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3 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ.16561688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 และสาส์นตอบ
จากกรุ งปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683 บทนําโดย ภาวรรณ เรื องศิลป์

24 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชา ครองราชย์ ค.ศ. 16881703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689 บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

25 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าเสือ ครองราชย์ ค.ศ. 17031709) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปั ตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์นตอบ
จากกรุ งปั ตตาเวีย วันที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703 บทนําโดย ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

23 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าปราสาททองครองราชย์ ค.ศ.
1629-1656) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641 บทนําโดย
แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

10 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ. 16561688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 1 ธันวาคม ค.ศ.1668
บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

10 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ. 16561688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1674 และ
สาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 27 เมษายน ค.ศ. 1674 บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

11 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระครองราชย์ ค.ศ.
1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 31 มีนาคม ค.ศ. 1719
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 บทนําโดย ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

21 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ ครองราชย์ ค.ศ.
1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม ค.ศ. 1730
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

18 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศ ครองราชย์ ค.ศ.
1733-1758) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย (ได้ รับเมือ) 22 มีนาคม ค.ศ. 1735 และ
สาส์นตอบจากกรุ งปัตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735 บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

15 หน้ า

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศ ครองราชย์ ค.ศ.
1733-1758) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 29 มีนาคม ค.ศ. 1740
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 บทนําโดย แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์

14 หน้ า

สาส์นจากพญาพิพฒ
ั น์โกษาถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปัตตาเวีย วันที 13 มกราคม ค.ศ.
1769 และสาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษา ณ กรุ งปั ตตาเวีย บทนําโดย ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

11 หน้ า

สาส์ นทางการทูตระหว่ างราชอาณาจักรสยามกับกรุ งปั ตตาเวียในช่ วง
คริสต์ ศตวรรษที คํานํา
ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทย อินโดนีเซียและเนเธอร์ แลนด์สามารถสืบย้ อนกลับไปจนถึง
ช่วงคริ สต์ศตวรรษที 17 ใน ค.ศ.1608 มีการก่อตังสถานีการค้ าฮอลันดาในกรุงศรี อยุธยาเป็ นครัง
แรก และคณะทูตสยามคณะแรกทีส่งไปยุโรปได้ เดินทางไปถึงกรุ งเฮก เหตุการณ์ทีสําคัญนีเป็ นที
กล่าวถึงในสิงพิมพ์ฮอลันดาในเวลานัน หากสํารวจจากคลังข้ อมูลของช่วงก่อนสมัยใหม่ก็จะ
พบว่ามีเอกสารและเรื องเล่าใหม่ๆ ทีค่อยๆปรากฏออกมา ซึงช่วยเผยให้ เห็นอดีตของเราและมรดก
ทีทังสามชาติได้ สร้ างไว้ ร่วมกัน
สาส์นทางการทูตในคริ สต์ศตวรรษที 17-18 จํานวนกว่า 8,000 ฉบับในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อินโดนีเซีย (ANRI) (ภาพที 1) เป็ นฐานข้ อมูลขนาดใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ช่วยให้ เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ระหว่างเอเชียและโลกตะวันตกได้ ชดั เจนขึน ฐานข้ อมูลนีสามารถเข้ าถึงได้ จาก
เว็บไซต์ตงแต่
ั ปี 20151 ชุดเอกสารจดหมายเหตุรายวันของป้อมปั ตตาเวีย (The Daily Journals of
Batavia Castle) รุ่มรวยด้ วยข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ เกียวกับความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่าง
ฮอลันดากับกษัตริ ย์และผู้ปกครองจํานวนมากทัวทังภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การจัดพิมพ์
เผยแพร่ ฐานข้ อมูลนีเกิดขึนโดยโครงการวิจยั ทีได้ รับการสนับสนุนจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อินโดนีเซียมูลนิธิควตส์ (Corts Foundation) และมหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University)
รวมถึงผู้สนับสนุนอีกหลายท่าน สาส์นทางการทูตเหล่านีโดยมากเป็ นสาส์นฉบับแปลทีใช้ ติดต่อ
ระหว่างป้อมปั ตตาเวียกับบรรดาผู้ปกครอง กษัตริ ย์สลุ ต่านจักรพรรดิและขุนนางชันสูง

ภาพที : แผนทีแสดงการแลกเปลียนสาส์นทางการทูตกับปั ตตาเวีย
1

โปรดดูรายละเอียดเกียวกับข้ อมูลของสาส์นทางการทูตใน Niemeijier, H.E. The Diplomatic
Correspondence between Asian Rulers and Batavia Castle during the 17th and 18th centuries:
The digital Reconstruction of a Lost Treasure, in: Diplomatic letters publication by ANRI/TCF 2015,
available at https://sejarah-nusantara.anri.go.id/diplomatic-letters

เอกสารเหล่านีประกอบด้ วยสาส์นจํานวน 400 ฉบับซึงแลกเปลียนระหว่างขุนนางชันสูงของ
ราชอาณาจักรสยาม (ปั จจุบนั คือประเทศไทย) และคณะมนตรี สงู สุดของฮอลันดาในกรุ ง
ปั ตตาเวีย (ปั จจุบนั คือกรุงจาการ์ ตาประเทศอินโดนีเซีย) ในช่วงปี 1636-1807 ปกติแล้ วสาส์น
เหล่านีจะแปลเป็ นภาษาดัตช์แต่มีบางฉบับทีแปลเป็ นภาษามาเลย์สาส์นเหล่านีมีอยูใ่ นหอ
จดหมายเหตุแต่มีอยู่จํานวนหนึงทีเข้ าถึงได้ เฉพาะจากบันทึกประจําวัน (Daghregisters)2 เท่านัน
และบางฉบับอาจเข้ าถึงได้ จากทังสองแหล่ง (ภาพที 2 และ 3) สาส์นเหล่านีโดยมากแลกเปลียน
กันอยูใ่ นกรุงศรี อยุธยา มีเพียงจํานวนน้ อยทีแลกเปลียนระหว่างกรุงธนบุรีและกรุงเทพฯในช่วงครึง
หลังของคริ สต์ศตวรรษที 18
เอกสารทีเรี ยกว่าฮารตา คารุน3 ซึงตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนีประกอบด้ วยสาส์นจํานวน 11 ฉบับจาก
ราชอาณาจักรสยามและสาส์นตอบจากป้อมปั ตตาเวียซึงได้ ศกึ ษาเก็บความโดยนักประวัติศาสตร์
แฮ็นดริ ก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) ธี รวัต ณ ป้อมเพชร และภาวรรณ เรื องศิลป์
กิตติกรรมประกาศ
การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนีสําเร็ จได้ ด้วยทุนสนับสนุนและความร่ วมมือจากหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติอินโดนีเซียสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์ แลนด์ประจําประเทศไทยและมูลนิธิควตส์
มาร์ โก โรลิ ง (Marco Roling)
มูลนิ ธิควตส์ เนเธอร์ แลนด์ พฤศจิ กายน 2018

ภาพที : แผนภูมิแสดงจํานวนและต้ นทางของสาส์นทางการทูตจากสยาม

2

บันทึกดังกล่าวมีจํานวน 31 เล่มใช้ ชือว่า ‘Dagregisters van het Kasteel van Batavia’ [DKB] ตีพิมพ์
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที 19 โดย Bataviaasch Genootschap มีเนือหาครอบคลุมช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.16251682 โปรดดู https://sejarah-nusantara.anri.go.id/daily_journals_volumes
3
ฮารตา คารุ น (HartaKarun) เป็ นภาษาอินโดนีเซียใช้ เป็ นอุปมาเปรียบเทียบมีความหมายว่า “คลังสมบัติ
จดหมายเหตุ” โปรดดู https://sejarah-nusantara.anri.go.id/hartakarun/

ภาพที : แผนภูมิแสดงลําดับเวลาในการส่งสาส์นทางการทูตของเมืองต้ นทาง

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.
1656-1688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683

ภาพประกอบที 1 ภาพเมืองอยุธยา (ในทีนีสะกด Judea) นครหลวงแห่งสยาม น่าจะวาดโดย โยฮันเนิส ฟิ งก์ โบนส์
(Johannes Vincboons ) ประมาณ ค.ศ. 1662-1663

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.1656-1688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683
สารบัญ
บทนํา 2
ตัวบทภาษาดัตช์ 7
บทแปลภาษาไทย 15
ข้ อมูลทางบรรณานุกรม 23
ภาพเอกสาร 24

www.sejarah-nusantara.anri.go.id

1

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.
1656-1688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683

บทนํา
ภาวรรณ เรื องศิลป์

ความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างฮอลันดาและสยามเริมขึนราวต้ นคริสต์ศตวรรษที 17 เมือ
ผู้แทนจากบริ ษัทวีโอซีคณะแรกเดินทางมายังราชสํานักอยุธยาและก่อตังสถานีการค้ าขึน
ในราชอาณาจักรและมีการส่งคณะทูตสยามไปยังกรุงเฮกและยุโรปเป็ นครังแรก1
ความสัมพันธ์ ระหว่างฮอลันดาและสยามมีเหตุเริ มมาจากความสําคัญของสยามใน
แผนธุรกิจการค้ าในเอเชียตะวันออก เดิมทีวีโอซีหวังจะอาศัยความสัมพันธ์แบบบรรณาการ
ระหว่างราชสํานักอยุธยาและราชสํานักจีนเพือเป็ นประโยชน์ในการสร้ างเครื อข่ายทาง
การค้ ากับทังสยามและจีน แต่ในไม่ช้ากลับพบว่าสินค้ าของอยุธยาโดยเฉพาะหนังสัตว์และ
ไม้ ฝางสามารถใช้ แลกเปลียนกับเครื องเงินและทองแดงของญีปุ่ นซึงวีโอซีต้องการนําไปใช้
ซือผ้ าไหมจีนและสิงทอจากอินเดียเ มือแรกเริ มบริษัทพยายามจะแสวงหาสิทธิพิเศษในการ
ซือขายและส่งออกสินค้ าของสยามโดยการแสดงท่าทีตอ่ ราชสํานักสยามในฐานะมิตรคูค่ ้ า
กัลยาณมิตรทางการทูตและพันธมิตรทางการเมือง รูปแบบธุรกิจของฮอลันดาทีมุ่งแสวงหา
เอกสิทธิในการค้ านีมักจะนําไปสูค่ วามบาดหมางระหว่างบริ ษัทและราชสํานักอยูเ่ สมอ ใน
บริ บทของประวัติศาสตร์ นิพนธ์ สมัยใหม่อาจอธิบายปรากฏการณ์เช่นนีได้ วา่ เป็ น“การ
ปะทะกันระหว่างมหาอํานาจแห่งการผูกขาดการค้ าทังสอง”2
บทบัญญัตขิ องสยามในการควบคุมการค้ าระหว่างรัฐแสดงให้ เห็นผ่านการสร้ างกลไก
ระบบราชการทีครอบคลุมโดยมีพระคลังสินค้ าทําหน้ าทีควบคุมดูแลการค้ าระหว่างรัฐ
ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐและกฎหมายประชาคมการค้ าระหว่างรัฐ เสนาบดีประจํา
กระทรวงหรื อออกญาพระคลัง3มีหน้ าทีแลกเปลียนพระราชสาส์นจากพระเจ้ ากรุงสยาม
หรื อสาส์นในพระปรมาภิไธยและของขวัญพระราชทานกับปั ตตาเวียในช่วงคริ สต์ศตวรรษที
17 ทังสองฝ่ ายมีการโต้ ตอบเรื องการค้ ากันเป็ นประจําทุกปี ซงทั
ึ งข้ าหลวงใหญ่ประจําวีโอซี
1

โปรดดูรายละเอียดเกียวกับการก่อตัวของความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฮอลันดาและภาพรวมของ
บริษัทวีโอซีในกรุ งศรี อยุธยาใน Han ten Brummelhuis, Merchant, Courtier and Diplomat: A
History of the Contacts between The Netherlands and Thailand. (Lochem-Gent: De
Tijdstroom, 1987).
2
Dhiravat na Pombejra, ‘Crown Trade and Court Politics in Ayutthaya during the Reign of
King Narai, 1656-1688’, in: Kathirithamby-Wells, J. and Villiers, John (eds.), The Southeast
Asian Port and Polity: Rise and Demise. (Singapore: Singapore University Press, 1990),
pp. 127-42 (โดยเฉพาะหน้ า 133)
3
โปรดดูรายละเอียดเกียวกับประวัติศาสตร์ โครงสร้ างและบุคลากรของพระคลังสินค้ าใน Kennon
Breazeale, ‘Thai Maritime Trade and the Ministry Responsible’, in idem (ed.), From Japan
to Arabia: Ayutthaya’s Maritime Relations with Asia. (Bangkok: The Foundation for the
Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project, 1999), pp. 1-54.
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และเสนาบดีพระคลังสยามต่างพยายามขยายผลประโยชน์ในธุรกิจการค้ าของฝ่ ายตนให้
ได้ มากทีสุด

ภาพประกอบที 2 พระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์) ทอดพระเนตรจันทรุปราคา ณ พระตําหนัก

รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) หล่อหลอมขึนจาก
ความสนใจโลกภายนอกอย่างยิงยวดซึงปรากฏในหลายรูปแบบ เช่นการค้ าสงครามและ
การทูต ในขณะเดียวกันก็เกิดลักษณะเฉพาะตัวทีหลากหลาย เช่นความกระหายในความรู้
และวัฒนธรรมทางวัตถุจากโลกภายนอกของสมเด็จพระนารายณ์ ลักษณะนิสยั ส่วน
พระองค์และอิทธิพลของชาวต่างชาติอืนๆในราชสํานักโดยเฉพาะแขกมัวร์ จีน และฝรังเศส
นับเป็ นภัยคุกคามสถานะแห่งสิทธิอํานาจพิเศษทีฮอลันดามีมาตลอด
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ความไม่ลงรอยระหว่างอํานาจทังสองปรากฏชัดเจนขึน
เรื อยๆเมือวีโอซีพยายามจะสําแดงอิทธิพลทางการทูตและการเมืองไปทัวทังเอเชียและ
กําหนดข้ อผูกมัดในการค้ าทางทะเลของสยาม การแข่งขันอย่างเข้ มข้ นเพือควบคุมการค้ า
ในเอเชียตะวันออกส่งผลให้ ฮอลันดาต้ องปิ ดล้ อมปากแม่นําเจ้ าพระยาในทีสุดและยึด
สําเภาบางลําทีมาจากจีนและญีปุ่ น การปิ ดล้ อมปากแม่นําเป็ นผลจากสนธิสญ
ั ญาการค้ าปี
1664 ระหว่างราชสํานักสยามและปี เตอร์ เดอบิตเตอร์ (Pieter de Bitter) ทูตของวีโอซี4
4

สําหรับรายละเอียดและข้ อถกเถียงเกียวกับกรณีการปิ ดล้ อมทางทะเลของฮอลันดาและการลงนาม
สนธิสญ
ั ญา ค.ศ. 1664 โปรดดู Dhiravat na Pombejra, ‘The Dutch-Siamese Conflict of 16631664: A Reassessment’, in: Blussé, Leonard (ed.), Around and About Formosa: Essays in
Honor of Professor Ts’ao Yung-ho (Taipei: Ts’ao Yung-ho Foundation for Culture and
Education, 2003), pp. 291-306.
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สนธิสญ
ั ญาระหว่างฮอลันดาและสยามฉบับแรกได้ กําหนดให้ สิทธิพิเศษทางการค้ าแก่วีโอ
ซีและเป็ นจุดเริมต้ นของการให้ ความคุ้มกันทางกฎหมายและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่
คนในบังคับของบริ ษัทการค้ าทีอาศัยอยูใ่ นสยาม5ซึงผิดไปจากโลกทัศน์ของชาวสยามที
มองว่าแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์ สยามอยูภ่ ายใต้ พระราชอํานาจของพระเจ้ ากรุง
สยามโดยสมบูรณ์ ในความเป็ นจริ งสิทธิพิเศษของฮอลันดาไม่เคยได้ รับการประกันอย่าง
สมบูรณ์และชาวฮอลันดามักจะตัดพ้ อว่าสยามได้ ละเมิดสิทธิพิเศษทางการค้ าของพวกเขา
อยู่รําไป เหตุการณ์เช่นนีมักจะส่งผลให้ สินค้ ามีปริ มาณไม่ครบถ้ วนตามส่วนแบ่งทีฮอลันดา
อ้ างว่าควรจะได้ รับตามสนธิสญ
ั ญาปี 1664
ความชําชองในการเดินเรื อและความสามารถในการควบคุมเส้ นทางเดินเรื อในหลาย
พืนทีของเอเชียทําให้ ราชสํานักสยามจําต้ องอาศัยความร่ วมมือจากวีโอซี ในขณะเดียวกันวี
โอซีก็ต้องการสกัดกันความทะเยอทะยานในการขยายตัวทางทะเลของสยามดังทีเราได้ เห็น
ฮอลันดาประสบความสําเร็ จในการใช้ ความเป็ นเลิศทางการเดินเรื อบีบบังคับให้ สมเด็จพระ
นารายณ์มอบสัมปทานการค้ าให้ ฮอลันดา และชาติยโุ รปอืนๆยังได้ ควบคุมน่านนําเอเชียซึง
เป็ นการท้ าทายภาวะเสรีทางทะเลและการเดินเรื อทีมีอยูแ่ ต่เดิม นอกจากสยามจะต้ อง
อาศัยการยินยอมของฮอลันดาเพือแล่นเรื อผ่านในบางพืนทีแล้ วสยามยังจําเป็ นต้ องพึงพา
เรื อของบริษัทเพือเชือมต่อกับโลกภายนอกอยู่บอ่ ยครัง
เนือหาในสาส์นฉบับ วันที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 แสดงให้ เห็นว่าฮอลันดาตังใจจะ
ประกาศแก่สยามว่าพืนทีใดบ้ างของหมูเ่ กาะอินโดนีเซียทีอยู่ภายใต้ อิทธิพลหรื อการ
ควบคุมโดยตรงของฮอลันดา เช่น มะตารัม ชิเรบน เจอปารา จามบิ ปาเล็มบังและบันเต็น
ราชสํานักสยามตระหนักดีว่าในพืนทีดังกล่าวมีเพียงบริ ษัทวีโอซีเท่านันทีมีสิทธิพิเศษทาง
การค้ าในสินค้ าบางประเภท เช่นสิงทอ ฝิ น และเครื องเทศ เว้ นแต่ในจามบิซงเสนาบดี
ึ
พระ
คลังได้ โต้ แย้ งว่าอยูใ่ นฐานะเมืองประเทศราชของอยุธยาด้ วยการยอมสวามิภกั ดิโดยสมัคร
ใจอย่างไรก็ตามกรณีของจามบิมีความซับซ้ อนเนืองจากจามบิได้ ให้ คํามันสัญญาว่าจะ
ภักดีตอ่ ทังบริ ษัทวีโอซีและพระเจ้ ากรุงสยาม
เหตุการณ์อีกสองกรณีทีกล่าวถึงในสาส์นฉบับนีเน้ นให้ เห็นถึงลักษณะความขัดแย้ งของ
นโยบายทีฮอลันดามีตอ่ สยามซึงถูกระงับไปเนืองจากอยู่กํากึงระหว่างมาตรการแบ่งแยกที
ต้ องการกีดกันการค้ าทางทะเลของสยามและการให้ ความสนับสนุนแก่ราชสํานักสยามใน
ด้ านการค้ าระหว่างประเทศ กรณีแรกวีโอซีตอ่ ว่าสยามว่าได้ สร้ างความเสียหายแก่การค้ า
ผ้ าในชิเรบนเพราะหนึงในคณะทูตทีสมเด็จพระนารายณ์ทรงส่งไปได้ ขายผ้ าในปริ มาณมาก
ทังทีหน้ าทีทีได้ รับมอบหมายคือการจัดหาม้ าจากชวา ราชสํานักสยามคุ้นเคยกับการใช้ ม้า
5

