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การพัฒนาการพาณิชยนาวีของไทย๑

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง๒

บทคัดย่อ 

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอประวัติการพาณิชยนาวีไทยซ่ึงเป็น
กิจกรรมการค้าระหว่างประเทศทางเรือรูปแบบหน่ึง	 ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน	
และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยอยุธยา	 ธนบุรี	 และรัตนโกสินทร์ตอนต้น	 ความ
ได้เปรียบในทำาเลที่ตั้ง	 ทำาให้เมืองราชธานีในลุ่มน้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง	 โดยเฉพาะ
อยธุยาดำารงฐานะเมอืงทา่สำาคญัของการคา้ระหว่างประเทศ	เป็นศนูยก์ลางการตอ่เรอื
ที่สำาคัญ	การพาณิชยนาวีในยุคที่กษัตริย์ทรงเป็นผู้นำาทางการค้าควบคู่กับระบบการค้า
แบบผูกขาดสินค้าในระบบพระคลังสินค้า	และบทบาทของชาวจีนในการดำาเนินการค้า
ทางทะเลได้นำาความมั่งคั่งมาสู่บ้านเมืองอย่างมากมาย	 เมื่อรูปแบบการค้าที่ต้องเลิก
ระบบการผูกขาดการคา้ทำาใหก้ารพาณิชยนาวีไทย	มกีารเปล่ียนจารตีการคา้เป็นรปูแบบ
เอกชนมากขึ้น	 ทำาให้การพัฒนาการพาณิชยนาวีของไทยต้องปรับเปลี่ยนระบบการค้า
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

 ๑ บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสนใจของผู้เขียน	ที่ได้ทำาการศึกษาวิจัยการพาณิชย
นาวีไทยในปัจจุบันพบว่า	มีการพั	ฒนาค่อนข้างช้า	ทำาให้เกิดประเด็นว่า	การพาณิชยนาวีของไทยใน
อดีตมีการพัฒนารูปแบบใด	และมีผลโดยตรงหรือไม่ต่อการพัฒนาพาณิชยนาวีไทยในปัจจุบัน
 ๒ นักวิจัยประจำาสถาบันการขนส่ง	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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บทนำา

	 การพาณิชยนาวี	 หรือการประกอบธุรกรรมการค้าทางทะเล	 เป็นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเรือ	 การเดินเรือ	 ท่าเรือ	 อู่เรือ	 และยังหมายรวมถึงกิจการอ่ืนๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง๕ ประเทศไทยมีการค้าทางทะเลมาอย่างยาวนาน	 เห็นได้จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ได้ค้นพบ	 เช่น	 ภาพเขียนสีที่ถ้ำาพญานาค	 จังหวัดกระบี่	 แสดงถึง
ภูมิปัญญาด้านการเดินทางทางเรือเลียบชายฝ่ังทะเล	 หรือตราประทับดินเผารูปเรือ	
ของพุทธศตวรรษที่	 ๑๐-๑๒	 ซ่ึงพบที่นครปฐม	 เป็นต้น	 การพาณิชยนาวีเริ่มจาก
การค้าสำาเภา	ซึ่งมีมาช้านาน	และเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยอยุธยา	และในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น	ดังเห็นได้จากการกำาหนดกฎเกณฑ์	และนำาไปสู่ระบบการผูกขาด
การค้าโดยพระคลังสินค้า	 ตราบจนการเปลี่ยนรูปแบบการค้าเข้าสู่ยุคการแข่งขัน
อย่างเสรีดังเช่นในปัจจุบัน

รูปที่ ๑	ภาพเขียนสีศิลปะ	ถ้ำาพญานาค	จังหวัดกระบี่๖ รูปที่ ๒	ตราประทับดินเผารูปเรือ	 ของ
	 พุทธศตวรรษที่	 ๑๐-๑๒	 พบที่
	 นครปฐม	 ลักษณะเรือในภาพเป็น
	 เรือเดินทะเลเสาเดียว๗

 ๕ มาตรา	๔	พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.	๒๕๒๑
 ๖ เอิบเปรม	 วัชรางกูล.	 ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย.	 (กรุงเทพฯ:	 สำานักพิมพ์
สมาพันธ์จำากัด,	๒๕๔๔),	หน้า	๔๑
 ๗ เอิบเปรม	วัชรางกูล.	ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย,	หน้า	๔๙.
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	 การพัฒนาพาณิชยนาวีแบ่งออกตามสมัยการปกครองเป็นสมัยอยุธยา	สมัย
ธนบุรี	และสมัยรัตนโกสินทร์	

การพาณิชยนาวีในสมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – พ.ศ. ๒๓๑๐)๘

 ความได้เปรียบด้านทำาเลที่ตั้ง

	 อยุธยามีความได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำา	๓	สาย
มาบรรจบกัน	คือแม่น้ำาเจ้าพระยา	แม่น้ำาป่าสัก	และแม่น้ำาลพบุรี	ทำาให้อยุธยามีสภาพ
เปน็เกาะมแีมน้่ำาล้อมรอบป้องกนัศตัร	ูพืน้ทีร่าบลุ่มเหมาะแกก่ารปลูกข้าว	อยธุยาตัง้อยู่
ห่างจากทะเลประมาณ	๙๐	กิโลเมตร	ทางตอนบนของอ่าวไทย	อยู่ไกลจากเส้นทาง
เดินเรือทะเลของนานาชาติ	 อยุธยามีลักษณะผสมผสานของการเป็นอาณาจักร
ในแผ่นดิน	 (ควบคุมการเกษตร)	และอาณาจักรทางทะเล	 (ควบคุมการค้าทางทะเล)	
เพราะอยู่ในเส้นทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้	 กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ	
พัดผ่าน	 ทำาให้ย่นระยะเวลาการเดินเรือได้มาก	 เหมาะสมกับการค้าขายในลักษณะ
พาณิชย์นาวี	 ด้วยเหตุน้ีอยุธยาจึงทำาการติดต่อค้าขายทางเรือได้อย่างรุ่งเรืองกับ
นานาชาติ๙	 จนได้รับขนานนามว่า	 “ซารินาว”	 ซ่ึงหมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยเรือ	

 ๘ กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่	๑	(พระเจ้าอู่ทอง)	ในปี	พ.ศ.	๑๘๙๓	
และถูกทำาลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศ	 ในเดือนเมษายน	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 อยุธยาเป็น
เมืองหลวงนานถึง	 ๔๑๗	 ปี	 มีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด	 ๓๔	 พระองค์	 มาจาก	 ๕	 ราชวงศ์	 คือ
อู่ทอง	สุพรรณบุรี	สุโขทัยปราสาททอง	และบ้านพลูหลวง	อยุธยามีพุทธศาสนาแบบหินยาน	 เป็น
ศาสนาประจำาอาณาจักร	 และยังมีความเช่ือด้านวิญญาณนิยม	 และพุทธศาสนาแบบมหายาน
อยู่ด้วย	 ในสถาบันกษัตริย์ของอยุธยาน้ันใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดูและพราหมณ์	 เพื่อเป็นการสร้าง
อำานาจ	 ความศักดิ์สิทธ์ิ	 ซ่ึงเป็นการผสมระหว่างหลักของความเช่ือเรื่อง	 “ธรรมราชา”	 ตามแนว
ของพุทธศาสนาและหลักของ	“เทวราชา”	ตามแนวของฮินดูและพราหมณ์	ในเรื่องของการปกครอง
น้ัน	 อาณาจักรอยุธยาใช้ระบบ	 “ศักดินา”	 เพื่อกำาหนดความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม	 มีการแบ่ง
ช้ันเจ้า	–	ขนุนาง	–	พระสงฆ	์–	ราษฎร	ออกเป็นหมวดหมูแ่ละชนช้ันอยา่งชัดเจนว่าเปน็	“ผู้ปกครอง”	
และ	“ผู้อยู่ใต้การปกครอง”	
 ๙	 ในเอกสารของโยสตส์เคาเตน็	ผู้แทนคนแรกของบรษิทัอินเดยีตะวันออกของฮอลันดา
ในประเทศสยาม	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๑๖๗	 ซึ่งอ้างในบันทึกของฟาน	 ฟลีต	 หรือ	 วัน	 วลิต	 และมีบท
พรรณนาเพิ่มเติมในบันทึกของวัน	 วลิตอีกด้วย	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีอยุธยา.	 ความสำาคัญ
ของเอกสารของชาวต่างประเทศต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เมืองมรดกโลก [สายตรง]	
แหล่งที่มา:	http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th[๓เมษายน	๒๕๕๕]
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หรือนาวานคร๑๐

	 อยุธยาเป็นเมืองท่าการค้าสินค้า	ส่งผ่านคือ	สินค้าจีน	–	ญี่ปุ่น	และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่นำาเข้ามายังตลาดอยุธยานั้น	ได้รับการซื้อไปค้าต่อยังตลาดในอ่าว
เบงกอลและอ่าวเปอร์เซีย	 และมีการนำาสินค้าไปค้าต่อยังตลาดในยุโรป	 ในทำานอง
เดียวกัน	 อยุธยาก็เป็นตลาดของสินค้าโลกตะวันตกที่ถูกนำาไปค้าต่อยังตลาดโลก
ตะวันออกที่ไกลถึงจีนและญี่ปุ่นด้วย	 ดังน้ันอยุธยาจึงเป็นเมืองท่าของพ่อค้าทั้งจาก
ตะวันออกและตะวันตกที่นำาเรือมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน

	 แม่น้ำาเจ้าพระยาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือที่ทำาการค้าทางทะเลกับ
ตา่งประเทศทัง้การตอ่เรอืสำาเภา	จีน	ญีปุ่่นและประเทศอ่ืนๆ	ในยา่นเอเชียและการตอ่
เรือกำาป่ันของชาติยุโรป	 เพราะขนาดของเรือที่สร้างด้วยไม้มีระวางบรรทุกน้ำาหนัก
เพียง	๖๐๐-๑,๒๐๐	ตัน	เรือสินค้าของชาติต่างๆ	จึงสามารถเดินทางมาถึงอยุธยาได้
อย่างสะดวก๑๑	 นอกจากน้ี	 อยุธยามีเครือข่ายเมืองท่ากระจายไปอย่างกว้างขวาง	
เครือข่ายเมืองท่า	มีดังนี้	๑)	ฝั่งตะวันออกมีเมืองท่าปะหัง	กลันตัน	ตรังกานู	สายบุรี	
ปัตตานี	นครศรีธรรมราช	อ่าวบ้านดอน	บางสะพาน	เพชรบุรี	บางปลาสร้อย	เมือง
ท่าเหล่าน้ีทำาการค้ากับกัมพูชา	 เวียดนาม	 หมู่เกาะต่างๆ	 ของอินโดนีเซีย	 และ
จีน	 ๒)	 ฝ่ังตะวันตก	 มีเมืองท่าตะนาวศรี	 ตรัง	 ไทรบุรี	 ไว้ทำาการค้ากับอินเดีย๑๒

 กรมพระคลังสินค้า

	 กรมพระคลังสินค้ามีบทบาทสำาคัญที่สุดในการค้าขายระหว่างประเทศ
กรมน้ีจะทำาหน้าที่จัดเก็บส่วยและอากรซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน	 เมื่อมีการ
เกบ็ส่วยมากขึน้หรอืถงึฤดสูำาเภากจ็ะจัดส่งสินคา้ไปขายยงัตา่งประเทศพรอ้มกบัสินคา้

 ๑๐	 ดิเรก	กุลสิริสวัสดิ์.	สำาเภากษัตริย์สุลัยมาน : ฉบับย่อ = The ship of Sulaiman. 
(กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์,	๒๕๒๗),	หน้า	๒๗.
 ๑๑ ธำารงศักดิ์	 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	]
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อื่นๆ	 อยุธยาใช้ระบบคลังสินค้าซึ่งเป็นการค้าแบบผูกขาดการค้า	 โดยบังคับให้พ่อค้า
ขายสินค้าให้แก่รัฐบาลเพียงผู้เดียว	สินค้าสำาคัญที่ทางการบังคับซื้อ	ได้แก่	ปืน	อาวุธ
ต่างๆ	 สินค้าที่ต้องการใช้ในราชการ	 เมื่อทางการซ้ือสินค้าไว้เกินความต้องการแล้ว
จึงขายเป็นรายย่อยแก่ประชาชน	 ในส่วนของสินค้าออกบางอย่างที่เป็นของหายาก
กรมพระคลังสินค้าจะกำาหนดเป็นสินค้าต้องห้าม	 ผู้ใดมีต้องขายให้แก่ทางราชการ
ผู้เดียว	 สินค้าพื้นเมือง๑๓	 ที่พระคลังสินค้ารวบรวมไว้จะบรรทุกลงเรือสำาเภาหลวงไป
ขายยังประเทศต่างๆ	 การดำาเนินการค้าแบบน้ีทำาให้รัฐสามารถควบคุมกิจการค้าต่าง
ประเทศได้อย่างใกล้ชิด	 ผูกขาดการค้าทั้งหมด	 โดยพระคลังสินค้าทำาหน้าที่เป็นทั้ง
พ่อค้าคนกลางขายสินค้าในราชอาณาจักร	 เป็นพ่อค้าคนกลางนำาสินค้าจีนและญี่ปุ่น
มาขายให้ฝรั่ง	 ผูกขาดการค้าสำาเภา	 เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมเรือ	 การออกกฎหมาย
สินค้าต้องห้าม	เช่น	อาวุธ	กฤษณา	ฝาง	ดีบุก	งาช้าง	หน่อกวาง	และสินค้าหายาก	

 ภาษีอากร

	 จกอบ	 จำากอบ	 หรือจังกอบหมายความถึงภาษีชนิดหน่ึงที่เรียกเก็บจาก
สินค้าออก	ซึง่การเก็บภาษีสินค้านี้	นา่จะมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย	ทั้งนีเ้พราะข้อความ
ในศิลาจารึกที่ได้มีการกล่าวว่า	ใครจะมาค้าขายก็ได้	เจ้าเมืองไม่เก็บจังกอบแก่ราษฎร
นั้น	ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีคำาว่าจังกอบอยู่หลายแห่ง	เช่น	ในกฎหมายเก่าลักษณะ
พระธรรมนูญมาตรา	 ๓	 มีว่า	 “อน่ึงพระราชทานจังกอบขนอนแก่ผู้ใดๆ ไซ้” และ
ในลักษณะอาญาหลวงมาตรา	๑	ว่า	“และเก็บจังกอบในสำาเภานาวาเรือใหญ่น้อยก็ดี”
ในหนังสือค้าขายซ่ึงทำากับฝรั่งเศส	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีว่า

