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สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง๒

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�เสนอประวัติการพาณิชยนาวีไทยซึ่งเป็น
กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศทางเรือรูปแบบหนึ่ง ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน
และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ความ
ได้เปรียบในทำ�เลที่ตั้ง ทำ�ให้เมืองราชธานีในลุ่มน้ำ�เจ้าพระยาตอนล่าง โดยเฉพาะ
อยุธยาดำ�รงฐานะเมืองท่าสำ�คัญของการค้าระหว่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการต่อเรือ
ที่สำ�คัญ การพาณิชยนาวีในยุคที่กษัตริย์ทรงเป็นผู้นำ�ทางการค้าควบคู่กับระบบการค้า
แบบผูกขาดสินค้าในระบบพระคลังสินค้า และบทบาทของชาวจีนในการดำ�เนินการค้า
ทางทะเลได้นำ�ความมั่งคั่งมาสู่บ้านเมืองอย่างมากมาย เมื่อรูปแบบการค้าที่ต้องเลิก
ระบบการผูกขาดการค้าทำ�ให้การพาณิชยนาวีไทย มีการเปลีย่ นจารีตการค้าเป็นรูปแบบ
เอกชนมากขึ้น ทำ�ให้การพัฒนาการพาณิชยนาวีของไทยต้องปรับเปลี่ยนระบบการค้า
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

๑

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสนใจของผู้เขียน ที่ได้ทำ�การศึกษาวิจัยการพาณิชย
นาวีไทยในปัจจุบันพบว่า มีการพั ฒนาค่อนข้างช้า ทำ�ให้เกิดประเด็นว่า การพาณิชยนาวีของไทยใน
อดีตมีการพัฒนารูปแบบใด และมีผลโดยตรงหรือไม่ต่อการพัฒนาพาณิชยนาวีไทยในปัจจุบัน
๒
นักวิจัยประจำ�สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Developing of Thai Merchant Marine๓
Sunanta Charoenpanyaying๔

Abstract
This article aims to study the history of the Thai Merchant
Marines, which is a form activity of international trade that developed since
ancient times and which prospered in the Ayutthaya, Thonburi and early
Rattanakosin eras. With the advantage of the location of the capital city
in the lower Chao Phraya River, Ayutthaya became a major port of trade
and shipbuilding center. The “Monopoly System” of the royal warehouse
was an important trade policy, as well as the role of the merchant marines
of the Chinese people, which brought prosperity to the country. When the
trading system of the monopoly for commercial products broke up, the
Thai Merchant Marines was transformed from the government sector to
the private sector. As a result, the development of Thai Merchant Marines
adjusted to be competitive with foreign trade.

๓

This articleis is one part of the research focus of the study of Thai Merchant
Marines, Today, it has been found that their development has slowed. Thus, the question is
how did the Thai Merchant Marine develop and what was the direct impact on the
Thai Merchant Marines today.
๔
Researcher, Institute of Transportation, Chulalongkorn University.
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บทนำ�
การพาณิชยนาวี หรือการประกอบธุรกรรมการค้าทางทะเล เป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรือ การเดินเรือ ท่าเรือ อู่เรือ และยังหมายรวมถึงกิจการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง๕ ประเทศไทยมีการค้าทางทะเลมาอย่างยาวนาน เห็นได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้ค้นพบ เช่น ภาพเขียนสีที่ถ้ำ�พญานาค จังหวัดกระบี่ แสดงถึง
ภูมิปัญญาด้านการเดินทางทางเรือเลียบชายฝั่งทะเล หรือตราประทับดินเผารูปเรือ
ของพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ ซึ่งพบที่นครปฐม เป็นต้น การพาณิชยนาวีเริ่มจาก
การค้าสำ�เภา ซึ่งมีมาช้านาน และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยอยุธยา และในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังเห็นได้จากการกำ�หนดกฎเกณฑ์ และนำ�ไปสู่ระบบการผูกขาด
การค้าโดยพระคลังสินค้า ตราบจนการเปลี่ยนรูปแบบการค้าเข้าสู่ยุคการแข่งขัน
อย่างเสรีดังเช่นในปัจจุบัน

รูปที่ ๑ ภาพเขียนสีศิลปะ ถ้ำ�พญานาค จังหวัดกระบี๖่ รูปที่ ๒ ตราประทับดินเผารูปเรือ ของ
พุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ พบที่
นครปฐม ลักษณะเรือในภาพเป็น
เรือเดินทะเลเสาเดียว๗

มาตรา ๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
เอิบเปรม วัชรางกูล. ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย. (กรุงเทพฯ: สำ�นักพิมพ์
สมาพันธ์จำ�กัด, ๒๕๔๔), หน้า ๔๑
๗
เอิบเปรม วัชรางกูล. ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย, หน้า ๔๙.
๕
๖
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การพัฒนาพาณิชยนาวีแบ่งออกตามสมัยการปกครองเป็นสมัยอยุธยา สมัย
ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์

การพาณิชยนาวีในสมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – พ.ศ. ๒๓๑๐)๘
ความได้เปรียบด้านทำ�เลที่ตั้ง
อยุธยามีความได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำ�  ๓ สาย
มาบรรจบกัน คือแม่น้ำ�เจ้าพระยา แม่น้ำ�ป่าสัก และแม่น้ำ�ลพบุรี ทำ�ให้อยุธยามีสภาพ
เป็นเกาะมีแม่น�้ำ ล้อมรอบป้องกันศัตรู พืน้ ทีร่ าบลุม่ เหมาะแก่การปลูกข้าว อยุธยาตัง้ อยู่
ห่างจากทะเลประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ทางตอนบนของอ่าวไทย อยู่ไกลจากเส้นทาง
เดินเรือทะเลของนานาชาติ อยุธยามีลักษณะผสมผสานของการเป็นอาณาจักร
ในแผ่นดิน (ควบคุมการเกษตร) และอาณาจักรทางทะเล (ควบคุมการค้าทางทะเล)
เพราะอยู่ในเส้นทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่าน ทำ�ให้ย่นระยะเวลาการเดินเรือได้มาก เหมาะสมกับการค้าขายในลักษณะ
พาณิชย์นาวี ด้วยเหตุนี้อยุธยาจึงทำ�การติดต่อค้าขายทางเรือได้อย่างรุ่งเรืองกับ
นานาชาติ๙ จนได้รับขนานนามว่า “ซารินาว” ซึ่งหมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยเรือ
๘

กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ในปี พ.ศ. ๑๘๙๓
และถูกทำ�ลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศ ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ อยุธยาเป็น
เมืองหลวงนานถึง ๔๑๗ ปี มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด ๓๔ พระองค์ มาจาก ๕ ราชวงศ์ คือ
อู่ทอง สุพรรณบุรี สุโขทัยปราสาททอง และบ้านพลูหลวง อยุธยามีพุทธศาสนาแบบหินยาน เป็น
ศาสนาประจำ�อาณาจักร และยังมีความเชื่อด้านวิญญาณนิยม และพุทธศาสนาแบบมหายาน
อยู่ด้วย ในสถาบันกษัตริย์ของอยุธยานั้นใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดูและพราหมณ์ เพื่อเป็นการสร้าง
อำ�นาจ ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างหลักของความเชื่อเรื่อง “ธรรมราชา” ตามแนว
ของพุทธศาสนาและหลักของ “เทวราชา” ตามแนวของฮินดูและพราหมณ์ ในเรื่องของการปกครอง
นั้น อาณาจักรอยุธยาใช้ระบบ “ศักดินา” เพื่อกำ�หนดความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม มีการแบ่ง
ชัน้ เจ้า – ขุนนาง – พระสงฆ์ – ราษฎร ออกเป็นหมวดหมูแ่ ละชนชัน้ อย่างชัดเจนว่าเป็น “ผูป้ กครอง”
และ “ผู้อยู่ใต้การปกครอง”
๙
ในเอกสารของโยสต์สเคาเต็น ผูแ้ ทนคนแรกของบริษทั อินเดียตะวันออกของฮอลันดา
ในประเทศสยาม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๖๗ ซึ่งอ้างในบันทึกของฟาน ฟลีต หรือ วัน วลิต และมีบท
พรรณนาเพิ่มเติมในบันทึกของวัน วลิตอีกด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีอยุธยา. ความสำ�คัญ
ของเอกสารของชาวต่างประเทศต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เมืองมรดกโลก [สายตรง]
แหล่งที่มา: http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th[๓เมษายน ๒๕๕๕]
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หรือนาวานคร๑๐
อยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าสินค้า ส่งผ่านคือ สินค้าจีน – ญี่ปุ่น และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่นำ�เข้ามายังตลาดอยุธยานั้น ได้รับการซื้อไปค้าต่อยังตลาดในอ่าว
เบงกอลและอ่าวเปอร์เซีย และมีการนำ�สินค้าไปค้าต่อยังตลาดในยุโรป ในทำ�นอง
เดียวกัน อยุธยาก็เป็นตลาดของสินค้าโลกตะวันตกที่ถูกนำ�ไปค้าต่อยังตลาดโลก
ตะวันออกที่ไกลถึงจีนและญี่ปุ่นด้วย ดังนั้นอยุธยาจึงเป็นเมืองท่าของพ่อค้าทั้งจาก
ตะวันออกและตะวันตกที่นำ�เรือมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
แม่น้ำ�เจ้าพระยาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือที่ทำ�การค้าทางทะเลกับ
ต่างประเทศทัง้ การต่อเรือสำ�เภา จีน ญีป่ นุ่ และประเทศอืน่ ๆ ในย่านเอเชียและการต่อ
เรือกำ�ปั่นของชาติยุโรป เพราะขนาดของเรือที่สร้างด้วยไม้มีระวางบรรทุกน้ำ�หนัก
เพียง ๖๐๐-๑,๒๐๐ ตัน เรือสินค้าของชาติต่างๆ จึงสามารถเดินทางมาถึงอยุธยาได้
อย่างสะดวก๑๑ นอกจากนี้ อยุธยามีเครือข่ายเมืองท่ากระจายไปอย่างกว้างขวาง
เครือข่ายเมืองท่า มีดังนี้ ๑) ฝั่งตะวันออกมีเมืองท่าปะหัง กลันตัน ตรังกานู สายบุรี
ปัตตานี นครศรีธรรมราช อ่าวบ้านดอน บางสะพาน เพชรบุรี บางปลาสร้อย เมือง
ท่าเหล่านี้ทำ�การค้ากับกัมพูชา เวียดนาม หมู่เกาะต่างๆ ของอินโดนีเซีย และ
จีน ๒) ฝั่งตะวันตก มีเมืองท่าตะนาวศรี ตรัง ไทรบุรี ไว้ทำ�การค้ากับอินเดีย๑๒
กรมพระคลังสินค้า
กรมพระคลั ง สิ น ค้ า มี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ สุ ดในการค้ า ขายระหว่ า งประเทศ
กรมนี้จะทำ�หน้าที่จัดเก็บส่วยและอากรซึ่งเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน เมื่อมีการ
เก็บส่วยมากขึน้ หรือถึงฤดูส�ำ เภาก็จะจัดส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศพร้อมกับสินค้า
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์. สำ�เภากษัตริย์สุลัยมาน : ฉบับย่อ = The ship of Sulaiman.
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๒๗.
๑๑
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. อยุธยาเมืองท่านานาชาติ [สายตรง] แหล่งที่มา:
http://ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/๔๒๖/๓๒/[๖ เมษายน ๒๕๕๕]
๑๒
กลุ่ม สยามของเรา. การค้าต่างประเทศ: การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
สมัยกรุงศรีอยุธยา [สายตรง] แหล่งที่มา:http://www.oursiam.in.th/content/view.php?code=
๐๑๐๑๑-๑๑๖๑๕๑๘๗๒๒-๐๑๒๖ [๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ]
๑๐
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อื่นๆ อยุธยาใช้ระบบคลังสินค้าซึ่งเป็นการค้าแบบผูกขาดการค้า โดยบังคับให้พ่อค้า
ขายสินค้าให้แก่รัฐบาลเพียงผู้เดียว สินค้าสำ�คัญที่ทางการบังคับซื้อ ได้แก่ ปืน อาวุธ
ต่างๆ สินค้าที่ต้องการใช้ในราชการ เมื่อทางการซื้อสินค้าไว้เกินความต้องการแล้ว
จึงขายเป็นรายย่อยแก่ประชาชน ในส่วนของสินค้าออกบางอย่างที่เป็นของหายาก
กรมพระคลังสินค้าจะกำ�หนดเป็นสินค้าต้องห้าม ผู้ใดมีต้องขายให้แก่ทางราชการ
ผู้เดียว สินค้าพื้นเมือง๑๓ ที่พระคลังสินค้ารวบรวมไว้จะบรรทุกลงเรือสำ�เภาหลวงไป
ขายยังประเทศต่างๆ การดำ�เนินการค้าแบบนี้ทำ�ให้รัฐสามารถควบคุมกิจการค้าต่าง
ประเทศได้อย่างใกล้ชิด ผูกขาดการค้าทั้งหมด โดยพระคลังสินค้าทำ�หน้าที่เป็นทั้ง
พ่อค้าคนกลางขายสินค้าในราชอาณาจักร เป็นพ่อค้าคนกลางนำ�สินค้าจีนและญี่ปุ่น
มาขายให้ฝรั่ง ผูกขาดการค้าสำ�เภา เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมเรือ การออกกฎหมาย
สินค้าต้องห้าม เช่น อาวุธ กฤษณา ฝาง ดีบุก งาช้าง หน่อกวาง และสินค้าหายาก
ภาษีอากร
จกอบ จำ�กอบ หรือจังกอบหมายความถึงภาษีชนิดหนึ่งที่เรียกเก็บจาก
สินค้าออก ซึง่ การเก็บภาษีสินค้านี้ น่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย ทั้งนีเ้ พราะข้อความ
ในศิลาจารึกที่ได้มีการกล่าวว่า ใครจะมาค้าขายก็ได้ เจ้าเมืองไม่เก็บจังกอบแก่ราษฎร
นั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีคำ�ว่าจังกอบอยู่หลายแห่ง เช่น ในกฎหมายเก่าลักษณะ
พระธรรมนูญมาตรา ๓ มีว่า “อนึ่งพระราชทานจังกอบขนอนแก่ผู้ใดๆ ไซ้” และ
ในลักษณะอาญาหลวงมาตรา ๑ ว่า “และเก็บจังกอบในสำ�เภานาวาเรือใหญ่น้อยก็ดี”
ในหนั ง สื อ ค้ า ขายซึ่ ง ทำ � กั บ ฝรั่ ง เศส ในสมั ย สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราชมี ว่ า
๑๓