ต้ นฉบับภาษาดัตช์ของสนธิสญ
ั ญา 1664 ปรากฏใน Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 6
vols., ed. J. E. Heeres and F. W. Stapel (The Hague: MartinusNijhoff, 1907-1955), II pp.2805. ฉบับแปลภาษาอังกฤษค.ศ. 1886 โดยกระทรวงการต่างประเทศตีพิมพ์ใน George Vinal Smith,
The Dutch in Seventeenth-Century Thailand. (Illinois: Centre for Southeast Asian Studies
Special Report 16, 1977), pp. 138-41.
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เป็ นพาหนะหรื อในการทําศึกสงครามและในพระราชพิธีตา่ งๆ มาอย่างยาวนานแต่เพิง
ปรากฏหลักฐานการซือม้ าจากชวาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ การซือม้ าจากชวา
กลายเป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้ ราชสํานักต้ องพึงพาวีโอซีเนืองจากราชสํานักจําเป็ นต้ องขอ
ความยินยอมจากฮอลันดาให้ เรื อสยามเข้ าไปยังเมืองท่าบนเกาะชวาเพือซือม้ าและขนส่ง
กลับมายังสยามได้ 6
กรณีทีสอง สถานีการค้ าของวีโอซีในซีลอน (ปัจจุบนั คือศรี ลงั กา) ได้ จดั เตรี ยมปั จจัย
และความอนุเคราะห์ทางการเงินแก่ลกู เรื อสําเภาหลวงของสมเด็จพระนารายณ์ทีอับปาง
บริเวณชายฝังซีลอนเมือครังทีเดินทางไปค้ าขายในเปอร์ เซีย จากเหตุการณ์นีฮอลันดาได้
ต่อว่าว่าเรื อสินค้ าสยามทีเดินทางไปยังเปอร์ เซียสร้ างความเสียหายแก่ธุรกิจการค้ าของ
บริ ษัทเช่นเดียวกับกรณีของการจัดซือม้ าในชวา ฮอลันดาขอให้ สยามไว้ ใจพึงพาบริการของ
พวกเขาในดินแดนทีอยู่ทางตะวันตกของพม่า เช่น สุรัต เปอร์ เซีย เบงกอล มาสุลิปัตตัมและ
มอคคา
เป็ นทีแน่ชดั ว่าวีโอซีต้องการจะโค่นล้ มคู่แข่งทางการค้ าในเอเชียรวมถึงสยามเห็นได้ จาก
ข้ อแนะนําการปฏิบตั ิทีเขียนขึนใน ค.ศ. 1685 โดยหัวหน้ าสถานีการค้ าอาร์ เนาต์ ฟา
(Aarnout Faa) ซึงเผยให้ เห็นขอบเขตของการควบคุมทีวีโอซีเชือว่าตนมีเหนือการเดินเรื อ
ของสยามในพืนทีนอกเขตต่างๆ ของหมู่เกาะอินโดนีเซียทีวีโอซีประกาศว่าอยูภ่ ายใต้
อํานาจของวีโอซีโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ดังนันอาร์ เนาต์ ฟาจึงสังให้ ผ้ สู ืบทอดตําแหน่งออกใบ
ผ่านให้ พระเจ้ ากรุงสยามสามารถเดินเรื อเข้ าไปในภาคเหนือของเกาะลูซอน กัมพูชา โคชิน
จีนกวางตุ้ง ญีปุ่ น ปาหัง ริเยา ยะโฮร์ มะละกา โคโรมันเดล เบงกอล สุรัตและเปอร์ เซีย เรื อ
ของสมเด็จพระนารายณ์ทีเดินทางไปยังชวาตะวันตกจะต้ องจอดแวะทีปั ตตาเวียและไม่ได้
รับอนุญาตให้ นําสิงทอไปค้ าขายทีนัน ทีสําคัญคือบริ ษัทห้ ามไม่ให้ สยามส่งเรื อไปค้ าขาย
กับไต้ หวันทียึดครองโดยนายพลเจิงเฉิงกงรวมถึงอินดรากีรีจามบิและปาเล็มบังซึงฮอลันดา
ประกาศว่าตนเป็ นคู่ค้าโดยชอบธรรมเพียงหนึงเดียวของรัฐเหล่านีตามสนธิสญ
ั ญา7
เพือต่อสู้กบั การกีดกันทีแฝงมากับการเสนอความช่วยเหลือของฮอลันดา ออกญาพระ
คลังได้ โต้ แย้ งให้ เห็นถึงสิทธิของสยามทีจะเข้ าไปยังดินแดนเหล่านีโดยยืนยันถึงความไร้
ศักยภาพของฮอลันดาในการเลือกสรรสินค้ าทีเหมาะสมกับท้ องตลาดของสยามเนืองจาก
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในทางกลับกันราชสํานักสยามยังพยายามจะกี ดกันฮอลันดา
ไม่ให้ เข้ าไปค้ าขายในภาคใต้ บริ เวณถลาง บางคลี และตะกัว โดยอ้ างถึงความกังวลจาก
การปองร้ ายของชาวพืนเมือง ก่อนหน้ านีในทศวรรษ 1640 วีโอซีพยายามจะผูกขาดการค้ า
6

Dhiravat na Pombejra, ‘Javanese Horses for the Court of Ayutthaya’, in: Greg Bankoff and
Sandra Swart (eds.) Breeds of Empire: the ‘Invention’ of the Horse in Southeast Asia and
Southern Africa 1500-1950. (Copenhagen: NIAS Press, 2007), pp. 65-81 (โดยเฉพาะหน้ า 7274)
7
VOC 1407, Memorie van Faa zaliger aan Keijts [Memorandum left by the late Faa to Keijts],
15 Jan. 1685, fo. 3215 r-v. โคซิงกาหรือเจิงเฉิงกงขับไล่วีโอซีออกจากไต้ หวันในปี 1661
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ดีบกุ ในคาบสมุทรมลายูโดยการลงนามในสนธิสญ
ั ญากับบรรดาผู้นําชุมชนทีผลิตดีบกุ
หลายแห่งรวมถึงในภูเก็ตและบางคลี การค้ าดีบกุ ในพืนทีเหล่านีมีประวัตศิ าสตร์ ทีรุนแรง
และฮอลันดาจําต้ องรับมือกับการท้ าทายทีรุนแรงจากหลายฝ่ ายนับตังแต่ผ้ นู ําท้ องถินชาว
มาเลย์ ชาวมัวร์ ชาวจีน ตลอดจนชาวอังกฤษและชาวฝรังเศสในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ ทังหมดนีล้ วนแต่ต้องการต่อต้ านการค้ าผูกขาดของฮอลันดา8
สาส์นฉบับ วันที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์อนั ซับซ้ อนระหว่าง
วีโอซีและราชสํานักสยามทังในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์และในช่วงเวลาต่อมา แม้ จะ
เป็ นความจริงว่าทังสองฝ่ ายมักมีความขัดแย้ งทางการค้ ากันอยูเ่ ป็ นระยะแต่ในบรรดาชาติ
ยุโรปทังหมด ฮอลันดาถือเป็ นคูค่ ้ าและเป็ นมิตรทางการทูตทียังยืนทีสุดของสยาม แม้ ว่า
ฮอลันดาพยายามจะจํากัดการค้ าทางทะเลของสยามเพือประโยชน์ของตนแต่ฮอลันดาก็มี
คุณปู การยิงต่อการขยายพรมแดนแห่งการรับรู้ โลกภายนอกของสมเด็จพระนารายณ์

8

Dhiravat na Pombejra, ‘Towards a History of Seventeenth-Century Phuket’, in Sunait
Chutintaranond and Chris Baker (eds.), Recalling Local Pasts: Autonomous History in
Southeast Asia. (Chiang Mai: Silkworm Books, 2002), pp. 89-126.
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 27 JANUARI 1683
[fol. 141] Volgt nu de translaat missive van den Oya Berquelangh in Siam aan Sijn Edelheyt
de heere gouverneur generael geschreven. Bovenaan stondt (O verthoonder van de
gebeden)
Dese brieff komt aff van Tsjauparaje Seri Derma Rava [fol. 142] Detsieh Tsjada Amataja
Ratsjet Pipid Ritanrata Kosa Ribaedi Apie Piri Aer Germa Pahak Tsjauparaja Bergalang aan
den gouverneur generael Cornelis Speelman, raet van India, en capiteyn van Jacatra.
Voorts den gouverneur generaal heeft Nerikpi gesonden met een brieff en een
schenckagie bestaande in een comptoir van caneelhout, 2 lange roers die ingeleyt sijn,
nevens 2 korte, alsoock 2 piecken en een rol van goude gefigureerde damast Japansch
werck, met 4 stucken goude en silvere kant, ende een kist met papier, om daarop te
schrijven off schilderen; een stuck root laken met een stuck fluweel, hebbende ick al hetselve
naar de gewoonte ontfangen, en den inhoud van hetgeen in die brieff vervat is, wel verstaan
alsdat den gouverneur generael de stad en ’t lant van Jaccatra in gesontheyt en
welvarentheyt regeerde, waarover ick dan oock uyttermaten verblijd en verheugt ben
geweest, alsmede dat in die brieff gemelt staat aangaande de gelegentheyt van het schip off
schepen die naar Siam vertrecken, dat wanneer hare coopmanschappen reeds ingeladen
hebben om te verseylen dan nogh lange opgehouden werden om te wagten naar de brieven,
versoeckende aldus, dat de missiven in het toekomende spoedigh wilden vervaardigen,
sonder eenige tardançe opdat het schip off de scheepen oock in haast seyl mogen
maecken.
Voorts wat belangt het schip dat in dit mouson hier gecomen is, wanneer den brieff
stonden te beantwoorden, en dien bodem spoedigh wilde laeten vertrecken, soodanigh als
in den brieff van den capiteyn vervat staet, soo seyde den capiteyn van de logie dat dit schip
nogh niet naar Batavia vertrock, maar eerst naar Japan varen soude, en aldus is het dan
oock bijgekomen dat die brieff niet beantwoort is geworden, dogh hiernaer en zal hierontrent
geen veragteringh meer gepleegt maar alle spoedigheyt bijgebragt werden.
Voorts dat de Compagnie den zoon van den coninck van Mataram geassisteert had om
hem tot coninck te helpen, en ’t land van Tseribon en Japara weder in stant te brengen,
alsmede dat hare hulpe oock bewesen had aan den coninck van Jambi en Palimbangh, en
de Compagnie daar een groote somma zilver aen te kost geleyd en gegasteert had, en dat
in alle die landen een zoodanigh contract gemaackt had, dat aan geen [fol. 143] andere
cooplieden den handel aldaar souden mogen laeten genieten, als alleen aan de Compagnie,
ende dat Bantam nu oock door de Compagnie verovert was, sullende de Compagnie bij
dese avançe in alle die landen oock groote profijten en winsten hiernae opsteken, wesende
ick oock over het verstaan van dese tijdingh bovenmaten seer verheugt geweest.
En wat aangaat des conings jonck dat naar Tsjerebon gesonden was, hetselve is voor
Batavia verscheenen en van daar voorts naar Tsjerebon geseyld, en naardat 2 dagen op
reys was door Javanen ontmoet, geattacqueert en verbrand geworden, daar dit nogtans een
jonck van den coningh was, sullende het nu hiernae oock seer beswaerlijck vallen om ’s
conings joncken te senden naar de plaatsen die digt aan de gouvernije van het Jaccatrase
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lant leggen, dogh den gouverneur generael weet best hoedanigh [hij] dit accomoderen en
remediëren sal.
Voorts werd in die brieff oock gewagh gemaackt hoe dat een slaaff van den coning een
Hollantse pasçedul versogt had om op Tsjerebon paarden te mogen coopen, dog dat naar
dit versoeck niet te werck gegaan [was] en die reyse ten eersten ondernomen [had], maar
sigh naar Bantam en Palimbangh begeven had, en van daar weder op Jaccatra
geretourneert was, versoeckende doen weder een liçentie acte van den gouverneur
generael om op Tsjerebon sijne kleeden te mogen verhandelen, dat hierop den capiteyn uyt
een extraordinaire gunste en faveur hem oock een soodanig liçentieschrift verleend had,
brengende aldus een groote quantiteyt kleeden op Chirrebon aen, waardoor Compagnies
doecken die op Chirebon lagen dan oock aan de hand gebleven, en de Compagnie aldus
daarbij schade geleden heeft gehad, en dat aldus geene soodanige acten meer voortaan
passeeren souden.
Dat nu dese nachoda een Hollants pas verkregen hebbende om op Chirrebon paarden te
mogen koopen, ende niet ten eersten derwaerts maar naar een ander lant vertrocken is,
hetselve is qualijck van dien nachoda gedaan, en [hij] sal op sijn wederkomst daarover oock
gecorrigeert werden, en [het] is een groote gunst en courtosye van den capiteyn geweest
dat hem een soodanige acte geaccordeert heeft gehad, en [dat] comt oock overeen met de
wegh van een onderlinge vruntschap en genegentheyt. En wat de kleeden belangt,
dewelcke dien nachoda [fol. 144] medegenomen heeft, [deze] sijn door hem versogt en aan
paarden besteet, hebbende de kleeden oock geen groote quantiteyt uytgemaackt,
bedragende naar gissingh aan capitael niet meer als 9 off 10 cattis silver. En wanneer [hij]
gesonden wiert om paarden op de Cust van Java te coopen, soo was het nogh de regte tijt
van het mouson niet, off het mousoun was doen niet ten eynde, en [het] was het oock maar
een enckele bodem die inmiddens somtijts wel elders heenen senden, en somtijts oock wel
niet. En aldus is het dan hiermede gelegen.
Voorts den capiteyn van de logie heeft geseydt dat wanneer [wij] paarden willen koopen
dit dan maar aan den gouverneur generael wilde bekent maken, [en hij dan] daervan den
incoop soude laten doen. Dit is wel goet, dogh de Hollanders hebben een andere keur en
zinlijckheyt, en die van Siam weder een andere ontrent de paarden ende daarom soud’et
oock niet wel gaan, dat de Hollanders die opkogten, omdat die [paarden] dan soodanigh
niet souden wesen als deselve van de Siammers begeert werden. Den capiteyn van de logie
heeft mede geseyd van een conings slaaff met de Hollanders mede te senden, en dat
denselven dan weder met een Hollants schip terugh bestellen souden, dogh de Hollanders
en hebben geen eene spraacke met de Siammers en souden misschien malckander niet
wel verstaan, en daardoor in questie en verschil geraecken, en de onderlinge vrundschap en
genegentheyt tusschen beyde [zou] daardoor een krak en breuck lijden.
Voorts dat het coninx jonck ’twelck naar Persia gestevent is, op Ceylon is komen te
vervallen, hebbende den gouverneur generael van Ceylon in silver 7200 stucken daaraan
verschooten en sijne vordere hulpe daarontrent betoond, sijnde daarvan een hantschrift
aldaar gepasseert om dit silver aan den capiteyn van de logie weder uyt te keeren, en is
daarop dien bodem naardat deselve wat verholpen en gerepareert was, voort naar Coetchin
geraeckt alwaar den capiteyn hetselve oock met touwerck en ander scheepsgereetschap
versien heeft gehad, sonder nog regt te weten, hoeveel de oncosten aldaar gedaan wel
belopen sullen, die naar gissingh al een goede somme silver te sullen bedragen. En wanneer
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daarvan seeckere [fol. 145] kennisse hebben, soo sullen [wij] die somma dan weder aan den
capiteyn van de logie in de groote stadt van Siam restitueeren, en accordeert dese hulpe
van de Hollanders aan ’s coninx slaven oock met de cours van vrundschap en
genegentheyt, die van den beginne en van de oude tijden af onderhouden is geworden.
Voorts dat het ondernemen van soodanige besendingen naar Persia aan de Compagnie
groote schaede toebragt en dat [wij] dit voortaen wilden nalaten. Ende soo wanneer [wij]
iets van Souratta, Persia, Bengale, Masulipatnam en Mocha, daar de Compagnie haere
scheepen send, begeerden, dat [wij] dit aan den capiteyn van de logie wilden bekent
maecken en hierop dan voorts belast souden werden, om dit zoodanigh te laeten maecken
als het soude willen hebben tot voorkominge van de groote schaede en nadeel, die de
Compagnie bij die equipagie leedt en aldus oock niet meer voor dat vaarwater souden
behoeven Hollantse paspoorten te versoecken. Dit seggen van den gouverneur generael
quadreert wel met de wegh van de onderlinge vruntschap alhier, dogh het lant van Persiën,
en van Hederabath (dat is Golkonda) corresponderen mede in een soodanige harmonye en
sijn aldus gewoon over en weder besendingen aan malckanderen te doen en ’tgeen te laten
maecken dat [wij] begeren. Hetselve is wel waar, dogh misschien soud’et dan soodanigh
niet bekomen werden als de intentie en de zinlijckheyt soude vallen, gelijck het stuck root
laken dat voorleden mousoun hier gelast is aan te brengen in coleur niet overeenquam
sooals het gaarne hadden, dat daarom oock wederom laten geven hebbe, seggende den
gouverneur aengaende dit laken dat geen cooplieden in die coleur behagen hadde, en
derhalven aan de hant gebleven was tot schaede van de Compagnie. En soude wel eenige
slaven van den coningh met de Hollantse scheepen konnen overvaeren, gelijck eens
gecontracteert, off geaccordeert is geweest dat te geschieden had, dog wanneer nu
ingevolge van dit eenige goederen bijbragte, om in het Hollantse schip te laden, doen
seyden de Hollanders dat er al teveel goederen en kisten waren en dat deselve niet innemen
konden, en soo is ’t hiermede dan oock [zodanig] gelegen [als hiervoor]. De Hollanders in
Siam en kunnen oock de tael niet, om anders de Siammers in die voyagie [fol. 146] te
versellen want anders misschien eenige misverstanden soude kunnen ontstaen, die de
goede vrundschap van wedersijden krencken mogte, oock schoon of nu al kennisse gaven,
van de benodigde goederen die uyt alle die landen komen moesten, en dat de Compagnie
deselve mede al liet aanbrengen en bestelden, wie weet off deselve dan oock niet
verschillen mogte van het monster, en soude men die weder moeten geven, en dit soude
aldus sonder eynde en altijt weder aen te doen, ende over en weder te gaan wesen. Maer de
goederen die de Hollanders alleen maecken kunnen, daarover soude men naar Hollant [een
bericht] kunnen stueren, om die daar te vervaardigen, dogh het senden van een
coningxschip naar Persiën, en kan nog proffijt nog schaede bijbrengen, alsoo het senden
over en weder maar alleen specteert tot onderhouding van de vrundschap die van voorige
tijden af al gecultiveert is geweest.
Voorts wert daar oock aangehaelt van het contract van sijn beginne af tot nu toe dat het
volck van de Compagnie daarbij gequalificeert is om de hartevellen en koehuyden op te
koopen, dogh dat deselve jegenwoordigh niets en kregen soowel als voordesen omdat de
joncken van Siam alle mousons naar Japan vertrocken, en de Hollanders daardoor geen
genoegsame procure hiervan konden doen, en aldus de Compagnie daarbij seer groote
schaede leet, dat dan bijaldien [wij] konden, aen geen anderen wilden toelaten om die op te
koopen, en dat bijaldien de cooplieden in de groote stad van Siam deselve quamen in te
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coopen en naar Japan te vervoeren om aldaar te verhandelen, dan in dit geval wanneer
iemant hierin quamen te aghterhaelen ofte rescontreren, aen deselve mogten die waerdije
doen betaelen tot soodanigen prijs als die in Japan sal vercogt hebben, opdat de
Compagnie hierontrent van schaede mogten vrijblijven.
Hierop dient dat ontrent het contract ten tijde van De Bitter aangegaan niets verandert is
geworden, werdende in schriftelijcke tractaet vooraan geseyt, dat aan de Hollanders de
hartevellen en koehuyden uyt een koninglijcke genade vergunt, en aan andere cooplieden
verboden waer, en bijaldien er vele geprocreert werden, dat dan van de gecogte door de
Hollanders 10000 stucx vellen, voor de prijs van den incoop mogten nemen [fol. 146] en met
’s coninx jonck of joncken naar Japan senden, en soo wanneer den incoop schrael en de
vellen in quantiteyt niet [te] bekomen sijn, dat dan van de Hollanders maar 7000 vellen
zouden nemen, in 4 jaren niet meer genomen, en met ’s coninx joncken versonden als naar
reequening maar 2135 stux vellen, hebbende de Hollanders aldus 18725 stux minder
gelevert als het contract hout, en oock wanneer gesien hebben dat de Hollanders weynig
vellen magtigh wierden, soo is aan het volck van de thresorye oock verboden geworden om
gene vellen van de Hollanders af te halen, die inmiddens in de tijt van 11 jaeren een getal
van 128725 stux souden belopen hebben.
En ingevalle nu naar dese reecquening de vellen van de Hollanders genomen, sooals het
contract luyd, mitsgaders deselve naar Japan vervoert en aldaar verhandelt hadden, soo
souden daarbij een soo notable somma van 1059 cattys, 12 thails en een maas geprofyteert
hebben, en is dan aldus het voorige hooge faveur nogh soo veel te grooter en overvloediger
geworden door het verbod dat er gedaan is, om van de Hollanders geene vellen meer te
nemen, om die naar Japan met joncken te vervoeren, laetende deselve door de Hollanders
alleen bemagtigen en houden, en is aldus de uytsteeckende gunst van Sijn Mayesteyt
hieruyt klaar genoegh blijckende, alhoewel misschien den capiteyn in de groote stad van
Siam dit aan den gouverneur soo duydelijck niet en verthoont, en aanwijst, en kan de
mindere bekoming van de vellen oock voor geen veranderingh van het contract getaxeert
werden, want het in den coophandel gemeenlijck soo toegaat, dat de whaaren in meerder en
minder quantiteyt te krijgen sijn, naardat de koopers en verkoopers sijn, off sien aanstellen,
sullende lieden van kennisse wel een groote quantiteyt kunnen bemagtigen want ten tijde
van den capiteyn Enogh Poolvoet aff, tot aan capiteyn Johannes off Jansen toe, dogh men
wil in ’t verhandelen te naeuwen prijs op het proffijt van de Compagnie sien, gelijck oock aan
den capiteyn van de logie in de groote stad van Siam wel te verstaan gegeven hebbe, met
een duydelijcke vertooning, [fol. 147] hoedanigh het hiermede eygentlijck gelegen zij.
Voorts heeft den capiteyn van de logie oock bekent gemaeckt dat de Chinese cooplieden
de vellen te sluycx opkogten en naar Japan bragten, en is daarop dan oock aan de
sabandhaar gelast geworden, om dierwegens een verbod aan alle de Chinesen te doen,
alsmede aen den capiteyn van de logie te notificeren dat wanneer het zaysoen sal wesen om
de vellen op te kopen, dan oock een persoon sal hebben te stellen om daar op te passen, en
dat den capiteyn dan oock iemant van sijn volck wilden ordonneren om daar op te waacken,
en toesigt te nemen dat geene vellen ter sluycx mogten bemagtigt werden en dus is ’t dan
hiermede gelegen. Nog soo wert in die brieff mentie gemaackt van Hollanders tot den handel
te willen plaetsen op Salang Bangirei en Tokoet, dogh bij een brieff hebben [wij] reeds de
gelegentheyt en hoe het gestelt is, bekent gemaackt, soodanigh dat de Hollanderen aldaar
in gerustheyt en volkomentheyt geen thin soude kunnen negotieeren, alsoo het lant aldaar in
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geen esse is en de inwoonders boosaardigh en oock nogh met volck van andere landen in
verstant sijn, en corresponderen, ja selffs aan het hooft van dat lant hare wreedelijckheyt
toonen, soodanigh als de vreemde handelaars aldaar oock dickmaals te kennen gegeven
hebben. En soo men nu de Hollanders daar liet resideren, om te handelen, soo soude het ligt
kunnen gebeuren, dat trouwlooslijck en schelmagtigh met de Hollanders omgingen, ende
deselve daardoor schade aan haar goet leden, ’tgeen dan niet de wegh die tot een goede
vrundschap leyd, en tot de onderhoudingh van dien streckt, soude komen te strijden, en
deselve misschien daardoor oock een krack leyden off gebroocken werden. En aldus is het
hiermede dan inderdaet gelegen, en hebben nu hiervan oock kennisse gedaan aan den
capiteyn die in de logie van de groote stad Siam resideert.
Aangaande de quaedaardigheyt en de schelmagtigheyt van de luyden op Salang,
Banggirei en Takoet, sijnde oock aan den capiteyn haare [fol. 149] boose dadelijckheden
van den beginne af in schrift opgegeven om hetselve aan den gouverneur bekent te
maecken, wesende voorts het gebruyck en de stijl van alle landen wanneer een onderlinge
vruntschap aangegaan is, dat men alles moet contribueeren om die te onderhouden ende
sijn overlegh en sijne gedagten daartoe leyden en de saken en actiën daarnae stieren dat er
geen verschil en onlusten tusschen beyde komen te spruyten ende t’ontstaan. En nu ben ick
met den generael in vrundschap verbonden, en daarin oock van den beginne gebleven
ende continuere daar noch in. Ende met het land van Salang, Bangirei en Takoet staet het
soodanigh als hiervooren verclaart is. Soo dit nu niet bekent maeckten, en aldus de
Hollanders aldaar residentie lieten nemen, ende aldus dit quaat slagh van volcke iets aan de
Hollanders mogt komen te misdoen, soo soude dit met onse vruntschap strijdigh wesen, en
t’eenemael van die wegh afleyden. En om dese reden doen dan dese notificatie opdat de
Hollanders hierontrent niets quaats mogten ontmoeten.
Voorts soo werd oock gesproocken wegens het goude koffertje dat gesonden was om te
esmaileren, seggende dat [jullie] dit naar Hollant geschickt hadden, om dat daar te laten
doen, dogh dat het groote schip, waarmede dit kofferken weder terugh gevoert werd in sijne
herwaerts reyse vermist en nogh niet op Jaccatra te voorschijn gekomen was, werdende
vertrouwt, dat deselve in zee sal gebleven wesen, waarbij de Compagnie dan oock 2100
kattis soude komen te verliesen, en dat den generael hierover seer bedroefft was, alsmede
dat dit kofferken daaronder oock quyt geraeckt soude wesen. Dog wat reat is hiertegens,
alsoo dit de fortuyn van de zee is, hebbende de Compagniedaarbij oock soo veele goederen
te missen, willende den generael dit oock niet al te seer ter harte nemen.
Vorders werd oock in die brieff aangehaalt dat den generael verheugt was, over dat den
esmailleerder aangenomen hadden, dogh dat een weynigh bedroefft was, doordien den
metselaar en den beelthouwer weder terugh laten gaen hadden, seggende mede dat op
Batavia geen fortificatiemeester, nogh de andere werckmeester waren, alsoock dat de
modellen van alle de goederen die overgesonden waren, om het werck daarnae te maecken
reeds al voortgeschickt waren, hadden hetselve oock [fol. 150] herwaerts te bestellen,
wanneer al dit goet met de scheepen uyt Holland soude aangebragt wesen, en dit
correspondeert oock met de goede vrundschap die onder ons is, en wanneer dan aldus al
het voorsz. uyt Hollant met de scheepen komt, soo wil togh die aanbesteden goederen, met
den eersten nae de groote stad van Siam doen transporteeren alsmede de Hollanders die
kennisse en practijcq hebben om fortificatiewercken, casteelen en bolwercken te leggen en
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op te bouwen, gelijck oock soodanige Hollanders die in groff en fijn smeden ervaren sijn, en
uyt Hollant daar komen aen te landen.
Eyndelijck werd aan den gouverneur generaal bij dese oock kennisse gedaan dat in dese
tijt den coninck van Jamby in onderdanigheyt eenige bloemen van goud en silver opgeoffert
heeft gehadt, met versoeck dat voor een slaaff van Sijn Mayesteyt erkent en sijn lant oock
voor onderdanigh aan de groote stad van Siam mogt gereeckent en aangenomen werden,
biddende seer instantelijck om de aelmoesse van Sijne Hooge Genade, en om hem oock
een goede somma te leenen en heeft Sijne Hooge Aansienelijcke Mayesteyt hem oock met
barmhertighe oogen aengesien en aldus sijn begeren genadelijck toegestaen, en wil den
gouverneur generael hierontrent oock onse mutuele vruntschap die van den beginne aan tot
nu toe geduurt heeft, in aanschouw nemen, en sigh daarnaar oock voegen. En ingevalle aan
den coninck van Jamby iets mogt overkomen, dat den gouverneur hem daarin oock
behulpsaam wil wesen, aangesien nu in dese tijt het lant van Jamby onder de groote stad
van Siam gehoorigh is.
Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt, mijn heer, schenckt aan den gouverneur uyt een
goedertierentheyt 32 bharen thin in de negorije van Ligoor, en send ick aan den gouverneur
generaal oock 7 bharen thin toe. Voorts de onderlinge vruntschap en genegentheyt blijve
onafscheydelijck tusschen ons beyde, tot den dagh der opstandinge toe, soo lange als de
maan en son sullen schijnen, en dit wil den gouverneur generael sigh oock soodanigh ter
herten laeten gaan.
Dit is geschreven den 22 dagh van de 11 maant op een vrijdagh in het hondenjaar. Eynde.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 11 MEI 1683.
[fol. 474] De brief die de koning aan ons heeft geschreven is ons op 18 januari 1683 wel
toegebracht en met de gewone statie ontvangen. De brief is in antwoord op onze brief die wij
in 1682 aan Zijne Majesteit hadden geschreven.
De koninklijke Majesteit werd bij dezen bedankt voor het onderhouden van het verleende
monopolie op de huidenexport aan de Compagnie. [Ook] dat de syahbandars tot dat einde
is gelast om alle sluikhandel van de Chinezen en andere naties te verhinderen, met
toestemming aan onze kapitein dat hij daarop ook toezicht zal mogen nemen. [Ook] dat de
koninklijke tresauriers voortaan geen huiden zullen mogen innemen van de Compagnie,
maar deze de kapitein laten houden om voor rekening van de Compagnie naar Japan
gezonden te worden, waar de Japanse groten te Nakasaki die huiden tegen zeer lage
prijzen inkopen, in groot verschil met voorgaande tijden. Dit heeft de koning zonder twijfel
verstaan, zodat onze kapitein geen ongelijk heeft dat hij de huiden in Siam ook tegen een
schappelijke prijs probeert te bedingen.
Uit het vaderland zijn met de laatste schepen volgens de modellen ons toegekomen de
gevraagde 28 stuks zeer fijne kastoorhoeden, alle geverfd zoals opgegeven, gezonden in
een kist van binnen met lood beslagen, met last aan onze kapitein om deze te bezorgen
opdat deze Uwe Majesteit tot voldoening van zijn smaak ten spoedigste mochten gebracht
worden. Wij twijffelen er niet aan of zij zullen U Majesteit zeer goed bevallen en aangenaam
zijn.
Alhoewel wij er zeker van zijn dat de koning al bericht zal hebben ontvangen van het
verongelukte schip in de rivier van Suratte, hebben wij niet willen nalaten onze kapitein in de
grote stad Siam te berichten wat de toedracht is geweest, opdat hij de koning of de
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phrakhlang indien het gevraagd werd daarvan communicatie kan doen. De dienaren van de
koning aldaar [in Suratte] hebben van onze directeur een grote som van geld gevraagd ter
grootte van 3000 rupiah om daar een nieuw schip te bouwen. Dit heeft de directeur niet
durven besluiten uit vrees om de koning te mishagen. En ook omdat de scheepstimmering
niet alleen zeer duur is maar ook langzaam verloopt. Niettemin heeft hij hen 15000 rupiah
aangeboden, of hen met hun goederen per compagniesschepen te laten vertrekken.
Maar de commandeur van Cochin heeft nog niet laten weten welke hulp is geschonken
aan het koningsschip aldaar. Het staat de Gouverneur-Generaal en raden van India niet bij
dat het de onderdanen van de koning geweigerd zou zijn om hun goederen in
compagniesschepen te laden omdat de kwantiteit te groot was. Integendeel, de GouverneurGeneraal herinnert zich zeer wel dat enkele jaren gelden de koningsdienaren met zo veel
goederen als in compagniesschepen geborgen konden worden uit Suratte herwaarts [naar
Batavia] gebracht zijn. En dat wij de 2000 rupiah die de directeur van Suratte voor
vrachtgeld had bedongen niet hebben gevorderd uit respect voor de koning. De dienaren
zijn na een goed onthaal van hier [uit Batavia] met hun goederen naar Siam overgevoerd en
hierin zullen wij nooit in gebreke blijven.
Maar wat nu de koning en het land van Jambi betreft, hebben wij verleden jaar in onze
brief aan Uwe Koninklijke Majesteit laten weten hoe het tussen Jambi en de Compagnie
gelegen was volgens het laatst gemaakte contract. De koning [van Jambi] heeft ons niet
alleen evenals de koning van Palembang, de Susuhunan van Mataram en de prinsen van
Cirebon de vrije handel vergunt in sijn rijk, met uitsluiting van alle andere natiën. Hij heeft
zichzelf ook gesteld onder de bescherming van de Compagnie, zoals onze kapitein in de
grote stad Siam U Majesteit, indien het gevraagd werd, daarvan nader zou kunnen
berichten. [De koning van Jambi] kan zichzelf buiten voorkennis en toestemming van de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië niet onder andere heren stellen. Het
verwonderd ons dus dat hij met dat doel zijn gezanten met gouden en zilveren bloemen tot
een teken van onderdanigheid naar Uwe Majesteit had gezonden. Zonder twijfel om
daardoor geld te kunnen lenen en om de geschenken die hij krijgt bij de terugkomst van zijn
eigen gezanten en de Siamse afgezanten. Maar Uwe Majesteit zal uit het hiervoor gezegde
genoegzaam begrijpen dat wij dit gedrag van de koning van Jambi tot nadeel van de
Compagnie niet kunnen accepteren. En dat wij derhalve ook het land en de onderdanen of
het volk van Jambi niet kunnen erkennen voor slaven of onderdanen van Uwe Majesteit,
aangezien zij eigenlijk onder de bescherming van de Compagnie staan, en de Compagnie
grote onkosten heeft gemaakt om de [autoriteit van] de koning over zijn gebied zeker te
stellen en de rust in het land [van Jambi] te herstellen. Bovendien zijn de koning en de
inwoners van Jambi aan de Compagnie nog een grote som van geld schuldig. Daarnaast
zijn die van Jambi van zeer oude tijden her, evenals de inwoners van Palembang, een vazal
van de Susuhunan geweest.
Wij maken Uwe Majesteit mede bekend, dat [de Susuhunan] eveneens onder de
bescherming van de Compagnie was geaccepteerd. En zo is het met Jambi gelegen en
wordt Uwe Majesteit verzocht daarop te reflecteren. Wij hebben het nodig geacht dit
uitvoerig te verklaren opdat hierdoor geen disputen veroorzaakt mogten worden. De rebellen
van Banten die tegen hun koning waren opgestaan zijn nu volledig verslagen en door de
wapens van de Compagnie gedwongen zichzelf voor hun koning te verootmoedigen, zodat
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dat land onder de bescherming van de Compagnie nu eveneens opnieuw in rust is hersteld,
hetgeen God de Heere believe te laten voorduren.
De Gouverneur-Generaal en raden van India hebben geen moeite gespaard om tot een
wedergeschenk zodanige curieuze goederen te selecteren die volgens onze gissing Uwe
Majesteit het allermeest zouden mogen behagen, bestaande in het volgende:
twee zeer unieke, fijne vergulde snaphanen expres voor de Koning uit Holland besteld
twee paar unieke, fijne vergulde pistolen
twee stuks fijne vergulde kromme zwaarden
twee stuks fijne vergulde rechte zwaarden
twee stuks fijne vergulde karabijnen
twee stuks spiegels van 1 1/3 pond met vergulde lijsten met houtsnijwerk
lofwerk van bloemen en fruit
een stuk aurora fluweel
een stuk kanten satijn met kant van witte en gouden bloemen
een uniek ebbenhouten kistje met snijwerk en zilveren beslag
een zwaar, kostbaar gouden laken
een witte boudaar met dichte gouden bloemen
een rode boudaar met gouden en gekleurde bloemen
zes zeer mooie papegaaien met rode koppen
een flesje met kaneelolie
een flesje met kruidnagelolie
een flesje met foelie-olie
een flesje met olie van muskaatnoten, welke oliën tot behoud van de gezondheid en
versterking van het lichaam zeer noodzakelijk en kostbaar zijn.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683
สาส์นจากเจ้ าพระยาศรี ธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี ถึงท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ กอร์ เนลิส ซเปลมัน (Cornelis Speelman) สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชีย
และผู้บงั คับบัญชาแห่งปั ตตาเวีย
ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ มอบหมาย Nerikpi9 ให้ เป็ นผู้นําสาส์นและบรรณาการมามอบแก่
สยาม ซึงประกอบด้ วย กระดานรองเขียนเนือไม้ อบเชย ปื นยาวฝังเลียม 2 กระบอก ปื น
สันฝังเลียม 2 กระบอก หอก 2 ด้ าม ผ้ าดามัสก์ปักไหมทองงานฝี มือญีปุ่ น 1 ผืน ดินทอง
และดินเงิน 4 ชิน กระดาษสําหรับเขียนหรื อวาด 1 ลัง ผ้ าสักหลาดเนือดีสีแดง 1 ผืน และผ้ า
กํามะหยี 1 ผืน ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบบรรณาการเหล่านีตามพิธีการทีเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และมีความยินดียิงทีได้ ทราบความตามทีท่านแจ้ งมาในสาส์น ด้ วยเข้ าใจว่าท่านข้ าหลวง
ใหญ่ได้ ปกครองเมืองและอาณาเขตรอบจากาตราให้ มงคั
ั งบริบรู ณ์ ตามข้ อความทีแจ้ ง
วาระการส่งเรื อและขบวนเรื อมาสูส่ ยามระบุว่าเรื อบรรทุกสินค้ าจะออกเดินทางล่าช้ า
เนืองจากต้ องรอคอยสาส์น ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ท่านเร่งเขียนสาส์นโดยเร็ ว เพือเรื อและ
ขบวนเรื อจะสามารถออกเดินทางได้ ตรงเวลา
ว่าด้ วยเรื องเรื อทีเดินทางมาถึงในฤดูมรสุมนี ขณะทีเรากําลังจะตอบสาส์นและ
ปรารถนาว่าเรื อจะออกเดินทางไปโดยเร็ วทีสุดตามทีท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ ขอร้ องไว้ ในสาส์น
เนืองจากหัวหน้ าสถานีการค้ าแจ้ งว่าเรื อเดินสมุทรจะยังไม่เดินทางสูป่ ั ตตาเวีย แต่จะหยุด
แวะทีญีปุ่ นก่อน ด้ วยเหตุนี ท่านจึงยังไม่ได้ รับสาส์นตอบจากข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ดี นับแต่นี
ไปจะไม่เกิดความล่าช้ าเยียงนีอีก สาส์นทุกฉบับจะส่งไปยังท่านโดยเร็ วทีสุด
ข้ าพเจ้ ามีความยินดีทีได้ ทราบว่าบริษัทได้ ช่วยเหลือพระราชโอรสในกษัตริย์แห่ง
มะตารัมให้ ได้ ขนครองราชย์
ึ
และสันติสขุ ได้ หวนคืนสู่ชิเรบนและเจอปาราแล้ ว นอกจากนี
บริ ษัทยังได้ มอบความช่วยเหลือแก่กษัตริ ย์แห่งจามบิและกษัตริ ย์แห่งปาเล็มบัง ในการนี
บริ ษัทจําต้ องใช้ ทองจํานวนมาก จึงได้ ทําสัญญากับรัฐทังสามเพือป้องกันมิให้ พอ่ ค้ าอืน
นอกไปจากพ่อค้ าของบริษัทมาใช้ สิทธิพิเศษในการค้ าทีนัน และขณะนีบันเต็นได้ อยูภ่ ายใต้
อาณัติของบริ ษัทแล้ ว ย่อมเป็ นนิมิตหมายว่าดินแดนแห่งนีจะมังคังด้ วยผลประโยชน์อนั
งอกงามในภายภาคหน้ า
ว่าด้ วยเรื องสําเภาหลวงทีออกเดินทาง[จากสยาม]สู่ชิเรบน ลําเดียวกันกับทีจะเดินทาง
ไปปั ตตาเวีย ในวันทีสองของการเดินทางสูช่ ิเรบน สําเภาสยามได้ ปะทะกับพวกชวาและถูก
เผาโจมตีเสียหาย แม้ จะเป็ นสําเภาหลวงในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั หลังจาก[เหตุการณ์]นี จะ
เกิดปัญหาในการส่งสําเภาหลวงไปในพืนทีใกล้ เคียงเขตปกครองของจากาตรา อย่างไรก็ดี
ท่านข้ าหลวงใหญ่ยอ่ มทราบถึงหนทางในการต่อรองเจรจาแก้ ไข [ปัญหา] นี
9

