรัพยสิ์นและดินแดนไปในสงคราม
เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 1  แมก้ารปกครองอาณาจกัร
ของพระองคจ์ะเน้นดา้นการทหาร และการขยายพระ
ราชอาณาเขต  แต่การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจก็มีความส าคญั
มากเช่นกัน  การยึดครองเมืองท่าอย่างทวาย มะริด 
และตะนาวศรี ให้กลบัมาอยู่ในพระราชอ านาจได้อีก
คร้ังในสมยัน้ีช่วยให้สยามมีเส้นทางส่งออกสินคา้สู่ฝ่ัง
ทะเลด้านตะวนัตก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจของอยธุยาใหฟ้ื้นตวั บนัทึกของชาวฮอลนัดา
ท่ีเขียนข้ึนใน พ.ศ. 2160 ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระเจา้
ทรงธรรม (พ.ศ. 2154-2171) (กรมศิลปากร, 2513: 88-
89) กล่าววา่มีพ่อคา้เมืองดาบุล (Dabulders)  ในอินเดีย
ตะวนัตกน าสินคา้จากชายฝ่ังโคโรเมนเดลเขา้มาขายท่ี
ตะนาวศรี  ทั้ งยงัรับซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ประกอบด้วย 
ก ายาน ยางไม้ ถว้ยชาม สินคา้หัตถกรรม ไมฝ้าง ไม้
ชนิดต่างๆของสยาม รวมทั้ งซ้ือดีบุกจากตะนาวศรี 
เป็นตน้ 

ความเป็นเมืองท่าของเมืองมะริดและเมือง
ตะนาวศรี มีความส าคัญมากข้ึนในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - 2231) ท่ีมีชาวต่างชาติ
เขา้มาท าการติดต่อทางการทูตและคา้ขายเป็นจ านวน
มาก (กรมศิลปากร, 2512: 280) เช่น ชาวอิหร่าน ใน
บันทึก “ส าเภากษัตริย์สุลัยมาน” สะท้อนให้ เห็น
ความส าคญัของเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีกบัการ
เขา้มาของชาวมุสลิม ท่ีมาจากทางมหาสมุทรอินเดีย
เพื่อท าการค้าขายในสยาม  (ศูนย์วฒันธรรมสถาน
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เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านแห่ง
ประเทศไทย, 2546) หรือชาวฝร่ังเศสท่ีเขา้มาในสยาม
คร้ังแรกใน พ.ศ. 2205 โดยเดินทางผา่นเมืองมะริดและ
เมืองตะนาวศรีเขา้มาในกรุงศรีอยธุยา  และส่งราชทูต
มาเขา้เฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อขออนุญาต
จดัตั้งสถานีการคา้ท่ีอยธุยา (กรมศิลปากร, 2525: 200-
10) 

นอกจากน้ีแลว้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ได้แต่งตั้ งเจ้าเมืองท่ีเป็นชาวต่างชาติเข้าไปปกครอง
เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี โดยเฉพาะพ่อคา้มุสลิม
อยา่งชาวอาหรับ เปอร์เซีย อินเดียและกลุ่มชาวมุสลิม
อินโด-อิหร่าน (จุฬิศพงศ์, 2544ก: 30-36) พร้อมกับ
พระราชทานต าแหน่งเป็นออกพระศรีเนาวรัตน์        
(จุฬิศพงศ์, 2544ข : 71) ให้กับชาวต่างชาติท่ี เข้าไป
ปกครองเมืองทั้ งสอง จะเห็นได้ว่ากษัตริย์อยุธยา
พยายามปกครองเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี รวม
ไปถึงเมืองท่าในเขตบริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลฝ่ัง
อนัดามนั เพื่อคงผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจไวใ้ห้กบั
กรุงศรีอยธุยา 