สินค้าพืน้ เมืองบางชนิดเป็นทีต่ อ้ งการของชาวต่างประเทศมากหากปล่อยให้ซอื้ ขายกัน
โดยเสรี ของเหล่านัน้ จะหมดสิน้ ไปไม่มใี ช้ในราชการบ้านเมือง จึงกำ�หนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามต้องซือ้
ขายผ่านพระคลังสินค้า เช่น ไม้กฤษณา นอแรด ดีบุก งาช้าง ไม้จันทน์ไม้หอม และไม้ฝาง เป็นต้น
สินค้าต้องห้ามนี้เพิ่มประเภทขึ้นโดยลำ�ดับ เช่น ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง สินค้าต้องห้าม เช่น
ดินประสิว ตะกัว่ ฝาง หนังสัตว์ เนือ้ ไม้ งาช้าง ดีบกุ ไม้หอม เป็นต้น สินค้าทีช่ าวต่างประเทศต้องการ
มากอีกอย่างหนึ่งคือ ข้าว ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ข้าวกลายเป็นสินค้าออกที่สำ�คัญโดยส่งไป
ประเทศจีนไม่นอ้ ยกว่าปีละ ๖๕,๐๐๐ หาบ บางปีสง่ ไปหลายแสนหาบ และบางปีถงึ ๑ ล้าน ๕ แสนหาบ
บริษัท สำ�นักพิมพ์แม็ค. การค้าระหว่างประเทศสมัยอยุธยา [สายตรง] แหล่งที่มา:
http://www.maceducation.com/e-knowledge/๒๔๒๓๑๑๒๑๑๐/๐๔. htm [๕ เมษายน ๒๕๕๕]

196

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ - มกราคม ๒๕๕๗

“พระราชทานจำ�กอบขนอนและริดชาทัง้ ปวงแก่กมุ ปันหญีฝรัง่ เศส ให้เข้าออกจงสะดวก
อย่าให้ผู้ใดลงตรวจ และให้แต่ยื่นหางว่าวสินค้าซึ่งบรรทุกมานั้น แก่เจ้าพนักงาน
ในเมืองบาณบุรี และเมื่อบรรทุกสินค้าจะออกไปนั้นก็ให้ยื่นหางว่าวสินค้าซึ่งบรรทุกนั้น
แก่เจ้าพนักงาน ณ กรุงเทพมหานคร และเอาตราเบิกด่านสำ�หรับเข้าออกทุกครั้ง”๑๔
ในยุคสมัยนั้น การจัดเก็บจังกอบรัฐบาลจะตั้งเป็นสถานที่คอยดักเก็บใน
สถานที่ที่สะดวก เช่น ถ้าเป็นทางบกก็จะไปตั้งที่ปากทางหรือทางที่จะเข้าเมือง ถ้าเป็น
ทางน้ำ�ก็จะตั้งใกล้ท่าแม่น้ำ�หรือเป็นทางร่วมสายน้ำ�  โดยสถานที่เก็บจังกอบ เรียกว่า
ขนอนทั้งนี้ขนอนจะเป็นที่คอยเก็บจังกอบสินค้าทั่วไปไม่เฉพาะเพียงการนำ�เข้าและ
ขนออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้นเพราะมีทั้งขนอนบก ขนอนน้ำ�  ขนอนชั้นนอก
ขนอนชัน้ ใน และขนอนตลาด๑๕ วิธเี ก็บจังกอบในสมัยนัน้ จะเก็บในอัตรา ๑๐ ชัก ๑ และ
การเก็บนัน้ มิได้เก็บเป็นตัวเงินเสมอไปคือเก็บเป็นสิง่ ของแทนตัวเงินก็ได้แล้วแต่จะเก็บ
อย่างใดได้สะดวกเพราะในสมัยนั้นวัตถุที่ใช้แทนเงินตราคงจะมีน้อย การจัดเก็บภาษี
อากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า “ส่วยสาอากร” ได้มีการแบ่ง
การจัดเก็บออกเป็น ๔ ประเภท คือ จังกอบ อากร๑๖ ส่วย๑๗ และฤชา๑๘
พระยาอนุมานราชธน. ตำ�นานศุลกากร. (พระนคร: กรมศิลปากร, ๒๕๐๖), หน้า ๒.
พระยาอนุมานราชธน. ตำ�นานศุลกากร, หน้า ๔.
๑๖
อากร หมายถึงการเก็บชักส่วนผลประโยชน์ที่ราษฎรทำ�มาหากินได้ เช่น ทำ�นา ทำ�ไร่
ทำ�สวน หรือโดยให้สิทธิของรัฐบาล เช่น อนุญาตให้เก็บของในป่า จับปลาในน้ำ�  และต้มกลั่นสุรา
ให้เก็บในอัตรา ๑๐ หยิบ ๑ การเก็บอากรนี้คงไม่ได้เก็บเป็นตัวเงินเสมอไป คงเก็บเป็นของแทน
ตัวเงินอย่างเดียวกับจังกอบ
๑๗
ส่วย คือผลิตผลอันเกิดจากการทีท่ างการยอมให้บคุ คลบางจำ�พวกส่งสิง่ ของซึง่ รัฐบาล
ต้องการให้แทนที่แรงงานที่คนเหล่านั้นต้องมาประจำ�ทำ�ราชการ ซึ่งเป็นเกณฑ์บังคับสำ�หรับชาย
ฉกรรจ์ที่ต้องเข้ารับราชการทหารปีละ ๖ เดือน เช่น ยอมอนุญาตให้ราษฎรที่ตั้งภูมิลำ�เนาอยู่ชาย
ดงพญาหาดินมูลค้างคาว (เอามาทำ�ดินปืน) หรือยอมให้ราษฎรชาวเมืองถลางหาดีบุกอันมีมากเพื่อ
ส่งหลวง ถือว่าเป็นส่วยสิ่งของที่เกณฑ์ให้ราษฎรส่ง นอกจากนี้ยังมีส่วยเครื่องราชบรรณาการ
ส่วยทรัพย์มรดก
๑๘
ฤชา คือค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซึ่งได้รับประโยชน์จากรัฐ
เป็นการเฉพาะตัว เช่น ผูใ้ ดจะขอโฉนดตราสาร เพือ่ มิให้ผอู้ นื่ บุกรุกแย่งชิงทีเ่ รือกสวนไร่นาจักต้องเสีย
ฤชาแก่รัฐ เป็นต้น ฤชาที่สำ�คัญได้แก่ ค่าธรรมเนียม และค่าปรับทางการศาล
กรมสรรพากร. ประวัติการจัดเก็บภาษี:การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. ๑๘๙๓ - พ.ศ. ๒๓๑๐) [สายตรง]: แหล่งที่มา: http://www.rd.go.th/[๓กรกฎาคม ๒๕๕๕]
๑๔
๑๕

การพัฒนาการพาณิชยนาวีของไทย 197

การค้าต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยามักเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์
บ้านเมือง การค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. ๑๘๙๓–พ.ศ. ๒๐๓๔)
เป็นการค้ากับประเทศในเอเชีย ที่สำ�คัญได้แก่ จีน มลายู ชวา อินเดีย ลังกา เปอร์เซีย
และอาหรับ เป็นการค้าโดยเรือสำ�เภา ทั้งแต่งสำ�เภาไปขายและเรือต่างชาติเข้ามา
ค้าขาย
สินค้าออกได้แก่ อำ�พัน ไม้หอม ไม้ กฤษณา กระวาน กานพลู พริกไทย
ทองคำ�  เงิน พลอยต่างๆ ตะกั่ว งาช้าง นอระมาด หนังเสือ ชะมด เครื่องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา ผ้า ฝ้าย น้ำ�ตาล ข้าว ช้าง ม้า นกยูง นกแก้ว ๕ สี สินค้าเข้าได้แก่
แพรม้วน แพรดอก แพรโล่ ผ้าม้วน ผ้าลายทอง เครื่องถ้วย ทองแดง กำ�มะถัน
พัด ฉากญี่ปุ่น เครื่องรัก สารส้ม เป็นต้น

รูปภาพ ๓ เครือ่ งสังคโลกเป็นสินค้าออกทางทะเลถึงแม้จะพบแหล่งเตาผลิตทีเ่ มืองศรีสชั นาลัย และ
เมืองสุโขทัย แต่การส่งออกได้มใี นสมัยอยุธยาตอนต้น โดยรัฐสุโขทัยโบราณไม่ได้มบี ทบาท
เลย

ในสมัยสมเด็จพระนครอินทราธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒–พ.ศ. ๑๙๖๗) ได้สร้าง
ความมั่งคั่งโดยการขยายการค้าสำ�เภากับจีนและได้มีการแต่งสำ�เภาไปเมืองจีนมาก
ขึ้น๑๙ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ติดต่อค้าขายต่างประเทศคือกรมท่า
โดยกรมท่าซ้าย ทำ�หน้าที่ติดต่อค้าขายกับจีน และการค้าขายของคนจีนในเมืองไทย
๑๙