 ๑๓ สินคา้พืน้เมอืงบางชนิดเป็นทีต่อ้งการของชาวตา่งประเทศมากหากปล่อยใหซ้ื้อขายกนั
โดยเสร	ีของเหล่าน้ันจะหมดส้ินไปไมม่ใีชใ้นราชการบา้นเมอืง	จึงกำาหนดใหเ้ป็นสินคา้ตอ้งหา้มตอ้งซ้ือ
ขายผ่านพระคลังสินค้า	เช่น	ไม้กฤษณา	นอแรด	ดีบุก	งาช้าง	ไม้จันทน์ไม้หอม	และไม้ฝาง	เป็นต้น
สินค้าต้องห้ามนี้เพิ่มประเภทขึ้นโดยลำาดับ	 เช่น	 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง	 สินค้าต้องห้าม	 เช่น
ดนิประสิว	ตะกัว่	ฝาง	หนังสตัว์	เน้ือไม	้งาชา้ง	ดบีกุ	ไมห้อม	เป็นตน้	สินคา้ทีช่าวตา่งประเทศตอ้งการ
มากอีกอย่างหนึ่งคือ	ข้าว	ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา	ข้าวกลายเป็นสินค้าออกที่สำาคัญโดยส่งไป
ประเทศจีนไมน้่อยกว่าปีละ	๖๕,๐๐๐	หาบ	บางปีส่งไปหลายแสนหาบ	และบางปถีงึ	๑	ล้าน	๕	แสนหาบ
	 	 บริษัท	สำานักพิมพ์แม็ค.	การค้าระหว่างประเทศสมัยอยุธยา	[สายตรง]	แหล่งที่มา:	
http://www.maceducation.com/e-knowledge/๒๔๒๓๑๑๒๑๑๐/๐๔.	htm	[๕	เมษายน	๒๕๕๕]
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“พระราชทานจำากอบขนอนและรดิชาทัง้ปวงแกก่มุปนัหญฝีรัง่เศส ใหเ้ข้าออกจงสะดวก
อย่าให้ผู้ใดลงตรวจ และให้แต่ยื่นหางว่าวสินค้าซ่ึงบรรทุกมาน้ัน แก่เจ้าพนักงาน
ในเมืองบาณบุรี และเมื่อบรรทุกสินค้าจะออกไปนั้นก็ให้ยื่นหางว่าวสินค้าซึ่งบรรทุกนั้น
แก่เจ้าพนักงาน ณ กรุงเทพมหานคร และเอาตราเบิกด่านสำาหรับเข้าออกทุกครั้ง” ๑๔

	 ในยุคสมัยน้ัน	 การจัดเก็บจังกอบรัฐบาลจะตั้งเป็นสถานที่คอยดักเก็บใน
สถานที่ที่สะดวก	เช่น	ถ้าเป็นทางบกก็จะไปตั้งที่ปากทางหรือทางที่จะเข้าเมือง	ถ้าเป็น
ทางน้ำาก็จะตั้งใกล้ท่าแม่น้ำาหรือเป็นทางร่วมสายน้ำา	 โดยสถานที่เก็บจังกอบ	 เรียกว่า
ขนอนทั้งน้ีขนอนจะเป็นที่คอยเก็บจังกอบสินค้าทั่วไปไม่เฉพาะเพียงการนำาเข้าและ
ขนออกนอกราชอาณาจักรเท่าน้ันเพราะมีทั้งขนอนบก	 ขนอนน้ำา	 ขนอนช้ันนอก
ขนอนช้ันใน	และขนอนตลาด๑๕ วิธเีกบ็จังกอบในสมยัน้ันจะเกบ็ในอัตรา	๑๐	ชัก	๑	และ
การเก็บนัน้มิไดเ้ก็บเปน็ตวัเงนิเสมอไปคอืเก็บเปน็สิง่ของแทนตวัเงนิกไ็ดแ้ลว้แตจ่ะเก็บ
อย่างใดได้สะดวกเพราะในสมัยน้ันวัตถุที่ใช้แทนเงินตราคงจะมีน้อย	 การจัดเก็บภาษี
อากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา	หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า	“ส่วยสาอากร”	ได้มีการแบ่ง
การจัดเก็บออกเป็น	๔	ประเภท	คือ	จังกอบ	อากร๑๖	ส่วย๑๗	และฤชา๑๘

 ๑๔ พระยาอนุมานราชธน.	ตำานานศุลกากร. (พระนคร:	กรมศิลปากร,	๒๕๐๖),	หน้า	๒.
 ๑๕ พระยาอนุมานราชธน.	ตำานานศุลกากร,	หน้า	๔.
 ๑๖ อากร	หมายถึงการเก็บชักส่วนผลประโยชน์ที่ราษฎรทำามาหากินได้	เช่น	ทำานา	ทำาไร่	
ทำาสวน	 หรือโดยให้สิทธิของรัฐบาล	 เช่น	 อนุญาตให้เก็บของในป่า	 จับปลาในน้ำา	 และต้มกลั่นสุรา	
ให้เก็บในอัตรา	 ๑๐	 หยิบ	 ๑	 การเก็บอากรน้ีคงไม่ได้เก็บเป็นตัวเงินเสมอไป	 คงเก็บเป็นของแทน
ตัวเงินอย่างเดียวกับจังกอบ
 ๑๗ ส่วย	คอืผลิตผลอันเกดิจากการทีท่างการยอมใหบ้คุคลบางจำาพวกส่งส่ิงของซ่ึงรฐับาล
ต้องการให้แทนที่แรงงานที่คนเหล่าน้ันต้องมาประจำาทำาราชการ	 ซ่ึงเป็นเกณฑ์บังคับสำาหรับชาย
ฉกรรจ์ที่ต้องเข้ารับราชการทหารปีละ	 ๖	 เดือน	 เช่น	 ยอมอนุญาตให้ราษฎรที่ตั้งภูมิลำาเนาอยู่ชาย
ดงพญาหาดินมูลค้างคาว	(เอามาทำาดินปืน)	หรือยอมให้ราษฎรชาวเมืองถลางหาดีบุกอันมีมากเพื่อ
ส่งหลวง	 ถือว่าเป็นส่วยส่ิงของที่เกณฑ์ให้ราษฎรส่ง	 นอกจากน้ียังมีส่วยเครื่องราชบรรณาการ
ส่วยทรัพย์มรดก	
 ๑๘ ฤชา	 คือค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎรซ่ึงได้รับประโยชน์จากรัฐ
เป็นการเฉพาะตัว	เช่น	ผู้ใดจะขอโฉนดตราสาร	เพือ่มใิหผู้้อ่ืนบกุรกุแยง่ชิงทีเ่รอืกสวนไรน่าจักตอ้งเสีย
ฤชาแก่รัฐ	เป็นต้น	ฤชาที่สำาคัญได้แก่	ค่าธรรมเนียม	และค่าปรับทางการศาล
	 	 กรมสรรพากร.	 ประวัติการจัดเก็บภาษี:การจัดเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
(พ.ศ. ๑๘๙๓ - พ.ศ. ๒๓๑๐) [สายตรง]:	แหล่งที่มา:	http://www.rd.go.th/[๓กรกฎาคม	๒๕๕๕]
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	 การค้าต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยามักเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์
บ้านเมือง	 การค้ากับต่างประเทศในสมัยอยุธยาตอนต้น	 (พ.ศ.	 ๑๘๙๓–พ.ศ.	 ๒๐๓๔)
เป็นการค้ากับประเทศในเอเชีย	ที่สำาคัญได้แก่	จีน	มลายู	ชวา	อินเดีย	ลังกา	เปอร์เซีย	
และอาหรับ	 เป็นการค้าโดยเรือสำาเภา	 ทั้งแต่งสำาเภาไปขายและเรือต่างชาติเข้ามา
ค้าขาย	

	 สินค้าออกได้แก่	 อำาพัน	 ไม้หอม	 ไม้	 กฤษณา	กระวาน	กานพลู	พริกไทย	
ทองคำา	เงิน	พลอยต่างๆ	ตะกั่ว	งาช้าง	นอระมาด	หนังเสือ	ชะมด	เครื่องเคลือบ	
เครื่องปั้นดินเผา	ผ้า	ฝ้าย	น้ำาตาล	ข้าว	ช้าง	ม้า	นกยูง	นกแก้ว	๕	สี	สินค้าเข้าได้แก่	
แพรม้วน	 แพรดอก	 แพรโล่	 ผ้าม้วน	 ผ้าลายทอง	 เครื่องถ้วย	 ทองแดง	 กำามะถัน
พัด	ฉากญี่ปุ่น	เครื่องรัก	สารส้ม	เป็นต้น

รูปภาพ ๓	เครือ่งสังคโลกเป็นสินคา้ออกทางทะเลถงึแมจ้ะพบแหล่งเตาผลิตทีเ่มอืงศรสัีชนาลัย	และ
	 เมอืงสุโขทยั	แตก่ารส่งออกไดม้ใีนสมยัอยธุยาตอนตน้	โดยรฐัสุโขทยัโบราณไมไ่ดม้บีทบาท
	 เลย

	 ในสมัยสมเด็จพระนครอินทราธิราช	 (พ.ศ.	 ๑๙๕๒–พ.ศ.	 ๑๙๖๗)	 ได้สร้าง
ความมั่งคั่งโดยการขยายการค้าสำาเภากับจีนและได้มีการแต่งสำาเภาไปเมืองจีนมาก
ขึ้น๑๙	 ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ติดต่อค้าขายต่างประเทศคือกรมท่า
โดยกรมท่าซ้าย	 ทำาหน้าที่ติดต่อค้าขายกับจีน	 และการค้าขายของคนจีนในเมืองไทย

 ๑๙	 สมเด็จพระนครอินทราธิราช	 เคยเสด็จไปประทับอยู่ในราชสำานักจีนเมื่อครั้งเป็นเจ้า
นครอินทร์อยู่เมืองสุพรรณบุรี	 และดูเหมือนจะเป็นองค์เดียวเท่าน้ันที่เคยไปเมืองจีนจริงๆ	 และ
ได้นำาช่างจีนมาทำาเครื่องเคลือบสังคโลกจริงๆ	
	 	 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
สำาหรับชาวต่างประเทศโดยทั่วไป๒๐

	 ในสมัยอยุธยา	 ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีสิทธิจะทำามาค้าขายกับชาวต่าง
ประเทศ	 การค้าขายกับต่างประเทศเป็นระบบผูกขาด	 ที่เรียกว่า	 ระบบพระคลัง
สินค้า	 รัฐบาลได้สร้างพระคลังสินค้าข้ึนเก็บสินค้าภายในประเทศที่ได้จากการซ้ือขาย
กับประชาชนและการเก็บส่วย	 มาขายให้กับพ่อค้าชาวต่างประเทศ	 ในขณะเดียวกัน
ก็ซ้ือสินค้าจากพ่อค้าต่างประเทศมาขายให้กับประชาชนอีกทีหน่ึง	 นอกจากน้ี	 ยังจัด
สำาเภาไปขายกับเมืองท่าและบ้านเมืองภายนอก	 แล้วซ้ือสินค้ากลับเข้ามาในประเทศ
สินค้าภายในประเทศบางอย่างโดยเฉพาะของป่าที่หายาก	 จะต้องนำามาขายให้กับ
พระคลังสินค้าแต่เพียงแห่งเดียว	 ในทำานองเดียวกัน	 สินค้าเข้าบางชนิดก็ถือว่า
เป็นของสำาคัญ	 ไม่ต้องการให้ประชาชนโดยทั่วไปมีครอบครองก็จะไม่ขายให้	 แต่จะ
เก็บไว้เป็นของสำาหรับพระมหากษัตริย์และขุนนางเท่าน้ัน๒๑	 พระเจ้าแผ่นดินได้กำาไร
มาจากการค้าและได้กลายมาเป็นรายได้ที่สำาคัญของรัฐ๒๒	 เหตุที่การค้าของรัฐได้กำาไร
มาก	เพราะปัจจัย	๒	ประการคือ	หนึ่งเป็นการค้าผูกขาด	และสองสินค้าที่ส่งไปขาย
เป็นสินค้าที่ได้เปล่า	 โดยเกณฑ์มาจากหัวเมืองไกล	 ที่เรียกว่าส่งส่วยนั้นเอง๒๓ ดังเช่น
ในสมัยพระเจ้าปราสาททองทรงมีรายได้หลายล้านบาทจากข้าว	 ไม้ฝาง	 ดินประสิว	

 ๒๐	 กลุ่ม	สยามของเรา.	การค้าต่างประเทศ: การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัย
กรงุศรีอยุธยา	[สายตรง]	แหล่งทีม่า:	http://www.oursiam.in.th/content/view.php?code=๐๑๐๑๑-
๑๑๖๑๕๑๘๗๒๒-๐๑๒๖	[๘	สิงหาคม	๒๕๕๕]
 ๒๑ ศรีภัทร	วัลลิโภดม	บรรยายไว้ในหนังสือ	เรื่อง	กรุงศรีอยุธยาของเรา	
ในพิมพ์ประไพ	 พิศาลบุตร.	 สำาเภาสยาม ตำานานเจ๊กบางกอก.	 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	 โดยกำาหนดว่า	ถ้าเรือกว้างกว่า	๖	ศอก	 เก็บลำาละ	๖	บาท	และให้
ตั้งด่านเก็บภาษีตั้งแต่เมืองชัยนาทลงมา	
 ๒๓ พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร. สำาเภาสยาม ตำานานเจ๊กบางกอก. หน้า	๔๘-๔๙
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ดบุีกและตะกัว่	นอกจากน้ันยงัทรงมเีรอืทีค่า้ขายกบัชายฝ่ังโคโรเมนเดล	(Coromandel	
Coast)	 ในอินเดียและจีน คำาให้การของชาวกรุงเก่าพบว่า	 การค้าทางทะเลของราช
สำานักอยุธยาน้ันทำารายได้ปีละ	 ๔๐๐,๐๐๐	 บาท	 หรือเทียบเท่ากับ	 ๒๕	 เปอร์เซ็นต์
ของจำานวนเงินรายได้ทั้งหมด	 คือ	 ๑,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 ซิมอง	 เดอลาลูแบร์	 ราชทูต
ฝรั่งเศสที่มาถึงสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๒๓๐)	 ได้กล่าว
ว่า	พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงเป็น	“พ่อค้าใหญ่”	ด้วยพระองค์เอง๒๔	ส่วนเจ้านายเชื้อ
พระวงศ์ขุนนางจะทำาการค้าส่วนตน	 โดยมีสำาเภาของตัวเองไปค้าขายต่างประเทศ	