ไม่ทราบหมายถึงผู้ใด
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นอกจากนีแล้ ว สาส์นยังได้ กล่าวถึงข้ าราชบริ พารของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ผู้ได้ ขอ
อนุญาตจากฮอลันดาไปซือม้ าในชิเรบน แต่เมือคําขอร้ องถูกปฏิเสธ การเดินทางครังแรกจึง
ต้ องยกเลิกไป เขาจึงเปลียนจุดหมายไปยังบันเต็นและปาเล็มบังแทน จากนันจึงเดินทาง
กลับสูจ่ ากาตราอีกครังแล้ วขอให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่มอบใบอนุญาต [เพือค้ าขาย] เพือเขา
จะสามารถค้ าขายสิงทอในชิเรบนได้ ครันแล้ วท่านข้ าหลวงใหญ่จงึ มอบใบอนุญาตแก่เขา
ด้ วยความกรุณา เขาได้ นําสิงทอจํานวนมากไปขายในชิเรบน กระทังสิงทอของบริษัทใน
ชิเรบนไม่สามารถขายได้ บริ ษัทจึงเสียหายมาก ต่อมา[บริษัท]จึงไม่มอบใบอนุญาตเช่นนี
อีก
เมือกะปิ ตนั เรื อผู้นีได้ รับใบผ่านทางจากฮอลันดาให้ สามารถไปซือม้ าในชิเรบนได้ เขา
มิได้ เดินทางไปยังชิเรบนโดยตรง แต่กลับเดินเรื อไปทีอืน ซึงนับเป็ นความผิดของเขาโดยแท้
และเมือเขากลับมา [เขา] จะได้ รับโทษสําหรับการกระทํานี นับเป็ นความกรุ ณาจากหัวหน้ า
สถานีการค้ าทีมอบใบอนุญาตแก่เขาตามครรลองแห่งมิตรภาพและไมตรี ทีมีแก่กนั สิงทอที
กะปิ ตนั เรื อผู้นนนํ
ั าไปด้ วยจะถูกขายเพือให้ ได้ เงินไปซือม้ า สิงทอเหล่านันมิได้ มีจํานวนมาก
และมีราคาไม่เกินกว่าเงิน 9 หรื อ 10 ชัง เมือครังทีเขาได้ รับคําสังให้ ไปซือม้ าบนชายฝั งชวา
ฤดูมรสุมยังไม่มาถึง และมรสุมตะวันตกยังมิได้ ลว่ งไป การส่งเรื อเดินสมุทรออกเดินทาง
ท่ามกลางมรสุมเช่นนี เป็ นเรื องทีเกิดขึนได้ ยาก แต่ก็อาจเป็ นเรื องทีกระทําได้ ฉะนันเรื องนี
ถือว่ายุตแิ ล้ ว
นอกจากนี ทีหัวหน้ าสถานีการค้ าในชิเรบนกล่าวว่าหากทางเราต้ องการซือม้ า ควร
จะแจ้ งให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่ทราบ จากนันท่านจะเป็ นผู้สงซื
ั อม้ าเหล่านันให้ แก่เรา แม้ ว่านี
จะเป็ นวิธีการทีดีในการจัดการกับเรื องนี แต่ฮอลันดามีวิธีเลือกและรสนิยมต่างออกไปจาก
ชาวสยาม จึงอาจไม่เป็ นผลนักหากฮอลันดาเป็ นผู้จดั ซือม้ า เพราะสยามจะไม่ได้ [ม้ า]ตาม
ลักษณะทีต้ องการ หัวหน้ าสถานีกล่าวว่าจะส่งข้ าราชบริ พารไปกับชาวฮอลันดาและจะส่ง
[ข้ าราชบริ พารเหล่านัน] กลับมายังสยามด้ วยเรื อของฮอลันดา กระนันก็ดีชาวฮอลันดาและ
ชาวสยามใช้ ภาษาสือสารทีต่างกัน อาจทําให้ ไม่เข้ าใจกันจนพาให้ เกิดการทะเลาะโต้ เถียง
อันจะกระทบให้ สมั พันธภาพของทังสองฝ่ ายแตกหักบาดหมาง
ว่าด้ วยเรื องสําเภาหลวงทีเดินทางไปเปอร์ เซียซึงอับปางในลังกา ข้ าหลวงแห่งลังกาได้
ใช้ เงิน 7,200 (silver pieces หรื อดอลลาร์ สเปน) ไปกับสําเภาลํานี และได้ มอบความ
ช่วยเหลือในเรื องอืน ๆ ด้ วย มีข้อตกลงเกียวกับเงินทีจะจ่ายคืนผ่านหัวหน้ าสถานีการค้ า[ใน
สยาม] โดยหลังจากทีสําเภาได้ รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมแล้ ว จะเดินทางไปยังโคชินที
ซึงกะปิ ตนั เรื อจะได้ รับเชือกและอุปกรณ์ การเดินเรื อ แต่ทางเรามิอาจรู้ได้ แน่ชดั เกียวกับ
ค่าใช้ จ่าย อย่างไรก็ตาม สามารถประเมินได้ วา่ เป็ นจํานวนไม่น้อย เมือเราทราบข้ อมูล
เกียวกับเรื องนีอย่างชัดเจน [ทางเรา]จะชําระเงินทังหมดคืนแก่หวั หน้ าสถานีการค้ าใน
อยุธยา และจะตอบแทนฮอลันดาทีได้ เอือเฟื อข้ าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ด้ วย
มิตรภาพและไมตรี จิตทีมีแก่กนั มาแต่แรกเริม
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นอกจากนี ทีว่าการส่งสินค้ าเช่นนีไปเปอร์ เซียได้ สร้ างความเสียหายแก่การค้ าของบริษัท
อย่างยิง และว่าในภายภาคหน้ าเราจึงควรยกเลิกเสีย และทีว่าเมือเราปรารถนาสิงใดจาก
สุรัต เปอร์ เซีย เบงกอล มาสุลิปัตตัม และ มอคคา หรื อทีใดก็ตามทีบริษัทส่งเรื อไป เราควร
แจ้ งแก่หวั หน้ าสถานีให้ ทราบ ทางสถานีการค้ าจะดูแลจัดการธุระเหล่านีตาม
พระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพือป้องกันความเสียหายของบริ ษัทหากสยามจะ
ส่งเรื อออกไปเอง ฉะนันเรื อสยามจึงไม่จําเป็ นต้ องทําเรื องขอใบผ่านจากฮอลันดาเพือเข้ าไป
ในน่านนําเหล่านี
ตามทีท่านข้ าหลวงใหญ่อ้างถึงวิถีแห่งมิตรภาพระหว่างบ้ านเมืองของเรา และเนืองด้ วย
เปอร์ เซีย และไฮเดอราบัด (กอลกอนดา) มีสมั พันธภาพทีดีตอ่ กัน จึงเห็นชอบในการค้ าขาย
ระหว่างกัน ทําให้ เราปรารถนาจะเป็ นเฉกเช่นรัฐทังสอง นีเป็ นเรื องต้ องตรงตามหลัก
มิตรภาพ แต่เป็ นไปได้ ว่าสยามอาจไม่ได้ รับสินค้ าตามลักษณะทีต้ องการ เช่น ผ้ าสักหลาด
สีแดงคุณภาพดีทีเราได้ รับเมือฤดูมรสุมทีแล้ ว มีสีไม่ตรงตามทีเราปรารถนา [เรา]จึงส่งกลับ
ไปเหมือนเมือครังก่อน ๆ จึงได้ ทราบความว่าสักหลาดสีนีเป็ นสินค้ าทีบริ ษัทขายไม่ได้
เพราะไม่เป็ นทีต้ องการของบรรดาพ่อค้ า ทําให้ บริ ษัทเสียกําไร ในความเป็ นจริ งเหล่าข้ าราช
บริ พารของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อาจเดินทางไปกับเรื อของฮอลันดาตามทีเคยได้ ตกลงกันไว้
ในสัญญา แม้ ว่า[เหล่าข้ าราชบริพาร]จะสามารถเดินทางไปด้ วยเรื อของฮอลันดาและ
รวบรวมสินค้ าเพือขนถ่ายไปในเรื อของฮอลันดาได้ [ตามข้ อตกลงดังกล่าว] แต่ในทีสุด
ฮอลันดาก็แจ้ งว่ามีหีบลังและสินค้ าคุณภาพจํานวนมากอยูแ่ ล้ วจึงไม่สามารถบรรทุกสินค้ า
ของสยามไปในเรื อได้ ปั ญหาจึงกลับมาทีจุดเดิม
ชาวฮอลันดาในสยามไม่ค้ นุ เคยกับภาษาสยามจึงไม่สามารถร่วมเดินทางกับชาวสยาม
[ไปเปอร์ เชีย] เนืองจากอาจเกิดความเข้ าใจผิดซึงจะบันทอนมิตรภาพอันดีระหว่างทังสอง
ฝ่ าย แม้ ว่าเราจะสามารถแจ้ งถึงรายละเอียดของสินค้ าทีต้ องการจากดินแดนเหล่านัน และ
แม้ วา่ บริษัทจะสามารถจัดหาและจัดส่งสินค้ ามาให้ ได้ แต่เราไม่อาจทราบได้ วา่ สินค้ าที
ได้ มานีจะคลาดเคลือนไปจากตัวอย่างหรื อไม่ หรื ออาจจําต้ องถึงขันส่งคืน สถานการณ์
เช่นนีอาจทําให้ เราต้ องส่งเรื องกลับไปกลับมาไม่ร้ ูจบ สําหรับสินค้ าทีจะผลิตได้ แต่เฉพาะ
ชาวฮอลันดา อาจมีการส่งเรื องไปฮอลันดาเพือแจ้ งให้ ผลิตสินค้ าทีนัน การส่งสําเภาหลวง
ไปยังเปอร์ เชียจะไม่นําพาทังผลประโยชน์และความเสียหายแก่เราทังสองฝ่ าย เพราะการ
ส่งเรื อลักษณะดังกล่าวไปทีนันเป็ นเพียงความตังใจจะรักษาความสัมพันธ์ กบั เปอร์ เซียทีได้
สร้ างขึนก่อนหน้ านี
ว่าด้ วยเรื องข้ อตกลงในสนธิสญ
ั ญาทีมีผลมาแต่แรกเริ มจนปัจจุบนั ซึงเกียวกับการ
อนุญาตให้ ลกู จ้ างบริ ษัทซือหนังกวางและหนังวัว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่ได้ รับสินค้ าเหล่านี
ตามปริมาณทีเคยได้ รับ เนืองจากสําเภาสยามเดินทางไปญีปุ่ นโดยมิได้ คํานึงว่าเป็ นฤดู
มรสุมหรื อไม่ ทําให้ ฮอลันดาไม่อาจซือหนังกวางได้ ในปริ มาณทีเพียงพอเช่นในอดีต เป็ น
เหตุให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทอย่างใหญ่หลวง ดังนัน เพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทจะไม่เสีย
ผลประโยชน์ใด ๆ ราชสํานักสยามจะต้ องไม่อนุญาตให้ พอ่ ค้ าอืนซือหนังสัตว์ได้ โดย
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เด็ดขาด และหากว่าพ่อค้ าจากสยามจะซือสินค้ าเหล่านีแล้ วส่งไปยังญีปุ่ นเพือค้ าขาย
แลกเปลียน หรื อหากเราจะให้ สิทธิในการซือและขายแก่ผ้ ใู ดก็ตาม พ่อค้ าเหล่านันต้ อง
พร้ อมทีจะชําระค่าหนังสัตว์เท่ากับราคาทีจะไปขายในญี ปุ่ น
เกียวกับประเด็นนี สัญญาทีร่างขึนในสมัยของเดอ บิตเตอร์ (De Bitter) ไม่ได้ มีการ
เปลียนแปลง ในตอนต้ นของสัญญาซึงระบุว่าฮอลันดาได้ รับอนุญาตจากราชสํานักให้ ซือ
หนังกวาง หนังโคกระบือ และห้ ามพ่อค้ ารายอืนซือสินค้ าเหล่านี หากว่าสยามจัดหาสินค้ า
เหล่านีมาได้ ในปริ มาณมาก ฮอลันดาจะได้ รับหนังสัตว์ 10,000 ชินตามราคาต้ นทุน และ
สามารถส่งสินค้ านีไปญีปุ่ นด้ วยสําเภาหลวงหรื อสําเภาอืน ๆ ตรงกันข้ าม หากสยาม
สามารถจัดหาหนังสัตว์ได้ ในปริ มาณไม่มาก ฮอลันดาจะได้ รับหนังสัตว์ไม่เกิน 7,000 ชิน
เมือพิจารณาว่าในช่วงเวลาสีปี ทีผ่านมา เราไม่ได้ รับหนังสัตว์มากไปกว่านี และได้ สง่ หนัง
สัตว์ 2,135 ชินไปญีปุ่ นด้ วยสําเภาหลวง จึงเท่ากับว่าเราจัดหาหนังสัตว์ให้ ฮอลันดาได้ น้อย
กว่าทีระบุในสัญญาเป็ นจํานวน 18,725 ชิน และเมือเราตระหนักว่าฮอลันดาได้ รับหนัง
สัตว์ในปริ มาณเพียงน้ อยนิด พระคลังจึงมีคําสังห้ าม มิให้ ผ้ ใู ดแย่งหนังสัตว์มาจากชาว
ฮอลันดา ซึงในช่วงเวลา 11 ปี ฮอลันดาสามารถรวบรวมหนังสัตว์ได้ มากถึง 128,725 ชิน
หากกรณีนีเป็ นไปตามการคิดคํานวณ หนังสัตว์ของฮอลันดาตามทีระบุในสัญญาและ
อีกจํานวนหนึงทีส่งไปขายในญีปุ่ นจะสามารถทํากําไรอย่างงามแก่บริ ษัทได้ ถึง 1,059 ชัง
122 ตําลึง 1 สลึง ดังนันผลประโยชน์เดิมจึงได้ งอกเงยขึนเนืองจากมีการประกาศห้ ามอย่าง
จริ งจังมิให้ พอ่ ค้ าอืนนําหนังสัตว์ทีเตรี ยมไว้ ให้ แต่เฉพาะฮอลันดาส่งไปญีปุ่ นด้ วยสําเภา
และให้ เก็บสินค้ าเหล่านีไว้ สําหรับฮอลันดาเท่านัน และมีเพียงฮอลันดาเท่านันทีสามารถ
จัดหาและจัดเก็บสินค้ าเหล่านีไว้ ในคลังได้ นีเป็ นหลักฐานทีเพียงพอจะแสดงถึงฉันทาคติ
ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั แม้ อาจเป็ นไปได้ วา่ หัวหน้ าสถานีการค้ าในสยามมิได้ ชีแจงข้ อมูล
เหล่านีแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่อย่างชัดเจน การจัดหาหนังสัตว์ได้ น้อยลงไม่อาจตีความได้ ว่า
เป็ นการทําผิดสัญญา เนืองจากโดยทัวไป เป็ นเรื องปกติของการค้ าทีปริมาณของการจัดหา
สินค้ านันขึนอยู่กบั จํานวนผู้ซือและผู้ขาย และแน่นอนว่าผู้ทีชําชองย่อมสามารถหาสินค้ า
มาได้ ในปริมาณทีมากกว่า เนืองจากนับตังแต่สมัยของหัวหน้ าสถานีการค้ า เอน็อค
โปลฟุต (Enoch Poolvoet) จนถึงสมัยหัวหน้ าสถานีการค้ า โยฮันเนิส (Johannes) หรื อ
ยันเซิน (Jansen) ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายแก่หวั หน้ าสถานีการค้ าในอยุธยาอย่างชัดเจนแล้ วว่า
คนของท่านมักจะคาดหวังผลกําไรของบริ ษัทสูงเกินกว่าความเป็ นจริ ง
ยิงกว่านัน หัวหน้ าสถานีการค้ าคงได้ แจ้ งข้ อมูลเกียวกับการซือหนังสัตว์ผิดกฎหมายของ
พ่อค้ าจีนและการส่งหนังสัตว์เหล่านันไปยังญีปุ่ นแล้ ว ดังนันชาห์บนั ดาร์ (เจ้ าท่า) จึงสัง
ห้ ามชาวจีนทังหมด พร้ อมแจ้ งหัวหน้ าสถานีการค้ าเกียวกับช่วงเวลาของฤดูกาลค้ าขาย
หนังสัตว์ พร้ อมแต่งตังเจ้ าหน้ าทีให้ มาซือหนังสัตว์ และแต่งตังเจ้ าหน้ าทีอีกนายหนึงให้ จบั
ตามองการขายสินค้ าต้ องห้ าม นอกจากนีหัวหน้ าสถานีการค้ าจะต้ องสังให้ ลกู จ้ างมาดูแลมิ
ให้ มีการซือหนังสัตว์อย่างผิดกฎหมาย และนีคือสิงทีเราได้ กระทําแล้ ว
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ในสาส์นยังกล่าวด้ วยว่า ฮอลันดาต้ องการไปค้ าขายในถลาง บางคลีและตะกัว ดังนัน
ก่อนหน้ านีเราจึงได้ ชีแจงถึงสถานการณ์ความเป็ นไปในดินแดนเหล่านีทีจะทําให้ ฮอลันดา
ไม่สามารถค้ าดีบกุ ได้ อย่างสงบเสรี เนืองจากพืนทีดังกล่าวปราศจากความสงบเรี ยบร้ อย
ชาวพืนเมืองในแถบนันโหดร้ ายไม่เป็ นมิตร ซํายังเป็ นพันธมิตรคบคิดกับดินแดนอืน พวก
เขาได้ แสดงความโหดเหียมแม้ กระทังต่อเจ้ าเมือง นีเป็ นเรื องทีบรรดาพ่อค้ าต่างชาติในพืนที
นันกล่าวกันอยูเ่ สมอ และแม้ ชาวฮอลันดาจะได้ รับอนุญาตให้ พํานักอยูท่ ีนันเพือทําการค้ า
ก็เป็ นไปได้ มากว่าจะโดนทรยศหักหลังจนทําให้ การค้ าเสียหาย ผิดไปจากครรลองแห่ง
มิตรภาพ จนนําไปสู่ความบาดหมาง ด้ วยเหตุนี ข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ งข้ อมูลเหล่านีแก่หวั หน้ า
สถานีการค้ าในอยุธยา
เกียวเนืองกับความชัวร้ ายป่ าเถือนของชาวถลาง บางคลีและตะกัว ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งถึง
พฤติกรรมอันชัวช้ าของคนเหล่านีแก่หวั หน้ าสถานีการค้ ามาในสาส์นฉบับก่อนหน้ านีแล้ ว
เพือให้ แจ้ งท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ รับทราบตามธรรมเนียมของรัฐทีได้ ผกู สัมพันธ์ไว้ แก่กนั เป็ น
ธรรมดาทีต่างฝ่ ายจะต้ องสนับสนุนช่วยเหลือเพือให้ มิตรภาพธํารงไว้ ข้ อคิดเห็นและข้ อ
วินิจฉัยทีแสดงก็ควรนําไปสู่มิตรภาพ ตลอดจนธุรกิจราชการใด ๆ ก็ควรดําเนินไปโดย
มิตรภาพ เพือมิให้ เกิดความขัดแย้ งบาดหมางระหว่างกัน ข้ าพเจ้ าและท่านข้ าหลวงใหญ่มี
ความผูกพันกันด้ วยมิตรภาพนับแต่แรกเริมและมิตรภาพนีจะดํารงสืบไป เกียวกับ
สถานการณ์ในถลาง บางคลีและตะกัว ซึงได้ ชีแจงไว้ ข้างต้ นนัน หากข้ าพเจ้ าไม่แจ้ งแก่
ฮอลันดา แล้ วอนุญาตให้ ชาวฮอลันดาเข้ าไปพํานักทีนัน เหล่าผู้คนอันตรายอาจทําร้ ายชาว
ฮอลันดาได้ และย่อมกระทบกระเทือนต่อวิถีแห่งมิตรภาพของเรา ข้ าพเจ้ าจึงแจ้ งเรื องนี
มายังท่าน เพือเหตุร้ายจะไม่ตกแก่ฮอลันดา
ท้ ายทีสุดนี ขอแจ้ งแก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่ด้วยว่า ในเวลานีกษัตริ ย์แห่งจามบิได้ ส่งบุหงา
มาศมาถวายเป็ นบรรณาการ ด้ วยประสงค์ให้ สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รับบรรณการนีไว้ และ
ผนวกจามบิให้ เป็ นเมืองประเทศราชของสยาม พร้ อมขอให้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
พระราชทานเงินจํานวนทีเห็นสมควรให้ หยิบยืม ดังนัน ขอท่านข้ าหลวงใหญ่คํานึงถึง
สัมพันธไมตรี ทีมีแก่กนั มาเนินนาน โปรดเห็นชอบในเรื องนี หากมีเหตุอนั ใดเกิดขึนแก่
กษัตริ ย์แห่งจามบิ ขอให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่ได้ มอบความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ด้ วยว่าใน
เวลานีจามบิได้ เป็ นประเทศราชของสยามแล้ ว
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานดีบกุ จากละคอนจํานวน 32
bahar ให้ เป็ นของกํานัลแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่ และข้ าพเจ้ าขอมอบดีบกุ 7 bahar แก่ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่มาในโอกาสนีด้ วย นอกจากนี ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนให้ มิตรภาพอันดีระหว่างเรา
ยังยืนตราบจนวันแห่งการฟื นคืนชีพ จวบจนสุริยนั จันทรายังฉานฉาย และขอท่านข้ าหลวง
ใหญ่โปรดรับสาส์นนีไว้ ด้วยไมตรีจิต
วันศุกร์ที 22 เดือน 11 ปี จอ