สมเด็จพระนครอินทราธิราช เคยเสด็จไปประทับอยู่ในราชสำ�นักจีนเมื่อครั้งเป็นเจ้า
นครอินทร์อยู่เมืองสุพรรณบุรี และดูเหมือนจะเป็นองค์เดียวเท่านั้นที่เคยไปเมืองจีนจริงๆ และ
ได้นำ�ช่างจีนมาทำ�เครื่องเคลือบสังคโลกจริงๆ
สุจิตต์ วงษ์เทศ. กรุงสุโขทัย มาจากไหน. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓๕.
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มีหลวงโชฎึกราชเศรษฐีเป็นเจ้ากรม ถือศักดินา ๑,๔๐๐ กรมท่าขวาดูแลติดต่อค้าขาย
กับเมืองแขก มีพระจุฬาราชมนตรี ศักดินา ๑,๔๐๐ เป็นเจ้ากรม และกรมท่ากลาง
สำ�หรับชาวต่างประเทศโดยทั่วไป๒๐
ในสมัยอยุธยา ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีสิทธิจะทำ�มาค้าขายกับชาวต่าง
ประเทศ การค้าขายกับต่างประเทศเป็นระบบผูกขาด ที่เรียกว่า ระบบพระคลัง
สินค้า รัฐบาลได้สร้างพระคลังสินค้าขึ้นเก็บสินค้าภายในประเทศที่ได้จากการซื้อขาย
กับประชาชนและการเก็บส่วย มาขายให้กับพ่อค้าชาวต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
ก็ซื้อสินค้าจากพ่อค้าต่างประเทศมาขายให้กับประชาชนอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ ยังจัด
สำ�เภาไปขายกับเมืองท่าและบ้านเมืองภายนอก แล้วซื้อสินค้ากลับเข้ามาในประเทศ
สินค้าภายในประเทศบางอย่างโดยเฉพาะของป่าที่หายาก จะต้องนำ�มาขายให้กับ
พระคลังสินค้าแต่เพียงแห่งเดียว ในทำ�นองเดียวกัน สินค้าเข้าบางชนิดก็ถือว่า
เป็นของสำ�คัญ ไม่ต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปมีครอบครองก็จะไม่ขายให้ แต่จะ
เก็บไว้เป็นของสำ�หรับพระมหากษัตริย์และขุนนางเท่านั้น๒๑ พระเจ้าแผ่นดินได้กำ�ไร
มาจากการค้าและได้กลายมาเป็นรายได้ที่สำ�คัญของรัฐ๒๒ เหตุที่การค้าของรัฐได้กำ�ไร
มาก เพราะปัจจัย ๒ ประการคือ หนึ่งเป็นการค้าผูกขาด และสองสินค้าที่ส่งไปขาย
เป็นสินค้าที่ได้เปล่า โดยเกณฑ์มาจากหัวเมืองไกล ที่เรียกว่าส่งส่วยนั้นเอง๒๓ ดังเช่น
ในสมัยพระเจ้าปราสาททองทรงมีรายได้หลายล้านบาทจากข้าว ไม้ฝาง ดินประสิว
กลุ่ม สยามของเรา. การค้าต่างประเทศ: การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัย
กรุงศรีอยุธยา [สายตรง] แหล่งทีม่ า: http://www.oursiam.in.th/content/view.php?code=๐๑๐๑๑๑๑๖๑๕๑๘๗๒๒-๐๑๒๖ [๘ สิงหาคม ๒๕๕๕]
๒๑
ศรีภัทร วัลลิโภดม บรรยายไว้ในหนังสือ เรื่อง กรุงศรีอยุธยาของเรา
ในพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. สำ�เภาสยาม ตำ�นานเจ๊กบางกอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๔], หน้า ๔๘
๒๒
นอกจากนี้รายได้ของรัฐยังประกอบด้วย ภาษี จังกอบ คือภาษีที่เก็บตามด่านขนอน
โดยชักส่วนจากสินค้าหรือเก็บเป็นเงินตามขนาดของพาหนะที่บรรทุกสินค้า เช่น ความกว้างของ
ปากเรือ วาละ ๑๐ บาทถึง ๒๐ บาท เรียกว่า ค่าปากเรือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ได้เปลี่ยนแปลงภาษีปากเรือ โดยกำ�หนดว่า ถ้าเรือกว้างกว่า ๖ ศอก เก็บลำ�ละ ๖ บาท และให้
ตั้งด่านเก็บภาษีตั้งแต่เมืองชัยนาทลงมา
๒๓
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. สำ�เภาสยาม ตำ�นานเจ๊กบางกอก. หน้า ๔๘-๔๙
๒๐
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ดีบกุ และตะกัว่ นอกจากนัน้ ยังทรงมีเรือทีค่ า้ ขายกับชายฝัง่ โคโรเมนเดล (Coromandel
Coast) ในอินเดียและจีน คำ�ให้การของชาวกรุงเก่าพบว่า การค้าทางทะเลของราช
สำ�นักอยุธยานั้นทำ�รายได้ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือเทียบเท่ากับ ๒๕ เปอร์เซ็นต์
ของจำ�นวนเงินรายได้ทั้งหมด คือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซิมอง เดอลาลูแบร์ ราชทูต
ฝรั่งเศสที่มาถึงสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๒๓๐) ได้กล่าว
ว่า พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงเป็น “พ่อค้าใหญ่” ด้วยพระองค์เอง๒๔ ส่วนเจ้านายเชื้อ
พระวงศ์ขุนนางจะทำ�การค้าส่วนตน โดยมีสำ�เภาของตัวเองไปค้าขายต่างประเทศ
ประเทศคู่ค้าที่สำ�คัญในสมัยอยุธยา ได้แก่
จีน เป็นตลาดการค้าที่สำ�คัญของอยุธยา มีหลักฐานว่าได้ติดต่อทำ�การค้า
กันมาตั้งแต่ก่อนสร้างอาณาจักร และทำ�การค้าระหว่างกันเรื่อยมา จีนเป็นตลาดที่มี
ปริมาณความต้องการสินค้าสูงและเป็นตลาดที่สินค้าได้ราคาดี การค้ากับจีนมี ๒ รูป
แบบคือ
๑) การค้าในระบบบรรณาการ หรือจิ้มก้อง หมายถึงระบบการค้าที่ต้อง
ไปพร้อมกับการทูตกล่าวคือ เรือสินค้าของชาติตา่ งๆ ทีไ่ ปพร้อมกับคณะทูตเพือ่ เคารพ
จักรพรรดิจีนนั้นจะได้รับอนุญาตให้ค้าโดยได้รับสิทธิพิเศษทั้งด้านตลาดที่เปิดให้ค้า
มากขึ้นกับเมืองต่างๆ และการงดเว้นจัดเก็บภาษีด้านต่างๆ การค้าในรูปแบบนี้สินค้า
จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนหนึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการ อีกส่วนหนึ่งคือ
สินค้าที่จะส่งไปขายยังกวางตุ้ง ในสมัยจักรพรรดิคังซี ในปี พ.ศ. ๒๒๐๗ ได้กำ�หนด
จำ�นวนเรือในคณะบรรณาการของสยามอย่างแน่นอนเป็นการถาวรจำ�นวน ๓ ลำ� 
ระบุชื่อว่า เรือ เจิ้ง (cheng) ฝู้ (fu) และฮู่ (hu) อีกสามปีต่อมา ได้กำ�หนดช่วงเวลา
ส่งบรรณาการเป็นพิธีการทุกสามปีด้วย โดยเรือบรรณาการแต่ละลำ�จะมีลูกเรือได้
ไม่เกินหนึ่งร้อยคน รวมสมาชิกของผู้ติดตามอย่างเป็นทางการ ๒๒ คน ผู้เชิญ
เครื่องบรรณาการจากกวางตุ้งไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อทำ�พิธีถวายต่อจักรพรรดิแมนจู
สารสิน วีระผล. จิ้มก้องและกำ�ไร: การค้าไทย-จีน. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, ๒๕๔๘),หน้า ๒๐.
๒๕
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. สยามพาณิชย์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (สมุทรปราการ: มูลนิธิโตโยต้า
แห่งประเทศไทย, ๒๕๔๕], หน้า ๒๗
๒๔
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และเรือทั้งสามลำ�จะต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะเริ่มทำ�การค้าได้ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ได้ทรงเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการค้าระบบบรรณาการคือ
นอกเหนือจากเรือบรรณาการตามระเบียบปกติจำ�นวน ๓ ลำ�แล้ว ยังมีเรืออื่นๆ อีก
กลุ่มใหญ่ผูกติดมาด้วย ได้แก่ เรือบรรณาการเสริม (ปู่ก้งฉวน)๒๖ เรือรับบรรณาการ
(เจี๋ยก้งฉวน) และเรือบรรณาการตรวจ (ถ้านก้งฉวน)๒๗ การค้าในระบบบรรณาการนี้
ทำ�กำ�ไรให้กับประเทศผู้ค้าด้วยอย่างมาก
๒) การค้าที่พ่อค้าเอกชนชาวจีนนำ�สินค้าบรรทุกเรือเข้ามาค้าขายในไทย
ด้วยสินค้าจากอยุธยาสามารถทำ�กำ�ไรได้อย่างมหาศาล จึงเป็นแรงดึงดูดสำ�คัญทีท่ �ำ ให้
มีพอ่ ค้าชาวจีนบรรทุกสินค้าจากจีน เช่น สินค้าผ้าปัก ใบชา เครือ่ งถ้วยโลหะ และสินค้า
ผ้าฝ้ายมาขายและได้น�ำ เอาพริกไทย เครือ่ งยา งาช้าง และอืน่ ๆ กลับยังประเทศจีน๒๘
ญี่ปุ่น มีหลักฐานว่า ริวกิว (ปัจจุบันคือโอกินาวา) ซึ่งขณะนั้นยังเป็นอาณาจักรอิสระ
ได้ท�ำ การค้าในฐานะพ่อค้าคนกลางระหว่างจีน – ญีป่ นุ่ – อยุธยา โดยการนำ�เอาสินค้า
จากญี่ปุ่นและจีนมาขายยังตลาดอยุธยา และเอาสินค้าจากอยุธยาไปค้าที่ตลาดจีน
และญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนการทูตกับญี่ปุ่นในช่วง ๑๔๕ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๖๘–
๒๑๑๓ มีเรือริวกิวมาค้ายังอยุธยาถึง ๕๘ ลำ�  จากจำ�นวนที่มาค้าในภูมิภาคนี้ทั้งสิ้น
๑๕๐ ลำ�๒๙ หรือเฉลี่ยมาอยุธยา ๑ ลำ�ในทุกๆ ๒ ปีครึ่ง จากนั้นจึงเป็นการค้าโดยตรง
๒๖

เรือบรรณาการเสริม (ปู่ก้งฉวน) บรรทุกเครื่องบรรณาการเสริมเพื่อทดแทนส่วนที่
อาจจะสูญหายหรือเสียหายไปในภารกิจครั้งก่อน เรือรับบรรณาการ (เจี๋ยก้งฉวน) ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับคณะผู้เชิญเครื่องบรรณาการอย่างเป็นทางการกลับมาจากปักกิ่งหรือพระราชสาส์นของ
จักรพรรดิ หรือของขวัญของจักรพรรดิและเรือบรรณาการตรวจ (ถ้านก้งฉวน) จะตรวจสอบอย่าง
เปิดเผยถึงกำ�หนดการที่ผิดปกติในการเดินเรือของเรือบรรณาการปกติ
๒๗
สารสิน วีระผล. จิ้มก้องและกำ�ไร: การค้าไทย-จีน. หน้า ๓๒-๓๓.
๒๘
ด้วยเหตุที่ต้นทุนค่าต่อเรือและเงินลงทุนเป็นจำ�นวนมหาศาล หลายหมื่นเหรียญทอง
ทำ�ให้เรือสำ�เภาลำ�หนึ่งซึ่งมีขนาดไม่ถึงหนึ่งพันตัน จะมีการร่วมทุนของพ่อค้ารายย่อยจำ�นวนถึง
หนึ่งร้อยคน ที่มณฑลกวางตุ้ง พวกช่างแกะสลักงาช้าง ช่างเขียนภาพ พ่อค้าเครื่องเหล็ก พ่อค้า
เครื่องทองและเงินต่างมีพ้ืนที่ในการบรรทุกสินค้าในเรือเพื่อการส่งออกไปขาย เรียกว่า เป็นสินค้า
ที่มาจากเงินทุนกู้ยืม
สารสิน วีระผล. จิ้มก้องและกำ�ไร: การค้าไทย-จีน. หน้า ๑๒๓.
๒๙
โยเนะโอะอิชิอิ และโยชิกาวะ. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี. พิมพ์ครั้งที่ ๒
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๒). หน้า ๙
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กับญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๘๓ ปลายรัชกาลของ
สมเด็จพระไชยราชาธิราช ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเริ่มอย่างเป็นทางการใน
สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถกับโชกุนโตกุงาวะ อิเอยาสุ ใน พ.ศ. ๒๑๔๙ ญี่ปุ่นได้
ส่งสาส์นมาเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมด้วยดาบ เสื้อเกราะเป็นเครื่องราชบรรณาการ
และในขณะเดียวกันได้ทูลขอปืนใหญ่และไม้หอมจากไทย นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น๓๐ ญี่ปุ่นต้องการสินค้าจากไทยมากที่สุด ได้แก่
ไม้ฝาง หนังกวาง และหนังปลาฉลาม รองลงมาได้แก่ ตะกั่วและดีบุก๓๑ ส่วนสินค้า
ที่ไทยต้องการจากญี่ปุ่น คือทองแดง เงินเหรียญของญี่ปุ่น ฉากลับแล เป็นต้น ในช่วง
๓๒ ปีระหว่างปี พ.ศ. ๒๑๔๗ – ๒๑๗๙ มีเรือญี่ปุ่นได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโชกุน๓๒
ให้มาทำ�การค้ายังอยุธยาถึง ๕๖ ลำ�หรือเฉลี่ยปีละ ๒ ลำ�
ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากเป็นทหารอาสาซึ่งมีชาวญี่ปุ่น
บางคนได้ รั บ ราชการในตำ � แหน่ ง ที่ สู ง คื อ ยามาดา นางามาซา ซึ่ ง ต่ อ มาได้ รั บ
พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นออกญาเสนาภิมขุ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ หลัง
จากสิ้นสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วเริ่มเสื่อมลง เมื่อเข้าสู่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง ในปี พ.ศ. ๒๑๗๖ การค้าขายกับญี่ปุ่นก็หยุดลง ทั้งนี้เป็นเพราะออกญาเสนาภิมุข
ถึงแก่กรรมลงโดยถูกยาพิษ ทำ�ให้ญี่ปุ่นต้องออกจากกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด แม้สมเด็จ
๓๐