	 ประเทศคู่ค้าที่สำาคัญในสมัยอยุธยา	ได้แก่

 จีน	 เป็นตลาดการค้าที่สำาคัญของอยุธยา	 มีหลักฐานว่าได้ติดต่อทำาการค้า
กันมาตั้งแต่ก่อนสร้างอาณาจักร	 และทำาการค้าระหว่างกันเรื่อยมา	 จีนเป็นตลาดที่มี
ปริมาณความต้องการสินค้าสูงและเป็นตลาดที่สินค้าได้ราคาดี	การค้ากับจีนมี	๒	รูป
แบบคือ	

	 ๑)	การค้าในระบบบรรณาการ	 หรือจ้ิมก้อง	 หมายถึงระบบการค้าที่ต้อง
ไปพรอ้มกบัการทตูกล่าวคอื	เรอืสินคา้ของชาตติา่งๆ	ทีไ่ปพรอ้มกบัคณะทตูเพือ่เคารพ
จักรพรรดิจีนน้ันจะได้รับอนุญาตให้ค้าโดยได้รับสิทธิพิเศษทั้งด้านตลาดที่เปิดให้ค้า
มากขึ้นกับเมืองต่างๆ	และการงดเว้นจัดเก็บภาษีด้านต่างๆ	การค้าในรูปแบบนี้สินค้า
จะถูกแบ่งออกเป็น	๒	 ส่วน	 คือส่วนหนึ่งเป็นเครื่องราชบรรณาการ	 อีกส่วนหนึ่งคือ
สินค้าที่จะส่งไปขายยังกวางตุ้ง	ในสมัยจักรพรรดิคังซี	ในปี	พ.ศ.	๒๒๐๗	ได้กำาหนด
จำานวนเรือในคณะบรรณาการของสยามอย่างแน่นอนเป็นการถาวรจำานวน	 ๓	 ลำา	
ระบุชื่อว่า	เรือ	เจิ้ง	(cheng)	ฝู้	(fu)	และฮู่	(hu)	อีกสามปีต่อมา	ได้กำาหนดช่วงเวลา
ส่งบรรณาการเป็นพิธีการทุกสามปีด้วย	 โดยเรือบรรณาการแต่ละลำาจะมีลูกเรือได้
ไม่เกินหน่ึงร้อยคน	 รวมสมาชิกของผู้ติดตามอย่างเป็นทางการ	 ๒๒	 คน	 ผู้เชิญ
เครื่องบรรณาการจากกวางตุ้งไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อทำาพิธีถวายต่อจักรพรรดิแมนจู

 ๒๔ สารสิน	 วีระผล.	 จ้ิมก้องและกำาไร: การค้าไทย-จีน.	 (กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย,	๒๕๔๘),หน้า	๒๐.
 ๒๕ ชาญวิทย์	เกษตรศิริ.	สยามพาณิชย์.	พิมพ์ครั้งที่	๒.	(สมุทรปราการ:	มูลนิธิโตโยต้า
แห่งประเทศไทย,	๒๕๔๕],	หน้า	๒๗
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และเรือทั้งสามลำาจะต้องได้รับอนุญาตก่อน	 จึงจะเริ่มทำาการค้าได้ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช	ได้ทรงเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการค้าระบบบรรณาการคือ
นอกเหนือจากเรือบรรณาการตามระเบียบปกติจำานวน	 ๓	 ลำาแล้ว	 ยังมีเรืออื่นๆ	 อีก
กลุ่มใหญ่ผูกติดมาด้วย	ได้แก่	เรือบรรณาการเสริม	(ปู่ก้งฉวน)๒๖	เรือรับบรรณาการ
(เจี๋ยก้งฉวน)	และเรือบรรณาการตรวจ	(ถ้านก้งฉวน)๒๗ การค้าในระบบบรรณาการนี้
ทำากำาไรให้กับประเทศผู้ค้าด้วยอย่างมาก

	 ๒)	การค้าที่พ่อค้าเอกชนชาวจีนนำาสินค้าบรรทุกเรือเข้ามาค้าขายในไทย
ดว้ยสินคา้จากอยธุยาสามารถทำากำาไรไดอ้ยา่งมหาศาล	จึงเปน็แรงดงึดดูสำาคญัทีท่ำาให้
มพีอ่คา้ชาวจีนบรรทกุสินคา้จากจีน	เชน่	สินคา้ผ้าปกั	ใบชา	เครือ่งถว้ยโลหะ	และสินคา้
ผ้าฝ้ายมาขายและไดน้ำาเอาพรกิไทย	เครือ่งยา	งาช้าง	และอ่ืน	ๆ 	กลับยงัประเทศจีน๒๘

ญี่ปุ่น	มีหลักฐานว่า	ริวกิว	(ปัจจุบันคือโอกินาวา)	ซึ่งขณะนั้นยังเป็นอาณาจักรอิสระ
ไดท้ำาการคา้ในฐานะพอ่คา้คนกลางระหว่างจีน	–	ญีปุ่่น	–	อยธุยา	โดยการนำาเอาสินคา้
จากญี่ปุ่นและจีนมาขายยังตลาดอยุธยา	 และเอาสินค้าจากอยุธยาไปค้าที่ตลาดจีน
และญี่ปุ่น	มีการแลกเปลี่ยนการทูตกับญี่ปุ่นในช่วง	๑๔๕	ปี	 ระหว่าง	พ.ศ.	๑๙๖๘–	
๒๑๑๓	 มีเรือริวกิวมาค้ายังอยุธยาถึง	 ๕๘	 ลำา	 จากจำานวนที่มาค้าในภูมิภาคน้ีทั้งส้ิน
๑๕๐	ลำา๒๙	หรือเฉลี่ยมาอยุธยา	๑	ลำาในทุกๆ	๒	ปีครึ่ง	จากนั้นจึงเป็นการค้าโดยตรง

 ๒๖ เรือบรรณาการเสริม	 (ปู่ก้งฉวน)	 บรรทุกเครื่องบรรณาการเสริมเพื่อทดแทนส่วนที่
อาจจะสูญหายหรือเสียหายไปในภารกิจครั้งก่อน	เรือรับบรรณาการ	(เจี๋ยก้งฉวน)	ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับคณะผู้เชิญเครื่องบรรณาการอย่างเป็นทางการกลับมาจากปักกิ่งหรือพระราชสาส์นของ
จักรพรรดิ	หรือของขวัญของจักรพรรดิและเรือบรรณาการตรวจ	(ถ้านก้งฉวน)	จะตรวจสอบอย่าง
เปิดเผยถึงกำาหนดการที่ผิดปกติในการเดินเรือของเรือบรรณาการปกติ
 ๒๗ สารสิน	วีระผล.	จิ้มก้องและกำาไร: การค้าไทย-จีน.	หน้า	๓๒-๓๓.
 ๒๘ ด้วยเหตุที่ต้นทุนค่าต่อเรือและเงินลงทุนเป็นจำานวนมหาศาล	 หลายหมื่นเหรียญทอง	
ทำาให้เรือสำาเภาลำาหน่ึงซ่ึงมีขนาดไม่ถึงหน่ึงพันตัน	 จะมีการร่วมทุนของพ่อค้ารายย่อยจำานวนถึง
หนึ่งร้อยคน	 ที่มณฑลกวางตุ้ง	 พวกช่างแกะสลักงาช้าง	 ช่างเขียนภาพ	พ่อค้าเครื่องเหล็ก	 พ่อค้า
เครื่องทองและเงินต่างมีพื้นที่ในการบรรทุกสินค้าในเรือเพื่อการส่งออกไปขาย	 เรียกว่า	 เป็นสินค้า
ที่มาจากเงินทุนกู้ยืม	
	 	 สารสิน	วีระผล.	จิ้มก้องและกำาไร: การค้าไทย-จีน. หน้า	๑๒๓.
 ๒๙	 โยเนะโอะอิชิอิ	 และโยชิกาวะ.	 ความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่น ๖๐๐ ปี.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒	
(กรุงเทพฯ:	มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,	๒๕๔๒).	หน้า	๙
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กับญี่ปุ่น

 ญี่ปุ่น	 ได้เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๐๘๓	 ปลายรัชกาลของ
สมเด็จพระไชยราชาธิราช	ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเริ่มอย่างเป็นทางการใน
สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถกับโชกุนโตกุงาวะ	 อิเอยาสุ	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๑๔๙	 ญี่ปุ่นได้
ส่งสาส์นมาเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมด้วยดาบ	 เส้ือเกราะเป็นเครื่องราชบรรณาการ
และในขณะเดียวกันได้ทูลขอปืนใหญ่และไม้หอมจากไทย	 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น๓๐	 ญี่ปุ่นต้องการสินค้าจากไทยมากที่สุด	 ได้แก่	
ไม้ฝาง	หนังกวาง	และหนังปลาฉลาม	รองลงมาได้แก่	ตะกั่วและดีบุก๓๑ ส่วนสินค้า
ที่ไทยต้องการจากญี่ปุ่น	คือทองแดง	เงินเหรียญของญี่ปุ่น	ฉากลับแล	เป็นต้น	ในช่วง	
๓๒	ปีระหว่างปี	พ.ศ.	๒๑๔๗	–	๒๑๗๙	มีเรือญี่ปุ่นได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโชกุน๓๒

ให้มาทำาการค้ายังอยุธยาถึง	๕๖	ลำาหรือเฉลี่ยปีละ	๒	ลำา

	 ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากเป็นทหารอาสาซ่ึงมีชาวญี่ปุ่น
บางคนได้รับราชการในตำาแหน่งที่สูงคือ	 ยามาดา	 นางามาซา	 ซ่ึงต่อมาได้รับ
พระราชทานบรรดาศกัดิเ์ปน็ออกญาเสนาภมิขุ	ความสัมพนัธร์ะหว่างไทยกบัญีปุ่่นหลัง
จากส้ินสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วเริ่มเส่ือมลง	 เมื่อเข้าสู่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง	ในปี	พ.ศ.	๒๑๗๖	การค้าขายกับญี่ปุ่นก็หยุดลง	ทั้งนี้เป็นเพราะออกญาเสนาภิมุข
ถึงแก่กรรมลงโดยถูกยาพิษ	ทำาให้ญี่ปุ่นต้องออกจากกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด	แม้สมเด็จ

 ๓๐	 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเจริญสูงสุดในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม	มีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับญี่ปุ่นถึง	๔	ครั้งคือ	พ.ศ.	๒๑๕๙,	พ.ศ.	๒๑๖๔,	
พ.ศ.	๒๑๖๖,	พ.ศ.	๒๑๖๘
 ๓๑ ไม้ฝางน้ันเป็นสินค้าที่นิยมใช้ย้อมผ้า	 หนังปลาฉลามใช้หุ้มดาบเพื่อกันล่ืน	 ส่วนหนัง
กวางใช้ตัดเสื้อซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น
	 	 โยเนะโอะอิชิอิ	และโยชิกาวะ.	ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี,	หน้า	๔๙
 ๓๒ เรือสำาเภาที่เข้ามาค้าขายกับจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องได้รับ	
“ใบเบิกร่องประทับตราแดง”	จากโชกุน	เพื่อเป็นหลักฐานแสดงอนุญาตให้เรือสำาเภานั้นสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศได้	 ซ่ึงในใบเบิกร่องน้ี	 ใช้เป็นหลักฐานการเดินเรือและทะเบียนเรือได้เป็น
อย่างดี	 เพราะในเอกสารดังกล่าวได้ระบุจำานวนคนที่มากับเรือสำาเภา	 ระบุตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญ
เช่น	ทูต	อุปทูต	ล่าม	และนายสำาเภาผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการดูแลธุรกิจภายในเรือสำาเภา
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พระเจ้าปราสาททองจะส่งคณะทูตไปญี่ปุ่น	๕	ครั้ง	แต่ไม่ได้รับการต้อนรับจากญี่ปุ่น	
เพราะญีปุ่่นมนีโยบายทีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว	และปดิประเทศตัง้แต	่พ.ศ.	๒๑๘๒	ทำาให้
ความสัมพนัธร์ะหว่างไทยกบัญีปุ่่นส้ินสุดลง๓๓ อยา่งไรกด็	ีญีปุ่่นยงัเปดิเมอืงทา่นางาซากิ
ให้เป็นช่องทางการค้าและการรับข่าวสารจากภายนอก	 ญี่ปุ่นอนุญาตให้เฉพาะพ่อค้า
ชาวดัทช์และชาวจีนทำาการค้าต่อไปได้ด้วยเหตุน้ีสินค้าของอยุธยาและของญี่ปุ่นจึงยัง
คงมีอยู่ในตลาดของทั้งสองฝ่ายเรื่อยมาโดยผ่านเรือของพ่อค้าทั้งสองชาตินี้	 อย่างไร
ก็ดีไทยกับญี่ปุ่นก็ยังคงค้าขายติดต่อกัน	โดยมีการแต่งเรือสำาเภาไปค้าขายที่ญี่ปุ่นทุกปี	
ดังปรากฏในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	(พ.ศ.	๒๒๗๕-๒๓๐๑)	ได้มีการขายข้าวให้แก่
ญี่ปุ่น	โดยบรรทุกลงเรือหลวงไปขายยังเมืองท่านางาซากิ