19

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.
1656-1688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683

จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683
ทางเรารู้สกึ สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีทรงรักษาเอกสิทธิของบริ ษัทในการส่งออกหนัง
สัตว์ [รวมทัง] ในท้ ายทีสุดได้ มีคําสังให้ เจ้ าท่าขัดขวางการลักลอบนําสินค้ าออกไปโดย
พ่อค้ าจีนและชาวต่างชาติอืน ๆ โดยได้ อนุญาตให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าเป็ นผู้ดแู ลจัดการ
เรื องนี กอปรกับแต่นีไป กรมพระคลังสยามจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ครอบครองหนังสัตว์ของ
บริ ษัท แต่หวั หน้ าสถานีการค้ าจะเป็ นผู้เก็บรักษาหนังสัตว์ไว้ เพือส่งไปขายในญีปุ่ นโดย
บริ ษัทจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเอง เนืองจากเจ้ าเมืองนางาซากิรับซือหนังสัตว์เหล่านีใน
ราคาตํา ผิดจากเมือคราวก่อนอย่างมาก อย่างไรก็ดี พระเจ้ ากรุงสยามทรงเข้ าพระราช
หฤทัย หัวหน้ าสถานีการค้ าของเราจึงไม่มีความผิดเมือพยายามจะหาซือหนังสัตว์ราคา
สมเหตุสมผลในสยาม
เรื อลําล่าสุดซึงเดินทางมาจากเนเธอร์ แลนด์ ได้ นําหมวกขนบีเวอร์ 10 คุณภาพดีจํานวน
28 ใบมามอบให้ ตามความประสงค์ของท่าน หมวกทุกใบได้ เคลือบเงาตามทีระบุและบรรจุ
ในกล่องทีบุด้วยตะกัว พร้ อมทังคําสังให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าจัดส่งสิงของเหล่านีเพือจะ
สามารถนําขึนทูลเกล้ าฯถวายพระเจ้ ากรุงสยามโดยเร็ ว ทางเรามันใจว่าจะเป็ นทีพอพระ
ราชหฤทัย
แม้ เราจะแน่ใจว่าพระเจ้ ากรุงสยามทรงได้ สดับข่าวเกียวกับเรื อทีอับปางในแม่นําสุรัต
แล้ ว แต่เราไม่ปรารถนาจะละเลยในการแจ้ งหัวหน้ าสถานีการค้ าประจํากรุ งศรี อยุธยา
เกียวกับเหตุการณ์นีด้ วย เพือทีเขาจะได้ กราบทูลพระเจ้ ากรุงสยามหรื อออกญาพระคลังได้
เมือถูกไต่ถาม ข้ าราชบริ พารของพระเจ้ ากรุงสยาม (ในสุรัต) ได้ ขอเงินจํานวนมากถึง 3,000
รูปี จากหัวหน้ าสถานีการค้ าของเราเพือใช้ ตอ่ สําเภาลําใหม่ทีนัน หัวหน้ าสถานีการค้ าไม่
กล้ าตัดสินใจด้ วยเกรงว่าพระเจ้ ากรุงสยามจะทรงไม่พอพระราชหฤทัย นอกจากนีการต่อ
เรื อไม่เพียงมีคา่ ใช้ จ่ายจํานวนมากเท่านัน แต่ยงั ใช้ เวลานานด้ วย กระนันก็ดี หัวหน้ าสถานี
การค้ าได้ มอบข้ อเสนอเป็ นเงิน 15,000 รูปี11 หรื อให้ พวกเขาออกเดินทางพร้ อมกับสินค้ า
ของพวกเขาไปโดยเรือของบริษัท
อย่างไรก็ดี ผู้บงั คับบัญชาประจําโคชินยังไม่ได้ แจ้ งแก่ทางเราว่าสําเภาหลวงทีนันได้ รับ
การช่วยเหลืออย่างไร ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกนึกไม่
ออกว่าข้ าราชบริ พารในพระเจ้ ากรุงสยามไม่ได้ รับอนุญาตให้ บรรทุกสินค้ าในเรื อของบริ ษัท
เนืองจากมีปริ มาณมากเกินไป ตรงกันข้ าม ข้ าหลวงใหญ่จําได้ ดีว่าเมือหลายปี ก่อน ข้ าราช
บริ พารของพระเจ้ ากรุงสยามได้ ขนส่งสินค้ าจากสุรัตจํานวนมากเท่าทีจะสามารถบรรทุกใน
สําเภาได้ มายังปั ตตาเวีย และทางเราไม่ได้ เรี ยกร้ องเงิน 2,000 รูปีซงผู
ึ ้ อํานวยการกําหนดไว้
เป็ นค่าขนส่ง เนืองด้ วยความยําเกรงต่อพระเจ้ ากรุงสยาม หลังจากต้ อนรับเหล่าข้ าราช
10