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเจริญสูงสุดในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม มีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นถึง ๔ ครั้งคือ พ.ศ. ๒๑๕๙, พ.ศ. ๒๑๖๔,
พ.ศ. ๒๑๖๖, พ.ศ. ๒๑๖๘
๓๑
ไม้ฝางนั้นเป็นสินค้าที่นิยมใช้ย้อมผ้า หนังปลาฉลามใช้หุ้มดาบเพื่อกันลื่น ส่วนหนัง
กวางใช้ตัดเสื้อซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น
โยเนะโอะอิชิอิ และโยชิกาวะ. ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี, หน้า ๔๙
๓๒
เรือสำ�เภาที่เข้ามาค้าขายกับจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องได้รับ
“ใบเบิกร่องประทับตราแดง” จากโชกุน เพื่อเป็นหลักฐานแสดงอนุญาตให้เรือสำ�เภานั้นสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศได้ ซึ่งในใบเบิกร่องนี้ ใช้เป็นหลักฐานการเดินเรือและทะเบียนเรือได้เป็น
อย่างดี เพราะในเอกสารดังกล่าวได้ระบุจำ�นวนคนที่มากับเรือสำ�เภา ระบุตำ�แหน่งหน้าที่สำ�คัญ
เช่น ทูต อุปทูต ล่าม และนายสำ�เภาผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลธุรกิจภายในเรือสำ�เภา
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พระเจ้าปราสาททองจะส่งคณะทูตไปญี่ปุ่น ๕ ครั้ง แต่ไม่ได้รับการต้อนรับจากญี่ปุ่น
เพราะญีป่ นุ่ มีนโยบายทีจ่ ะอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว และปิดประเทศตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๑๘๒ ทำ�ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญีป่ นุ่ สิน้ สุดลง๓๓ อย่างไรก็ดี ญีป่ นุ่ ยังเปิดเมืองท่านางาซากิ
ให้เป็นช่องทางการค้าและการรับข่าวสารจากภายนอก ญี่ปุ่นอนุญาตให้เฉพาะพ่อค้า
ชาวดัทช์และชาวจีนทำ�การค้าต่อไปได้ด้วยเหตุนี้สินค้าของอยุธยาและของญี่ปุ่นจึงยัง
คงมีอยู่ในตลาดของทั้งสองฝ่ายเรื่อยมาโดยผ่านเรือของพ่อค้าทั้งสองชาตินี้ อย่างไร
ก็ดีไทยกับญี่ปุ่นก็ยังคงค้าขายติดต่อกัน โดยมีการแต่งเรือสำ�เภาไปค้าขายที่ญี่ปุ่นทุกปี
ดังปรากฏในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑) ได้มีการขายข้าวให้แก่
ญี่ปุ่น โดยบรรทุกลงเรือหลวงไปขายยังเมืองท่านางาซากิ
อิหร่าน หรือชาวอาหรับได้เข้ามาติดต่อค้าขายกับอยุธยาและเข้ารับราชการ
ในราชสำ�นักไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๗๑) ได้ทรง
ฟื้นฟูท่าเรือการค้าในเมืองมะริดและตะนาวศรี ซึ่งเป็นเมืองท่าสำ�คัญบริเวณชายฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวเบงกอลเพือ่ ค้าขายโดยตรงกับพ่อค้าชาวอิหร่าน อาหรับและอินเดีย
จากหลักฐานในเอกสารสยาม ข้าราชการสำ�นักระดับสูงของชาวอิหร่าน ซึ่งเดินทาง
มายังสยามในช่วงต้นรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม คือเฉกอะหมัด๓๔ ซึ่งเป็นหัวหน้าพ่อค้า
ชาวอิหร่านที่เรียกว่า ซุดากา ราชา อันมีความหมายว่า “พ่อค้าของกษัตริย์”๓๕
เฉกอะหมัดได้รับราชการในราชสำ�นัก ซึ่งตำ�แหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือตำ�แหน่งออกญา
บวรราชนายกว่าที่สมุหนายก๓๖ ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๙๙)

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา [สายตรง] แหล่งทีม่ า: เมษายน ๒๕๕๕]
เฉกอะหมัด ต่อมาเป็นต้นตระกูลบุนนาค
๓๕
ซุดากา ราชาเป็นตำ�แหน่งของหัวหน้าพ่อค้า หัวหน้ากองคาราวาน สินค้าและยัง
หมายถึงขุนนางด้วย
๓๖
มิตรภาพไทย-อิหร่าน : ความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดกว่า ๔๐๐ ปี (กรุงเทพฯ : สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน, ๒๕๔๘), หน้า ๔๐.
๓๓

๓๔
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มีการแต่งตั้งให้ชาวอิหร่านเป็นออกพระจุลา ซึ่งเป็นตำ�แหน่งเจ้ากรมท่าขวา๓๗และ
หัวหน้าประชาคมมุสลิมในกรุงศรีอยุธยา ขุนนางอิหร่านจึงได้มีบทบาทสำ�คัญในการ
จัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ ในสมัยพระนารายณ์มหาราช มีความสัมพันธ์กับ
อิหร่านดีอย่างมาก ได้มีการแต่งตั้งอกามูฮัมหมัดซึ่งเป็นหลานของเฉกอะหมัดซึ่งเป็น
พ่อค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสยาม ให้ดำ�รงตำ�แหน่งออกพระศรีเนาวรัตน์ ซึ่งหมาย
ถึงพ่อค้าหรือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้มีความรู้ทางการปกครอง ศาสนาและกิจการ
ในราชสำ�นัก จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ ในปี พ.ศ. ๒๒๒๕
ฮัจยีซาลิม ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทูตสยามไปยังราชสำ�นักซาฟาร์ ณ นคร
อิสฟาฮาน นับจากปี พ.ศ. ๒๒๒๘ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงแต่งตั้ง
คอนแสตนติน เยรากี ฟอนคอนหรือออกญาวิไชเยนทร์ พ่อค้าเอกชนชาวกรีกให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งที่ปรึกษาคนใหม่แทนที่ หลังจากออกพระศรีเนาวรัตน์ถึงอสัญกรรม ทำ�ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวอิหร่านและสยามต้องเสื่อมลง เพราะถูกออกญาวิไชเยนทร์
ลิดรอนอำ�นาจของขุนนางชาวอิหร่าน และสนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสยาม
กับฝรั่งเศสแทน๓๘
ชาวยุโรปหลายชาติที่เข้ามาค้าขายในสมัยอยุธยาได้แก่
โปรตุเกส ได้เข้ามากรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.
๒๐๕๔) เป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา ด้วยการ
ส่งทูตชื่อดูอาร์เต้เฟอร์นันเดสมาเจริญสัมพันธ์ไมตรี ส่วนกรุงศรีอยุธยาได้ส่งทูตไป
๓๗

กรมท่าขวามีหน้าที่หลัก ๒ ประการคือ ๑) การค้าต่างประเทศ แบ่งออกเป็นการเดิน
เรือค้าขายต่างประเทศ โดยเป็นการเดินเรือค้ากับรัฐในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย คือ อิหร่าน อารเบีย
เอเชียกลาง รวมทั้งรัฐมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับพ่อค้าต่างชาติที่
เข้ า มาค้ า ขายกั บ สยามทั้ งในฐานะที่ เ ป็ น พ่ อ ค้ า เอกชนและในฐานะเจ้ า พนั ก งานของราชสำ � นั ก
๒) การควบคุมเรือสินค้าและพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
แบบธรรมเนียมต่างๆ
จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์. ขุนนางกรมท่าขวา : การศึกษาบทบาทและหน้าทีใ่ นสมัยอยุธยา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๑๕๓-๒๔๓๕ (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๘-๑๐๙
๓๘
มิตรภาพไทย-อิหร่าน : ความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดกว่า ๔๐๐ ปี, หน้า ๓๗-๔๐.
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มะละกาและพระราชสาส์นไปถวายกษัตริย์ของโปรตุเกส ต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๕๙
ไทยกับโปรตุเกสได้ทำ�สนธิสัญญาสัมพันธไมตรีและการค้าต่อกัน โดยให้ชาวโปรตุเกส
เข้ามาทำ�การค้าและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองต่างๆ ของไทย
เช่น มะริด ตะนาวศรี ปัตตานี และนครศรีธรรมราช เป็นต้น สินค้าโปรตุเกสที่อยุธยา
มีความสนใจมากเป็นพิเศษคือปืนไฟ กระสุนปืน และดินปืน ชาวโปรตุเกสมีบทบาทเป็น
ทหารรักษาพระองค์ ได้รับการไว้วางพระหฤทัยจากสมเด็จพระไชยราชาธิราชมากกว่า
ทหารหน่วยอื่น๓๙ ในสมัยของพระองค์ได้โปรดฯ ให้ชาวโปรตุเกสตั้งบ้านเรือนอาศัย
อยู่ในอยุธยา เรียกว่า “หมู่บ้านโปรตุเกส” ให้สร้างโบสถ์ในคริสตศาสนา ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างอยุธยากับโปรตุเกสเริ่มเสื่อมลงเมื่อตะวันตกชาติอื่นได้เข้ามายังดินแดน
แถบนี้ เช่น ฮอลันดา ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำ�คัญของโปรตุเกสและอยุธยาก็ยินดี
ติดต่อการค้าด้วยจนกระทั่งสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอำ�นาจของโปรตุเกส
ลดบทบาทสำ�คัญลงไป
สเปน เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. ๒๑๔๑ และในปี พ.ศ.
๒๒๖๒ สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ได้มีทูตสเปนเข้ามาเจริญพระราชไมตรีและขออำ�นวย
ความสะดวกทางการค้า
ฮอลันดา หรือเนเธอร์แลนด์ เข้ามาในสมัยตอนปลายของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในปี พ.ศ. ๒๑๔๗ ฮอลันดาสนใจเฉพาะด้านการค้าและสำ�รวจตลาดการค้า
โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการที่จะอาศัยเรือสำ�เภาหลวงของไทยไปค้าขายที่
เมืองจีน๔๐ ฮอลันดาได้ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออก (Dutch East India Company)
และสถานีการค้าขึ้นในกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔๒๑๗๑) พระองค์ได้ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าชายมอรีส ประเทศฮอลันดา
ส่วนชาวฮอลันดาในไทยก็ได้รับการสนับสนุนการค้าอย่างดี จนได้ตกลงทำ�สัญญา
สุเนตร ชุตินธรานนท์. พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามไทยระหว่างไทยกับพม่า.
พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๔), หน้า ๒๒๕.
๔๐
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร. บริษทั อินเดียตะวันออกของฮอลันดา (V.O.C) ในราชอาณาจักร
สยาม ในสายสัมพันธ์ ๔๐๐ ปีไทย-เนเธอร์แลนด์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๗) หน้า ๑๔๐.
๓๙
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การค้าฉบับแรก ให้ชาวฮอลันดามีสิทธิพิเศษในการซื้อหนังสัตว์จากไทย ในสมัย
พระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๙๙) ชาวฮอลันดาให้ความช่วยเหลือด้านการรบ
ทางเรือแก่ไทยในการปราบกบฏที่ปัตตานี ทำ�ให้ฐานะของฮอลันดามั่นคงมากขึ้น ใน
ปี พ.ศ. ๒๑๗๖ ชาวฮอลันดาได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าได้อย่างมั่นคง ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ.
๒๒๐๗ ได้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ช าวจี น ล้ อ มสถานี ก ารค้ า ของฮอลั น ดาที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
จนทำ�ให้ฮอลันดาประกาศสงครามกับไทยและส่งเรือรบมาปิดอ่าวไทย เหตุการณ์ยตุ ลิ ง
โดยไทยและฮอลันดาตกลงทำ�สัญญาร่วมกันใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๒๐๗
โดยสาระสำ�คัญของสัญญาฉบับนี้ทำ�ให้ฮอลันดาได้รับสิทธิในการดำ�เนินการค้าโดย
ไม่จ�ำ กัดเขตทัว่ กรุงศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช พัทลุง และถลางสามารถติดต่อค้าขาย
ได้โดยเสรี และในกรณีที่คนในบังคับของบริษัทฮอลันดากระทำ�ผิดก็ให้ส่งตัวมาลงโทษ
ตามกฎหมายฮอลันดา นอกจากนีผ้ ลของสัญญายังทำ�ให้ไทยต้องสูญเสียการค้ากับญีป่ นุ่
ไปด้วย จากข้อสัญญาที่บังคับไม่ให้ไทยใช้ลูกเรือจีนด้วยเหตุที่รู้ดีว่าคนไทยไม่สันทัดใน
การเดินเรือและใช้แต่ลูกเรือจีนในการเดินเรือไปค้าขายที่ญี่ปุ่น จึงทำ�ให้การค้ากับ
ญี่ปุ่นตกเป็นของฮอลันดาฝ่ายเดียว ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮอลันดา
เริ่มเสื่อมลง และฮอลันดาตัดสินใจยกเลิกสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ.
๒๒๒๙ ในสมัยพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖) ความสัมพันธ์ทางการค้าของทัง้ สอง
ประเทศกลับมาฟื้นฟูใหม่ โดยมีการทำ�สัญญาฉบับใหม่ อย่างไรก็ดี การค้าของทั้ง
สองประเทศก็เสื่อมลงตามลำ�ดับหลังจากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร๔๑ เป็นต้นมา
อังกฤษ เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๑๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำ�คัญคือการค้า และสินค้าที่อังกฤษนำ�เข้ามา
ขายในอยุธยาและหัวเมือง คือผ้าชนิดต่างๆ อังกฤษได้ส่งทูตและอยุธยาได้ให้การ
ต้อนรับอย่างดีพร้อมกับให้ตั้งสถานีการค้าและบ้านเรือนในกรุงศรีอยุธยาได้ แต่การ
ค้าของอังกฤษตลอดระยะเวลานั้นไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าที่ควรจึงถอนตัวออกจาก
กรุงศรีอยุธยา และได้ปิดคลังสินค้าในปี พ.ศ. ๒๑๖๗ และได้กลับมาตั้งคลังสินค้าใหม่
ในปี พ.ศ. ๒๒๐๔ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในระยะหลังๆ มีความขัดแย้ง
รวมบันทึกประวัตศิ าสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (วัน วลิต) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
๒๕๔๘) หน้า ๖-๘.
๔๑
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กันอย่างรุนแรงถึงกับมีการสู้รบกันที่เมืองมะริดทำ�ให้ความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับอังกฤษ
ต้องสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๒๓๐
เดนมาร์ก เข้ามาในสมัยตอนปลายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. ๒๑๖๔
แต่มาค้าขายที่เมืองมะริด
ฝรั่งเศส เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในปี พ.ศ. ๒๒๐๕
ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาชุดแรกคือกลุ่มของสังฆราชเบริต ชื่อ
เดอลามอตต์ลังแบร์ต เพื่อให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่คริสตศาสนา
จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๒๒๓ ฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้ทรงส่งทูตไปมาติดต่อกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ณ กรุงฝรั่งเศส
ในปี พ.ศ. ๒๒๒๘ ได้ทำ�หนังสือสัญญาและแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๒๓๐ กับบริษัท
อีสต์อินเดียฝรั่งเศส ให้ซื้อขายสินค้าได้ทั่วไป เว้นแต่สินค้าต้องห้ามบางอย่าง ได้แก่
ดินประสิวขาว ดินประสิวดำ� กำ�มะถัน งาช้าง ช้าง หมาก ฝาง ปืนเครื่องศาตราวุธ
โดยกำ � หนดให้ ข ายกั บ พระคลั ง สิ น ค้ า แห่ ง เดี ย วกั บ อนุ ญ าตให้ ผู ก ขาดดี บุ ก ที่ เ มื อ ง
ถลาง และสิทธิในการผูกขาดพริกไทย ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน
ระยะหลังไม่ค่อยราบรื่น มีการสู้รบกันขึ้นระหว่างคนไทยกับทหารฝรั่งเศสและเป็น
ระยะเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๒๓๑ เมื่อสมเด็จ
พระเพทราชาขึ้นครองราชย์ และขับไล่ทหารฝรั่งเศสได้สำ�เร็จทำ�ให้ความสัมพันธ์ไมตรี
ของทั้งสองประเทศเสื่อมลงตามลำ�ดับ
นโยบายของรัฐในการให้สิทธิชาวต่างประเทศผูกขาดสินค้า บางอย่างเพื่อ
การบรรทุ ก สิ น ค้ า ลงเรื อได้ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว เช่ น ให้ ฮ อลั น ดา หรื อ เนเธอร์ แ ลนด์
พ.ศ. ๒๑๗๖ ผูกขาดการค้าหนังสัตว์หนังกวาง ไม้ฝาง ไม้จันทน์หอม ไม้แดง ฝรั่งเศส
ผูกขาดดีบุก ถือได้ว่าเป็นการค้าทางทะเลโดยวิธีผูกขาด ซึ่งวิธีการค้าในรูปแบบนี้ได้
เป็นประเพณีสืบต่อจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฏว่ามีการผูกขาดสินค้าขึ้นใหม่
เรียกว่า ภาษี ซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้มีผู้ประมูลไปจัดเก็บเงินค่าภาษีแก่สินค้าที่นำ�ผ่าน
ด่านหรือนำ�เข้ามาและออกไปต่างประเทศตามที่กำ�หนดอัตราที่วางไว้๔๒
๔๒