อย่างไรก็ตาม  ในสมัยราชวงศ์บ้านพลู
หลวง (พ.ศ. 2231-2310)ความสัมพนัธ์ทางการคา้ของ
เมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีท่ีมีต่ออยธุยาเร่ิมซบเซา
ลง เน่ืองด้วยปัจจัยหลายด้านเช่น ปัญหาการเมือง
ภายในท่ีสืบเน่ืองมาจากในสมยัสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชท่ีมีต่อกลุ่มชาติตะวนัตก  สงครามระหว่าง
พม่ากบัสยามท่ียงัคงมีอยูป่ระปราย  รวมไปถึงการคา้

ของชาติตะวนัตกท่ีประสบความส าเร็จในการขยาย
เครือข่ายการคา้ในมหาสมุทรอินเดีย  ส่งผลใหเ้มืองท่า
ของสยามในเขตอ่าวเบงกอลรวมไปถึงเมืองมะริดและ
เมืองตะนาวศรีถูกลดบทบาทความส าคญัต่ออยธุยาลง
ไปจนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2310 ความสมัพนัธ์ของเมืองท่า
ทั้งสองท่ีมีต่ออยธุยาจึงส้ินสุดลงพร้อมกบัการล่มสลาย
ของอาณาจกัรอยธุยานัน่เอง 

 
สรุป 
 ความสัมพันธ์ของเมืองมะริดและเมือง
ตะนาวศรีกับอาณาจักรอยุธยา เป็นยุทธศาสตร์ทาง
การคา้ทางทะเลบริเวณดา้นตะวนัตกในสมยัอาณาจกัร
อยธุยาในช่วง พ.ศ. 2127-2310  โดยพิจารณาถึงระบบ
การคา้ อนัมีผลต่อความสัมพนัธ์ของอาณาจกัรอยธุยา
และหัวเมืองมอญอย่างมะริดและตะนาวศรี  ทั้ งยงั
พิจารณาถึงรูปแบบ แนวทาง และความเปล่ียนแปลง
ของความสัมพนัธ์ภายในอาณาจกัรอีกดว้ย  เป็นผลให้
ความสัมพนัธ์ทางการการคา้ระหว่างอยุธยากับเมือง
มะริดและตะนาวศรี มีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของ
อยุธยาและมีการคา้ขายท่ีคึกคกักบัพ่อคา้ชาวต่างชาติ
ทางด้านตะวนัตกของอยุธยา  จนท าให้ราชส านัก
อยุธยาแต่งตั้ งเจ้าเมืองท่ี เป็นชาวต่างชาติ ทั้ งชาติ
ตะวนัตกและกลุ่มชาวมุสลิม เพ่ือท าให้การคา้ในเมือง
มะริดและตะนาวศรีเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 
เอกสารอ้างองิ 
กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จาก

ต้ น ฉ บั บ ท่ี เ ป็ น ส ม บั ติ ข อ ง บ ริ ติ ช 
มิ ว เซี ย ม ก รุ งล อ น ด อน . พ ร ะน ค ร :  
ส านกัพิมพก์า้วหนา้; 2507. 

________. บนัทึกเร่ืองสัมพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ
ไทยกบันานาประเทศในศตวรรษท่ี 17 เล่ม 

2. แป ล โด ย  สุ ภ ร ณ์  อัศ วสั น โส ภณ .         
พระนคร: กรมศิลปากร; 2512. 

กรมศิลปากร. บันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศไทยกบันานาประเทศในศตวรรษท่ี 
17 เล่ม 4. แปลโดย สุภรณ์ อศัวสันโสภณ. 
พระนคร: กรมศิลปากร; 2512. 

________. เอกสารของฮอลันดา สมัยกรุงศรีอยุธยา 
พ .ศ . 2151-2163 แ ละ  พ .ศ . 2167–2185. 
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แปลโดย นันทา สุตกุล. พระนคร: กรม
ศิลปากร; 2513. 

กรมศิลปากร. 470 ปี แห่งมิตรสัมพนัธ์ระหว่างไทย
และโปรตุเกส. แปลโดย นันทา ตนัติกุล. 
พระนคร: กรมศิลปากร; 2528. 
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