หมวกขนบีเวอร์ (Castor hat) เป็ นหมวกสีดาํ ทีทําด้ วยขนบีเวอร์ ราชสํานักสยามเริมสังหมวกแบบ
ยุโรปนับตังแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ไม่แน่ชดั ว่าหมวกเหล่านีใช้ ในโอกาสใดบ้ าง
11
ตัวเลขดูเหมือนจะขัดแย้ งกันแต่ในทีนียึดตามทีปรากฏในเอกสาร
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บริ พารเป็ นอย่างดี เราได้ สง่ ข้ าราชบริ พารเหล่านันพร้ อมสินค้ าจากปั ตตาเวียสูส่ ยาม และ
ทางเราจะไม่สะเพร่าต่อประเด็นนีอีก
ว่าด้ วยประเด็นเกียวกับกษัตริ ย์และดินแดนแห่งจามบิ ในสาส์นถึงพระเจ้ ากรุงสยามเมือ
ปี ทีแล้ ว เราได้ แจ้ งเกียวกับสถานการณ์ระหว่างจามบิและบริ ษัทตามสนธิสญ
ั ญาทีร่างขึน
เมือไม่นานนี กษัตริ ย์แห่งจามบิเช่นเดียวกับกษัตริ ย์แห่งปาเล็มบัง กษัตริ ย์แห่งมะตารัม12
และผู้ปกครองแห่งชิเรบนอนุญาตให้ ทางเราค้ าขายได้ อย่างเสรี ในปริ มณฑลของพระองค์
โดยชาติอืน ๆ จะถูกกีดกันออกไป และยังทรงวางพระองค์ไว้ ภายใต้ อารักขาของบริ ษัท
ดังเช่นทีหัวหน้ าสถานีการค้ าแห่งสยามจะได้ กราบทูลพระเจ้ ากรุงสยามต่อไป กษัตริ ย์แห่ง
จามบิมิอาจวางพระองค์ขนต่
ึ อประมุของค์อืน ๆ โดยไม่แจ้ งหรื อได้ รับความยินยอมจาก
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ทางเรารู้สกึ กริงเกรงที
พระองค์ได้ ส่งคณะราชทูตพร้ อมบุหงามาศไปเป็ นเครื องหมายแห่งการสวามิภกั ดิต่อพระ
เจ้ ากรุงสยาม และแน่นอนว่าเพือจะขอหยิบยืมเงินและเพือหวังราชบรรณาการทีจะได้ รับ
ตอบแทนมาพร้ อมคณะราชทูตของพระองค์และทูตของสยาม อย่างไรก็ตาม พระเจ้ ากรุ ง
สยามอาจไม่ทรงเข้ าพระราชหฤทัยในเรื องทีได้ แจ้ งไว้ ข้างต้ นว่าทางเรามิอาจยอมรับการ
กระทําของกษัตริ ย์แห่งจามบิทีได้ นําความเสียหายมาสู่บริ ษัทได้ ดังนันเราจึงไม่อาจให้ การ
รับรองได้ ว่าไพร่ฟ้าของจามบินนเป็
ั นทาสหรื อคนในบังคับของพระเจ้ ากรุงสยาม ด้ วยเหตุวา่
ในความเป็ นจริ ง ดินแดนและอาณาประชาราษฎร์ เหล่านันอยู่ภายใต้ อารักขาของบริ ษัท
และบริษัทได้ เสียค่าใช้ จา่ ยจํานวนมากไปในการเสริ มสร้ างพระราชอํานาจแก่กษัตริ ย์จามบิ
เหนืออาณาเขตของพระองค์และในการฟื นฟูสนั ติภาพให้ กลับมาสู่จามบิ ยิงไปกว่านัน
กษัตริ ย์จามบิและชาวพืนเมืองยังสร้ างหนีสินไว้ กับบริ ษัทเป็ นเงินจํานวนมาก นอกจากนี
ไพร่พลของจามบิรวมทังชาวพืนเมืองในปาเล็มบังก็เป็ นข้ าสวามิภกั ดิของ กษัตริ ย์แห่งมะ
ตารัมมาแต่เมือแรกเริ มแล้ ว
ในการนีทางเราขอกราบทูลพระเจ้ ากรุงสยามว่า กษัตริ ย์แห่งมะตารัมได้ อยูภ่ ายใต้
อารักขาของบริ ษัทแล้ วเช่นกัน เช่นเดียวกับสถานการณ์ในจามบิ ขอพระองค์ทรงพิเคราะห์
ถึงประเด็นนีด้ วย ทางเราเห็นว่าจําเป็ นต้ องอธิบายโดยละเอียดเพือมิให้ เกิดข้ อพิพาทจาก
ประเด็นเหล่านี กบฏในบันเต็นทีต่อต้ านกษัตริ ย์ได้ ถกู บริ ษัทปราบปรามด้ วยอาวุธให้ ยอม
สวามิภกั ดิต่อพระองค์13 ด้ วยการอารักขาของบริ ษัท บันเต็นจึงกลับสูส่ นั ติภาพอีกครัง ขอ
พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรดให้ เป็ นดังนีสืบไป
เพือเป็ นบรรณาการตอบแทน ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกไม่ลงั เลทีจะเลือกสรรสิงของหายากเหล่านีมาถวายแด่พระเจ้ ากรุงสยาม ทางเรา
หวังว่าจะเป็ นทีพอพระราชหฤทัย
12

ผู้ดํารงตําแหน่งสุสฮุ นู นั หรื อสุลต่านแห่งมะตารัมในขณะนันคืออมังกุรัตที 2 ( Amangkurat II)
ครองราชย์ค.ศ. 1677-1703
13
อาบูนสั ร์ อบั ดุลคาลาร์ หรื อสุลต่านฮาจิ (Abu Nasr Abdul Kahar or Sultan Haji) ครองราชย์ ค.ศ.
1682-1687
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ปื นคาบศิลาปิ ดทองงามวิจิตร
2 กระบอก ผลิตจากฮอลันดา
เพือถวายพระเจ้ ากรุงสยาม
ปื นสันปิ ดทองงามวิจิตร
2 คู่
ดาบโค้ งปิ ดทอง
2 เล่ม
ดาบตรงปิ ดทอง
2 เล่ม
ปื นคาร์ ไบน์ปิดทอง
2 กระบอก
กระจกนําหนัก 1 1/3 ปอนด์ในกรอบปิ ดทองประดับลายสลักดอกไม้ ผลไม้ 2 บาน
ผ้ ากํามะหยี
1 ผืน
ผ้ าซาตินประดับลายลูกไม้ ดอกไม้ ขาวและทอง
1 ผืน
กล่องไม้ มะเกลือลงเส้ นสายและลายเงินอย่างวิจิตร 1 กล่อง
ผ้ าขนแกะสีทองเนือหนาราคาสูง
1 ผืน
14
ผ้ าบูดาร์ สีขาวลายดอกไม้ สีทอง
1 ผืน
ผ้ าบูดาร์สีแดงลายดอกไม้ หลากสี
1 ผืน
นกแก้ วหัวแดงพันธุ์ดี
6 ตัว
นํามันอบเชย
1 ขวดเล็ก
นํามันกานพลู
1 ขวดเล็ก
นํามันดอกจันทน์เทศ
1 ขวดเล็ก
นํามันลูกจันทน์เทศ
1 ขวดเล็ก
นํามันเหล่านีมีราคาสูง เป็ นประโยชน์สําหรับการรักษาสุขภาพและเสริ มกําลังกาย

14

บูดาร์ (Boudaar) อาจหมายถึง Boutidars เป็ นผ้ าเนือนุม่ ประดับทองอย่างวิจิตรมีราคาสูง
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ผู้คดั เลือกภาพประกอบ

มูฮมั หมัด แฮริ ส บูดิอาวัณ (Muhammad Haris Budiawan)

ทีมาของภาพประกอบ

1. https://www.rijksmuseum/nl/nl/collectie/SK-A-4477
2. พระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์) ทอดพระเนตร
จันทรุ ปราคา ณ พระตําหนัก วาดโดย ยัน แลวเกิน (Jan Luyken)
พิมพ์โดย อาร์ ตเดียร์กโซน โอสซาน (Aart Dircksz Oossaan) ปี
ค.ศ. 1687 คอลเลคชันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ กรุงอัมสเตอร์ ดมั เข้ าถึง
ได้ จาก https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1896-A19368-661

ผู้ปริ วรรตอักษร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้แปลภาษาไทย

สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ (Sutthiman Limpanusorn)

ผู้เขียนคํานํา

ภาวรรณ เรื องศิลป์ (Bhawan Ruangsilp)

ผู้ตรวจทาน

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

รู ปเล่ม

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

ผู้ถือลิขสิทธิ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย (ANRI)
และมูลนิธิควตส์ (The Corts Foundation)
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.
1656-1688) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683

ภาพเอกสาร
ทีปรากฏนีคือหน้ าแรกของเอกสารตัวจริ ง สามารถเข้ าชมภาพเอกสารตัวจริ งทังหมดได้ ใน
เว็บไซต์
https://sejarah-nusantara.anri.go.id
ทีมาของจดหมายเหตุ
ANRI, HR 2495, fols.141-150, 474-485
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ.
1688-1703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689

บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
เมือสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) สวรรคตในคืน วันที 11 กรกฎาคม
ค.ศ.1688 เป็ นทีแน่ชดั แล้ วว่าพระเพทราชา ขุนนางระดับสูงของพระองค์ได้ ทําการยึด
อํานาจแล้ ว “การปฏิวตั พิ ระราชวัง ค.ศ. 1688” (palace revolution of 1688)1 เป็ น
เหตุการณ์ทีกล่าวถึงกันมากทีสุดเหตุการณ์หนึงในประวัตศิ าสตร์ สยามช่วงต้ นสมัยใหม่ ถือ
เป็ นจุดเปลียนทีสําคัญยิงของนโยบายด้ านการต่างประเทศของราชสํานักสยาม ชาว
ฝรังเศสและชาวอังกฤษถูกขับไล่ออกจากดินแดนสยามหรื อไม่ก็ตกอับอยู่ทา่ มกลาง
สภาพแวดล้ อมอันเลวร้ ายในเรื อนจํา
ผู้แพ้ ในเหตุการณ์นีคือคอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) ทีปรึกษาชาว
กรี กของสมเด็จพระนารายณ์ ซึงถูกสําเร็จโทษในทันที ฟอลคอนเกิดทีเมืองเซฟาโลเนีย
(Cephalonia) (ประเทศกรี ซในปั จจุบนั ) เมือปี 1647 และได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีในบริ ษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ (ในชือย่อ “อีไอซี” ค.ศ. 1600-1874) ก่อนจะมาปั กหลักในกรุงศรี
อยุธยาตังแต่ปี 1678 หลังจากเปลียนมานับถือศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกเมือปี
1682 เขาได้ คลุกคลีกบั พวกฝรังเศสอย่างใกล้ ชิด
ในปี ท้าย ๆ ของรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ พระเจ้ าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศส
(ครองราชย์ ค.ศ. 1643-1715) ได้ สง่ คณะทูตสองคณะมายังกรุงศรี อยุธยา คณะแรก
เดินทางมาถึงใน ค.ศ.1685 นําโดยเชอวาลีเยร์ เดอ โชมงต์ (Chevalier de Chaumont
ค.ศ. 1640 -1710) พร้ อมด้ วยบาทหลวงกีย์ ตาชาร์ ด(Père Guy Tachard ค.ศ. 16511712) บาทหลวงคณะเยซูอิตอีกคณะหนึงเดินทางมาใน ค.ศ. 1687 นําโดยซีมง เดอ ลา ลู
แบร์ (Simon de La Loubère ค.ศ. 1642-1729) นักการทูตผู้มากประสบการณ์ และโคลด
เซเบเรต์ ดู บูลเลย์ (Claude Céberet du Boullay ค.ศ. 1647-1702) ผู้อํานวยการบริ ษัท
อินเดียตะวันออกของฝรังเศส (Compagnie française pour le commerce des Indes
Orientales ค.ศ. 1664-1794) ในเวลาเดียวกันพระเจ้ าหลุยส์ที 14 ก็ทรงต้ อนรับคณะทูต
จากสยามถึงสองคณะทีราชสํานักของพระองค์ ณ พระราชวังแวร์ ซาย ใน ค.ศ. 1684 และ
1686 ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามและฝรังเศสทีพิเศษแต่แสนสันนีทําให้ คแู่ ข่ง
สําคัญของฝรังเศสโดยเฉพาะฮอลันดาและอังกฤษเกิดความหวาดระแวง
1

หลักฐานตะวันตกร่วมสมัยเรี ยกเหตุการณ์การเปลียนแปลงทางการเมืองในตอนปลายรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์วา่ “การปฏิวตั ิ 1688”(The Revolution of 1688) ในเวลาต่อมานักประวัติศาสตร์ เรี ยก
เหตุการณ์ดงั กล่าวว่า “การปฏิวตั พิ ระราชวัง” (palace revolution) ความหมายของคําว่า”ปฏิวตั ”ิ ใน
ยุคก่อนสมัยใหม่สอถึ
ื งการเปลียนผู้ปกครองหรื อกลุม่ ผู้ปกครองซึงแตกต่างจากความหมายของการ
ปฏิวตั ิทางการเมืองสมัยใหม่ทสืี อถึงการเปลียนแปลงระบอบการปกครอง
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ.
1688-1703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689

ตามความเห็นของโยฮันเนิส ไกต์ส (Johannes Keyts) หัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีในกรุ ง
ศรี อยุธยา ทังฟอลคอนและคณะบาทหลวงฝรังเศสต่างพยายามแสวงประโยชน์จากพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์ในการเป็ นทียอมรับจากต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง
จากชาติมหาอํานาจแนวหน้ าเช่นยุโรป อินเดีย และเปอร์ เซีย การส่งคณะทูตไปพร้ อมกับ
เครื องราชบรรณาการอันประกอบด้ วยสินค้ าหรูหรา เช่น นาฬิกา งานประติมากรรม เครื อง
แก้ ว หนังสือ

ภาพประกอบที 2 วัดบรมพุทธาราม สร้ างในสมัยสมเด็จพระเพทราชา

กระจกแก้ วหลายร้ อยชินสําหรับประดับตกแต่งพระราชวังของพระองค์ เป็ นหนทางหนึง
ในการประกาศพระเกียรติคณ
ุ ของสมเด็จพระนารายณ์ อย่างไรก็ดี บรรดาขุนนางชันสูงใน
ราชสํานักเริ มระอาต่อการทูตทีสินเปลืองของพระองค์ ส่วนฟอลคอนก็ถูกจับในเหตุการณ์
ชิงราชสมบัติและถูกสําเร็ จโทษในทีสุด
นักประวัตศิ าสตร์ ผ้ เู ชียวชาญเกียวกับสยามช่วงต้ นสมัยใหม่ทีมีชือเสียงระดับนานาชาติ
หลายคน เช่น ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ภาวรรณ เรื องศิลป์ เดียร์ ก ฟั น แดร์ แครวเซอ (Dirk van
der Cruysse) และแร็มโก ราเบ็น (Remco Raben) ได้ ถกเถียงกันว่ารัชสมัยของสมเด็จ
พระเพทราชาได้ นํามาสูย่ ุคโดดเดียวตนเองในนโยบายต่างประเทศของสยามทีเกียวข้ องกับ
ชาติตะวันตกหรื อไม่ คําถามทีชัดเจนอีกข้ อหนึงคือ สยามจะได้ รับประโยชน์ใดจากการต่อ

3

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ.
1688-1703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์
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อายุสนธิสญ
ั ญากับวีโอซี และคําถามทียากไปกว่านันคือ “การปฏิวตั ิ ค.ศ. 1688” ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ ระหว่างสยามและรัฐสําคัญอืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ บริ เวณไหล่ทวีป
ซุนดาและทะเลชวาอย่างไร
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1688 เพียงไม่กีเดือนหลังสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต
โยฮันเนิส ไกต์ส สามารถต่ออายุสนธิสญ
ั ญาปี 1664 ระหว่างวีโอซีและสยามทีมีอายุกว่า
2
สองทศวรรษ ใน วันที 2 มกราคม เรื อเดอ ไฟรไฮต์ (De Vrijheyd) มาถึงปั ตตาเวียและแจ้ ง
ข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์แก่คณะมนตรี สงู สุดโดยละเอียด ข่าวนีบันทึกไว้
ในจดหมายเหตุรายวันของป้อมปั ตตาเวีย3 เพียงหนึงเดือนต่อมาใน วันที 12 กุมภาพันธ์
ปั ตตาเวียได้ ทําพิธีรับสาส์นทางการทูตจากสยาม และคณะทูตจากสยามได้ รับการรับรอง
ด้ วยขบวนรถม้ าพิธีการแห่รอบกรุงปั ตตาเวียเพือเฉลิมฉลองการต่ออายุสนธิสญ
ั ญาปี
4
1664
การต่ออายุสนธิสญ
ั ญาระหว่างวีโอซีและราชสํานักสยามย่อมหมายถึงการกลับสู่
“ความสัมพันธ์ระดับปกติ” อีกครัง สมเด็จพระเพทราชาทรงตระหนักดีวา่ สนธิสญ
ั ญาไม่ได้
ครอบคลุมข้ อตกลงทางการค้ าทังหมด ในพระราชสาส์นของพระองค์จงึ มีการเสนอ
พระราชทานความช่วยเหลือในเรื องทีไม่ได้ ระบุไว้ ในสนธิสญ
ั ญาฉบับเดิม วีโอซีได้ รับ
อนุญาตให้ นําเข้ าสิงทอจากอินเดียและสามารถดําเนินการค้ าได้ เสมือนพ่อค้ าท้ องถิน อีก
ทังยังคงดํารงสถานะพิเศษในฐานะผู้ได้ รับสิทธิส่งออกหนังกวางและดีบกุ เป็ นรายแรก การ
ดําเนินธุรกิจระหว่างสมเด็จพระเพทราชาและวีโอซีสามารถเอือประโยชน์ซงกั
ึ นและกัน
ได้ มากเพียงใดยังคงเป็ นคําถาม เนืองจากดูเหมือนว่าสยามจะสามารถรักษาเครื อข่าย
การค้ าสิงทอกับผู้ผลิตในอินเดียอย่างเหนียวแน่นเพือหลีกเลียงการพึงพาวีโอซีและบริ ษัท
การค้ าอืน ๆ ทีนิยมผูกขาด อีกทังสยามยังคงเข้ มงวดกับคุณภาพและราคาของสินค้ าที
ฮอลันดานําเข้ ามา
สาส์นทีได้ รับเมือ วันที 12 กุมภาพันธ์ ศึกษาและเก็บความโดยภาวรรณ เรื องศิลป์ ผู้
ระบุวา่ เป็ นสาส์นฉบับแรกจากราชสํานักสมเด็จพระเพทราชาและพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
เสนาบดีพระคลังคนใหม่ ซึงเป็ นอดีตราชทูตคนแรกในราชสํานักสมเด็จพระนารายณ์ทีได้
เดินทางไปฝรังเศสเมือปี 1686-16875 สาส์นฉบับนีชีให้ เห็นว่ามีความสืบเนืองอย่างสําคัญ
ในนโยบายการต่างประเทศของราชสํานักสมเด็จพระเพทราชา เชือได้ ว่าผู้เชียวชาญด้ าน
การเมืองยุโรปหลายท่านยังคงให้ คําปรึกษาแก่ราชสํานัก ผู้เชียวชาญนโยบายต่างประเทศ
ของสยามน่าจะมีความรู้เป็ นอย่างดีเกียวกับวิกฤตการณ์ทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองในยุโรป
2

สนธิสญ
ั ญาฉบับนีลงนามเมือ วันที 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1689, ดู Corpus Diplomaticum, Vol. 3
(1676-1691), pp. 473-479.
3
ANRI, Daily Journals of Batavia Castle, file 2504, Folios 2-8.
4
ANRI, Daily Journals of Batavia Castle, file 2504, Folios 125-153.
5
Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya: Dutch
Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765. Leiden:Brill, 2007, pp. 156-157.
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และยังคงเฝ้าติดตามเหตุการณ์อยูเ่ ป็ นระยะ อยุธยาก็เช่นเดียวกับอาณาจักรอืน ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ทีกลายเป็ นส่วนหนึงของระเบียบโลกซึงกําลังเกิดขึนในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที 17 และช่วงต้ นคริสต์ศตวรรษที 18 สงครามฝรังเศส-ฮอลันดา ค.ศ. 16721679 ซึงเป็ นความพยายามของพระเจ้ าหลุยส์ที 14 ในการผนวกเนเธอร์ แลนด์ทางใต้ เข้ า
กับจักรวรรดิทีกําลังขยายตัวของพระองค์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะของชาติยุโรปใน
เอเชียผู้ปกครองสยามอาจล่วงรู้ถึงความอ่อนแอของกองทัพฮอลันดาและอาจเข้ าร่วมเป็ น
พันธมิตรกับชาติยุโรปทีเห็นว่ามีอํานาจมากทีสุด ในช่วงกลางทศวรรษ 1680 ฝรังเศสได้
สําแดงอานุภาพให้ ประจักษ์ แก่สายตาคณะราชทูตสยามในแวร์ ซาย โดยแสดงความเป็ น
สมบูรณาญาสิทธิในรู ปแบบของสุริยกษัตริ ย์ให้ เหล่าอาคันตุกะชาวเอเชียได้ อศั จรรย์ใจ
เหล่าขุนนางสยามไม่ได้ คาดการณ์ถึงเหตุการณ์สําคัญสองเหตุการณ์ทีกําลังจะเกิดขึน
ในยุโรปกล่าวคือ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1688 พระเจ้ าหลุยส์ที 14 ได้ รุกรานแคว้ นไรน์
แลนด์-พาลาทิเนท (The Rhineland-Palatinate) และในเดือนพฤศจิกายนปี เดียวกัน
พันธมิตรของพระองค์คือพระเจ้ าเจมส์ที 2 แห่งอังกฤษถูกขับออกจากราชบัลลังก์
และวิลเลียมที 3 ผู้รังเมืองแห่งสาธารณรัฐฮอลันดา (Stadtholder) ได้ ขนครองราชย์
ึ
แทน
เหตุการณ์ชว่ งชิงอํานาจนีกลายมาเป็ นทีรู้จกั กันในนามการปฏิวตั ิอนั รุ่งโรจน์ (The
Glorious Revolution) ในช่วงปลายของสงครามเก้ าปี ทีเกิดขึนตามมา (ค.ศ. 1688-1697)
ฝรังเศสสูญเสียอํานาจนําทางทะเลแก่ราชนาวีองั กฤษทีเพิงฟื นฟูขนึ ผลจากพัฒนาการ
เหล่านีทําให้ ฮอลันดาในปั ตตาเวียคลายกังวลเกียวกับความเป็ นไปได้ ทีราชนาวีของฝรังเศส
จะเคลือนทัพมายังช่องแคบซุนดา แต่สงที
ิ น่าวิตกกว่าคือฮอลันดาจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ คู่
ปรับตัวยงอย่างอังกฤษในฐานะพันธมิตร ทังทีเพียงห้ าปี ก่อนหน้ านีฮอลันดาได้ ช่วยสุลต่าน
แห่งบันเต็นขับไล่องั กฤษออกไปจากเมืองท่าพริ กไทยทีสําคัญแห่งนัน
ยุทธศาสตร์ อีกประการทีอยู่เบืองหลังพระราชสาส์นของสมเด็จพระเพทราชายังเกียวโยง
กับสถานะของสยามในความสัมพันธ์กบั บรรดาอาณาจักรมาเลย์ทางใต้ พระเจ้ ากรุงสยาม
ให้ ความสําคัญแก่การแสดงอิทธิพลทีมีมาแต่ดงเดิ
ั มเหนือดินแดนมาเลย์เช่นปั ตตานีและ
เคดะห์ (ไทรบุรี) ซึงขณะนันเป็ นประเทศราชของราชอาณาจักรอยุธยา นอกจากนีสาส์น
ทางการทูตในสมัยเดียวกันยังได้ อ้างถึงเขตอิทธิพลของสยามในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
บริเวณนี โดยเฉพาะยะโฮร์ และจามบิในอาณาจักรมาเลย์ พระราชสาส์น ของสมเด็จพระ
เพทราชาระบุวา่ พระองค์ได้ ส่งราชทูตสองคนไปยังรัฐสุลต่านยะโฮร์ -ริเยาซึงขณะนันอยู่
ภายใต้ การปกครองของ มะห์หมุดชาห์ที 2 (Mahmud Shah II ครองราชย์ ค.ศ.16851699) พระราชสาส์นจากราชสํานักสมเด็จพระเพทราชาถึงข้ าหลวงใหญ่ระบุวา่ “เมืองและ
ดินแดนของยะโฮร์ อยูภ่ ายใต้ อํานาจของสยามเป็ นเวลาเนินนานมาแล้ ว” ในพระราชสาส์น
ฉบับนีสมเด็จพระเพทราชาทรงแสดงพระองค์เป็ นผู้ไกล่เกลียระหว่างผู้วา่ การวีโอซี ณ
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มะละกา6และสุลต่านแห่งยะโฮร์ ผ้ สู ง่ สาส์นถึงสยามว่าจะถูกโจมตีจากมะละกา ข้ อความนี
คล้ ายคลึงกับเนือความในพระราชสาส์นฉบับหนึงจากราชสํานักสมเด็จพระนารายณ์ที
ปัตตาเวียได้ รับเมือ วันที 27 มกราคม ค.ศ.1683 ซึงแจ้ งแก่ปัตตาเวียว่าผู้ปกครองจามบิ
คือ ดูลิ สุลต่าน อิงาลากา ได้ แก่ สุลต่านอับดุล มูห์ยี (Duli Sultan Ingalaga i.e. Sultan
Abdul Muhyi ครองราชย์ ค.ศ. 1679-1687) ได้ ส่งบุหงามาศมายังสยามเพือขอเป็ น
ประเทศราชของพระเจ้ ากรุงสยาม (และในขณะเดียวกันต้ องการจะขอยืมเงินจํานวนหนึง)
สมเด็จพระนารายณ์ทรงยอมรับข้ อเสนอและแจ้ งแก่ปัตตาเวียว่าขณะนันจามบิได้ ขึนต่อ
สยามแล้ ว7
การติดต่อทางการทูตระหว่างสยามและบรรดาอาณาจักรมาเลย์นบั ว่าเป็ นประเด็นที
น่าสนใจทีสุดในสาส์นฉบับนี โลกเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นโลกแห่ง “พหุศนู ย์กลาง
ทางการทูต”(“Multiple centres of diplomacy”)8 น่าเสียดายว่าสาส์นทางการทูตซึง
แลกเปลียนระหว่างรัฐมาเลย์ ชวา และสยามรวมถึงอาณาจักรอืน ๆ หลงเหลืออยูไ่ ม่มาก
นัก ทําให้ ไม่อาจประเมินความถีและลักษณะของการติดต่อเหล่านีได้ หากพิจารณาจาก
โครงการ “สาส์นทางการทูต” ของ www.sejarah-nusantara.anri.go.id อาจดูเหมือนว่า
ปั ตตาเวียเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางการทูตในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เสมอมา แท้ จริ ง
แล้ วแม้ จะมีความสําคัญอย่างยิง แต่ปัตตาเวียเป็ นเพียงศูนย์กลางทางการทูตแห่งหนึงใน
ภูมิภาคเท่านัน
เอกสารอ้ างอิง