 อหิร่าน หรอืชาวอาหรับไดเ้ขา้มาตดิตอ่คา้ขายกบัอยธุยาและเขา้รบัราชการ
ในราชสำานักไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	 (พ.ศ.	 ๒๑๕๔-๒๑๗๑)	 ได้ทรง
ฟื้นฟูท่าเรือการค้าในเมืองมะริดและตะนาวศรี	 ซ่ึงเป็นเมืองท่าสำาคัญบริเวณชายฝ่ัง
ตะวันออกของอ่าวเบงกอลเพือ่คา้ขายโดยตรงกบัพอ่คา้ชาวอิหรา่น	อาหรบัและอินเดยี
จากหลักฐานในเอกสารสยาม	 ข้าราชการสำานักระดับสูงของชาวอิหร่าน	 ซ่ึงเดินทาง
มายังสยามในช่วงต้นรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม	คือเฉกอะหมัด๓๔ ซึ่งเป็นหัวหน้าพ่อค้า
ชาวอิหร่านที่เรียกว่า	 ซุดากา	 ราชา	 อันมีความหมายว่า	 “พ่อค้าของกษัตริย์”๓๕

เฉกอะหมัดได้รับราชการในราชสำานัก	 ซ่ึงตำาแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือตำาแหน่งออกญา
บวรราชนายกว่าที่สมุหนายก๓๖	 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง	 (พ.ศ.	 ๒๑๗๒-๒๑๙๙)

 ๓๓ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในสมัยอยุธยา	[สายตรง]	แหล่งทีม่า:	เมษายน	๒๕๕๕]
 ๓๔ เฉกอะหมัด	ต่อมาเป็นต้นตระกูลบุนนาค
 ๓๕ ซุดากา	 ราชาเป็นตำาแหน่งของหัวหน้าพ่อค้า	 หัวหน้ากองคาราวาน	 สินค้าและยัง
หมายถึงขุนนางด้วย
 ๓๖ มิตรภาพไทย-อิหร่าน : ความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดกว่า ๔๐๐ ปี (กรุงเทพฯ	:	สถาน
เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงเตหะราน,	๒๕๔๘),	หน้า	๔๐.
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มีการแต่งตั้งให้ชาวอิหร่านเป็นออกพระจุลา	 ซ่ึงเป็นตำาแหน่งเจ้ากรมท่าขวา๓๗และ
หัวหน้าประชาคมมุสลิมในกรุงศรีอยุธยา	 ขุนนางอิหร่านจึงได้มีบทบาทสำาคัญในการ
จัดการด้านการค้าระหว่างประเทศ	 ในสมัยพระนารายณ์มหาราช	 มีความสัมพันธ์กับ
อิหร่านดีอย่างมาก	 ได้มีการแต่งตั้งอกามูฮัมหมัดซึ่งเป็นหลานของเฉกอะหมัดซึ่งเป็น
พ่อค้าที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสยาม	ให้ดำารงตำาแหน่งออกพระศรีเนาวรัตน์	ซึ่งหมาย
ถึงพ่อค้าหรือนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่	เป็นผู้มีความรู้ทางการปกครอง	ศาสนาและกิจการ
ในราชสำานัก	 จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๒๒๕
ฮัจยีซาลิม	 ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทูตสยามไปยังราชสำานักซาฟาร์	 ณ	 นคร
อิสฟาฮาน	 นับจากปี	 พ.ศ.	 ๒๒๒๘	 เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงแต่งตั้ง
คอนแสตนติน	เยรากี	ฟอนคอนหรือออกญาวิไชเยนทร์	พ่อค้าเอกชนชาวกรีกให้ดำารง
ตำาแหน่งที่ปรึกษาคนใหม่แทนที่	 หลังจากออกพระศรีเนาวรัตน์ถึงอสัญกรรม	 ทำาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวอิหร่านและสยามต้องเสื่อมลง	เพราะถูกออกญาวิไชเยนทร์
ลิดรอนอำานาจของขุนนางชาวอิหร่าน	 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
เข้ามาค้าขายกับสยามทั้งในฐานะที่เป็นพ่อค้าเอกชนและในฐานะเจ้าพนักงานของราชสำานัก
๒)	 การควบคุมเรือสินค้าและพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในราชอาณาจักรให้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
แบบธรรมเนียมต่างๆ	
	 	 จุฬศิพงศ	์จุฬารตัน์.	ขนุนางกรมท่าขวา : การศกึษาบทบาทและหน้าท่ีในสมัยอยุธยา
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
ไทยกับโปรตุเกสได้ทำาสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีและการค้าต่อกัน	 โดยให้ชาวโปรตุเกส
เข้ามาทำาการค้าและเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองต่างๆ	ของไทย
เช่น	มะริด	ตะนาวศรี	ปัตตานี	และนครศรีธรรมราช	เป็นต้น	สินค้าโปรตุเกสที่อยุธยา
มคีวามสนใจมากเปน็พเิศษคอืปนืไฟ	กระสุนปืน	และดนิปืน	ชาวโปรตเุกสมบีทบาทเปน็
ทหารรักษาพระองค์	ได้รับการไว้วางพระหฤทัยจากสมเด็จพระไชยราชาธิราชมากกว่า
ทหารหน่วยอ่ืน๓๙	 ในสมัยของพระองค์ได้โปรดฯ	 ให้ชาวโปรตุเกสตั้งบ้านเรือนอาศัย
อยู่ในอยุธยา	เรียกว่า	“หมู่บ้านโปรตุเกส”	ให้สร้างโบสถ์ในคริสตศาสนา	ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างอยุธยากับโปรตุเกสเริ่มเส่ือมลงเมื่อตะวันตกชาติอ่ืนได้เข้ามายังดินแดน
แถบนี้	เช่น	ฮอลันดา	ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำาคัญของโปรตุเกสและอยุธยาก็ยินดี
ติดต่อการค้าด้วยจนกระทั่งส้ินสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอำานาจของโปรตุเกส
ลดบทบาทสำาคัญลงไป

 สเปน	เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	พ.ศ.	๒๑๔๑	และในปี	พ.ศ.
๒๒๖๒	สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ	ได้มีทูตสเปนเข้ามาเจริญพระราชไมตรีและขออำานวย
ความสะดวกทางการค้า

 ฮอลนัดา หรือเนเธอรแ์ลนด์ เขา้มาในสมยัตอนปลายของสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช	ในปี	พ.ศ.	๒๑๔๗	ฮอลันดาสนใจเฉพาะด้านการค้าและสำารวจตลาดการค้า	
โดยเฉพาะความเป็นไปได้ของการที่จะอาศัยเรือสำาเภาหลวงของไทยไปค้าขายที่
เมืองจีน๔๐	ฮอลันดาได้ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออก	 (Dutch	East	 India	Company)
และสถานีการค้าขึ้นในกรุงศรีอยุธยา	ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	(พ.ศ.	๒๑๕๔-
๒๑๗๑)	 พระองค์ได้ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าชายมอรีส	 ประเทศฮอลันดา
ส่วนชาวฮอลันดาในไทยก็ได้รับการสนับสนุนการค้าอย่างดี	 จนได้ตกลงทำาสัญญา

 ๓๙	 สุเนตร	 ชุตินธรานนท์.	 พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามไทยระหว่างไทยกับพม่า. 
พิมพ์ครั้งที่	๑๐.	(กรุงเทพฯ	:	มติชน,	๒๕๕๔),	หน้า	๒๒๕.
 ๔๐	 ธรีวัต	ณ	ปอ้มเพชร.	บรษัิทอินเดยีตะวันออกของฮอลันดา	(V.O.C)	ในราชอาณาจักร
สยาม	 ในสายสัมพันธ์ ๔๐๐ ปีไทย-เนเธอร์แลนด์ (กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๗)	หน้า	๑๔๐.
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การค้าฉบับแรก	 ให้ชาวฮอลันดามีสิทธิพิเศษในการซ้ือหนังสัตว์จากไทย	 ในสมัย
พระเจ้าปราสาททอง	(พ.ศ.	๒๑๗๒-๒๑๙๙)	ชาวฮอลันดาใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการรบ
ทางเรือแก่ไทยในการปราบกบฏที่ปัตตานี	 ทำาให้ฐานะของฮอลันดามั่นคงมากขึ้น	 ใน
ปี	 พ.ศ.	 ๒๑๗๖	 ชาวฮอลันดาได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าได้อย่างมั่นคง	 ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๑๙๙-๒๒๓๑)	 ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม	 พ.ศ.
๒๒๐๗	 ได้เกิดเหตุการณ์ชาวจีนล้อมสถานีการค้าของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยา
จนทำาใหฮ้อลันดาประกาศสงครามกบัไทยและส่งเรอืรบมาปดิอ่าวไทย	เหตกุารณ์ยตุลิง
โดยไทยและฮอลันดาตกลงทำาสัญญาร่วมกันใหม่	เมื่อวันที่	๒๒	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๒๐๗
โดยสาระสำาคัญของสัญญาฉบับน้ีทำาให้ฮอลันดาได้รับสิทธิในการดำาเนินการค้าโดย
ไมจ่ำากดัเขตทัว่กรงุศรอียธุยา	นครศรธีรรมราช	พทัลุง	และถลางสามารถตดิตอ่คา้ขาย
ได้โดยเสรี	และในกรณีที่คนในบังคับของบริษัทฮอลันดากระทำาผิดก็ให้ส่งตัวมาลงโทษ
ตามกฎหมายฮอลนัดา	นอกจากน้ีผลของสัญญายงัทำาใหไ้ทยตอ้งสูญเสียการคา้กบัญีปุ่่น
ไปด้วย	 จากข้อสัญญาที่บังคับไม่ให้ไทยใช้ลูกเรือจีนด้วยเหตุที่รู้ดีว่าคนไทยไม่สันทัดใน
การเดินเรือและใช้แต่ลูกเรือจีนในการเดินเรือไปค้าขายที่ญี่ปุ่น	 จึงทำาให้การค้ากับ
ญี่ปุ่นตกเป็นของฮอลันดาฝ่ายเดียว	 ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮอลันดา
เริ่มเส่ือมลง	 และฮอลันดาตัดสินใจยกเลิกสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยาในปี	 พ.ศ.	
๒๒๒๙	ในสมยัพระเพทราชา	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๒๔๖)	ความสัมพนัธท์างการคา้ของทัง้สอง
ประเทศกลับมาฟื้นฟูใหม่	 โดยมีการทำาสัญญาฉบับใหม่	 อย่างไรก็ดี	 การค้าของทั้ง
สองประเทศก็เสื่อมลงตามลำาดับหลังจากในสมัยสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร๔๑	เป็นต้นมา

 องักฤษ	เขา้มาตดิตอ่คา้ขายกบักรงุศรอียธุยาในสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม
ในปี	พ.ศ.	๒๑๕๕	โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำาคัญคือการค้า	และสินค้าที่อังกฤษนำาเข้ามา
ขายในอยุธยาและหัวเมือง	 คือผ้าชนิดต่างๆ	 อังกฤษได้ส่งทูตและอยุธยาได้ให้การ
ต้อนรับอย่างดีพร้อมกับให้ตั้งสถานีการค้าและบ้านเรือนในกรุงศรีอยุธยาได้	 แต่การ
ค้าของอังกฤษตลอดระยะเวลาน้ันไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควรจึงถอนตัวออกจาก
กรุงศรีอยุธยา	และได้ปิดคลังสินค้าในปี	พ.ศ.	๒๑๖๗	และได้กลับมาตั้งคลังสินค้าใหม่
ในปี	พ.ศ.	๒๒๐๔	ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ในระยะหลังๆ	มีความขัดแย้ง

 ๔๑ รวมบันทึกประวติัศาสตรอ์ยุธยาของฟาน ฟลตี (วนั วลติ)	(กรงุเทพฯ:	กรมศลิปากร,	
๒๕๔๘)	หน้า	๖-๘.
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กันอย่างรุนแรงถึงกับมีการสู้รบกันที่เมืองมะริดทำาให้ความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับอังกฤษ
ต้องสิ้นสุดลงในปี	พ.ศ.	๒๒๓๐

 เดนมาร์ก	 เข้ามาในสมัยตอนปลายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	 พ.ศ.	 ๒๑๖๔
แต่มาค้าขายที่เมืองมะริด

 ฝร่ังเศส	 เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๒๐๕
ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาชุดแรกคือกลุ่มของสังฆราชเบริต	 ช่ือ
เดอลามอตต์ลังแบร์ต	 เพื่อให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่คริสตศาสนา	
จนกระทั่งใน	พ.ศ.	๒๒๒๓	ฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าในกรุงศรีอยุธยา	สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชได้ทรงส่งทูตไปมาติดต่อกับพระเจ้าหลุยส์ที่	๑๔	ณ	กรุงฝรั่งเศส
ในปี	พ.ศ.	๒๒๒๘	ได้ทำาหนังสือสัญญาและแก้ไขเพิ่มเติมในปี	พ.ศ.	๒๒๓๐	กับบริษัท
อีสต์อินเดียฝรั่งเศส	 ให้ซื้อขายสินค้าได้ทั่วไป	 เว้นแต่สินค้าต้องห้ามบางอย่าง	 ได้แก่	
ดินประสิวขาว	ดินประสิวดำา	กำามะถัน	งาช้าง	ช้าง	หมาก	ฝาง	ปืนเครื่องศาตราวุธ
โดยกำาหนดให้ขายกับพระคลังสินค้าแห่งเดียวกับอนุญาตให้ผูกขาดดีบุกที่เมือง
ถลาง	 และสิทธิในการผูกขาดพริกไทย	 ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสใน
ระยะหลังไม่ค่อยราบรื่น	 มีการสู้รบกันขึ้นระหว่างคนไทยกับทหารฝรั่งเศสและเป็น
ระยะเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตในปี	 พ.ศ.	 ๒๒๓๑	 เมื่อสมเด็จ
พระเพทราชาขึ้นครองราชย์	และขับไล่ทหารฝรั่งเศสได้สำาเร็จทำาให้ความสัมพันธ์ไมตรี
ของทั้งสองประเทศเสื่อมลงตามลำาดับ