พระยาอนุมานราชธน. ตำ�นานศุลกากร, หน้า ๑๔.
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การค้ากับต่างประเทศกับชาวยุโรปตกต่�ำ ลงตามลำ�ดับในช่วงสมัยอยุธยาตอน
ปลาย (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๓๑๐) ด้วยสมเด็จพระเพทราชาไม่มีพระประสงค์ที่จะเกี่ยวข้อง
กับฝรั่ง แต่การค้ากับประเทศในเอเชียด้วยกันกลับขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะกับจีน
วัฒนธรรมและชุมชนการค้า
อยุธยานั้น มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีแม่น้ำ�ล้อมรอบ อีกทั้งมีแม่น้ำ�
เจ้าพระยาไหลลงใต้ออกสูอ่ า่ วไทย ซึง่ เป็นเส้นทางทีเ่ รือสินค้าจากต่างประเทศสามารถ
เข้ามาจอดถึงหน้าเมืองบริเวณหน้าป้อมเพชรได้สะดวก ทำ�ให้อยุธยาเป็นเมืองท่าสำ�คัญ
และเป็นตลาดสินค้าของนานาชาติ สภาพการค้าขายกับต่างประเทศจึงมีความเจริญ
อย่างมาก ดังที่ปรากฏในคำ�ให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ดังนี้
ครั้ น ถึ ง ระดู ล มสำ � เภาพั ด เข้ า มาในกรุ ง เปนมรสุ ม เทศกาล
พวกลูกค้าพานิชสำ�เภาจีน แลลูกค้าแขกสลุป ลูกค้าฝรั่งกำ�ปั่น
ลูกค้าแขกกุศราช และพวกลูกค้าแขกสุรดั แขกชวามลายู แขกเทศ
ฝรัง่ เศส ฝรัง่ โลสง โปรตุเกศวิลนั ดา อิศปันยอน อังกฤษ และฝรัง่ ดำ�
ฝรั่ ง เมื อ งลั ง กุ นี แขกเกาะ เปนพ่ อ ค้ า พานิ ช คุ ม สำ � เภาสลุ ป
กำ � ปั่ น แล่ น เข้ า มาทอดสมออยู่ ท้ า ยคู ขนสิ น ค้ า ขึ้ น มาไว้ บ นตึ ก
ห้างในกำ�แพงพระนครกรุงศรีอยุธยา ตามที่ของตนซื้อแลเช่า
ต่าง ๆ กัน เปิดร้านห้างตึกขายของตามเพศตามภาษา๔๓

คำ�ให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. (กรุงเทพฯ : คณะ
กรรมการชำ�ระประวัติศาสตร์ไทยฯ สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๓๔) หน้า ๕-๖.
๔๓
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รูปที่ ๔ แผนผังกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์๔๔

ในอยุธยามีตลาดเรือที่แม่น้ำ�รอบกรุง ๔ ตลาดดังนี้ “มีตลาดเรือที่แม่น้ำ�
รอบกรุง เปนตลาดใหญ่ท้องน้ำ�มี ๔ ตลาด คือ ตลาดน้ำ�วนบางกะจะ น่าวัดพระ
นางเชิง ๑ ตลาดปากครองคูจามท้ายสู่เราแขก ๑ ตลาดปากคลองคูไม้ร้อง ๑ ตลาด
ปากคลองวัดเดิมใต้ศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง ๑ เปนตลาดเอกในท้องน้ำ� ๔ ตลาดเท่านี้”๔๕
โดยเฉพาะตลาดน้ำ�วนบางกะจะ เป็นที่ตั้งของป้อมเพชรอู่เรือสำ�เภา และสถานี
การค้าของชาวต่างชาติ ทั้งยังเป็นจุดจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่จากทางใต้ และเรือ
สำ�เภาของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาขนถ่ายสินค้า๔๖ หน้าวัดเจ้าพระนางเชิง โรงเรือ
ต่างๆ อยู่นอกกำ�แพงจำ�นวนมาก ซึ่งมีทั้งโรงเรือรบน้ำ�จืด โรงเรือรบน้ำ�ทะเล
อู่ต่อเรือกำ�ปั่นและสำ�เภาหลวง ซึ่งมีอยู่ถึง ๒๒ อู๔๗
่ แสดงให้เห็นว่า ในสมัยอยุธยา
การต่อเรือมีความเจริญอย่างมาก ในช่วงศตวรรษสุดท้ายของอยุธยานั้นประมาณ
ว่ า อยุ ธ ยามี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นและนอกกำ � แพงเมื อ งราว ๑๕๐,๐๐๐ คน
เอิบเปรม. ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย, หน้า ๕๕.
คำ�ให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, หน้า ๓๒.
๔๖
สุวัฒน์ แซ่คั่น. ตลาดเรือในท้องน้ำ�: ร่องรอยในแผนที่อยุธยาโบราณ [สายตรง]
แหล่งที่มา:http://haab.catholic.or.th/article/muang%๒๐boran/muang_boran๑/muang_
boran๑.html[๖ เมษายน ๒๕๕๕]
๔๗
สุเนตร ชุตินธรานนท์. ประวัติการคมนาคมไทย. (เอกสารส่วนบุคคล), หน้า ๗.
๔๔
๔๕
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โดยนับรวมชาวจีน มอญ ลาว เขมร จาม พม่าทีถ่ อื ว่าเป็นประชากรส่วนหนึง่ ของอยุธยา
ส่วนกลุม่ ทีถ่ อื ว่าเป็นคนต่างชาตินนั้ อยุธยากำ�หนดให้พนื้ ทีร่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำ เจ้าพระยาด้านใต้
ของเมืองหลวงเป็นทีต่ งั้ ของชุมชนคนเหล่านีโ้ ดยมีหมูบ่ า้ นโปรตุเกสเป็นชุมชนขนาดใหญ่
ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ�ถัดไปนั้นก็เป็นชุมชนมุสลิมชาวมลายูและชาวมักกะสัน
(เกาะมากัสซาร์) และมีชุมชนชาวเวียดนามที่เป็นคริสเตียนโดยมีโบสถ์ของฝรั่งเศส
เป็นศูนย์รวมส่วนด้านฝั่งตะวันออกมีหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยที่การค้ากับญี่ปุ่นเฟื่องฟู
ประมาณว่ามีชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านนี้ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ คน ถัดขึ้นไปนั้นเป็นหมู่บ้าน
อังกฤษและหมู่บ้านดัทช์หรือเนเธอร์แลนด์๔๘ การที่อยุธยาเป็นเมืองท่าและชุมชน
นานาชาติ ไ ด้ ต ลอดมานั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ ชนชาวต่ า งชาติ ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมตลอดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและลัทธิความเชื่อศาสนาได้เป็นอย่างดี

การพาณิชยนาวีสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-พ.ศ. ๒๓๒๕)
สมั ย กรุ ง ธนบุรีเ ป็นสมัยก่อ สร้างบ้านเมือ งใหม่ นับ แต่ เสี ยกรุ งศรี อยุ ธ ยา
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ การค้าทางเรือสามารถทำ�ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้เพราะกรุงธนบุรี
ตั้งอยู่ในทำ�เลที่เหมาะสม อยู่ห่างจากปากแม่น้ำ�เจ้าพระยาระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร
การค้ากับต่างประเทศยังคงรูปแบบเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. ๒๓๒๔ สมเด็จ
พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี ไ ด้ มี พ ระราชสาส์ น เจริ ญ พระราชไมตรี กั บ พระเจ้ า กรุ ง ต้ า ฉิ่ ง
เมืองปักกี่ง โดยมีพระคลังสินค้าแต่งเรือสำ�เภาไปค้าขาย สินค้าที่ไทยส่งออกไปขาย
ได้แก่ ข้าว และไม้ฝาง ซึ่งรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ยกค่าจังกอบ ปากสำ�เภาและไม่ให้
เรียกเอาค่าธรรมเนียมกับสำ�เภาไทย สินค้าที่ไทยต้องการจากจีนมากที่สุด คือ
ทองแดง๔๙ เหล็กและปืนใหญ่ เพื่อใช้ในการทำ�สงครามกับพม่า อิฐและหินแผ่นเพื่อใช้
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. อยุธยาเมืองท่านานาชาติ [สายตรง] แหล่งทีม่ า: http://
ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/๔๒๖/๓๒/[๖ เมษายน ๒๕๕๕]
๔๙
ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงมีพระราชสาส์น เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๑๑
ค่ำ� จุลศักราช ๑๑๔๓ ปีฉลูตรีศก ไปขอซื้ออิฐจากจีน และทองแดงจากญี่ปุ่นเข้ามาสร้างพระนคร
เป็นหลักฐานที่พบเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงพบเมื่อค้นดูห้องอาลักษณ์
		
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. สำ�เภาสยาม ตำ�นานเจ๊กบางกอก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๔], หน้า ๒๐๑.
๔๘
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ในการสร้างเมือง นอกจากนี้ในสมัยกรุงธนบุรียังมีการค้าขายกับญี่ปุ่นและหัวเมือง
ชายทะเลในแหลมมลายูด้วยการค้าจีนและสยามเพิ่มขึ้นทำ�ให้การต่อเรือในสยาม
ที่เมืองจันทบูรณ์๕๐ กลับมาเริ่มขึ้นใหม่ในยุคสมัยนี้ เรือเกือบทั้งหมดใช้ในการค้ากับจีน

การพาณิชยนาวีในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑-๓)
การพาณิ ช ยนาวี ใ นสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น คงรู ป แบบเช่ น เดี ย วกั บ
กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี การค้าผูกขาดอยู่กับพระคลังสินค้า การค้ากับต่าง
ประเทศเป็นแหล่งรายได้ส�ำ คัญ ทำ�ให้รฐั บาลต้องเอาใจใส่การค้าทางเรือสูงกว่าในสมัย
อยุธยา ทั้งนี้เพราะรัฐจำ�เป็นต้องหารายได้เพื่อใช้ในการทำ�นุบำ�รุงประเทศ บำ�รุงพุทธ
ศาสนา และใช้ในการซ่อมสร้างเรือเพื่อใช้ในการศึกสงคราม พระมหากษัตริย์ และ
ชาวจีนเป็นกลไก
หลักในการค้าสำ�เภา มีพระคลังสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบการค้าสำ�เภา มีเรือ
สำ�เภาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ เดินทางไปค้าขายยังประเทศจีนในปี
หนึ่งๆ จำ�นวนมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายและกรุงธนบุรี สำ�เภาที่ออกไปค้า
นั้นมีท้ังที่เป็นเรือสำ�เภาหลวง และเรือเอกชน สินค้าที่พ่อค้าไทยนำ�ไปขายยังจีน
ประมาณ ๓๒,๕๐๐ ตัน จากจำ�นวนสินค้าที่ไทยนำ�ไปขายยังต่างประเทศ ๓๙,๐๐๐ ตัน
ได้แก่ ฝาง รง ครั่ง น้ำ�ตาล และไม้เนื้อแข็ง มีเรือใหญ่จากไหหลำ�เข้าเทียบท่า
กรุงเทพฯ ปีหนึ่งตั้งแต่ ๒๐-๔๕ ลำ� และมีอีกตั้งแต่ ๓๖-๕๐ ลำ� จากเมืองกึงตั๋งและ
เมืองท่าอื่นๆ ทางด้านตะวันออกของจีน การค้าระหว่างจีนและไทยให้กำ�ไรสูง ถึง