 Van der Cruysse, Dirk, Louis XIV et le Siam. Paris: Fayard, 1991 (translated by Michael
Smithies as Siam and The West 1500-1700. Chiang Mai: Silkworm Books, 2002).
 Guy Tachard, A Relation to the Voyage to Siam Performed by Six Jesuits, sent by the
French King, to the Indies and China, in the Year, 1685. Published as Itineraria Asiatica,
Thailand Volume II,Bangkok: Orchid Press, 1999.
 Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya:
Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765. Leiden: Brill, 2007.

6

วีโอซียดึ มะละกามาจากโปรตุเกสได้ สาํ เร็ จใน ค.ศ. 1641
ดู Harta Karun document 18 บทนําโดย ภาวรรณ เรืองศิลป์
8
“พหุศนู ย์กลางทางการทูต” (“multiple centres of diplomacy”) เป็ นแนวคิดทีผู้เขียนปรับใช้ มาจาก
ข้ อเสนอเรือง “พหุศนู ย์กลางทางอํานาจ” (“multiple centres of authority”) ของทิโมธี เค บาร์ นาด
(Timothy K. Barnard)
7
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 12 Februari 1689.
[fol. 127] En vooreerst de translaat Maleytse missive door den Oya Bercquelangh ter ordre
van den Siamsen Coninck aan Haar E. Edelen de Hoge Regeringh tot Batavia geschreven.
Bovenaen stont die is een teken van vruntschap.
Dese missive komt van Tsjau Pija Sirderma Ratditsjah Tsjadiamata Taya Noetsjit Pipid Zadua
Koesa Tiboedi Oepi Piri Iber Akramma Pahokh Tsjau Kija Pakelangh aen de heer gouverneur
generael die de saeken van de Compagnie en ook alle de Hollanders in de stadt van Batavia
bestiert en regeert.
Voorts zoo is den brieff dewelcke den gouverneur generael ende raden van India
geschreven hebben met zijne schengaie door den schipper Windjen en het opperhooft
Pieter van den Hoorn ons wel toegebragt die ook naar de gewoonelijke coustume ontfangen
hebben, sijnde ons in ’t lesen van ’tselve den inhout van dien volkomentlijk gebleken.
Hebbende ik daaruyt met groote blijtschap vernomen dat den gouverneur generael nog
in volle vigeur en kragt het gebiet over het lant van Jaccatra voerde en beheerschte,
wenschende ik daarvan voor altoos de continuatie (aan Sijn Edelheyt) toe nevens een
accressement van alle verdere prosperteyt en een gewenste staat.
Vorders zoo is Zijn Hoog Aansienelijke Mayesteyt die het Rijk van Ziam bestierde in dese
tijt een swaare [fol. 128] kranckheyt overgekomen en eenige tijt daarnae ook overleden
zoodat desen jegenwoordige Hoog Aansienelijke Mayesteyt in het Rijk van Ziam
gesuccedeert is, in plaatse van den overledene Hoog Aansienlijke Mayesteyt invoegen
altans dit bevelschrift van Sijn Hoog Aansienlijke Mayesteyt alleen sijn reflexie op mijn heeft
en van mij affdaalt.
Wat belangt nu het gedoente van Constant in ’t reguart van alle coopluyden die in ’t lant
van Ziam om te handelen quamen off waren, zoo heeft aan haar alle overlast en
onredelijkheyt aangedaan mitsgaders zoodanig onderdruckt, geïntimideert en kleynhartig
gemaakt dat niemant eens heeft durven kikken en sijn mont opendoen. Ook heeft dese
Constant alle de goederen die in de thresory ende maguasijnen van Sijn Mayesteyt waaren
nae sigh genomen en daarvan een groote quantiteyt verdaan en ’t zoek geraakt behalven
dat nog veele andere fauten en misdrijven vlak tegens het oude gebruyck ende usantie aan
begaen heeft gehad die in dese brieff niet gespecificeert werden vermits den Lowang
Feiwari nu selver in persoon vertreckt aan wien alle de gelegenheden en saaken van dien
persoon ten tijde van de overledene Zijne Hoog Aansienelijke Mayesteyt gepasseert seer wel
bewust sijn, die dan alle deselve aan Sijn Edelheyt in onderdanigheyt te vertoonen heeft tot
al hetwelcke verste dien Constant gelegentheyt gehadt heeft om ’tselve in ’t werck te stellen
vermits dien Hoog Aansienlijke Mayesteyt hem uyttermaten zeer beminde en ongemeen
gesint hadt.
Voorts zoo is het tijde van den capiteyt Enogh Poolvoet wanneer Lowang Feiwari
geworden en het bestier van de E. Compagnies affaires in haar logie tot Siam waarnam
gebeurt dat eenen Abdul Vrerzaaken een soon van een mogol off een mogol selver Feja
Felatis geworden en aldus een bewint van gebiet in de stad van Ziam gekregen [fol. 129]
hebbende aan den Capitein van de Hollanders veele onredelijke proceduren en vexatiën
toegebragt heeft gehadt haar niet toelatende dat haar verkoop en inkoop sooals vereyste
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konden doen, hebbende den jegenwoordigen Sijne Hoog Aensienlijke Mayesteyt in die tijt
dese saeken geaccomodeert gehadt, en is daarop ook Feja Felatib door den overledene
mayesteyt uytgestooten geworden, waarna dan ook alle de vreemde coopluyden en de
Hollanders haare negotie in Ziam (een seer lange tijt) met rust en vreede gedreven hebben.
Dog wanneer daerna dien Constant is Felja Witsieym en raadsheer geworden zoo heeft dese
weder veele quellingen en onredelijkheden aan alle de vreemde coopluyden ende
Hollanders laten wedervaaren, sijnde alle wel geïnklineerd geweest om hetselve aan den
overleden mayesteyt in eerbiedigheyt te representeren, maar alsoo hij zoo diep bij dien
Mayesteyt in sijne gratie en gunst stont, veel meer als wel Feja Felatib oyt voordesen
geweest was, soo vont men niemant om ’tselve in onderdanigheyt aan Sijn Mayesteyt te
vertonen, maar wagteden alle maar alleen totdat daartoe een bequame wegh en
gelegentheyt souden open ... en zoodanig dat hij daarover ook zijn straff erlangen
mogt.Alsnu dan overledene Sijne Hoog Aansienlijke Mayesteyt seer swaarlijck kranck lag soo
spande desen Constant met de Franse, Engelse, Chinesen en ook met eenige militaire
grooten van Siam die aan sijne sijde gekregen hadt tesamen, al hetwelcke dan aan den
jegenwoordigen Zijne Conincklijke Mayesteyt ter ooren gekomen sijnde, zoo heeft desen
Constant laten vatten en ook belast hem om ’t leven te brengen, en is dit dan nu aldus het
wedervaaren van dien persoon.
Voorts zoo is het bevel van den jegenwoordige Sijne Hoog Aensienelijke Mayesteyt om
alhier te verklaren dat de Hollanders in alle dien tijt dat in het rijk van Siam geresideert
hebben noyt eenige quaade practijqen en machinatiën tegens dit rijk ondernomen en in ’t
werck gestelt hebben, maar hebben altoos met ons een goede eendragt, verstant en
overeenkomst onderhouden gehadt. Het is dan nu ook behoorlijck die goede genegentheyt
en wille van de Hollanders te recompenseren en agten het betamelijck hare intentie in [fol.
130] dese tijt te accomplisseren, vermits er nu niemant meer en geen verder obstacul is die
daarontrent hinder geven kan en werden nu alle saaken die bedongen en gecontracteert sijn
g’observeert en nagecomen in soodaniger voegen als beslooten en overeengekomen is,
sonder in het minste daarvan aff te wijken, en ingevalle er nogh iets mogte wesen dat bij het
contract niet gestipuleert is ’tgeen de Hollanders souden mogen begeeren, zoo sullen wij
haar in alles nae de reeden en billickheyt daeromtrent accomoderen en behulpsaam sijn. Dit
is mijn voornemen ende intentie bijaldien de Hollanders aan mij de effecten van een
opregten ende ware vruntschap ende genegentheyt betonen om selfs haar daarenboven in
haare affaires nog meer te favoriseren en te beneficeren, hebbende ik in het minsten
geensints de gedagten nog het voorneemen om aen de Hollanders eenige schade te laeten
toekomen en soo sij ergens bij schade komen te lijden, zoo willen het maar te kennen geven
wanneer ik hetselve aan haar niet sal laeten wedervaren maar beletten.
Voorts ingevalle elders onder het resort van het Rijk Ziam een schip van de E.
Compagnie komt te blijven zoo sullen in alle billickheyt en naar behooren haar daaromtrent
behulpig wesen, ja selfs die accomodatie mede presteren aan alle vreemde handelaars die
in ’t rijk van Ziam comen negotiëren, dog alle die lieden zijn nog onkundig van die
overvloedige genade en goedertierenheyd die Sijne Hoog Aansienlijke Mayesteyt aen alle
die vreemdelingen wil bewijsen en bij aldien nu niemant en gedenckt en geen sentiment nog
extime heeft van een soodanige vruntschap zoo is men ook ongenegen cortoisye te betonen
off van haar eenig werck te maaken, maar ingevalle hij ter contrarie sinceer en opregt
handelt mitsgaders daar [fol. 131] aan gedagtig zijn, zoo is men ook promt en gereet om
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denselven door courtoisyen te obligeeren, dog bijaldien sijne proceduren niet opregt en
suyver sijn, soo en heeft men ook gene inklinatie om met deselve eenige vruntschap
t’onderhouden.
Wat nu het jegenwoordige belangt, soo en heeft Sijne Hoog Aansienlijcke Mayesteyt voor
althans nog geen negotie hier bij desen voor, maar versoekt alle de volgende kleeden alleen
om daarmede de lijkceremoniën en -statie van den overledene Zijne Hoog Aansienlijcke
Mayesteyt te celebreren, en bestaan de kleeden die daartoe dienen en bequaam sijn in
twintig soorten, monterende de quantiteyt daarvan 1032 corgies nevens nog 10 stux.
Ingevalle dan den gouverneur generaal aan mij eenige genegentheyt en liefde toedraagt soo
believe hetselve tot die lijkstatie spoedig te laten vervaardigen.
Voorts zoo werden nog zodanigen kleden g’eyst als de monsters aanwijsen die in de
nevensgaande lijst gespecificeert staan teneynde om die kleden uyt te delen aan alle
degeene die zig wel gedragen hebben en omtrent Sijne Hoog Aansienlijke Mayesteyt van
een opregt en suyver herte sijn, bestaande in drie en vijftig sorteringen maakende uyt een
quantiteyt van 1616 corgies. Bijaldien nu den gouverneur generaal mij genegen is, zoo willen
tog alle die kleeden met den eersten herwaarts bestellen om deselve mede ten tijde van de
lijkceremoniën hoe eer hoe liever te employeren.
Verders bijaldien d’E. Compagnie een schip off scheepen naar Siam wil senden zoo
brenge daarmede soodanige kleden aan die met hoofden en geschildert zijn in conformite
van de monsters die hiernevens gevoegt gaan, en ingevalle de E. Compagnie die waren
begeert dewelke in het lant van Siam vallen, zoo moetse aan degeene die harentwegen op
de Cust van Cormandel [fol. 132] resideren gelasten om sulcke doeken en kleeden te
bestellen, die met en ook sonder hoofden sijn om deselve dan in Ziam aan te brengen
teneynde om die altijt uyt te venten en bijaldien eenige daarvan ons dienstig mogten sijn, soo
zullen aan de bediende van de tresorye dan gelasten, om deselve aan te slaan en te ruylen
tegens andere zoodanige coopmanschappen die van der Hollanders gading sijn.
Bijaldien ook er iets van Sijn Hoog Aansienlijcke Mayesteyts begeerte zij en hetselve off
op Jaccatra off in eenig ander lant daar de Hollanders resideren off wel buyten hetselve
elders anders extere daar de Compagnie sijn voyagiën om te handelen maakt, soo willen
dan tog dien eysch van Sijn Hoog Aansienlijke Mayesteyt voldoen, gelijk mede aan deese
kant alle ’tgeen dat de Hollanders hebben willen en onder het resort van Siam valt off te
krijgen is zeekerlijck staat besorgt te worden sonder aan de Hollanders daaromtrent eenig
verlies maar wel profijt toe te brengen.
Voorts ingevalle d’E. Compagnie nu een schip sent om coopmanschappen bij inkoop te
bemagtigen soo neemt dit schip een gedeelte van die waren mede, blijvende de rest leggen,
en derhalve zoo stiere dan (in plaats van dat eene) 2 à 3 scheepen af om alle de restanten
van de coopmanschappen te kunnen laeden vervullende de rest met andere waaren aldus
leyt eygentlijck mijn intentie en had ik het oock zoo gaarne.En aldus sent nu den opperste
thresorier 200 picols sapanhout, 200 potten oly en 100 bharen thin, mitsgaders 20 volle
groote koyans rijs welckers vliesen off basten affgestampt sij off wit gestampte reys nevens
nog 40 zoodanige koyangs rijs daar het vliesien aan is, alsook 100 picols root cooper met ’s
Compagnies bodem onder versoek dat de Hollanders daaromtrent haare hulpe willen
bewijsen om daarvoor soodanige kleeden te coopen als in de lijst van den Maleytsen toclk
g’exprimeert staan [fol. 133] en bijaldien de Compagnie gunst wil betonen zoo vervaardighe
hetselve tezamen met de andere kleeden die tot de lijkstatie gehooren en ingevalle de
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kleden aldaar voormelt op Jaccatra niet te bekomen waaren, zoo willen dan zoo veel doen
om die op andere plaatsen daar deselve vallen te bemagtigen.
Indien nu dese overvoerde coopmanschappe op Batavia haar prijs niet behalen mogten,
soo houden die op om off deselve op de plaatsen daar de Compagnie haare residentiën
heeft off daar maar alleen om te negotiëren varen voor de behoorlijke prijs konden
gedebiteert werden, willende de Hollanders daaromtrent zoo veel behulpig weesen om die
waeren op de beste wijse aan de man te helpen, en wanneer die dus tot een goede prijs
omgeset sijn, zoo willen voorts haar ajude verder betonen met het inkopen van die kleeden
die in de Maleytse lijst gespecificeert staan.
Voorts zoo wert in de missive van den gouverneur generaal geseyt hoe dat den Lowang
Feiwari sijne verlossinge verkregen en in desselfs plaats nu eenen Pieter van den Hoorn
gesonden wiert om hem te vervangen. Wat nu den Lowang Feiwari belangt, deselve is
kundig in de regeringe en de coustumen van het Siamse Rijk vermits een geruymen tijt alhier
geresideert ende saaken en affaires van de E. Compagnie waargenomen heeft gehadt,
behalven dat ook weet op wat wijse men sig tusschen de 2 lantschappen (van Ziam en
Batavia) gouverneren moet, hebbende hij zig in alles volcomen wel gedragen en uyt dien
hoofde ook Sijne Hoog Aansienelijke Mayesteyt hem in deese tijt met een Eernaam en een
goude doose gehononeert.En naedat desen Pieter van der Hoorn alhier tot vervanger van
den andere g’arriveert was, soo heeft den Lowang Feiwari hem in alle zaaken men omtrent
dit rijk waar te nemen g’instrueert en voorts onderrigt wegens de coopmanschappen die in
Siam om te verhandelen dienden aan te brengen alsmede in hetgeen hem nog verder om te
weeten nodig was. En ingevalle nu aan desen Pieter van den Hoorn [fol. 134] eenige
swaarigheyt off moeyelijkheyt mogt voorkomen soo en zal ik geensints hem daarin laaten
blijven ende sijne saaken dus laaten drijven. Aan den Lowang Feiwari is mijne hulpe en
accommodatie omtrent d’affaires van de E. Compagnie genoeg bekent, zullende hij al
hetselve aan den gouverneur generaal ook wel weeten te vertonen.
Voorts soo wert in den brief van de gouverneur generaal geseyt dat ten tijde als Lowang
Tsjoela derwaarts vertrocken was sijn seggen en voordragen voor haar wat duyster was, en
niet wel begrepen hadden, dog dat nu uyt den brieff van Lowang Feiware hetselve eerst
verstaan, waarop dan dienen dat de gunsten en faveuren van Sijne Hoog Aansienlijke
Mayesteyt aan de Compagnie betoont extraordinair groot en seer overvloedig zijn.
Nog soo wert in de missive van de Compagnie voorgehouden dat ingevalle ymant iets
mogt aanbrengen ’tgeen onlusten en misverstant soude kunnen verwekken dat Sijne Hoog
Aansienlijke Mayesteyt hetselve eerst wilde ondersoeken en zulx zeggen niet ligt beliefd aan
te nemen en daarnae te luysteren.
Ook soo wert geseyt dat den Coning van Dzjohor en den gouverneur van Malacca van
den beginnen ende voorledene tijden aff tot nu altoos goede vruntschap met den anderen
gecultiveert gehat hebbe, voorts dat een sekeren Chinees over Malacca op Batavia
g’arriveert wesende aldaar verhaalt had dat 47 vaartuygen van Padoeka Radzjas volcq
omtrent Poelo Pandzjang gerecontreert had die hem geseyt hadden dat den Paducca Radia
aan den coning den oorlog aan doen wilde. Het is een observantie in het Rijk van Siam,
wanneer imant iets aanbrengt off iets valsch voorgeeft dat tot quaatstooking dient, dat
daarop niet haastig te werck gaan maar hetselve eerst wel ondersoeken wat daarvan de
waarheyt off de leugen sij om daarop dan sijn oordeel te vestigen ende de straffe te
exerceren in maniere als de coustumen en usantiën medebrengen. En dit is dan aldus de