	 นโยบายของรัฐในการให้สิทธิชาวต่างประเทศผูกขาดสินค้า	 บางอย่างเพื่อ
การบรรทุกสินค้าลงเรือได้เพียงผู้เดียว	 เช่น	 ให้ฮอลันดา	 หรือเนเธอร์แลนด์
พ.ศ.	๒๑๗๖	ผูกขาดการค้าหนังสัตว์หนังกวาง	ไม้ฝาง	ไม้จันทน์หอม	ไม้แดง	ฝรั่งเศส
ผูกขาดดีบุก	 ถือได้ว่าเป็นการค้าทางทะเลโดยวิธีผูกขาด	 ซ่ึงวิธีการค้าในรูปแบบน้ีได้
เป็นประเพณีสืบต่อจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	 ได้ปรากฏว่ามีการผูกขาดสินค้าข้ึนใหม่
เรียกว่า	 ภาษี	 ซ่ึงรัฐบาลอนุญาตให้มีผู้ประมูลไปจัดเก็บเงินค่าภาษีแก่สินค้าที่นำาผ่าน
ด่านหรือนำาเข้ามาและออกไปต่างประเทศตามที่กำาหนดอัตราที่วางไว้๔๒

 ๔๒ พระยาอนุมานราชธน.	ตำานานศุลกากร,	หน้า	๑๔.
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	 การคา้กบัตา่งประเทศกบัชาวยโุรปตกต่ำาลงตามลำาดบัในช่วงสมยัอยธุยาตอน
ปลาย	(พ.ศ.	๒๒๓๑-๒๓๑๐)	ด้วยสมเด็จพระเพทราชาไม่มีพระประสงค์ที่จะเกี่ยวข้อง
กับฝรั่ง	 แต่การค้ากับประเทศในเอเชียด้วยกันกลับขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะกับจีน	

 วัฒนธรรมและชุมชนการค้า

	 อยุธยาน้ัน	 มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีแม่น้ำาล้อมรอบ	 อีกทั้งมีแม่น้ำา
เจ้าพระยาไหลลงใตอ้อกสู่อ่าวไทย	ซ่ึงเปน็เส้นทางทีเ่รอืสินคา้จากตา่งประเทศสามารถ
เข้ามาจอดถงึหน้าเมอืงบรเิวณหน้าป้อมเพชรไดส้ะดวก	ทำาใหอ้ยธุยาเป็นเมอืงทา่สำาคญั	
และเป็นตลาดสินค้าของนานาชาติ	 สภาพการค้าขายกับต่างประเทศจึงมีความเจริญ
อย่างมาก	ดังที่ปรากฏในคำาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม	ดังนี้

ครั้นถึงระดูลมสำาเภาพัดเข้ามาในกรุง เปนมรสุมเทศกาล
พวกลูกค้าพานิชสำาเภาจีน แลลูกค้าแขกสลุป ลูกค้าฝรั่งกำาป่ัน 
ลูกคา้แขกกศุราช และพวกลูกคา้แขกสุรดั แขกชวามลาย ูแขกเทศ 
ฝรัง่เศส ฝรัง่โลสง โปรตเุกศวิลันดา อิศปันยอน อังกฤษ และฝรัง่ดำา 
ฝรั่งเมืองลังกุนี แขกเกาะ เปนพ่อค้าพานิชคุมสำาเภาสลุป
กำาป่ันแล่นเข้ามาทอดสมออยู่ท้ายคู ขนสินค้าขึ้นมาไว้บนตึก
ห้างในกำาแพงพระนครกรุงศรีอยุธยา ตามที่ของตนซ้ือแลเช่า
ต่าง ๆ กัน เปิดร้านห้างตึกขายของตามเพศตามภาษา๔๓

 ๔๓ คำาให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง.	 (กรุงเทพฯ	 :	 คณะ
กรรมการชำาระประวัติศาสตร์ไทยฯ	สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,	๒๕๓๔)	หน้า	๕-๖.
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	 ในอยุธยามีตลาดเรือที่แม่น้ำารอบกรุง	 ๔	 ตลาดดังน้ี	 “มีตลาดเรือที่แม่น้ำา
รอบกรุง เปนตลาดใหญ่ท้องน้ำามี ๔ ตลาด คือ ตลาดน้ำาวนบางกะจะ น่าวัดพระ
นางเชิง ๑ ตลาดปากครองคูจามท้ายสู่เราแขก ๑ ตลาดปากคลองคูไม้ร้อง ๑ ตลาด
ปากคลองวัดเดิมใต้ศาลเจ้าปูนเท่าก๋ง ๑ เปนตลาดเอกในท้องน้ำา ๔ ตลาดเท่านี้”๔๕ 
โดยเฉพาะตลาดน้ำาวนบางกะจะ	 เป็นที่ตั้งของป้อมเพชรอู่เรือสำาเภา	 และสถานี
การค้าของชาวต่างชาติ	 ทั้งยังเป็นจุดจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่จากทางใต้	 และเรือ
สำาเภาของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาขนถ่ายสินค้า๔๖	 หน้าวัดเจ้าพระนางเชิง	 โรงเรือ
ต่างๆ	 อยู่นอกกำาแพงจำานวนมาก	 ซ่ึงมีทั้งโรงเรือรบน้ำาจืด	 โรงเรือรบน้ำาทะเล
อู่ต่อเรือกำาปั่นและสำาเภาหลวง	ซึ่งมีอยู่ถึง	๒๒	อู่๔๗	แสดงให้เห็นว่า	ในสมัยอยุธยา
การต่อเรือมีความเจริญอย่างมาก	 ในช่วงศตวรรษสุดท้ายของอยุธยาน้ันประมาณ
ว่าอยุธยามีประชากรที่อาศัยอยู่ในและนอกกำาแพงเมืองราว	 ๑๕๐,๐๐๐	 คน

รูปที่ ๔	แผนผังกรุงศรีอยุธยาจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์๔๔

 ๔๔ เอิบเปรม.	ประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีไทย,	หน้า	๕๕.
 ๔๕ คำาให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง,	หน้า	๓๒.
 ๔๖ สุวัฒน์	 แซ่คั่น.	 ตลาดเรือในท้องน้ำา: ร่องรอยในแผนท่ีอยุธยาโบราณ	 [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.
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โดยนับรวมชาวจีน	มอญ	ลาว	เขมร	จาม	พมา่ทีถ่อืว่าเป็นประชากรส่วนหน่ึงของอยธุยา
ส่วนกลุ่มทีถ่อืว่าเป็นคนตา่งชาตน้ัินอยธุยากำาหนดใหพ้ืน้ทีร่มิฝ่ังแมน้่ำาเจ้าพระยาดา้นใต้
ของเมอืงหลวงเป็นทีต่ัง้ของชุมชนคนเหล่าน้ีโดยมหีมูบ่า้นโปรตเุกสเปน็ชุมชนขนาดใหญ่
ด้านฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำาถัดไปน้ันก็เป็นชุมชนมุสลิมชาวมลายูและชาวมักกะสัน
(เกาะมากัสซาร์)	 และมีชุมชนชาวเวียดนามที่เป็นคริสเตียนโดยมีโบสถ์ของฝรั่งเศส
เป็นศูนย์รวมส่วนด้านฝ่ังตะวันออกมีหมู่บ้านญี่ปุ่นในสมัยที่การค้ากับญี่ปุ่นเฟื่องฟู
ประมาณว่ามีชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านน้ี	 ๑,๐๐๐	 –	 ๑,๕๐๐	 คน	 ถัดขึ้นไปน้ันเป็นหมู่บ้าน
อังกฤษและหมู่บ้านดัทช์หรือเนเธอร์แลนด์๔๘ การที่อยุธยาเป็นเมืองท่าและชุมชน
นานาชาติได้ตลอดมาน้ันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับชนชาวต่างชาติทั้งด้าน
เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมตลอดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและลัทธิความเชื่อศาสนาได้เป็นอย่างดี

การพาณิชยนาวีสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-พ.ศ. ๒๓๒๕)

	 สมัยกรุงธนบุรีเป็นสมัยก่อสร้างบ้านเมืองใหม่นับแต่เสียกรุงศรีอยุธยา
ในปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	การค้าทางเรือสามารถทำาได้สะดวกมากขึ้น	ทั้งนี้เพราะกรุงธนบุรี
ตั้งอยู่ในทำาเลที่เหมาะสม	 อยู่ห่างจากปากแม่น้ำาเจ้าพระยาระยะทาง	 ๖๐	 กิโลเมตร
การค้ากับต่างประเทศยังคงรูปแบบเดียวกับกรุงศรีอยุธยา	ในปี	พ.ศ.	๒๓๒๔	สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีได้มีพระราชสาส์นเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงต้าฉ่ิง
เมืองปักกี่ง	 โดยมีพระคลังสินค้าแต่งเรือสำาเภาไปค้าขาย	 สินค้าที่ไทยส่งออกไปขาย
ได้แก่	ข้าว	และไม้ฝาง	ซึ่งรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ยกค่าจังกอบ	ปากสำาเภาและไม่ให้
เรียกเอาค่าธรรมเนียมกับสำาเภาไทย	 สินค้าที่ไทยต้องการจากจีนมากที่สุด	 คือ
ทองแดง๔๙	เหล็กและปืนใหญ่	เพื่อใช้ในการทำาสงครามกับพม่า	อิฐและหินแผ่นเพื่อใช้

 ๔๘ ธำารงศกัดิ	์เพชรเลิศอนันต.์	อยุธยาเมืองท่านานาชาติ [สายตรง]	แหล่งทีม่า:	http://
ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/๔๒๖/๓๒/[๖	เมษายน	๒๕๕๕]
 ๔๙	 ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงมีพระราชสาส์น	เมื่อวันอาทิตย์	เดือน	๗	แรม	๑๑	
ค่ำา	จุลศักราช	๑๑๔๓	ปีฉลูตรีศก	ไปขอซื้ออิฐจากจีน	และทองแดงจากญี่ปุ่นเข้ามาสร้างพระนคร	
เป็นหลักฐานที่พบเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงพบเมื่อค้นดูห้องอาลักษณ์	
  พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร.	สำาเภาสยาม ตำานานเจ๊กบางกอก.	พิมพ์ครั้งที่	๒.	(กรุงเทพฯ:
นานมีบุ๊คส์,	๒๕๔๔],	หน้า	๒๐๑.
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ในการสร้างเมือง	 นอกจากน้ีในสมัยกรุงธนบุรียังมีการค้าขายกับญี่ปุ่นและหัวเมือง
ชายทะเลในแหลมมลายูด้วยการค้าจีนและสยามเพิ่มข้ึนทำาให้การต่อเรือในสยาม
ที่เมืองจันทบูรณ์๕๐	กลับมาเริ่มขึ้นใหม่ในยุคสมัยนี้	 เรือเกือบทั้งหมดใช้ในการค้ากับจีน	

การพาณิชยนาวีในสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑-๓)

	 การพาณิชยนาวีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคงรูปแบบเช่นเดียวกับ
กรุงศรีอยุธยา	 และกรุงธนบุรี	 การค้าผูกขาดอยู่กับพระคลังสินค้า	 การค้ากับต่าง
ประเทศเปน็แหล่งรายไดส้ำาคญั	ทำาใหร้ฐับาลตอ้งเอาใจใส่การคา้ทางเรอืสูงกว่าในสมยั
อยุธยา	ทั้งนี้เพราะรัฐจำาเป็นต้องหารายได้เพื่อใช้ในการทำานุบำารุงประเทศ	บำารุงพุทธ
ศาสนา	 และใช้ในการซ่อมสร้างเรือเพื่อใช้ในการศึกสงคราม	 พระมหากษัตริย์	 และ
ชาวจีนเป็นกลไก

	 หลักในการค้าสำาเภา	 มีพระคลังสินค้าเป็นผู้รับผิดชอบการค้าสำาเภา	 มีเรือ
สำาเภาไทยในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 และรัชกาลที่	 ๒	 เดินทางไปค้าขายยังประเทศจีนในปี
หน่ึงๆ	 จำานวนมากขึ้นกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายและกรุงธนบุรี	 สำาเภาที่ออกไปค้า
น้ันมีทั้งที่เป็นเรือสำาเภาหลวง	 และเรือเอกชน	 สินค้าที่พ่อค้าไทยนำาไปขายยังจีน	
ประมาณ	๓๒,๕๐๐	ตัน	จากจำานวนสินค้าที่ไทยนำาไปขายยังต่างประเทศ	๓๙,๐๐๐	ตัน	
ได้แก่	 ฝาง	 รง	 ครั่ง	 น้ำาตาล	 และไม้เน้ือแข็ง	 มีเรือใหญ่จากไหหลำาเข้าเทียบท่า
กรุงเทพฯ	ปีหนึ่งตั้งแต่	๒๐-๔๕	ลำา	และมีอีกตั้งแต่	๓๖-๕๐	ลำา	จากเมืองกึงตั๋งและ
เมืองท่าอ่ืนๆ	 ทางด้านตะวันออกของจีน	 การค้าระหว่างจีนและไทยให้กำาไรสูง	 ถึง

 ๕๐	 เมืองจันทบูรณ์	 เป็นเมืองท่าและอู่ต่อเรือที่สำาคัญ	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้
ใช้เมืองจันทบูรณ์เป็นฐานที่มั่นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกในปี	พ.ศ.	๒๓๑๐	เพื่อรวบรวมเสบียงและ
เป็นฐานกองเรือในการกู้ชาติ	ครั้นบ้านเมืองสงบ	เมืองจันทบูรณ์ก็ยังคงความสำาคัญเช่นเดิม	มีการ
ต่อเรือสำาเภาหลวงลำาใหญ่ที่สุดในสมัยรัชกาลที่	๑	ชื่อ	“ตั้วเก้า”
	 	 พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร.	สำาเภาสยามตำานานเจ๊กบางกอก,	หน้า	๑๐๓.
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ร้อยละ	 ๓๐๐๕๒ นอกจากน้ีไทยยังทำาการค้ากับเขมร	 ได้แก่	 กำาปงโสม	 ฮาเตียน
เต็กเชียง	 และญวณ	 ได้แก่	 ไซ่ง่อน	 ไฟโฟ	 และเว้	 และการค้ากับหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกและเมืองท่าบริเวณช่องแคบมะละกา	 ได้แก่	 กลันตัน	 ตรังกานู	 ปะหัง	
สิงคโปร์	 มะละกา	 เป็นต้น	 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	
ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กำากับราชการกรมท่า	 เมื่อปี	 พ.ศ.	
๒๓๕๖	เพราะเคยทรงกำากับกรมพระคลังมหาสมบัติอยู่แล้ว	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำาคัญ
ยิ่งเพราะควบคุมดูแลรายได้รายจ่ายของรัฐได้ทรงแต่งสำาเภาหลวงไปค้าขาย	 ทำาให้
การค้าทางเรือมีความเจริญอย่างมาก	 ไทยได้ส่งเรือไปค้าขายกับจีนอย่างสม่ำาเสมอ	
โดยค้าขายในรูปบรรณาการ	 เมืองท่าต่างๆ	ของจีน	 ได้แก่	กวางตุ้ง	 เกียงมุย	และ