๕๐

เมืองจันทบูรณ์ เป็นเมืองท่าและอู่ต่อเรือที่สำ�คัญ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้
ใช้เมืองจันทบูรณ์เป็นฐานที่มั่นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เพื่อรวบรวมเสบียงและ
เป็นฐานกองเรือในการกู้ชาติ ครั้นบ้านเมืองสงบ เมืองจันทบูรณ์ก็ยังคงความสำ�คัญเช่นเดิม มีการ
ต่อเรือสำ�เภาหลวงลำ�ใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่ ๑ ชื่อ “ตั้วเก้า”
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร. สำ�เภาสยามตำ�นานเจ๊กบางกอก, หน้า ๑๐๓.
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รูปที่ ๕ พระเจดีย์รูปเรือสำ�เภา วัดยานนาวา รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบันทึกถึง
ยุคทองของการค้าสำ�เภา ระหว่างไทยกับจีน๕๑

ร้อยละ ๓๐๐๕๒ นอกจากนี้ไทยยังทำ�การค้ากับเขมร ได้แก่ กำ�ปงโสม ฮาเตียน
เต็กเชียง และญวณ ได้แก่ ไซ่ง่อน ไฟโฟ และเว้ และการค้ากับหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกและเมืองท่าบริเวณช่องแคบมะละกา ได้แก่ กลันตัน ตรังกานู ปะหัง
สิงคโปร์ มะละกา เป็นต้น ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำ�กับราชการกรมท่า เมื่อปี พ.ศ.
๒๓๕๖ เพราะเคยทรงกำ�กับกรมพระคลังมหาสมบัติอยู่แล้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำ�คัญ
ยิ่งเพราะควบคุมดูแลรายได้รายจ่ายของรัฐได้ทรงแต่งสำ�เภาหลวงไปค้าขาย ทำ�ให้
การค้าทางเรือมีความเจริญอย่างมาก ไทยได้ส่งเรือไปค้าขายกับจีนอย่างสม่ำ�เสมอ
โดยค้าขายในรูปบรรณาการ เมืองท่าต่างๆ ของจีน ได้แก่ กวางตุ้ง เกียงมุย และ
๕๑

ความนิยมในการต่อเรือกำ�ปั่นแบบฝรั่งมีมากขึ้น ทำ�ให้เรือสำ�เภาจีนค่อยๆ หมด
ความสำ�คัญลงไป เพราะนอกจากอุย้ อ้าย แล่นได้ชา้ ยังเปลืองโสหุย้ และเสียเวลาในการเดินทางด้วย
อย่างไรก็ดี รัชกาลที่ ๓ ทรงเห็นว่า เรือสำ�เภาจีนคงจะสูญหายไปในที่สุด พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างเรือสำ�เภาเป็นฐานของพระเจดีย์ขึ้นที่คอกกระบือ มีขนาดเท่าสำ�เภาจริง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ให้ขนานนามวัดเสียใหม่วา่ วัดยานนาวา ๖๐ ปีแห่งการสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชาชน
ชาวไทย-จีนร่วมเฉลิมฉลองด้วยไมตรี [สายตรง] แหล่งที่มา:http://www.oknation.net/blog/
mindhand/๒๐๐๙/๐๘/๓๐/entry-๑ [๑๐ เมษายน ๒๕๕๕]
๕๒
นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรม
ต้นรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง จำ�กัด, ๒๕๓๘),
หน้า ๑๐๙.
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ชางลิมในมณฑลกวางตุ้ง เอ้หมึงในมณฑลฟูเกี้ยน นิงโปในมณฑลซีเกียง โดยเฉพาะ
ที่เซี่ยงไฮ้ ซูเจา และนิงโปเป็นเมืองท่าที่มีเรือสินค้าจากไทยไปค้าขายมาก ในปี
พ.ศ. ๒๓๖๓-๒๓๗๓ มีเรือสินค้าจากไทยไปค้าขายที่เมืองท่าทั้ง ๓ แห่ง รวม ๘๙ ลำ�
นับจากปี พ.ศ. ๒๓๕๖-๒๓๖๒ การค้าขายระหว่างไทยกับสิงคโปร์เจริญรุ่งเรืองมาก
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๖ มี เ รื อ สำ � เภาไทยไปค้ า ขายที่ สิ ง คโปร์ ถึ ง ๒๗ ลำ �  และในปี
พ.ศ. ๒๓๖๗ จำ�นวนเรือได้เพิ่มขึ้นเป็น ๔๔ ลำ� ในปี พ.ศ. ๒๓๖๐ ภายหลังที่กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์กำ�กับกรมท่าได้ ๔ ปี การค้าระหว่างไทยกับเกาะหมาก (ปีนัง) เริ่มขึ้น
พ.ศ. ๒๓๖๓-๒๓๖๔ มูลค่าการค้าระหว่างรัฐทั้ง ๒ อยู่ในวงเงิน ๒๐๗,๗๕๐ เหรียญ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๙ ในช่วงเวลา ๓ ปี๕๓ นอกจากนี้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้ทรงแต่ง
สำ�เภาไปค้ าขายส่วนพระองค์อีกส่วนหนึ่งต่างหาก ผลประโยชน์ ท่ีได้จากการค้า
ส่วนหนึ่งได้นำ�ทูลเกล้าถวายพระราชบิดาในการใช้จ่ายทางราชการอย่างเพียงพอ
เป็นเหตุให้พระบรมชนกนารถ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ตรัสประภาศ
ออกนามพระองค์ท่านว่า “เจ้าสัว” เสมอมา๕๔ การค้าระหว่างไทยและจีนกับประเทศ
ข้างเคียงมีปริมาณสูงมาก โดยอาศัยเรือสำ�เภาจำ�นวนมาก ทำ�ให้การต่อเรือก็เจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว
การค้ากับชาวตะวันตก ค่อนข้างมีปัญหาทั้งนี้เพราะชาวตะวันตกไม่พอใจ
กับระบบผูกขาดสินค้าของไทย จึงได้พยายามทำ�สนธิสัญญาไมตรีและการค้า ใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ไทยยอมทำ�สัญญาทางไมตรีและการค้ากับอังกฤษ
เป็นสัญญา ๖ ข้อ โดยมีใจความสำ�คัญว่า อังกฤษยอมให้ไทยเก็บค่าปากระวางเรือ
ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาขายตามขนาดเรือคิดเป็นวาละ ๑,๗๐๐ บาท ถ้าเป็นเรือเปล่า
บรรทุกแต่อับเฉาเข้ามาซื้อสินค้าเก็บวาละ ๑,๕๐๐ บาท เมื่อเก็บค่าปากเรือแล้ว ไม่
เก็บภาษีอากรอย่างอื่นอีก๕๕ ส่งผลให้ไทยต้องยกเลิกระบบผูกขาดการค้า แต่กลับ
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์. นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั . (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๑๒-๑๔.
๕๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๓ บุรพภาค
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. (พระนคร : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙). หน้า ๓๗-๓๘.
๕๕
ขุนวิจิตรมาตรา. ประวัติการค้าไทย, หน้า ๓๒๙.
๕๓
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มีผลดีต่อไทยคือทำ�ให้การค้าสำ�เภาของไทยขยายตัวมากขึ้น รัฐบาลไทยพยายาม
หลีกเลีย่ งปฏิบตั ติ ามข้อสัญญา โดยให้เจ้าภาษีเป็นผูผ้ กู ขาดการเก็บภาษีสนิ ค้า ทีต่ อ้ งการ
มากในท้องตลาด เพื่อให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น เช่น น้ำ�ตาล ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของยุโรปและเอเชีย ทำ�ให้พ่อค้าตะวันตกไม่อยากมาค้าขายกับไทย

การพาณิชยนาวีของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่
นับแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ลงนามสัญญาทางไมตรี
และการค้ากับอังกฤษ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ หรือสนธิสัญญาบาวริ่งและ
การยกเลิกสิทธิพเิ ศษเก่าแก่ทกี่ ารค้าสำ�เภาระหว่างจีนกับสยามเคยมี ข้อสัญญาทีส่ �ำ คัญ
คือ ๑) เก็บภาษีอัตราเดียวคือร้อยละ ๓ สำ�หรับสินค้าที่ไม่ได้ขนถ่าย และอนุญาตให้
ส่งออกซ้ำ�และรับเงินคืนเต็มจำ�นวนของภาษีที่จ่ายไปแล้วสำ�หรับสินค้าที่ขายไม่ได้
๒) เก็บภาษีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อสินค้าส่งออก ๑ ชนิด ๓) ยกเลิกค่าธรรมเนียม
ที่เก็บตามขนาดของเรือ ๔) ให้สิทธิพิเศษที่เท่าเทียมกันสำ�หรับเรือสำ�เภาและเรือของ
อังกฤษ และ ๕) ให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำ�หรับคนอังกฤษ๕๖ ทำ�ให้ไทยเปิดการ
ค้าขายแก่นานาชาติ โดยไม่มีการผูกขาดสินค้าใดๆ เป็นของหลวง หรือสินค้าต้อง
ห้ามเหมือนแต่ก่อน เป็นการเปิดประตูการค้าอย่างแท้จริง ทำ�ให้การค้าของประเทศ
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากภายในเวลา ๑๙ เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา
มีเรือสินค้าเข้ามาถึง ๑๐๓ ลำ� และพ่อค้าในกรุงแต่งเรือไปค้าต่างประเทศถึง ๒๗ ลำ�๕๗
หลังจากนั้นไม่นาน ไทยได้ทำ�สัญญาการค้าเช่นเดียวกันนี้กับอเมริกา ฝรั่งเศส และ
ชาติอื่นๆ ตามมา ความเจริญรุ่งเรืองของการพาณิชยนาวี ทำ�ให้มีการปรับปรุง
หน่วยงานดูแลด้านการค้าระหว่างประเทศ การท่าเรือ การนำ�ร่อง การทำ�เครือ่ งหมาย
การเดินเรือ และการออกกฎหมายเพื่อการควบคุมการเดินเรือ เช่น กฎหมายกับ

๕๖
๕๗
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เรือและการเดินเรือ๕๘ ของไทยได้แก่ “กฎหมายท้องน้�ำ ” ได้มกี ารตราพระราชบัญญัตกิ าร
เดินเรือในน่านน้ำ�สยามพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้นใหม่ ซึ่งใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน๕๙
และได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีอีกหลายฉบับตามมา
เรือที่ใช้ในการค้าขาย
เรือสำ�เภาไทยส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายกับเรือสำ�เภาจีน และบางกอกในฐานะ
ที่เป็นศูนย์กลางการต่อเรือสำ�เภาแบบจีน มีการขายเรือให้แก่พ่อค้าจีนที่บางกอก
หรือที่ประเทศจีน เรือที่ต่อในสยามมีหลายแบบ ล้วนแต่ต่อตามแบบหนึ่งแบบใดของ
เรือสำ�เภาจีนทั้งสิ้น เรือสำ�เภาที่ต่อในสยามถือกันว่าเป็นเรือที่มีราคาถูกที่สุดและ
คงทนทีส่ ดุ โดยช่วงบนของเรือและเสาเอก หางเสือและสมอเรือล้วนทำ�ด้วยไม้สกั ไทย
ทั้งสิ้น อาจมีกระโดงได้ตั้งแต่สองถึงสี่เสา แต่โดยทั่วไปจะมีเพียงสองเสา อย่างไรก็ดี
ชาวสยามยังใช้เรือใบแบบตะวันตก (เรือกำ�ปั่น) ในการค้าขายโพ้นทะเลเป็นครั้งคราว
และยังใช้ในวัตถุประสงค์ทางด้านการทหารด้วย ในกลางศตวรรษที่ ๑๙ ได้มีการจ้าง
ช่างต่อเรือชาวดัทช์และอังกฤษมาช่วยต่อเรือแบบตะวันตก ได้มีการนำ�เรือแบบ
ตะวันตกไปใช้ในการค้าขายโพ้นทะเล ซึ่งเริ่มในรัชกาลที่ ๒ เรือกลุ่มนี้ใช้ใบเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย มาเก๊า ปีนัง และสิงคโปร์ ยกเว้นประเทศจีน ซึ่งยัง
คงใช้เรือสำ�เภาทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งจำ�เป็นในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้อได้
เปรียบของเรือกำ�ปั่นจึงอยู่ที่เรือกำ�ปั่นสามารถใช้ใบแล่นไปมาระหว่างจีนกับประเทศ
๕๘