10

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ.
1688-1703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689

practijque in het [fol. 135] lant van Ziam en behoort dierhalven ook al hetgeen dat de heer
gouverneur na Siam aankundigt mede volkome waar en waaragtig te wesen, doordien de
regte en seekere waarheyt een onderlinge goede vruntschap best past.En bijaldien dan
aldus iemant aan den gouverneur generaal iets aanbrengt, dat strecken kan om onlusten en
misverstanden te causeren hetselve en believe niet ligtelijck aan te nemen, maar wille
daarnae eerst terdegen inquireren ende een volkomen ondersoek doen opdat de vruntschap
tusschens ons bijde euwig en bestendig blijve, ende dus betoont het ook te sijn.
Voorts soo hebbe Kon Sorserit en Monrat Pitsji die naar de negerij van Riau gegaan
waaren, op haar wederkomst in Siam, die op den 9e maant voorgevallen is, gerapporteert
dat Padoeka Radzja mitsgaders sijne zoonen den tommagon en Siri Bidziji Deradzja de
spraek hadden laaten gaen alsdat de Hollanders van Malacca voornemens waren om die
van Johor te beledigen en quaat toe te brengen, dat hierop nu Padoeka Radzja den
Tommagon Siri Bidzji Derardzja de sakis van de zee (dat is de zee inwoonders) ter getalle
van ontrent 400 man en 29 zoo groote als kleyne vaartuygen alle met haar toegehooren
versien en g’armeert versamelt hadden, met intentie om den Coning van Johor daartoe te
disponneren en te brengen dat zig naar Taranganoe wilde transporteren. En wanneer nu in
ruyme zee quamen zoo hadden voor om den bendahara en de verdere rijxministers van
Johor te masacreren.En naardat dit volbragt soude wesen, zoo wilden den Coning van Johor
naar het lant van Tsiampa voeren, dog de sakis van de zee approbeerden dit besluyt en
desseyn van den Paducca Radzja niet meer, waaren hiertegens, invoegen aldus deesen
saak aan den bendahara ter kennisse gekomen sij, hetwelck dan Panducca Radia
vernemende, zoo heeft hij het op een vlugten aangestelt, waarop dan den bendahara hem 5
bodems naegesonden [fol. 136] heeft gehadt waartegens hij Paducca Radzja dan ook tekeer
gegaen is bestrijdende deselve, maar de affgesondene van den bendahara kregen hem en
bragten hem uyt met sijn zoon Siri Bidji de Radzja om wesende nog 4 zoonen van deesen
Panducca Radzja ontsnapt, als namentlijck den eerste den Lakchsamana, den 2de den
Tommagong, den 3den Sri Nara Diradzja en den 4den den Paradara Menteri, die alle naar
Patani gevlugt sijn.
Hiernae heeft den Coning van Johor met den bendahara ende verdere rijxgrooten sig op
Djzohor weder ter neder geset en sijn residentieplaats aldaar genomen, en is de stat en het
landt van Johor al van oude tijden aff van het Rijk van Ziam onderhorig geweest, gelijck dat
ook aan den gouverneur generael door Lewang Tsjoela ten tijde als op Batavia was klaarlijck
geremonstreert is geworden, hebbende den Koning van Johor mede na Ziam aan Sijn Hoog
Aansienlijcke Mayesteyt in eerbiedigheyt geschreven dat de Hollanders van Malacca van
sins waren om het lant van Johor te attaqueren, dog hadt den gouverneur generael aan de
regeringe van Malacca gelast geen quaat aan die van Johor nog ook aan desselfs
onderhorige te doen ofte haar te beledigen, gelijck ik mede bij een missive aan die van Johor
bevolen heb gehadt om geen hostiliteyten nog offensiën aan die van Malacca te plegen. Zoo
wanneer nu die van Johor sig daarvan tegens die van Malacca onthouden, soo laaten die
van Malacca ook aan haere kant nae om die van Johor te beledigen en quaat te doen. En
ingevalle dan die van Johor iets tegens die van Malacca mogten misdoen, zoo believen de
Hollanders bij een brieff naar Ziam aan den capitein aldaar daarover te schrijven opdat die
van Johor gelast mogt werden in Ziam te verschijnen om aan wedersijden behoorlijcke
informatie dienaangaande tusschen haar beyde te nemen.
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Voorts [fol. 137] soo maeken die van de Compagnie bekent hoe de 11 persoonen die
derwaarts gesonden sijn om eenige hantwerken te leeren sig vrij qualijck comporteren ende
zeer op den arack en het spelen verslingert sijn, dog dat den E. Compagnie hetselve niet
agtende, haar egter eveneens als het eygen volcq van de Compagnie aangemerckt ende
gehouden en aldus gelast hadt yder sijn ambagt te laeten volleren, hetwelck altemaal een
klaarblijckelijck teken van een opregten onderlinge vruntschap tusschen beyde is.Voorts zoo
wanneer dese jongens nu volleert sijn en yder sijn ambagt wel verstaat, zoo willen deselve
dan ten spoedigsten herwaarts senden.
Verders (melden haar Edele) wegens den slaaff van den coning die na Portugaal
affgeschikt was dat het schip daar hij op was omtrent de Cabo gebleven, mitsgaders hij
weder op Jaccatra aangekomen was en door die van de E. Compagnie naar Siam
overgevoert wiert.Alsmede dat van des coninx slaven, die met elifanten en rinocceros naar
Vranckrijk gesonden waeren twee personen overleeden en de andere mede op Batavia
aengelant waaren, alsmede naar Siam getransporteert wierden, wesende alle ’tselve een
saak van seer goede overleg ende een effecte van een volkomen rijp verstant. Voorts
aangaande de vaartuygen met rijs geladen nevens last om daarvoor inkoop van paarden op
Jaccatra te doen, dat den gouverneur generael haar met penningen g’accomodeert had
zooveel als daartoe benodigt hadden, hetselve agte voor een teeken van vruntschap tussen
bijde nog vaster te willen maaken. Verders dat des coninx slaven die naar de oostcust van
Java vertrocken waaren om daar paarden in te coopen nog niet weder gekeert waaren, en
soo die op Jaccatra voor het mousson retourneerden dat die hier zoo lang te houden hadden
totdat het mousson blies om haar dan met een Compagnies schip naar Ziam te voeren.En
wat belangt nu het verstreckte aan des coninx slaven om daarvoor paerden in te koopen,
zoo is aan de bediende van de thresorye gelast geworden hetselve aan den [fol. 138]
Lowang Feiwari en Pieter van den Hoorn in conformite van den gouverneur generaals
reequening die in handen van den Loewang Feiwari was te voldoen.
Nog zoo wert in den brieff van den gouverneur generaal geseyt dat men ontrent de
gevorderde vier en sestig zoorten van medicinalen niet wel teregt konde geraken vermits
dezelve in de Brachmaniese taal uytgedruckt wierden, waarnae dan nu ook aan de
Brachmanies laeten vragen hebben, die daarop seyden dat alle de medicamenten in de
leyste voormelt in Bengalen en ook in Souratte wel te becomen waaren, hebbende alle
deselve weder in de Braminese taal laeten opstellen.Ingevalle nu de Compagnie mij de
vruntschap wil doen, soo believen aan degene die harentwegen in Bengalen en in Souratte
resideren te ordonneren dat dese leyst aan de apothekers aldaar willen inhandigen met
versoek om de namen van de medicinalen te lesen en wanneer die daar exteren dat dan
deselve kopen en herwaarts in Ziam willen oversenden.
Item dat van ’s conincx schip ’twelck in Souratta gebleeven en verongelukt is, 30 stucken
kannon, 50 musquetten en 806 stucx kanoncogels, 5000 musquetcogels, 39 bogen, 364
pijlen, 2 picol en 3 cattys bedorven boskruyt nevens eenig scheepsgereetschap en tuyg
bekomen waeren en alle ’tselve naar Ziam gesonden wiert, schrijvende den gouverneur
generaal verders dat den stiermeester Ali die op dat gebleve schip beschijden is geweest,
wegens de gelegentheyt en de hoedanigheyt daarvan voornemens was te ondervraegen,
dog dat denselven nog zieck was en daarom dese verneming ook nog niet gedaan en aldus
de constitutie daarvan doen met nae Ziam g’adviseert hadt, vermits sijne siekte nog
continueerde, en is dit een zeer goede overleg van den gouverneur generael. Voorts
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wanneer den stiermeester Ali gereconvaleseert is, zoo wil dog dan die ondervraging bij hem
doen ende wegens de gelegentheyt en de toedragentheyt van het blijven dier bodem naar
[fol. 139] Siam advys geven mitsgaders hem daarnae ook in persoon en al hetgeen hij
daarvan verklaart herwaarts in Ziam overstieren.
Voorts hebben den gouverneur generaal ende de raden van India een caros met 6
paarden in eerbiedigheyt ter schencke gepresenteert nevens nog verscheyde andere
goederen meer, die alle op die tijt door den gouverneur generaal aen mij toegeschickt
zijn.Dog al dit is door practijcq van Constant bestelt, die hetzelve uyt eygen motieven en voor
zig ontboden heeft gehadt, waarop dan den gouverneur generael die gedagten heeft
geformeert, dat die wagen aan Sijn Hoog Aansienlijke Mayesteyt seer aangenaam wesen en
heel wel aanstaan soude, gelastende dan aldus om deselve ter schenk aan Sijn Maeyesteyt
op t’offeren.Wanneer nu alle die presenten hier aan mij in eerbiedigheyt toegebragt wierden,
zoo sijn deselve ook door Sijne Hoog Aensienlijke Mayesteyt aangevaert geworden, die
daarop voorts aen den oppersten thresorier gelast heeft deselve met 1650 picols sapanhout
te reciproqueren.Dog de caros is hier in Ziam t’eenemael onnut en van geen dienst en
daarom heb ik bevolen deselve weder aen den gouverneur generaal ter schenk toe te laten
komen.Alle de andere presenten buyten de karos heb ik belast te recompenseren met thin in
de negorij van Ligor ter quantiteyt van 57 bhaar, sendende ik hiernevens van dat minerael
nog 15 bhaar.En is mijn intentie en voornemen voorts om steets een goede vruntschap onder
malkanderen te onderhouden tot in eeuwigheyt toe, zoolang de zon en maan haar omloop
zullen hebben opdat deselve voor alle dagen en nagten onverbrekelijck en oneyndig blijve,
gelievende den gouverneur generael (aan zijn kant) dit mede zoodanig te betragten,
Geschreven op een dingsdagh in de maant Safar des jaars 2232 nae de reequening van
Ziam finis.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 4 MEI 1689
[fol. 291] Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan Koning Phetracha (1688-1703), 4
mei 1689.
De Gouverneur-Generaal Joannes Camphuys en de Raden van Indië die residentie houden
in het Kasteel van Batavia zenden deze brief aan Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit de
Koning van Siam, die met wijsheid en voorzichtigheid zijn onderdanen regeert, met alle
koningen en vorsten een oprechte vrede en vriendschap onderhoudt, en zich daardoor alom
beroemd gemaakt heeft. Onze Heere God geve Zijne Majesteit een lang(e) en
voorspoedig(e) leven en regering, en late hem over al zijn vijanden zegepralen.
Uit de brief die Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit aan de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië met het schip Hendrik Maurits in handen van het afgegane opperhoofd
Joannes Keyts heeft gegeven, en die hier benevens de daarbij gevoegde geschenken met
het vereiste eerbewijs is ingehaald en ontvangen, hebben de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië met uitnemende vreugde gelezen hoe het God belieft had de vorige koning
uit deze wereld te halen, en dat de kroon van dat rijk weder op het hoofd zijne
tegenwoordige Majesteit gekomen was, en dat door een dergelijke bijzondere beschikking
van de Allerhoogste het rijk van Siam en de Edele Koning (die nu lang in dat rijk gehandeld
had doch door Phaulkon en zijn aanhang veel rampspoed geleden heeft) zich nu in alle
zaken hoog gelukkig achten.
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(De Hoge Regering zegt verheugd te zijn over de goede intenties van Koning Phetracha
en hoopt dat Zijne Majesteit de hernieuwde contracten met de Compagnie zal
onderhouden.)
[Het] is het de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië leed dat tegenwoordig aan de
orders voor kleden niet kan worden voldaan. De oorzaak is de slechte toestand op de Kust
van Coromandel waar de compagnieshandel door oorlog, honger en sterfte bijna drie à vier
jaren stil heeft gestaan, waardoor wij bijna geen kleden van daar ontvangen hebben. Onze
pakhuizen zijn bijna geheel leeg geraakt. Van de geëiste koopmanschappen die er voorheen
waren, zijn wij ontbloot geraakt zodat wij nu maar enige weinige op Zijn Hoog Aanzienelijke
Majesteits order overzenden. Wij zullen echter betrachten hetgene nog ontbreekt zo spoedig
mogelijk [zenden] om Zijn Majesteit te behagen, en [hebben] daartoe de vereiste orders naar
de buitenkantoren van onze handel afgezonden. Evenzo inzake de gevordere 64
medicamenten. De overgezonden goederen van Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit zijn alhier
te gelde gemaakt. Ons opperhoofd de opperkoopman Pieter van der Hoorn zal aan de
thesaurier een nadere opgave doen.
Met het schip Princeland gaan de paardekopers van Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit
mee. Wij hebben hen de vereiste accomodatie gegeven en de nodige geldverstrekking. Zij
voeren 23 paarden mee. Ondertussen zal zorg worden gedragen dat de Siamse jongeren
hun ambachten leren.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië betuigen alle geschenken te hebben
ontvangen die Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit heeft overgezonden en zijn daarvoor
dankbaar. Zij worden aangezien voor tekenen van Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteits
uitmuntende, eerlijke en oprechte gunst en genegenheid, met verzoek dat het Zijne
Majesteits behagen wezen mag ook in gelijke manier aan te nemen hetgeen de GouverneurGeneraal en de raden van India tot wedergeschenk bij dezen afzenden, tot een teken van
haar oprechte genegenheid en bereidwilligheid. Te weten:
1040
2080
600
100
140
40
11325
732
600
308
640
6

stuks gemene gebleekte salempoeris
stuks “poelongh gabars”
stuks Maleise sarassa
stuks hammans
stuks chitsen
stuks goude en silvere allegias
lb sandelhout
lb nagelen
lb nootmuscaten
lb foelie
lb caneel
stuks marmer beelden

Geschreven in het groot Kasteel Batavia op het eiland Groot Java in het koninkrijk Jaccatra,
4 mei 1689, was getekend Joannes Camphuys.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689
สาส์นจากเจ้ าพระยาศรี ธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี
อภัยพิรียบรากรมภาหุถึงท่านข้ าหลวงใหญ่9 ผู้ปกครองกิจการทังปวงแห่งบริ ษัทอินเดีย
ตะวันออกและชาวฮอลันดาทังหลายในกรุงปัตตาเวีย
สาส์นจากท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียพร้ อมบรรณาการได้
นําส่งแก่ข้าพเจ้ าโดยผู้บงั คับการเรื อวินเชิน (Windjen) และหัวหน้ าพ่อค้ าปี เตอร์ ฟั น เด็น
โฮร์ น (Pieter van den Hoorn) ตามพิธีการทีเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ ทางเราได้ อา่ นสาส์น
และรับทราบถึงสารัตถะโดยบริ บรู ณ์
ข้ าพเจ้ ายินดีทีท่านข้ าหลวงใหญ่ยงั ธํารงอํานาจในการปกครองอาณาจักรจากาตราด้ วย
ความเข้ มแข็ง ข้ าพเจ้ าหวังให้ เป็ นเช่นนีตราบนานเท่านานและขอให้ ท่านพรังพร้ อมด้ วยสิง
พึงปรารถนาทุกประการ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ผู้ครองราชอาณาจักรสยามประชวรอย่างหนักและสวรรคตในเวลา
ต่อมา ดังนันสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั จึงได้ สืบราชสมบัติตอ่ จากพระองค์ อนึง พระ
ราชโองการของพระองค์มิใช่อืนใดนอกจากพระราชดําริซงสถิ
ึ ตในนามและสถานะของ
ข้ าพเจ้ า
เกียวกับเรื องความสัมพันธ์ ระหว่างก็องสต็อง [คอนสแตนติน ฟอลคอน Constantine
Phaulkon] กับบรรดาพ่อค้ าทังหลายทีเข้ ามาทําการค้ าหรื ออาศัยในสยาม เขาได้ สร้ าง
ปัญหาและก่อเรื องเหลวไหลไร้ เหตุผลกับบรรดาพ่อค้ า ซํายังกดขี คุกคาม ข่มขูจ่ นไม่มีผ้ ใู ด
กล้ าปริ ปาก ก็องสต็องยังอ้ างสิทธิในสินค้ าทังหมดในคลังสินค้ าของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
และยักยอกสินค้ าไปเป็ นจํานวนมากจนเกิดความเสียหาย นอกจากนี ยังก่อความผิดและ
ละเมิดกฎจารีตประเพณีทียึดถือกันมายาวนาน ซึงจะไม่ระบุในสาส์นนีเนืองจากหลวงอภัย
วารี 10 กําลังจะออกเดินทาง[ไปปัตตาเวีย] เขามีความรู้เป็ นอย่างดีเกียวกับเหตุการณ์และ
เรื องราวของบุคคลผู้นีในช่วงเวลาทีสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั สวรรคต หลวงอภัยวารี จะรายงาน
เรื องเหล่านีแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่วา่ เหตุทีก็องสต็องสามารถก่อเรื องเลวร้ ายทังหมดได้ ก็
ด้ วยเป็ นทีโปรดปรานยิงของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
นอกจากนี เมือครังทีหัวหน้ าสถานีการค้ าเอน็อค โปลฟุต (Enoch Poolvoet) ดํารง
ตําแหน่งหลวงอภัยวารี และมีหน้ าทีดูแลรับผิดชอบกิจการของบริ ษัทอันทรงเกียรติในสยาม
9

ข้ าหลวงใหญ่ขณะนันคือ โยอันเนิส กัมป์ แฮวส์ (Joannes Camphuys) ดํารงตําแหน่ง ค.ศ. 16841691
10
ในข้ อความด้ านข้ างของเอกสารเขียนว่า“เป็ นตําแหน่งพระราชทานให้ พอ่ ค้ าใหญ่ของบริ ษัทอันทรง
เกียรติหลังจากทีได้ เข้ าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั แล้ วและเป็ นทีโปรดปรานของพระองค์” หลวงอภัย
วารี เป็ นยศและบรรดาศักดิทีพระราชทานให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าวีโอซีในกรุงศรี อยุธยา ในกรณีนคืี อโย
อันเนิส ไกต์ส (Joannes Keyts)
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อับดูร์ รัสซัค (Abdul Vrerzaaken) บุตรของของชาวมะหง่น [โมกุล] หรื ออาจเป็ นชาว
มะหง่นเองได้ รับแต่งตังเป็ น Feja Felatis11 พร้ อมได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลพืนทีบางส่วนของ
กรุงศรี อยุธยา ด้ วยตําแหน่งนีเขาได้ กําหนดให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าฮอลันดาปฏิบตั ติ าม
ระเบียบและมาตรการเก็บภาษีทีไร้ เหตุผลหลายประการและไม่อนุญาตให้ ซือขายตาม
กระบวนการทีควรจะเป็ น ในเวลานีสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงกําลังแก้ ไขปั ญหานี และเมือ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในพระบรมโกศโปรดเกล้ าฯให้ Feja Felatib พ้ นจากหน้ าทีเสีย เหล่า
พ่อค้ าต่างชาติและชาวฮอลันดาจึงสามารถดําเนินการค้ าในสยามได้ โดยสงบเสรี (อยู่เป็ น
เวลานาน) อย่างไรก็ดี หลังจากทีก็องสต็องเข้ ารับตําแหน่งพระยาวิชาเยนทร์ และทีปรึกษา
ในราชสํานัก เขาได้ ก่อความยากลําบากและความไม่เป็ นธรรมนานัปการแก่บรรดาพ่อค้ า
ต่างชาติรวมทังชาวฮอลันดา โดยอ้ างว่าทังหมดนีเป็ นไปตามพระราชโองการในสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ในพระบรมโกศเนืองจากทรงโปรดปรานและเมตตาเขายิงกว่า Feja Felatib ด้ วย
ความยําเกรง จึงไม่มีผ้ ใู ดกล้ าทีจะกราบทูลพระองค์ ทุกคนได้ เพียงแต่รอจนหนทางและ
โอกาสทีเหมาะสมดําเนินมาถึง ก็องสต็องย่อมจะได้ รับผลอันสมควร และในเวลานีเอง เมือ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ประชวรอย่างหนัก ก็องสต็องได้ สมคบกับพวกฝรังเศส อังกฤษ จีน
และทหารชันสูงในกองทัพสยามผู้ซงถู
ึ กล่อลวงให้ มาเข้ ากับฝ่ ายของเขา เมือสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั ทรงทราบเรื องดังกล่าวจึงได้ จบั กุมและสําเร็ จโทษก็องสต็องเสีย และ
นีคือเรื องราวทีเกิดขึนกับบุคคลผู้นี
อนึง สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯให้ แจ้ งมา ณ ทีนีว่า ตลอดเวลาทีชาวฮอลันดา
อาศัยในสยาม พวกเขาไม่เคยก่อเรื องชัวร้ ายหรื อคบคิดแผนกบฏต่อราชอาณาจักรหรื อ
พยายามก่อความยากลําบากใด ๆ หากแต่ยดึ มันในครรลองแห่งมิตรภาพ ปฏิบตั ิตามหลัก
เหตุผลและข้ อตกลงตลอดมา บัดนีจึงเป็ นเวลาอันควรจะตอบแทนไมตรี จิตและเจตนาดี
ของชาวฮอลันดา ทางเราเห็นว่าในเวลานีเหมาะสมยิงทีจะกระทําตามความปรารถนานี
ด้ วยปราศจากอุปสรรคขัดขวางเรื องนีอีกต่อไป ในขณะนีข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ และสัญญาที
กระทําขึนอย่างเหมาะสมได้ เป็ นทียอมรับร่วมกันโดยมิได้ ผิดแผกไปจากความประสงค์
แม้ แต่น้อย หากยังมีสิงใดทีมิได้ ระบุในสัญญาและเป็ นความประสงค์ของชาวฮอลันดา ทาง
เราจะจัดการช่วยเหลือให้ บรรลุอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม นีเป็ นความปรารถนาและ
เจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ า หากชาวฮอลันดาแสดงให้ ข้าพเจ้ าเห็นถึงมิตรภาพและ
สัมพันธไมตรี อนั จริ งใจซือตรง ข้ าพเจ้ าจะมอบความอนุเคราะห์เกือกูลให้ ยิงกว่าทีผ่านมา
อย่างไรก็ดี ข้ าพเจ้ ามิได้ มีความตังใจหรื อเจตนาหมายให้ ภยันตรายใดตกแก่ชาวฮอลันดา
และหากเกิดความเดือดร้ อนใด ๆ ขึนกับชาวฮอลันดาไม่ว่า ณ ทีใด ขอเพียงแจ้ งให้ ข้าพเจ้ า
ทราบ ข้ าพเจ้ าจะป้องกันมิให้ เกิดเรื องเช่นนันขึน