รูปที่ ๕	 พระเจดีย์รูปเรือสำาเภา	วัดยานนาวา	รัชกาลที่	๓	โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นบันทึกถึง
	 ยุคทองของการค้าสำาเภา	ระหว่างไทยกับจีน๕๑

 ๕๑ ความนิยมในการต่อเรือกำาปั่นแบบฝรั่งมีมากขึ้น	 ทำาให้เรือสำาเภาจีนค่อยๆ	 หมด
ความสำาคญัลงไป	เพราะนอกจากอุ้ยอ้าย	แล่นได้ชา้	ยังเปลืองโสหุย้และเสียเวลาในการเดนิทางดว้ย
อย่างไรก็ดี	รัชกาลที่	๓	ทรงเห็นว่า	เรือสำาเภาจีนคงจะสูญหายไปในที่สุด	พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ	ให้
สร้างเรือสำาเภาเป็นฐานของพระเจดีย์ขึ้นที่คอกกระบือ	 มีขนาดเท่าสำาเภาจริง	 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ใหข้นานนามวัดเสียใหมว่่า	วัดยานนาวา	๖๐ ปแีห่งการสถาปนา สาธารณรฐัประชาชนจีน 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	 จำากัด,	 ๒๕๓๘),
หน้า	๑๐๙.	
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ชางลิมในมณฑลกวางตุ้ง	 เอ้หมึงในมณฑลฟูเกี้ยน	 นิงโปในมณฑลซีเกียง	 โดยเฉพาะ
ที่เซ่ียงไฮ้	 ซูเจา	 และนิงโปเป็นเมืองท่าที่มีเรือสินค้าจากไทยไปค้าขายมาก	 ในปี
พ.ศ.	๒๓๖๓-๒๓๗๓	มีเรือสินค้าจากไทยไปค้าขายที่เมืองท่าทั้ง	๓	แห่ง	รวม	๘๙	ลำา
นับจากปี	 พ.ศ.	 ๒๓๕๖-๒๓๖๒	 การค้าขายระหว่างไทยกับสิงคโปร์เจริญรุ่งเรืองมาก	
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๖๖	 มีเรือสำาเภาไทยไปค้าขายที่สิงคโปร์ถึง	 ๒๗	 ลำา	 และในปี
พ.ศ.	๒๓๖๗	จำานวนเรือได้เพิ่มขึ้นเป็น	๔๔	ลำา	ในปี	พ.ศ.	๒๓๖๐	ภายหลังที่กรมหมื่น
เจษฎาบดินทร์กำากับกรมท่าได้	๔	ปี	การค้าระหว่างไทยกับเกาะหมาก	(ปีนัง)	เริ่มขึ้น	
พ.ศ.	๒๓๖๓-๒๓๖๔	มูลค่าการค้าระหว่างรัฐทั้ง	๒	อยู่ในวงเงิน	๒๐๗,๗๕๐	เหรียญ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	๓๙	ในช่วงเวลา	๓	ปี๕๓	นอกจากนี้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์	ได้ทรงแต่ง
สำาเภาไปค้าขายส่วนพระองค์อีกส่วนหน่ึงต่างหาก	 ผลประโยชน์ที่ได้จากการค้า
ส่วนหน่ึงได้นำาทูลเกล้าถวายพระราชบิดาในการใช้จ่ายทางราชการอย่างเพียงพอ	
เปน็เหตใุหพ้ระบรมชนกนารถ	(พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลัย)	ตรสัประภาศ
ออกนามพระองค์ท่านว่า	 “เจ้าสัว”	 เสมอมา๕๔ การค้าระหว่างไทยและจีนกับประเทศ
ข้างเคียงมีปริมาณสูงมาก	 โดยอาศัยเรือสำาเภาจำานวนมาก	 ทำาให้การต่อเรือก็เจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว	

	 การค้ากับชาวตะวันตก	 ค่อนข้างมีปัญหาทั้งน้ีเพราะชาวตะวันตกไม่พอใจ
กับระบบผูกขาดสินค้าของไทย	 จึงได้พยายามทำาสนธิสัญญาไมตรีและการค้า	 ใน
สมัยรัชกาลที่	 ๓	ปี	 พ.ศ.	๒๓๖๙	 ไทยยอมทำาสัญญาทางไมตรีและการค้ากับอังกฤษ
เป็นสัญญา	 ๖	 ข้อ	 โดยมีใจความสำาคัญว่า	 อังกฤษยอมให้ไทยเก็บค่าปากระวางเรือ
ที่บรรทุกสินค้าเข้ามาขายตามขนาดเรือคิดเป็นวาละ	 ๑,๗๐๐	 บาท	 ถ้าเป็นเรือเปล่า
บรรทุกแต่อับเฉาเข้ามาซื้อสินค้าเก็บวาละ	๑,๕๐๐	บาท	 เมื่อเก็บค่าปากเรือแล้ว	 ไม่
เก็บภาษีอากรอย่างอ่ืนอีก๕๕	 ส่งผลให้ไทยต้องยกเลิกระบบผูกขาดการค้า	 แต่กลับ

 ๕๓ วราภรณ์	จิวชัยศักดิ์.	นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจ้าอยู่หัว.	(กรงุเทพฯ	:	สำานักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,	๒๕๔๗)	หน้า	๑๒-๑๔.
 ๕๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๓ บุรพภาค
พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว.	 (พระนคร	 :	 โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร,	๒๔๖๙).	หน้า	๓๗-๓๘.
 ๕๕ ขุนวิจิตรมาตรา.	ประวัติการค้าไทย, หน้า	๓๒๙.
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มีผลดีต่อไทยคือทำาให้การค้าสำาเภาของไทยขยายตัวมากข้ึน	 รัฐบาลไทยพยายาม
หลีกเล่ียงปฏบิตัติามข้อสัญญา	โดยใหเ้จ้าภาษเีป็นผู้ผูกขาดการเกบ็ภาษีสินคา้	ทีต่อ้งการ
มากในท้องตลาด	 เพื่อให้สินค้าดังกล่าวมีราคาสูงขึ้น	 เช่น	น้ำาตาล	ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของยุโรปและเอเชีย	ทำาให้พ่อค้าตะวันตกไม่อยากมาค้าขายกับไทย

การพาณิชยนาวีของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคใหม่

	 นับแตส่มยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ไดล้งนามสัญญาทางไมตรี
และการค้ากับอังกฤษ	เมื่อวันที่	๖	เมษายน	พ.ศ.	๒๓๙๘	หรือสนธิสัญญาบาวริ่งและ
การยกเลิกสิทธพิเิศษเกา่แกท่ีก่ารคา้สำาเภาระหว่างจีนกบัสยามเคยม	ีขอ้สัญญาทีส่ำาคญั
คือ	๑)	เก็บภาษีอัตราเดียวคือร้อยละ	๓	สำาหรับสินค้าที่ไม่ได้ขนถ่าย	และอนุญาตให้
ส่งออกซ้ำาและรับเงินคืนเต็มจำานวนของภาษีที่จ่ายไปแล้วสำาหรับสินค้าที่ขายไม่ได้	
๒)	เก็บภาษีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อสินค้าส่งออก	๑	ชนิด	๓)	ยกเลิกค่าธรรมเนียม
ที่เก็บตามขนาดของเรือ	๔)	ให้สิทธิพิเศษที่เท่าเทียมกันสำาหรับเรือสำาเภาและเรือของ
อังกฤษ	 และ	 ๕)	 ให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำาหรับคนอังกฤษ๕๖ ทำาให้ไทยเปิดการ
ค้าขายแก่นานาชาติ	 โดยไม่มีการผูกขาดสินค้าใดๆ	 เป็นของหลวง	 หรือสินค้าต้อง
ห้ามเหมือนแต่ก่อน	 เป็นการเปิดประตูการค้าอย่างแท้จริง	 ทำาให้การค้าของประเทศ
เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เห็นได้จากภายในเวลา	๑๙	 เดือน	นับแต่วันลงนามในสัญญา
มเีรอืสินคา้เขา้มาถงึ	๑๐๓	ลำา	และพอ่คา้ในกรงุแตง่เรอืไปคา้ตา่งประเทศถงึ	๒๗	ลำา๕๗

หลังจากน้ันไม่นาน	 ไทยได้ทำาสัญญาการค้าเช่นเดียวกันน้ีกับอเมริกา	 ฝรั่งเศส	 และ
ชาติอ่ืนๆ	 ตามมา	 ความเจริญรุ่งเรืองของการพาณิชยนาวี	 ทำาให้มีการปรับปรุง
หน่วยงานดแูลดา้นการคา้ระหว่างประเทศ	การทา่เรอื	การนำารอ่ง	การทำาเครือ่งหมาย
การเดินเรือ	 และการออกกฎหมายเพื่อการควบคุมการเดินเรือ	 เช่น	 กฎหมายกับ

 ๕๖ สารสิน	วีระผล.	จิ้มก้องและกำาไร: การค้าไทย-จีน,	หน้า	๒๓๖.
 ๕๗ ขุนวิจิตรมาตรา.	ประวัติการค้าไทย,	หน้า	๓๓๔.	
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เรอืและการเดนิเรอื๕๘ ของไทยไดแ้ก	่“กฎหมายทอ้งน้ำา”	ไดม้กีารตราพระราชบัญญตักิาร
เดินเรือในน่านน้ำาสยามพระพุทธศักราช	๒๔๕๖	ขึ้นใหม่	ซึ่งใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบัน๕๙ 
และได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวีอีกหลายฉบับตามมา

 เรือที่ใช้ในการค้าขาย

	 เรือสำาเภาไทยส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายกับเรือสำาเภาจีน	และบางกอกในฐานะ
ที่เป็นศูนย์กลางการต่อเรือสำาเภาแบบจีน	 มีการขายเรือให้แก่พ่อค้าจีนที่บางกอก
หรือที่ประเทศจีน	 เรือที่ต่อในสยามมีหลายแบบ	 ล้วนแต่ต่อตามแบบหนึ่งแบบใดของ
เรือสำาเภาจีนทั้งส้ิน	 เรือสำาเภาที่ต่อในสยามถือกันว่าเป็นเรือที่มีราคาถูกที่สุดและ
คงทนทีสุ่ด	โดยช่วงบนของเรอืและเสาเอก	หางเสือและสมอเรอืล้วนทำาดว้ยไมสั้กไทย
ทั้งสิ้น	อาจมีกระโดงได้ตั้งแต่สองถึงสี่เสา	แต่โดยทั่วไปจะมีเพียงสองเสา	อย่างไรก็ดี	
ชาวสยามยังใช้เรือใบแบบตะวันตก	(เรือกำาปั่น)	ในการค้าขายโพ้นทะเลเป็นครั้งคราว	
และยังใช้ในวัตถุประสงค์ทางด้านการทหารด้วย	ในกลางศตวรรษที่	๑๙	ได้มีการจ้าง
ช่างต่อเรือชาวดัทช์และอังกฤษมาช่วยต่อเรือแบบตะวันตก	 ได้มีการนำาเรือแบบ
ตะวันตกไปใช้ในการค้าขายโพ้นทะเล	 ซ่ึงเริ่มในรัชกาลที่	 ๒	 เรือกลุ่มน้ีใช้ใบเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ	เช่น	อินเดีย	มาเก๊า	ปีนัง	และสิงคโปร์	ยกเว้นประเทศจีน	ซึ่งยัง
คงใช้เรือสำาเภาทั้งน้ีเพราะเป็นสิ่งจำาเป็นในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ	 ข้อได้
เปรียบของเรือกำาปั่นจึงอยู่ที่เรือกำาป่ันสามารถใช้ใบแล่นไปมาระหว่างจีนกับประเทศ

 ๕๘ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือและการเดินเรือของไทยในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 โปรดเกล้าฯ	
ให้ตราพระราชบัญญัติ	 เรียกว่า	 “กฎหมายท้องน้ำา”	 มีจำานวน	 ๒๔	 มาตรา	 ประกอบด้วยเรือใหญ่	
๑๐	มาตรา	เรือเล็ก	๗	มาตรา	แพโพงพางและของลอยน้ำา	๓	มาตรา	ทางบก	๔	มาตรา	โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายน้ีเพือ่วางระเบียบวิธกีารสำาหรบัการเดนิเรอื	การจอดเรอืและวางมาตรการ
ต่างๆ	 เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๔๘	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาสยาม	 ร.ศ.๑๒๘	 โดยยกเลิกกฎหมายที่มีอยู่เดิม	 ต่อมาใน
รัชกาลที่	 ๖	 ทรงเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ	 จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาสยาม	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๔๘	 และให้ตรา
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย	พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	ขึ้นใหม่	
 ๕๙	 ไผทชิต	 เอกจริยกร.	 กฎหมายพาณิชยนาวี.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๖.	 (กรุงเทพฯ:	 วิญญูชน,	
๒๕๕๓),	หน้า	๔๑-๔๒
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ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง	๓	เที่ยวต่อหนึ่งฤดูกาล	ขณะที่เรือสำาเภาแบบจีนเดิน
ได้เพียงเที่ยวเดยีว	สามารถระวางบรรทกุสนิค้าได้มากกวา่	และมีการประกนัภัยสนิคา้
ทีเ่รอืกำาปัน่บรรทกุมาดว้ย	ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๓๗๓-๒๓๘๒	ชาวสยามเริม่ตอ่เรอืสินคา้
แบบเรือชาวตะวันตก	เมื่อพบว่า	การใช้เรือสำาเภาในการค้าขายของรัฐไม่ได้ให้ผลกำาไร	
รัชกาลที่	๓	ได้มีพระบรมราชโองการให้ยุติการต่อเรือสำาเภา	และให้เรือสินค้าของรัฐ
จะตอ้งตอ่แบบเรอืกำาป่ันของชาวตะวันตกเทา่น้ัน	เรอืรบและเรอืกำาป่ันพาณชิยไ์ดม้กีาร
ต่อกันที่เมืองจันทบูรณ์	 (จันทบุรี)	และที่บางกอก	ในราวปี	พ.ศ.	๒๓๘๑	ไทยได้เพิ่ม
จำานวนเรือใบแบบตะวันตกมากข้ึนในการค้ากับสิงคโปร์	 อย่างไรก็ดีการค้าสำาเภากับ
เมืองจีนก็ยังคงมีอยู่	 ตราบจนกระทั่งเมื่อมีสนธิสัญญานานกิง	 ซ่ึงให้สิทธิแก่เรือ
ชาวตะวันตกในการเข้าเทียบท่าเรือของจีนและการเรียกเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมกัน
ทำาให้การใช้เรือสำาเภาซึ่งได้เปรียบกว่าเรือของชาวตะวันตกหมดลง	 เรือสำาเภาซึ่งเป็น
พาหนะในการขนส่งสินค้าเริ่มลดลง	 ประกอบกับการเกิดสนธิสัญญาบาวริ่งระหว่าง
สยามและอังกฤษในปี	พ.ศ.๒๓๙๘	ซึ่งยินยอมให้อังกฤษมีสิทธิในการเดินเรือมาสยาม
เท่าเทียมกับจีนและคนไทย	 ค่าธรรมเนียมระวางถูกยกเลิก	 และพ่อค้าจะเสียเพียง
ภาษีสินค้าเข้าและออก	 จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ได้มีการเปล่ียนการใช้เรือสำาเภามาใช้
เรือกำาปั่นแทน๖๐