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือและการเดินเรือของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติ เรียกว่า “กฎหมายท้องน้ำ�” มีจำ�นวน ๒๔ มาตรา ประกอบด้วยเรือใหญ่
๑๐ มาตรา เรือเล็ก ๗ มาตรา แพโพงพางและของลอยน้ำ�  ๓ มาตรา ทางบก ๔ มาตรา โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายนีเ้ พือ่ วางระเบียบวิธกี ารสำ�หรับการเดินเรือ การจอดเรือและวางมาตรการ
ต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�สยาม ร.ศ.๑๒๘ โดยยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่เดิม ต่อมาใน
รัชกาลที่ ๖ ทรงเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้ ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อในน่ า นน้ำ � สยาม พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๔๘ และให้ ต รา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ขึ้นใหม่
๕๙
ไผทชิต เอกจริยกร. กฎหมายพาณิชยนาวี. พิมพ์ครั้งที่ ๖. (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
๒๕๕๓), หน้า ๔๑-๔๒
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง ๓ เที่ยวต่อหนึ่งฤดูกาล ขณะที่เรือสำ�เภาแบบจีนเดิน
ได้เพียงเที่ยวเดียว สามารถระวางบรรทุกสินค้าได้มากกว่า และมีการประกันภัยสินค้า
ทีเ่ รือกำ�ปัน่ บรรทุกมาด้วย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๗๓-๒๓๘๒ ชาวสยามเริม่ ต่อเรือสินค้า
แบบเรือชาวตะวันตก เมื่อพบว่า การใช้เรือสำ�เภาในการค้าขายของรัฐไม่ได้ให้ผลกำ�ไร
รัชกาลที่ ๓ ได้มีพระบรมราชโองการให้ยุติการต่อเรือสำ�เภา และให้เรือสินค้าของรัฐ
จะต้องต่อแบบเรือกำ�ปัน่ ของชาวตะวันตกเท่านัน้ เรือรบและเรือกำ�ปัน่ พาณิชย์ได้มกี าร
ต่อกันที่เมืองจันทบูรณ์ (จันทบุรี) และที่บางกอก ในราวปี พ.ศ. ๒๓๘๑ ไทยได้เพิ่ม
จำ�นวนเรือใบแบบตะวันตกมากขึ้นในการค้ากับสิงคโปร์ อย่างไรก็ดีการค้าสำ�เภากับ
เมืองจีนก็ยังคงมีอยู่ ตราบจนกระทั่งเมื่อมีสนธิสัญญานานกิง ซึ่งให้สิทธิแก่เรือ
ชาวตะวันตกในการเข้าเทียบท่าเรือของจีนและการเรียกเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมกัน
ทำ�ให้การใช้เรือสำ�เภาซึ่งได้เปรียบกว่าเรือของชาวตะวันตกหมดลง เรือสำ�เภาซึ่งเป็น
พาหนะในการขนส่งสินค้าเริ่มลดลง ประกอบกับการเกิดสนธิสัญญาบาวริ่งระหว่าง
สยามและอังกฤษในปี พ.ศ.๒๓๙๘ ซึ่งยินยอมให้อังกฤษมีสิทธิในการเดินเรือมาสยาม
เท่าเทียมกับจีนและคนไทย ค่าธรรมเนียมระวางถูกยกเลิก และพ่อค้าจะเสียเพียง
ภาษีสินค้าเข้าและออก จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ได้มีการเปลี่ยนการใช้เรือสำ�เภามาใช้
เรือกำ�ปั่นแทน๖๐

รูปที่ ๖ ภาพลายเส้นเรือสำ�เภาสยาม จากเอกสารบันทึกจดหมายเหตุการค้าของญี่ปุ่นในราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ ๒๒
เจนิเฟอร์ เวย์น คุชแมน. การค้าทางเรือสำ�เภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘). หน้า ๔๘-๕๑.
๖๐
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ลูกเรือและคนประจำ�เรือ
เรือสำ�เภาของไทยนัน้ ได้ดดั แปลงมาจากเรือสำ�เภาของจีน เพือ่ สะดวกในการ
เดินทางไปค้าขายกับจีน เพราะการใช้เรือสำ�เภาแบบจีนตลอดจนพ่อค้าและลูกเรือทีเ่ ป็น
คนจีน นอกจากจะได้รบั ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารแล้ว ยังได้รบั การผ่อนปรนใน
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆ ลูกเรือและคนประจำ�เรือในเรือสำ�เภาไทย ส่วนใหญ่จึง
เป็นคนจีน เพราะคนจีนมีความชำ�นาญในการเดินเรือ รายชื่อตำ�แหน่งของคนประจำ�
เรือสำ�เภาในทำ�เนียบศักดินาข้าราชการครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ
พ.ศ. ๑๙๙๘ เช่น จุ้นจู๊ มีหน้าที่เป็นนายเรือ แต่มีหน้าที่ต่างจากกัปตัน เพราะมีอำ�นาจ
สิทธิขาดในสินค้าทั้งหมด แต่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทั่วไปในเรือ ซึ่งตกเป็นหน้าที่
ของฮอจ่างหรือต้นหน ส่วนการควบคุมบัญชีสินค้าเป็นหน้าที่ของล้าต้า คนถือท้าย
เรียกว่า ไต้ก๋ง นอกจากนี้ยังมีพนักงานช่างไม้ คนครัวและอื่นๆ อีกหลายคน พวกคน
เรือชั้นเลว แบ่งออกเป็นสองพวก พวกหนึ่งในชั้นหัวหน้าเรียกว่า เท่ามัก มีอยู่ ๒-๓
คน มีหน้าทีด่ แู ลสมอ ใบเรือและอืน่ ๆ อีกพวกหนึง่ เป็นคนเรือชัน้ เลว เกีย่ วกับถอนสมอ
ชักใบลดใบและงานกลต่างๆ๖๑
การพาณิชยนาวีไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงรัชกาลที่ ๔ และ
รัชกาลที่ ๕ อาทิผลอันตามมาจากสนธิสัญญาบาวริ่ง ท่าเรือและศุลกากร ฯลฯ
รวมถึงการต่อเรือแบบตะวันตก

การพาณิชยนาวีไทยในยุคปัจจุบัน
รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี โดย
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๗ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ยุติลง โดยยึดเรือสินค้าเยอรมัน
ที่จอดอยู่ในน่านน้ำ�ไทย จำ�นวน ๑๑ ลำ�  ก่อตั้งบริษัทพาณิชย์นาวีสยาม จำ�กัด จุดนี้
ถือว่าเป็นจุดเริ่มธุรกิจพาณิชยนาวีไทยรุ่นใหม่แต่กิจการของบริษัทอยู่ได้ไม่นานก็ต้อง
เลิกไป เพราะขาดทุนและล้มเลิกกิจการในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๔๘๓ รัฐบาลได้ฟื้นฟูกิจการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้ง โดยการ
จัดตั้งบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำ�กัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเศรษฐการใน
๖๑

พระยาอนุมานราชธน. ตำ�นานศุลกากร, หน้า ๒๕.
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ขณะนั้ น (ต่ อ มาได้ โ อนมาสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม) มี รั ฐ บาลเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่
มีวัตถุประสงค์หลักในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศบริการด้านคลังสินค้าและ
ท่าเรือ สนับสนุนการขนส่งให้กับกองทัพเรือ เพื่อความมั่นคงของชาติและป้องกัน
ทำ�การเดินเรือ แบบจรโดยใช้นายเรือชาวต่างประเทศส่วนลูกเรือเป็นคนไทย เมื่อเกิด
สงครามบูรพาขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๘๔ เรือส่วนใหญ่ของบริษัทได้ถูกยึดไป ทำ�ให้บริษัทฯ
ต้องหยุดกิจการเพราะไม่มเี รือ๖๒ รัฐบาลไทยได้สนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีอย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยใช้เงินงบประมาณเพื่อจัดซือ้ เรือให้บริการ แต่การดำ�เนินการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การดำ�เนินงานของบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ยุ บ เลิ ก กิ จ การปั จ จุ บั น กองเรื อไทยมี ข นาดเล็ ก และมี สั ด ส่ ว นในการขนส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒.๘ ในขณะที่กองเรือต่างประเทศมีสัดส่วน
ในการขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ ๙๗.๒๖๓

รูปที่ ๗ แสดงลักษณะทั่วไปของท่าเรือกรุงเทพในอดีต

บรรพต สุดแสวง. กิจการพาณิชย์นาวีของไทย. (กรุงเทพฯ: บริษัทไทยเดินเรือทะเล
จำ�กัด, ๒๕๑๘), หน้า ๕.
๖๓
สุมาลี สุขดานนท์. พาณิชยนาวีไทย : ความสำ�เร็จหรือความล้มเหลว [สายตรง]
แหล่งทีม่ า: http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=๒๗๑๒[๓ เมษายน ๒๕๕๕]
๖๒
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การพั ฒ นาท่ า เรื อไทย ๖๔ ท่ า เรื อ กรุ ง เทพมี ค วามสำ � คั ญ นั บ ตั้ ง แต่ ก ารค้ า
เรื อ สำ � เภา ท่ า เรื อ กรุ ง เทพมี ลั ก ษณะเป็ น ท่ า เรื อ แม่ น้ำ �  ตั้ ง อยู่ ฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ำ �
เจ้าพระยาที่คดเคี้ยว ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ +๒๖.๕ ถึง ๒๘.๕ ปากคลองพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ห่างจากปากแม่น� 
้ำ ๒๖ กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพมีขดี
จำ�กัดในการรับเรือสินค้ามีขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ ตันกรอสส์กนิ น้�ำ ลึกไม่เกิน ๘.๒ เมตร
และความยาวของเรือไม่เกิน ๑๗๒ เมตร ดังนั้นเรือสินค้าที่แวะจอดที่ท่าเรือจึงเป็น
เรือ feeder เท่านั้น๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ ปริมาณการขนส่งด้วยตู้สินค้าของ
ประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ท่าเรือกรุงเทพซึ่งเป็นท่าเรือหลักเพียง
แห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งด้วยตู้สินค้าในเวลานั้น ประสบกับปัญหาความแออัดขึ้นใน
ท่าเรือ จนมีแนวคิดในการสร้างท่าเรือแหลมฉบัง๖๖ และกำ�หนดให้ทา่ เรือแหลมฉบังเป็น
ท่าเรือระหว่างประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดให้บริการตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา
การต่อเรือไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลายชนิดที่
เหมาะแก่การต่อเรือ เรือรบและเรือค้าขายของไทยโบราณส่วนใหญ่ เป็นเรือที่ต่อใน
เมืองไทย ทั้งที่เป็นเรือสำ�เภาแบบจีน และเรือกำ�ปั่นแบบฝรั่ง เพราะเรือสำ�เภาแบบ
จีนคงมีต่อได้อยู่แล้วโดยช่างต่อเรือชาวจีน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑) ซึ่งมีการค้าทางทะเลเจริญก้าวหน้ามาก ก็ได้มีการต่อเรือกำ�ปั่นแบบ
ฝรั่งที่กรุงศรีอยุธยาและที่เมืองมะริดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๙ (พ.ศ. ๒๒๕๑๒๒๗๕) ก็ได้มีการต่อเรือกำ�ปั่นขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกช้างได้ ๓๐ เชือกให้ไปขายยัง
๖๔

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีท่าเรือระหว่างประเทศ จำ�นวน ๑๖๐ ท่า ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ดังนี้ อ่าวไทยตอนในมีท่าเรือ ๑๐๗ ท่า อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีท่าเรือ ๓๓ ท่าอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
มีท่าเรือ ๑๓ ท่า และทะเลอันดามัน มีท่าเรือทั้งสิ้น ๗ ท่า
สุมาลี สุขดานนท์และคณะ. การศึกษาประเมินสถานการณ์การใช้ท่าเรือไทย.
(กรุงเทพฯ: สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๖.
๖๕
๑๐ ปี ท่าเรือแหลมฉบัง. การท่าเรือ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) หน้า ๗๓.
๖๖
ระยะเวลาในการก่อสร้างท่า ตั้งแต่เริ่มต้นความคิดการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑
จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ดำ�เนินการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์เป็นท่าแรกเมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๓๔
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รูปที่ ๘ การทำ�งานในอู่เรือ