รูปที่ ๖	ภาพลายเส้นเรือสำาเภาสยาม	 จากเอกสารบันทึกจดหมายเหตุการค้าของญี่ปุ่นในราวกลาง
	 พุทธศตวรรษที่	๒๒

 ๖๐	 เจนิเฟอร์	 เวย์น	 คุชแมน.	 การค้าทางเรือสำาเภาจีน-สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์ 
(กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๒๘).	หน้า	๔๘-๕๑.
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 ลูกเรือและคนประจำาเรือ

	 เรอืสำาเภาของไทยน้ันไดด้ดัแปลงมาจากเรอืสำาเภาของจีน	เพือ่สะดวกในการ
เดนิทางไปคา้ขายกบัจีน	เพราะการใช้เรอืสำาเภาแบบจีนตลอดจนพอ่คา้และลูกเรอืทีเ่ป็น
คนจีน	นอกจากจะไดร้บัความสะดวกในการตดิตอ่ส่ือสารแล้ว	ยงัไดร้บัการผ่อนปรนใน
การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่างๆ	ลูกเรือและคนประจำาเรือในเรือสำาเภาไทย	ส่วนใหญ่จึง
เป็นคนจีน	 เพราะคนจีนมีความชำานาญในการเดินเรือ	 รายชื่อตำาแหน่งของคนประจำา
เรือสำาเภาในทำาเนียบศักดินาข้าราชการครั้งสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 เมื่อ	
พ.ศ.	๑๙๙๘	เช่น	จุ้นจู๊	มีหน้าที่เป็นนายเรือ	แต่มีหน้าที่ต่างจากกัปตัน	เพราะมีอำานาจ
สิทธิขาดในสินค้าทั้งหมด	 แต่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทั่วไปในเรือ	 ซึ่งตกเป็นหน้าที่
ของฮอจ่างหรือต้นหน	 ส่วนการควบคุมบัญชีสินค้าเป็นหน้าที่ของล้าต้า	 คนถือท้าย
เรียกว่า	ไต้ก๋ง	นอกจากนี้ยังมีพนักงานช่างไม้	คนครัวและอื่นๆ	อีกหลายคน	พวกคน
เรือชั้นเลว	แบ่งออกเป็นสองพวก	พวกหนึ่งในชั้นหัวหน้าเรียกว่า	 เท่ามัก	มีอยู่	๒-๓	
คน	มหีน้าทีด่แูลสมอ	ใบเรอืและอ่ืนๆ	อีกพวกหน่ึงเป็นคนเรอืชัน้เลว	เกีย่วกบัถอนสมอ
ชักใบลดใบและงานกลต่างๆ๖๑

	 การพาณิชยนาวีไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงรัชกาลที่	 ๔	และ
รัชกาลที่	 ๕	 อาทิผลอันตามมาจากสนธิสัญญาบาวริ่ง	 ท่าเรือและศุลกากร	 ฯลฯ
รวมถึงการต่อเรือแบบตะวันตก

การพาณิชยนาวีไทยในยุคปัจจุบัน

	 รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี	 โดย
ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๑-๒๔๖๗	หลังสงครามโลกครั้งที่	๑	ยุติลง	โดยยึดเรือสินค้าเยอรมัน
ที่จอดอยู่ในน่านน้ำาไทย	จำานวน	๑๑	ลำา	ก่อตั้งบริษัทพาณิชย์นาวีสยาม	จำากัด	จุดนี้
ถือว่าเป็นจุดเริ่มธุรกิจพาณิชยนาวีไทยรุ่นใหม่แต่กิจการของบริษัทอยู่ได้ไม่นานก็ต้อง
เลิกไป	เพราะขาดทุนและล้มเลิกกิจการในปี	พ.ศ.	๒๔๖๗	ต่อมาเมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	
พ.ศ.	 ๒๔๘๓	 รัฐบาลได้ฟื้นฟูกิจการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้ง	 โดยการ
จัดตั้งบริษัทไทยเดินเรือทะเลจำากัด	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเศรษฐการใน

 ๖๑ พระยาอนุมานราชธน.	ตำานานศุลกากร,	หน้า	๒๕.
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ขณะน้ัน	 (ต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม)	 มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
มีวัตถุประสงค์หลักในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศบริการด้านคลังสินค้าและ
ท่าเรือ	 สนับสนุนการขนส่งให้กับกองทัพเรือ	 เพื่อความมั่นคงของชาติและป้องกัน
ทำาการเดินเรือ	แบบจรโดยใช้นายเรือชาวต่างประเทศส่วนลูกเรือเป็นคนไทย	เมื่อเกิด
สงครามบูรพาขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๔	 เรือส่วนใหญ่ของบริษัทได้ถูกยึดไป	 ทำาให้บริษัทฯ	
ตอ้งหยดุกจิการเพราะไมม่เีรอื๖๒ รฐับาลไทยไดส้นับสนุนกจิการพาณิชยนาวีอยา่งจรงิจัง
มากขึ้น	โดยใชเ้งินงบประมาณเพื่อจัดซือ้เรือให้บริการ	แต่การดำาเนนิการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง	 จนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 การดำาเนินงานของบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ยุบเลิกกิจการปัจจุบันกองเรือไทยมีขนาดเล็ก	 และมีสัดส่วนในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยเฉล่ียเพียงร้อยละ	 ๒.๘	 ในขณะที่กองเรือต่างประเทศมีสัดส่วน
ในการขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ	๙๗.๒๖๓

รูปที่ ๗	แสดงลักษณะทั่วไปของท่าเรือกรุงเทพในอดีต

 ๖๒ บรรพต	สุดแสวง.	กิจการพาณิชย์นาวีของไทย.	(กรุงเทพฯ:	บริษัทไทยเดินเรือทะเล
จำากัด,	๒๕๑๘),	หน้า	๕.
 ๖๓ สุมาลี	 สุขดานนท์.	พาณิชยนาวีไทย : ความสำาเร็จหรือความล้มเหลว	 [สายตรง]	
แหล่งทีม่า:	http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=๒๗๑๒[๓	เมษายน	๒๕๕๕]
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	 การพัฒนาท่าเรือไทย๖๔	 ท่าเรือกรุงเทพมีความสำาคัญนับตั้งแต่การค้า
เรือสำาเภา	 ท่าเรือกรุงเทพมีลักษณะเป็นท่าเรือแม่น้ำา	 ตั้งอยู่ ฝ่ังซ้ายของแม่น้ำา
เจ้าพระยาที่คดเคี้ยว	ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	+๒๖.๕	ถึง	๒๘.๕	ปากคลองพระโขนง
เขตคลองเตย	กรงุเทพมหานคร	หา่งจากปากแมน้่ำา	๒๖	กโิลเมตร	ทา่เรอืกรงุเทพมขีดี
จำากดัในการรบัเรอืสินคา้มขีนาดไมเ่กนิ	๑๒,๐๐๐	ตนักรอสส์กนิน้ำาลึกไมเ่กนิ	๘.๒	เมตร
และความยาวของเรือไม่เกิน	 ๑๗๒	 เมตร	 ดังนั้นเรือสินค้าที่แวะจอดที่ท่าเรือจึงเป็น
เรือ	 feeder	 เท่าน้ัน๖๕ ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 เป็นต้นมา	 ประเทศไทยมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ	 ปริมาณการขนส่งด้วยตู้สินค้าของ
ประเทศได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก	 ส่งผลให้ท่าเรือกรุงเทพซ่ึงเป็นท่าเรือหลักเพียง
แห่งเดียวที่ให้บริการขนส่งด้วยตู้สินค้าในเวลาน้ัน	 ประสบกับปัญหาความแออัดข้ึนใน
ทา่เรอื	จนมแีนวคดิในการสรา้งทา่เรอืแหลมฉบัง๖๖ และกำาหนดใหท้า่เรอืแหลมฉบังเปน็
ท่าเรือระหว่างประเทศแทนท่าเรือกรุงเทพ	 ท่าเรือแหลมฉบังได้เปิดให้บริการตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	เป็นต้นมา

 การต่อเรือไทย	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลายชนิดที่
เหมาะแก่การต่อเรือ	 เรือรบและเรือค้าขายของไทยโบราณส่วนใหญ่	 เป็นเรือที่ต่อใน
เมืองไทย	 ทั้งที่เป็นเรือสำาเภาแบบจีน	 และเรือกำาปั่นแบบฝรั่ง	 เพราะเรือสำาเภาแบบ
จีนคงมีต่อได้อยู่แล้วโดยช่างต่อเรือชาวจีน	ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	(พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑)	 ซ่ึงมีการค้าทางทะเลเจริญก้าวหน้ามาก	 ก็ได้มีการต่อเรือกำาป่ันแบบ
ฝรั่งที่กรุงศรีอยุธยาและที่เมืองมะริดในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่	๙	(พ.ศ.	๒๒๕๑-
๒๒๗๕)	 ก็ได้มีการต่อเรือกำาป่ันขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกช้างได้	 ๓๐	 เชือกให้ไปขายยัง

 ๖๔ ในปัจจุบัน	ประเทศไทยมีท่าเรือระหว่างประเทศ	จำานวน	๑๖๐	ท่า	ตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ดังนี้	อ่าวไทยตอนในมีท่าเรือ	๑๐๗	ท่า	อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีท่าเรือ	๓๓	ท่าอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
มีท่าเรือ	๑๓	ท่า	และทะเลอันดามัน	มีท่าเรือทั้งสิ้น	๗	ท่า	
	 	 สุมาลี	 สุขดานนท์และคณะ.	 การศึกษาประเมินสถานการณ์การใช้ท่าเรือไทย. 
(กรุงเทพฯ:	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	๒๕๕๒),	หน้า	๓๖.
 ๖๕ ๑๐	ปี	ท่าเรือแหลมฉบัง.	การท่าเรือ	(มกราคม	-	กุมภาพันธ์	๒๕๔๔)	หน้า	๗๓.
 ๖๖ ระยะเวลาในการก่อสร้างท่า	ตั้งแต่เริ่มต้นความคิดการก่อสร้างตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๙๑	
จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ดำาเนินการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์เป็นท่าแรกเมื่อวันที่	 ๒๑	
มกราคม	๒๕๓๔
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รูปที่ ๘	การทำางานในอู่เรือ

ต่างประเทศ	 ซ่ึงเรือดังกล่าวมีขนาดยาวประมาณ	 ๓๗	 เมตร	 ความกว้างประมาณ
๗	เมตร	ใช้เวลาในการต่อ	๕	เดือน	แสดงให้เห็นศักยภาพในการต่อเรือของไทยในครั้ง
อดีตได้อย่างชัดเจน๖๗ นอกจากการต่อเรือเพื่อใช้เป็นเรือหลวง	 และใช้ในการค้าทาง
ทะเล	 ยังมีพ่อค้าประชาชนจัดตั้งโรงต่อเรือสินค้า	 บางลำาต่อเสร็จแล้วก็นำาเรือน้ันไป
ขายยังต่างประเทศ	ทั้งนี้เพราะไม้มีมากและมีราคาถูกกว่าที่อื่น	จนถึงสมัยรัชกาลที่	๑	
ได้มีการออกพระราชกำาหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่อเรือข้ึนไว้ตามแบบอย่างสมัย
กรุงศรีอยุธยาใช้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 ทั้งน้ีเพราะหากปล่อยให้มีการต่อเรือกันมากจน
เกินไป	 ไม้ดีๆ	 ในเมืองไทยอาจหมดลงไป	 ดังน้ีการที่จะขอต่อเรือได้ต้องทูลขอต่อ
พระมหากษัตรยิ	์และตอ้งมกีารจ่ายคา่ธรรมเนียมตามทีก่ำาหนด	ไดแ้ก	่ทองคำาแหง่หมกึ
ค่ารับสั่ง	ค่าทูลฉลอง	ค่าหมาย	และค่าธรรมเนียมเบ็ดสร็จ๖๘	หากลักลอบต่อเรือแล้ว	
จะต้องได้รับโทษโดยการเฆี่ยนและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่อเรือให้ครบ	 จึงจะ
พ้นโทษและนำาสำาเภาไปใช้ต่อไปได้	 ในกรณีที่เรือสำาเภาชำารุด	 จะตกแต่งเพื่อดัดแปลง
ใหม่จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน	 เพื่อให้วัดปากเรือของเรือสำาเภาตามกฎหมายไว้เป็น
พยาน	ขนาดของปากเรือเท่าใด	ก็ให้ซ่อมแปลงให้อยู่เท่าเดิม	ห้ามแก้ไขให้มีขนาดกว้าง
มากกว่า	๑	คืบขึ้นไป	หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ปรับตามค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการต่อเรือ