ต่างประเทศ ซึ่งเรือดังกล่าวมีขนาดยาวประมาณ ๓๗ เมตร ความกว้างประมาณ
๗ เมตร ใช้เวลาในการต่อ ๕ เดือน แสดงให้เห็นศักยภาพในการต่อเรือของไทยในครั้ง
อดีตได้อย่างชัดเจน๖๗ นอกจากการต่อเรือเพื่อใช้เป็นเรือหลวง และใช้ในการค้าทาง
ทะเล ยังมีพ่อค้าประชาชนจัดตั้งโรงต่อเรือสินค้า บางลำ�ต่อเสร็จแล้วก็นำ�เรือนั้นไป
ขายยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะไม้มีมากและมีราคาถูกกว่าที่อื่น จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๑
ได้มีการออกพระราชกำ�หนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่อเรือขึ้นไว้ตามแบบอย่างสมัย
กรุงศรีอยุธยาใช้ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ทั้งนี้เพราะหากปล่อยให้มีการต่อเรือกันมากจน
เกินไป ไม้ดีๆ ในเมืองไทยอาจหมดลงไป ดังนี้การที่จะขอต่อเรือได้ต้องทูลขอต่อ
พระมหากษัตริย์ และต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมตามทีก่ �ำ หนด ได้แก่ ทองคำ�แห่งหมึก
ค่ารับสั่ง ค่าทูลฉลอง ค่าหมาย และค่าธรรมเนียมเบ็ดสร็จ๖๘ หากลักลอบต่อเรือแล้ว
จะต้องได้รับโทษโดยการเฆี่ยนและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่อเรือให้ครบ จึงจะ
พ้นโทษและนำ�สำ�เภาไปใช้ต่อไปได้ ในกรณีที่เรือสำ�เภาชำ�รุด จะตกแต่งเพื่อดัดแปลง
ใหม่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้วัดปากเรือของเรือสำ�เภาตามกฎหมายไว้เป็น
พยาน ขนาดของปากเรือเท่าใด ก็ให้ซ่อมแปลงให้อยู่เท่าเดิม ห้ามแก้ไขให้มีขนาดกว้าง
มากกว่า ๑ คืบขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ปรับตามค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการต่อเรือ
ไพฑูรย์ ขาวมาลา. เรือไทย (อยุธยา: วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒๗ - ๑๒๘.
๖๘
การเก็บค่าธรรมเนียมทีส่ งู นี้ เป็นเสมือนการแบ่งผลประโยชน์ในราชการให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่มีเงินเดือนประจำ�  เพราะถือว่าการต่อเรือนั้นประสงค์เพื่อทำ�การค้าขายกำ�ไร
ดังนั้น พวกพ่อค้าก็ควรจะยอมเสียสละจ่ายเงินค่าธรรมเนียมซึ่งค่อนข้างสูง ถวายในหลวงอัตรา
เป็นทองคำ�
๖๗
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สำ�เภาใหม่ขนาดปากกว้างสิบเอ็ดศอก นอกจากนี้ เจ้าของเรือจะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายด้วย
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๕๓-๒๓๖๒ จอห์น ครอเฟิร์ดได้เป็นพยานว่า “สำ�เภา”
แทบทุกลำ�ที่ใช้ในการพาณิชย์ระหว่างหมู่เกาะอินเดียกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อขึ้น ณ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยาของสยามที่กรุงเทพ เพราะมีความสะดวกสามารถ
ซื้อหาไม้ที่ราคาถูกเป็นพิเศษ และมีอย่างอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะไม้สัก ส่วนของเรือ
ที่อยู่ไต้น้ำ�สร้างจากไม้ธรรมดา แต่ส่วนบนนั้นทำ�จากไม้สัก ครอเฟิร์ดกล่าวว่า ใน
กรุงเทพฯ ทุกปีจะมีการต่อเรือสำ�เภาหกในแปดลำ�  “ที่กล่าวว่าใหญ่ที่สุด” ในราคา
ตันละ ๖.๒๕ ตำ�ลึงสยาม หรือมีราคา ๔๒ เหรียญสเปนหากต่อที่เอ้หมึง และ ๓๒
เหรียญสเปนหากต่อที่จ่างหลิน สำ�เภามีขนาดความจุ ๘,๐๐๐ หาบ หรือ ๔๗๖ ตัน
มีราคา ๗,๔๐๐ เหรียญสเปนหากต่อในสยาม ราคา ๑๖,๐๐๐ เหรียญถ้าต่อที่จ่างหลิน
และ ๒๑,๐๐๐ เหรียญถ้าต่อที่เอ้หมิง เหตุที่มีราคาต่างกันมาก เป็นเพราะในช่วงเวลา
นั้นชายฝั่งจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ขาดแคลนไม้ นอกจากนี้ เรือที่ค้าขายกับสยามซึ่ง
ต่อขึ้นในจีนนั้น โดยทั่วไปแล้วมักใช้ไม้สนที่มีคุณภาพด้อยกว่า เรือที่ต่อในสยามจะมี
ระวางขั บ น้ำ �โดยเฉลี่ ย ประมาณสองร้ อ ยตั น และรู้ จั ก กั น นาม “พ่ อ ค้ า แต้ จิ๋ ว ”
เนือ่ งจากเรือทีใ่ หญ่ขนาด ๑,๒๐๐ ตันมีจ�ำ นวนไม่มากนัก เรือทีต่ อ่ ในสยามจึงแคล่วคล่อง
กว่าเรือที่ต่อในจีนและใช้ลูกเรือน้อยกว่า คือประมาณ ๑๖ คนต่อทุก ๑๐๐ ตัน๖๙
ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการต่อเรือซ่อมเรือและกิจการอู่เรือส่วนใหญ่ยังคงเป็น
อู่ขนาดเล็ก ซึ่งมีความถนัดในการสร้างและซ่อมเรือไม้ เรือไฟเบอร์กลาสและอื่นๆ
อู่เรือเหล่านี้มีอยู่กระจายตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ เช่น ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ภาคตะวันออก และตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ�ที่สำ�คัญของประเทศทั้งสิ้น เรือที่ต่อ
ส่วนใหญ่เป็นเรือประมง มีขนาดความยาวของเรือประมาณ ๑๒-๒๔ เมตร (๖-๑๒ วา)
หรือรับน้ำ�หนักบรรทุกได้ประมาณ ๘-๘๐ กรอสตันเนจ อู่เรือที่มีขีดความสามารถใน
การต่อเรือตั้งแต่ขนาด ๑๐๐ กรอสตันเนจขึ้นไปมีอยู่ประมาณ ๓๘๐ แห่ง ในจำ�นวนนี้
มีอู่เรือประมาณ ๑๕ แห่งเท่านั้นที่มีขีดความสามารถในการต่อเรือ/ซ่อมเรือตั้งแต่
ขนาด ๕๐๐-๔,๐๐๐ กรอสตันเนจซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ และมีอู่เรือประมาณ ๘ แห่งที่สามารถต่อเรือและซ่อมเรือตั้งแต่
๖๙

สารสิน วีระผล. จิ้มก้องและกำ�ไร: การค้าไทย-จีน, หน้า ๑๗๙.
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ขนาด ๔,๐๐๐ กรอสตันเนจขึ้นไป๗๐
การพัฒนารูปแบบของเรือที่ปรับเปลี่ยนไปจากเรือสำ�เภามาสู่เรือกำ�ปั่น
และการพัฒนาเรือสินค้าในปัจจุบัน

บทส่งท้าย
มุมมองการค้าพาณิชยนาวีในสมัยโบราณที่ส่งผลต่อการพาณิชยนาวีไทย
ในปัจจุบันมีดังนี้
๑) ประเทศไทยผูกพันกับระบบการค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระมหา
กษัตริย์ หรือที่เรียกว่า การค้าแบบผูกขาดมาตลอด มีวิธีการควบคุมการค้ากับต่าง
ประเทศ การซื้อขายและกำ�หนดราคาสินค้าอยู่ในการควบคุมของพระคลังสินค้า
กำ�หนดสินค้าต้องห้ามบางชนิด หรือกำ�หนดสินค้าทีช่ าวต่างประเทศไม่สามารถซือ้ ขาย
สินค้าได้โดยตรง กิจกรรมการพาณิชยนาวีของไทยถูกผูกขาดและดำ�เนินการโดย
ชาวจีนมาโดยตลอด ซึ่งเป็นระบบการค้าที่ควบคุมโดยส่วนกลางทั้งหมด ทำ�ให้กิจการ
พาณิชยนาวีเจริญรุง่ เรืองอย่างมากในอดีต เมือ่ การพาณิชยนาวีจ�ำ เป็นต้องปรับเปลีย่ น
รูปแบบการค้ามาสู่ในมือของเอกชน การแข่งขันการค้าทางทะเลเกิดขึ้นอย่างเสรี

รูปที่ ๙ รูปเรือสินค้าในปัจจุบัน
สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเรือและซ่อมเรือแบบครบวงจร. (กรุงเทพฯ: สถาบันการขนส่ง, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑๗.
๗๐
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แต่ความคุ้นเคยกับระบบเดิมจึงทำ�ให้การประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีของไทยขาด
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
๒) นโยบายของภาครัฐบาลในสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น เห็นความ
สำ�คัญและส่งเสริมการพาณิชยนาวีอย่างจริงจัง ในขณะที่นโยบายของภาครัฐบาลใน
ยุคปัจจุบันก็ยังคงตระหนักถึงความสำ�คัญของการพาณิชยนาวีเช่นเดียวกัน แต่การส่ง
เสริมและสนับสนุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ระดับประเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน
๓) กองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดเล็ก๗๑ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๐ การค้า
ระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ ๑๑ ต่อปี การค้าทางทะเลของ
ไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๙ ต่อปีกองเรือไทยมีสัดส่วนในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒.๘ ในขณะที่กองเรือต่างประเทศมีสัดส่วน
ในการขนส่งสินค้าโดยเฉลีย่ ถึงร้อยละ ๙๗.๒ จากฐานข้อมูลเรือไทยของสมาคมเจ้าของ
เรือไทย พบว่าในรอบ ๒๐ ปีที่ผ่านมากองเรือไทยไม่ได้มีขนาดและจำ�นวนเพิ่มขึ้น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายิ่งปริมาณการค้าทางทะเลของไทยเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนการขนส่ง
สิ น ค้ า ของกองเรื อไทยก็ ยิ่ ง ลดลง๗๒ ทำ �ให้ ป ระเทศชาติ ต้ อ งสู ญ เสี ย รายได้ อ ย่ า ง
น่าเสียดาย
๔) การเดินเรือไทยในอดีต ชาวจีนมีบทบาทต่อการเดินเรือของไทยในฐานะ
เจ้าของเรือ คนประจำ�เรือ ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ จึงถูกผูกขาดโดยชาวจีน
มาตลอด การใช้ชวี ติ ของคนประจำ�เรือ ต้องเสีย่ งกับภัยธรรมชาติ ประกอบกับลักษณะ
นิสัยของคนไทยซึ่งเป็นคนบกมิใช่คนเรือ ทำ�ให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาทำ�งานในกลุ่ม
อาชีพนี้ ทำ�ให้คนประจำ�เรือของไทยยังต้องพึ่งพิงคนประจำ�เรือต่างชาติเช่นเดิม
๕) ความได้เปรียบเรื่องทำ�เลที่ตั้งในสมัยอยุธยา กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นที่ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางพาณิชยนาวีเปลี่ยนไป ทั้งนี้เพราะท่าเรือไทย
๗๑

UNCTAD ได้จัดให้กองเรือพาณิชย์ไทย อยู่ในอันดับที่ ๓๕ ซึ่งมีขนาดกองเรือเล็ก
กว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ (อันดับที่ ๑๐) มาเลเซีย (อันดับที่ ๒๒)
อินโดนีเซีย (อันดับที่ ๒๔) และเวียดนาม (อันดับที่ ๓๐)
๗๒
สุมาลี สุขดานนท์. พาณิชยนาวีไทย : ความสำ�เร็จหรือความล้มเหลว [สายตรง]
แหล่งทีม่ า: http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=๒๗๑๒[๖ เมษายน ๒๕๕๕]
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มิได้อยู่ในเส้นทางเดินเรือโลก ประกอบกับขนาดของเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น
กินน้�ำ ลึกมากขึน้ ทำ�ให้ทา่ เรือหลักของประเทศ เช่น ท่าเรือกรุงเทพซึง่ เป็นท่าเรือแม่น�้ำ
มีระดับความลึกเพียง ๘.๕ เมตรไม่อาจรองรับได้ หรือท่าเรือแหลมฉบังซึ่งมีระดับ
ความลึกหน้าท่า ๑๔-๑๖ เมตรก็ยังไม่สามารถรับเรือแม่ได้ ทำ�ให้ความได้เปรียบ
เรื่องทำ�เลที่ตั้งครั้งสมัยอยุธยา กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์หมดไป
๖) การพั ฒ นาต่ อ เรื อไทย แต่ เ ดิ ม ไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการต่ อ เรื อ สำ � เภา
ซึ่ ง เป็ น เรื อ ที่ ทำ � ด้ ว ยไม้ เมื่ อ เรื อ สิ น ค้ า เป็ น เรื อ เหล็ ก ซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง
ประสบการณ์ในการต่อเรือยังมีจำ�กัด ทำ�ให้อุตสาหกรรมการต่อเรือของไทยพัฒนาช้า
ไปด้วย
๗) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยนาวีไทย ได้มีความพยายาม
ในการตรากฎหมายใหม่ที่ครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชยนาวี รวมทั้ง
ปรับแก้กฎหมายเก่าที่มีมา แต่ด้วยข้อจำ�กัดเรื่องกระบวนการออกกฎหมาย และ
นโยบายของรัฐที่มีต่อการส่งเสริมพาณิชยนาวี ทำ�ให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีน้อย และ
การแก้ไขกฎหมายเก่าทำ�ได้ยาก
การพาณิชยนาวีหรือการขนส่งสินค้าทางทะเล มีความสำ�คัญควบคู่กับชาติ
ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ อยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ รูปแบบการพาณิชยนาวี
มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการขนส่งในแต่ละยุคสมัย จากการพัฒนาเรือสำ�เภา
สู่เรือกำ�ปั่น จนมาสู่เรือสินค้าในยุคปัจจุบัน กิจการพาณิชยนาวีได้นำ�ความมั่งคั่งมาสู่
บ้านเมือง อย่างไรก็ดี กิจการพาณิชยนาวีที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต ที่ถูก
ผูกขาดโดยระบบกษัตริย์และพระคลังสินค้า ตลอดจนวัฒนธรรมพาณิชยนาวีของไทย
ถูกผูกขาดและดำ�เนินการโดยชาวจีนมาโดยตลอด อาจเหมาะสมกับการพาณิชยนาวี
ในยุคนั้นๆ หากในยุคปัจจุบันเมื่อไทยต้องพัฒนาการพาณิชยนาวีในรูปของเอกชน
ต้องมีการแข่งขันการค้าทางทะเลอย่างเสรีแล้ว กลับปรากฏผลตรงกันข้ามที่ทำ�ให้
การพัฒนาพาณิชยนาวีของไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร การเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรือง
ของพาณิชยนาวีในอดีต อาจใช้เป็นมุมมองหนึง่ เพือ่ หาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะพัฒนาการ
พาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบนั ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอืน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับการพาณิชยนาวีในอดีต
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