 ๖๗ ไพฑูรย	์ขาวมาลา.	เรือไทย	(อยุธยา:	วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการตอ่เรอื
พระนครศรีอยุธยา,	๒๕๓๗),	หน้า	๑๒๗	-	๑๒๘.
 ๖๘ การเกบ็คา่ธรรมเนียมทีสู่งน้ี	เปน็เสมอืนการแบง่ผลประโยชน์ในราชการใหแ้กพ่นักงาน
เจ้าหน้าที่	 ซ่ึงไม่มีเงินเดือนประจำา	 เพราะถือว่าการต่อเรือน้ันประสงค์เพื่อทำาการค้าขายกำาไร
ดังน้ัน	 พวกพ่อค้าก็ควรจะยอมเสียสละจ่ายเงินค่าธรรมเนียมซ่ึงค่อนข้างสูง	 ถวายในหลวงอัตรา
เป็นทองคำา
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สำาเภาใหม่ขนาดปากกว้างสิบเอ็ดศอก	 นอกจากน้ี	 เจ้าของเรือจะต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายด้วย

	 ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๓๕๓-๒๓๖๒	จอห์น	ครอเฟิร์ดได้เป็นพยานว่า	 “สำาเภา”	
แทบทุกลำาที่ใช้ในการพาณิชย์ระหว่างหมู่เกาะอินเดียกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	
ต่อขึ้น	 ณ	 ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาของสยามที่กรุงเทพ	 เพราะมีความสะดวกสามารถ
ซื้อหาไม้ที่ราคาถูกเป็นพิเศษ	และมีอย่างอุดมสมบูรณ์	โดยเฉพาะไม้สัก	ส่วนของเรือ
ที่อยู่ไต้น้ำาสร้างจากไม้ธรรมดา	 แต่ส่วนบนน้ันทำาจากไม้สัก	 ครอเฟิร์ดกล่าวว่า	 ใน
กรุงเทพฯ	 ทุกปีจะมีการต่อเรือสำาเภาหกในแปดลำา	 “ที่กล่าวว่าใหญ่ที่สุด”	 ในราคา
ตันละ	๖.๒๕	ตำาลึงสยาม	หรือมีราคา	๔๒	เหรียญสเปนหากต่อที่เอ้หมึง	และ	๓๒	
เหรียญสเปนหากต่อที่จ่างหลิน	สำาเภามีขนาดความจุ	๘,๐๐๐	หาบ	หรือ	๔๗๖	ตัน	
มีราคา	๗,๔๐๐	เหรียญสเปนหากต่อในสยาม	ราคา	๑๖,๐๐๐	เหรียญถ้าต่อที่จ่างหลิน
และ	๒๑,๐๐๐	เหรียญถ้าต่อที่เอ้หมิง	เหตุที่มีราคาต่างกันมาก	เป็นเพราะในช่วงเวลา
นั้นชายฝั่งจีนทางตะวันออกเฉียงใต้ขาดแคลนไม้	นอกจากนี้	เรือที่ค้าขายกับสยามซึ่ง
ต่อขึ้นในจีนน้ัน	 โดยทั่วไปแล้วมักใช้ไม้สนที่มีคุณภาพด้อยกว่า	 เรือที่ต่อในสยามจะมี
ระวางขับน้ำาโดยเฉล่ียประมาณสองร้อยตัน	 และรู้ จักกันนาม	 “พ่อค้าแต้จ๋ิว”
เน่ืองจากเรอืทีใ่หญ่ขนาด	๑,๒๐๐	ตนัมจีำานวนไมม่ากนัก	เรอืทีต่อ่ในสยามจึงแคล่วคล่อง
กว่าเรือที่ต่อในจีนและใช้ลูกเรือน้อยกว่า	คือประมาณ	๑๖	คนต่อทุก	๑๐๐	ตัน๖๙

	 ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการต่อเรือซ่อมเรือและกิจการอู่เรือส่วนใหญ่ยังคงเป็น
อู่ขนาดเล็ก	 ซ่ึงมีความถนัดในการสร้างและซ่อมเรือไม้	 เรือไฟเบอร์กลาสและอ่ืนๆ	
อู่เรือเหล่านี้มีอยู่กระจายตามแนวชายฝั่งทะเลของประเทศ	 เช่น	 ชายฝั่งทะเลภาคใต้	
ภาคตะวันออก	 และตั้งอยู่ตามริมฝ่ังแม่น้ำาที่สำาคัญของประเทศทั้งส้ิน	 เรือที่ต่อ
ส่วนใหญเ่ปน็เรอืประมง	มขีนาดความยาวของเรอืประมาณ	๑๒-๒๔	เมตร	(๖-๑๒	วา)	
หรือรับน้ำาหนักบรรทุกได้ประมาณ	๘-๘๐	กรอสตันเนจ	อู่เรือที่มีขีดความสามารถใน
การต่อเรือตั้งแต่ขนาด	๑๐๐	กรอสตันเนจขึ้นไปมีอยู่ประมาณ	๓๘๐	แห่ง	ในจำานวนนี้
มีอู่เรือประมาณ	 ๑๕	 แห่งเท่าน้ันที่มีขีดความสามารถในการต่อเรือ/ซ่อมเรือตั้งแต่
ขนาด	 ๕๐๐-๔,๐๐๐	 กรอสตันเนจซ่ึงส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ	 และมีอู่เรือประมาณ	 ๘	 แห่งที่สามารถต่อเรือและซ่อมเรือตั้งแต่

 ๖๙	 สารสิน	วีระผล.	จิ้มก้องและกำาไร: การค้าไทย-จีน,	หน้า	๑๗๙.
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ขนาด	๔,๐๐๐	กรอสตันเนจขึ้นไป๗๐

	 การพัฒนารูปแบบของเรือที่ปรับเปล่ียนไปจากเรือสำาเภามาสู่เรือกำาปั่น
และการพัฒนาเรือสินค้าในปัจจุบัน

บทส่งท้าย

	 มุมมองการค้าพาณิชยนาวีในสมัยโบราณที่ส่งผลต่อการพาณิชยนาวีไทย
ในปัจจุบันมีดังนี้

	 ๑)	ประเทศไทยผูกพันกับระบบการค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระมหา
กษัตริย์	 หรือที่เรียกว่า	 การค้าแบบผูกขาดมาตลอด	 มีวิธีการควบคุมการค้ากับต่าง
ประเทศ	 การซ้ือขายและกำาหนดราคาสินค้าอยู่ในการควบคุมของพระคลังสินค้า
กำาหนดสินคา้ตอ้งหา้มบางชนิด	หรอืกำาหนดสินคา้ทีช่าวตา่งประเทศไมส่ามารถซ้ือขาย
สินค้าได้โดยตรง	 กิจกรรมการพาณิชยนาวีของไทยถูกผูกขาดและดำาเนินการโดย
ชาวจีนมาโดยตลอด	ซึ่งเป็นระบบการค้าที่ควบคุมโดยส่วนกลางทั้งหมด	ทำาให้กิจการ
พาณิชยนาวีเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมากในอดตี	เมือ่การพาณชิยนาวีจำาเป็นตอ้งปรบัเปล่ียน
รูปแบบการค้ามาสู่ในมือของเอกชน	 การแข่งขันการค้าทางทะเลเกิดขึ้นอย่างเสรี

รูปที่ ๙	รูปเรือสินค้าในปัจจุบัน

 ๗๐	 สถาบันการขนส่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	โครงการผลกัดันการพฒันาอุตสาหกรรม
ต่อเรือและซ่อมเรือแบบครบวงจร.	(กรุงเทพฯ:	สถาบันการขนส่ง,	๒๕๕๐),	หน้า	๑๑๗.
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แต่ความคุ้นเคยกับระบบเดิมจึงทำาให้การประกอบธุรกิจพาณิชยนาวีของไทยขาด
ประสิทธิภาพ	ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

	 ๒)	นโยบายของภาครฐับาลในสมยัอยธุยา	และรตันโกสินทรต์อนตน้	เหน็ความ
สำาคัญและส่งเสริมการพาณิชยนาวีอย่างจริงจัง	 ในขณะที่นโยบายของภาครัฐบาลใน
ยุคปัจจุบันก็ยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของการพาณิชยนาวเีช่นเดียวกัน	แต่การสง่
เสริมและสนับสนุนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	ระดับประเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจน

	 ๓)	กองเรือพาณิชย์ไทยมีขนาดเล็ก๗๑ ในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๔๓-๒๕๕๐	การค้า
ระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	๑๑	ต่อปี	การค้าทางทะเลของ
ไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยเพียงร้อยละ	๙	ต่อปีกองเรือไทยมีสัดส่วนในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศโดยเฉล่ียเพียงร้อยละ	 ๒.๘	 ในขณะที่กองเรือต่างประเทศมีสัดส่วน
ในการขนส่งสินคา้โดยเฉล่ียถงึรอ้ยละ	๙๗.๒	จากฐานขอ้มลูเรอืไทยของสมาคมเจ้าของ
เรือไทย	 พบว่าในรอบ	 ๒๐	 ปีที่ผ่านมากองเรือไทยไม่ได้มีขนาดและจำานวนเพิ่มขึ้น	
ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ายิ่งปริมาณการค้าทางทะเลของไทยเพิ่มสูงขึ้น	 สัดส่วนการขนส่ง
สินค้าของกองเรือไทยก็ยิ่งลดลง๗๒	 ทำาให้ประเทศชาติต้องสูญเสียรายได้อย่าง
น่าเสียดาย

	 ๔)	การเดินเรือไทยในอดีต	 ชาวจีนมีบทบาทต่อการเดินเรือของไทยในฐานะ
เจ้าของเรือ	 คนประจำาเรือ	 ความเช่ียวชาญในการเดินเรือ	 จึงถูกผูกขาดโดยชาวจีน
มาตลอด	การใช้ชีวิตของคนประจำาเรอื	ตอ้งเส่ียงกบัภยัธรรมชาต	ิประกอบกบัลักษณะ
นิสัยของคนไทยซ่ึงเป็นคนบกมิใช่คนเรือ	 ทำาให้ขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาทำางานในกลุ่ม
อาชีพนี้	ทำาให้คนประจำาเรือของไทยยังต้องพึ่งพิงคนประจำาเรือต่างชาติเช่นเดิม

	 ๕)	ความได้เปรียบเรื่องทำาเลที่ตั้งในสมัยอยุธยา	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 : ความสำาเร็จหรือความล้มเหลว	 [สายตรง]	
แหล่งทีม่า:	http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=๒๗๑๒[๖	เมษายน	๒๕๕๕]
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มิได้อยู่ในเส้นทางเดินเรือโลก	 ประกอบกับขนาดของเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น
กนิน้ำาลึกมากขึน้	ทำาใหท้า่เรอืหลักของประเทศ	เช่น	ทา่เรอืกรงุเทพซ่ึงเปน็ทา่เรอืแมน้่ำา
มีระดับความลึกเพียง	 ๘.๕	 เมตรไม่อาจรองรับได้	 หรือท่าเรือแหลมฉบังซ่ึงมีระดับ
ความลึกหน้าท่า	 ๑๔-๑๖	 เมตรก็ยังไม่สามารถรับเรือแม่ได้	 ทำาให้ความได้เปรียบ
เรื่องทำาเลที่ตั้งครั้งสมัยอยุธยา	กรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์หมดไป	

	 ๖)	การพัฒนาต่อเรือไทย	 แต่เดิมไทยเป็นศูนย์กลางการต่อเรือสำาเภา
ซ่ึงเป็นเรือที่ทำาด้วยไม้	 เมื่อเรือสินค้าเป็นเรือเหล็ก	 ซ่ึงต้องใช้เทคโนโลยีข้ันสูง
ประสบการณ์ในการต่อเรือยังมีจำากัด	ทำาให้อุตสาหกรรมการต่อเรือของไทยพัฒนาช้า
ไปด้วย

	 ๗)	การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชยนาวีไทย	 ได้มีความพยายาม
ในการตรากฎหมายใหม่ที่ครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชยนาวี	 รวมทั้ง
ปรับแก้กฎหมายเก่าที่มีมา	 แต่ด้วยข้อจำากัดเรื่องกระบวนการออกกฎหมาย	 และ
นโยบายของรัฐที่มีต่อการส่งเสริมพาณิชยนาวี	 ทำาให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีน้อย	 และ
การแก้ไขกฎหมายเก่าทำาได้ยาก

	 การพาณิชยนาวีหรือการขนส่งสินค้าทางทะเล	 มีความสำาคัญควบคู่กับชาติ
ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ	อยุธยา	กรุงธนบุรี	และรัตนโกสินทร์	รูปแบบการพาณิชยนาวี
มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการขนส่งในแต่ละยุคสมัย	 จากการพัฒนาเรือสำาเภา	
สู่เรือกำาปั่น	 จนมาสู่เรือสินค้าในยุคปัจจุบัน	 กิจการพาณิชยนาวีได้นำาความมั่งคั่งมาสู่
บ้านเมือง	อย่างไรก็ดี	 กิจการพาณิชยนาวีที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต	ที่ถูก
ผูกขาดโดยระบบกษัตริย์และพระคลังสินค้า	ตลอดจนวัฒนธรรมพาณิชยนาวีของไทย
ถูกผูกขาดและดำาเนินการโดยชาวจีนมาโดยตลอด	 อาจเหมาะสมกับการพาณิชยนาวี
ในยุคน้ันๆ	 หากในยุคปัจจุบันเมื่อไทยต้องพัฒนาการพาณิชยนาวีในรูปของเอกชน
ต้องมีการแข่งขันการค้าทางทะเลอย่างเสรีแล้ว	 กลับปรากฏผลตรงกันข้ามที่ทำาให้
การพัฒนาพาณิชยนาวีของไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร	 การเรียนรู้ความเจริญรุ่งเรือง
ของพาณิชยนาวีในอดตี	อาจใช้เปน็มมุมองหน่ึงเพือ่หาวิธกีารทีเ่หมาะสมทีจ่ะพฒันาการ
พาณิชยนาวีของไทยในปจัจุบนัใหส้ามารถแขง่ขันกบัประเทศอ่ืนไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ
และยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับการพาณิชยนาวีในอดีต
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