11

ในข้ อความด้ านข้ างของเอกสารเขียนว่า “เป็ นบรรดาศักดิสําหรับขุนนาง”
หมายถึงอับดูร์ รัสซัค มาซันดารนี ชาวเปอร์ เซียผู้ดํารงตําแหน่งออกญาพิชติ ในเวลานัน
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ยิงไปกว่านัน หากเรื อของบริ ษัทอันทรงเกียรติอบั ปางลง ณ แห่งหนใดภายในน่านนํา
ของราชอาณาจักรสยาม ทางเราจะสรรหาวิถีทางอันเหมาะสมเพือช่วยเหลือบริ ษัทในเรื อง
นี กระทังเสนอความช่วยเหลือแก่บรรดาพ่อค้ าต่างชาติทงหลายที
ั
เข้ ามาค้ าขายใน
ราชอาณาจักรสยาม กระนัน พ่อค้ าเหล่านีมิได้ สํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั หากผู้ใดมิได้ ตะหนักถึงความปรารถนาดีนี ย่อมไม่เต็มใจจะแสดงความนอบ
น้ อม ในทางตรงกันข้ าม หากผู้ใดพึงระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ด้ วยใจบริ สทุ ธิ ย่อมไม่
ลังเลจะแสดงออกด้ วยความจงรักภักดี อย่างไรก็ดี หากผู้ใดกระทําการอันทุจริ ตมัวหมอง
เราย่อมมิอาจรักษามิตรไมตรี ทีมีแก่กนั ไว้ ได้
ในระหว่างนี สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยังไม่มีพระราชประสงค์จะทําการค้ า แต่ทรงปรารถนา
จะได้ รับผ้ า เหล่านีเพือนํามาใช้ ในงานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในพระบรมโกศ
มีผ้า 20 ชนิด จํานวน 1,032 corgies12 กับอีก 10 ผืน ซึงจะนํามาใช้ ได้ ตามประสงค์ หาก
ท่านข้ าหลวงใหญ่ปรารถนาจะมอบอุปการคุณและแสดงไมตรี โปรดจัดเตรี ยมผ้ าเหล่านีไว้
สําหรับพระราชพิธีพระบรมศพ
อนึง ทางเราปรารถนาจะได้ รับผ้ าชนิดอืน ๆ ตามตัวอย่างและรายการด้ านล่างเพือจะ
นํามาแจกจ่ายแก่ผ้ จู งรักภักดีและข้ าราชบริ พารในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ผู้ถวายงานด้ วยใจ
บริ สทุ ธิ ประกอบด้ วยผ้ า 53 ชนิด13 จํานวน 1,616 corgies หากท่านข้ าหลวงใหญ่จะ
กรุณาสนองความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ขอให้ ส่งผ้ าทังหมดมาในทันทีเพือจะได้ นําไปใช้ ใน
งานพระบรมศพ
นอกจากนี หากบริ ษัทอันทรงเกียรติจะส่งเรื อหรื อขบวนเรื อมายังสยามพร้ อมผ้ ามีขอบ
เขียนลายตามตัวอย่าง14 ซึงระบุไว้ ด้านล่างนี และหากบริ ษัทอันทรงเกียรติปรารถนาจะ
ได้ รับสินค้ าทีจัดหาได้ ในราชอาณาจักรสยาม ท่านจะต้ องมีคําสังไปยังเจ้ าหน้ าทีบนชายฝั ง
โคโรมันเดลให้ สงสิ
ั งทอและผ้ าดังกล่าว ทังทีมีขอบและไม่มีขอบเพือนําเข้ ามาขายในตลาด
สยาม และหากได้ รับผ้ าเหล่านีเมือใด ทางเราจะให้ เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังรับเอาไว้ โดย
แลกเปลียนกับสินค้ าอืน ๆ ทีชาวฮอลันดาอาจต้ องการ
หากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงประสงค์สิงใดซึงผลิตในจากาตราหรื อดินแดนทีชาว
ฮอลันดาอาศัยหรื อ ณ แห่งหนใดทีเรื อของบริษัทเดินทางไปค้ าขาย ท่านย่อมสามารถสนอง
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ได้ เช่นเดียวกัน หากชาวฮอลันดาปรารถนาสิงใด

12

1 corge หรื อ corgie ประกอบด้ วยสิงทอ 20 ผืน
ในข้ อความด้ านข้ างของเอกสารเขียนว่า“ตัวอย่างผ้ าทัง 53 ชนิดไม่ปรากฏ มร. ไกต์สระบุวา่ ไม่ได้ รับ
ตัวอย่างผ้ า”
14
ในข้ อความด้ านข้ างของเอกสารเขียนว่า “ตัวอย่างผ้ าไม่ปรากฏ เช่นเดียวกับรายการภาษามาเลย์ทจะ
ี
กล่าวถึงต่อไป มร. ไกต์สไม่ได้ นํามาด้ วย แต่กลับมีรายการภาษาเปอร์ เซียทีระบุรายการผ้ าทังหมด
สําหรับพระเจ้ ากรุ งสยามและบันทึกข้ อความสามชุดทีต่างกันและแยกออกมาจากรายการรวมทีระบุ
ว่าผ้ าประเภทไหนสามารถหาได้ ในเขตเบงกอล ชายฝังโคโรมันเดล และสุรัต”
13
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ภายใต้ ขณ
ั ฑสีมาสยาม ทางเราจะส่งมอบไปโดยมิให้ ฮอลันดาขาดทุนแม้ แต่น้อย และ
ย่อมจะยังผลกําไรแก่ฮอลันดาด้ วย
นอกจากนี บริษัทอันทรงเกี ยรติได้ สง่ เรื อออกไปเพือรับสินค้ าทีซือไว้ แต่เรื อสามารถ
บรรทุกสินค้ าได้ เพียงบางส่วน แล้ วยังเหลือสินค้ าตกค้ าง ด้ วยเหตุนีจึงจะส่งเรื อมา 2-3 ลํา
(แทนทีจะส่งมาเพียงลําเดียว) เพือจะสามารถบรรทุกสินค้ าทีตกค้ างและสินค้ าอืน ๆ ให้ เต็ม
ลํา นีเป็ นเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าเช่นกันและข้ าพเจ้ าย่อมจักปฏิบตั ดิ จุ เดียวกัน ดังนันบัดนี
หัวหน้ ากรมพระคลังจึงได้ ส่งไม้ ฝางจํานวน 200 หาบ นํามัน 200 หม้ อ ดีบกุ 100 bahar
ข้ าวขัดเปลือกหรื อข้ าวสารปริ มาณเต็ม 20 เกวียนใหญ่ และข้ าวเปลือกอีก 40 เกวียน
พร้ อมด้ วยทองแดง 100 หาบ ไปกับเรื อของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าหวังว่าชาวฮอลันดาจะเอือเฟื อ
จัดหาผ้ าตามรายการของล่ามมาเลย์ หากบริ ษัทเต็มใจจะจัดเตรี ยมผ้ าดังกล่าวพร้ อมผ้ า
ชนิดอืน ๆ สําหรับใช้ ในงานพระบรมศพแต่ไม่สามารถหาผ้ าดังทีระบุได้ ในจากาตรา ขอให้
บริ ษัทช่วยจัดหาผ้ ามาจากทีอืนอย่างเต็มกําลัง
หากสินค้ าทีได้ ส่งไปยังปั ตตาเวียขายได้ ราคาไม่เหมาะสม ท่านควรเก็บไว้ ในสถานทีทํา
การของบริษัทหรือทีซึงบริษัทเดินเรื อไปค้ าขาย เพือจะสามารถขายสินค้ าเหล่านันได้ ใน
ราคาอันสมควร ในกรณีนี ฮอลันดาคงจะช่วยขายสินค้ าเหล่านันให้ ในราคาทีดีทีสุด และ
เมือสามารถขายสินค้ าเหล่านันได้ ราคาดีแล้ ว โปรดจัดซือผ้ าตามทีระบุไว้ ในรายการภาษา
มาเลย์
อนึง ในสาส์นจากข้ าหลวงใหญ่แจ้ งว่าหลวงอภัยวารี ได้ พ้นจากหน้ าทีแล้ ว และได้ ส่งปี
เตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น ให้ มาปฏิบตั ิหน้ าทีแทน หลวงอภัยวารี เป็ นผู้มีความรู้เกียวกับการ
ปกครองและจารี ตของราชอาณาจักรสยาม ด้ วยเขาได้ พํานักอยู่ ณ ทีนีเป็ นเวลาพอสมควร
และได้ ดแู ลธุรกิจการค้ าของบริ ษัทอันทรงเกี ยรติ รวมถึงวิธีดําเนินกิจการระหว่างดินแดนทัง
สอง (สยามและปัตตาเวีย) เนืองจากเขาประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดีในทุกเรื อง สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานบรรดาศักดิและเชียนหมากทองคํา
ให้ และนับแต่ปีเตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น เข้ ามาปฏิบตั หิ น้ าทีแทน หลวงอภัยวารี ได้ แนะนําเรื อง
ทีพึงปฏิบตั ใิ นราชอาณาจักรนี และยังชีแนะเกียวกับประเภทของสินค้ าทีควรส่งมาค้ าขาย
ในสยาม รวมถึงเรื องอืน ๆ ทีพึงทราบ และหากในเวลานีปี เตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น เผชิญความ
เดือดร้ อนหรื อความยากลําบากใด ๆ ข้ าพเจ้ าจะไม่ละทิงเขาแล้ วเพิกเฉยรอคอยให้ เรื องพ้ น
ไป หลวงอภัยวารี ย่อมตระหนักดีในความอนุเคราะห์ทีข้ าพเจ้ าได้ มอบแก่บริ ษัทอันทรง
เกียรติ และย่อมจะแจ้ งเรื องนีแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่อย่างชัดเจนดุจกัน
นอกจากนี ในสาส์นของท่านข้ าหลวงใหญ่ยงั ระบุด้วยว่า เมือครังทีหลวงจุฬา15 เดินทาง
ออกจากทีนัน ได้ กล่าววาจาและประพฤติตวั ชวนให้ เคลือบแคลง ทําให้ ไม่อาจเข้ าใจได้ แต่

15

ในข้ อความด้ านข้ างของสาส์นเขียนว่า “เป็ นชือของราชทูตสยามทีมาเยือนปั ตตาเวียก่อนหน้ านีพร้ อม
กับ มร. ไกต์ส”
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เมือได้ รับสาส์นจากหลวงอภัยวารี เรื องนีจึงเป็ นทีกระจ่าง และแสดงให้ เห็นว่าสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ยิงแก่บริษัท16
กระนัน ในสาส์นถึงบริ ษัทได้ ระบุว่า หากผู้ใดก่อความวุน่ วายหรื อกระทําการให้ เป็ นที
เข้ าใจผิด สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จะทรงมีพระราชวินิจฉัยเกียวกับเรื องดังกล่าวและมีรับสังว่า
จะไม่ฟังความอย่างฉาบฉวยแต่จะทรงพิจาณาให้ ถ้วนถี
นอกจากนียังระบุด้วยว่า นับแต่แรกเริ มจวบจนปัจจุบนั กษัตริ ย์แห่งยะโฮร์ และผู้ว่าการ
มะละกา [ของวีโอซี] ได้ เจริ ญสัมพันธไมตรี แก่กนั อยูเ่ สมอ ยิงกว่านัน ชาวจีนผู้หนึงได้ เดิน
ทางผ่านมะละกามายังปั ตตาเวีย และรายงานว่ามีเรื อทีบรรทุกไพร่พลของปาดูกา ราจา
(Paduka Raja) จํานวน 47 ลํา มาชุมนุมกันอยู่บริ เวณรอบ Pulau Pandzjang และได้ รับ
แจ้ งว่าปาดูกา ราจาต้ องการจะประกาศสงครามกับกษัตริ ย์ เป็ นจารี ตของราชอาณาจักร
สยาม เมือมีผ้ ใู ดโจษจันหรื อเผยแพร่ข่าวลืออันเป็ นเท็จ ทางเรามิได้ เร่งจัดการในทันที แต่จะ
พิจารณาสืบหาว่าความเป็ นจริ งเท็จประการใด แล้ วจึงดําเนินการตัดสินกําหนดบทลงโทษ
ตามกฎเกณฑ์ทีวางไว้ เช่นนีเป็ นวิถีทียึดถือปฏิบตั ิกนั ในราชอาณาจักรสยาม ท่านข้ าหลวง
ใหญ่จงึ ควรรายงานแก่สยาม โดยเฉพาะหากเรื องดังกล่าวเป็ นจริ ง ความจริ งทีถูกต้ องและ
เทียงตรงย่อมเป็ นสิงช่วยจรรโลงมิตรภาพให้ ยงยื
ั น ดังนันหากมีผ้ ใู ดแจ้ งท่านข้ าหลวงใหญ่
เกียวกับเรื องทีอาจนําไปสูค่ วามบาดหมางหรื อความเข้ าใจผิด ขอโปรดอย่าด่วนฟั งความ
ควรพินิจพิเคราะห์ให้ ถีถ้ วน เพือมิตรภาพของเราจะยาวนานมันคง และนีคือเรื องราวที
เกิดขึน
นอกจากนี เมือขุน Sorserit และหมืน rat Pitsji ซึงเดินทางไปยังเมืองริ เยา กลับมาถึง
สยามในเดือน 9 ได้ รายงานว่าปาดูกา ราจาและบุตร คือ เตอมังกุง และ ศรี บิดสิจิ ราจา
แพร่ ข่าวลือว่าชาวฮอลันดาในมะละกากําลังวางแผนโจมตีและทําร้ ายผู้คนในยะโฮร์ ในการ
นี ปาดูกา ราจา เตอมังกุง และ ศรี บิดสิจิ ราจาได้ ระดมชาวเลย์ (Sakis) จํานวน 400 คน
พร้ อมด้ วยเรื อใหญ่น้อยติดสรรพาวุธพรังพร้ อมจํานวน 29 ลํา ตังใจจะเคลือนกําลังไปโจมตี
กษัตริ ย์ยะโฮร์ และลักพาพระองค์ไปยังตรังกานูและเมือพวกเขาเดินเรื อออกทะเลหลวง ก็
หมายจะสังหารเบินดาฮารากับเหล่าเสนาบดีของอาณาจักรยะโฮร์ แลเมือกระทําการสําเร็จ
แล้ วจะลักพาตัวกษัตริ ย์แห่งยะโฮร์ ไปยังจัมบา แต่พวกชาวเลย์ไม่เห็นด้ วยกับแผนการของ
ปาดูกา ราจาจึงคัดค้ าน เมือเบินดาฮารา และปาดูกา ราจาทราบเรื องดังกล่าวเบินดาฮารา
ได้ ขบั ไล่พวกชาวเลย์ไปโดยส่งเรื อรบ 5 ลํา ไล่ติดตามพวกเขา ฝ่ ายปาดูกา ราจาให้ ร้ ูสึกขุน่
เคืองขุนนางผู้นียิง จึงเกิดการวิวาทกัน แต่กําลังพลของเบินดาฮาราสามารถจับกุมปาดูกา
ราจาพร้ อมบุตร ศรี บิดสิจิ ราจา แต่บุตรอีก 4 คนได้ แก่ คนแรกคือลักษมาณา
(Laksmana) คนทีสองคือเตอมังกุง (Temanggung) คนทีสามคือศรี นราธิ ราชา (Sri
16

ในข้ อความด้ านข้ างของสาส์นเขียนว่า “ดูเหมือนว่าพระเจ้ ากรุงสยามกําลังพยายามสือให้ เขาเข้ าใจว่า
พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็ นพิเศษนีเพือแลกกับการทีท่านข้ าหลวงใหญ่จะกรุ ณาอนุมตั ใิ ห้ ชาวสยาม
เดินเรื อไปยังชวา ยังไม่เป็ นประเด็น ณ จุดนี
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Nara du Raja) และคนทีสีคือ ปาราดารา เมินเตอรี (Paradara Menteri) หลบหนีไปยัง
ปัตตานี
ครันแล้ ว กษัตริ ย์แห่งยะโฮร์ พร้ อมด้ วยเบินดาฮารา และขุนนางชันสูงแห่งอาณาจักรได้
กลับมายังยะโฮร์ อีกครังและได้ พํานักอยู่ ณ ทีนัน และ ดินแดนยะโฮร์ ได้ เป็ นประเทศราช
ของราชอาณาจักรสยามนับแต่อดีต ดังทีหลวงจุฬาได้ อธิ บายให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่ได้
ประจักษ์ เมือครังทีเขาพํานัก ณ กรุงปั ตตาเวีย กษัตริ ย์แห่งยะโฮร์ จงึ ส่งพระราชสาส์นมา
ถวายสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ด้ วยความภักดี กราบทูลว่าชาวฮอลันดาในมะละกากําลัง
วางแผนโจมตียะโฮร์ อย่างไรก็ดี ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ สงห้
ั ามมิให้ รัฐบาลของมะละกาทํา
อันตรายแก่ยะโฮร์ โดยห้ ามมิให้ ปฏิบตั ิตอ่ ยะโฮร์ ในฐานะบริ วารและห้ ามรุ กรานโจมตี
เช่นเดียวกัน ในสาส์นถึง[กษัตริย์] ยะโฮร์ ข้ าพเจ้ าได้ สงห้
ั าม มิให้ ก่อสงครามหรื อรุกราน
มะละกาดังนันในเวลานีเมือผู้ทีอาศัยในยะโฮร์ ได้ ละเว้ นการกระทํามิชอบต่อมะละกา ทาง
มะละกาย่อมไม่จโู่ จมกลํากรายยะโฮร์ เช่นกัน หากฝ่ ายยะโฮร์ ล่วงลําละเมิดมะละกาเมือใด
ขอให้ ชาวฮอลันดาโปรดส่งสาส์นแจ้ งมายังหัวหน้ าสถานีการค้ าในสยาม เมือนันสยามจะ
ได้ สงให้
ั กษัตริ ย์แห่งยะโฮร์ มาแสดงตนในสยามเพือเรื องราวทีเป็ นไประหว่างทังสองฝ่ ายจะ
ได้ กระจ่างชัดเจน
นอกจากนี [ในสาส์น] บริษัทได้ แจ้ งว่า ชาวสยามจํานวน 11 คนทีส่งไปยังทีนัน
[ปัตตาเวีย] เพือเรี ยนรู้ฝึกฝนงานช่างฝี มือบางประเภทมีความประพฤติไม่เหมาะสม ซํายัง
มัวเมาสุราและการพนัน แต่บริ ษัทอันทรงเกี ยรติมไิ ด้ เข้ ามาก้ าวก่ายจัดการเรื องนี กลับ
ปฏิบตั ิตอ่ คนเหล่านันดุจเดียวกับคนของบริ ษัทเอง โดยสังให้ แต่ละคนฝึ กฝนงานช่างให้
เชียวชาญบริ บรู ณ์ นับเป็ นพยานอันแจ่มแจ้ งทีแสดงถึงความจริงใจในมิตรภาพทีมีแก่กนั
อนึง เมือคนเหล่านีรํ าเรี ยนสําเร็จจนชําชอง ขอให้ ท่านส่งพวกเขากลับมายังสยามโดยเร็ ว
ทีสุด
บริษัทอันทรงเกียรติยงั ได้ รายงานเกียวกับข้ าราชบริ พารในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทีส่งไป
ยังโปรตุเกส เรื อทีเขาโดยสารไปนันได้ อบั ปางลงบริ เวณใกล้ กบั แหลม[กู๊ดโฮป] แต่เรื อของ
บริ ษัทได้ นําเขากลับไปยังจากาตราและส่งกลับมายังสยาม
ยิงกว่านัน ข้ าราชบริ พารในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทีส่งไปยังฝรังเศสพร้ อมด้ วยช้ างและ
แรด ได้ เสียชีวิต 2 นาย อีกนายหนึงได้ กลับมายังปั ตตาเวียและถูกส่งกลับมายังสยาม เรื อง
น่าพอใจนีล้ วนนําพาให้ เกิดความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน
นอกจากนี สําหรับเรื อบรรทุกข้ าวซึงนําสินค้ าไปขายเพือซือม้ าในจากาตรา ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ได้ จดั เตรี ยมเงินตราให้ มากเท่าทีต้ องการ ย่อมเป็ นสัญญาณว่าท่านปรารถนา
ให้ มิตรภาพระหว่างเราแน่นแฟ้นยิงขึน
นอกจากนี เหล่าข้ าราชบริพารทีได้ เดินทางไปยังชายฝังตะวันออกของชวาเพือซือม้ า ยัง
มิได้ เดินทางกลับมา และหากพวกเขาจะกลับมายังจากาตราก่อนฤดูมรสุม จักต้ องรออยู่
ณ ทีนี [ปัตตาเวีย] จนกระทังมรสุมเริ มขึน เมือนันพวกเขาจะโดยสารเรื อของบริ ษัทมายัง
สยาม และเรื องเกียวกับ [เงิน] ทีท่านให้ เหล่าข้ าราชบริ พารหยิบยืมเพือจัดซือม้ า เจ้ าหน้ าที
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ในกรมพระคลังได้ รับคําสังให้ ชดเชยเงินจํานวนดังกล่าวแก่หลวงอภัยวารี และปี เตอร์ ฟั น
เด็น โฮร์ น ตามรายการบัญชีของท่านข้ าหลวงใหญ่ซงอยู
ึ ่กบั หลวงอภัยวารี
นอกจากนี ในสาส์นของท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ แจ้ งว่าผู้คนมิได้ มีความเข้ าใจเกียวกับ
โอสถสมุนไพรทัง 64 ชนิดอย่างถ่องแท้ เนืองจากสมุนไพรเหล่านีมีชือเรี ยกเป็ นภาษา
พราหมณ์ ทางเราได้ สอบถามพวกพราหมณ์เกียวกับสมุนไพรจึงได้ ความว่าโอสถใน
รายการเหล่านีสามารถหาได้ ในเบงกอลและสุรัต และได้ ให้ บนั ทึกไว้ ในบัญชีรายการอีกครัง
เป็ นภาษาพราหมณ์ หากบริ ษัทจะกรุณา โปรดสังให้ เจ้ าหน้ าทีทีอาศัยในสุรัตและเบงกอล
มอบรายการนีแก่คนปรุงยา ขอให้ พวกเขาช่วยอ่านชือโอสถเหล่านัน และหากสามารถซือ
ได้ ทีนัน โปรดจัดส่งโอสถเหล่านันมายังสยามด้ วย
สินค้ าของเรื อหลวงซึงเทียบท่าอยูใ่ นสุรัตและได้ อบั ปางลงได้ ก้ คู ืนและส่งมายังสยาม
แล้ ว ได้ แก่ ปื นใหญ่ 30 กระบอก ปื นคาบศิลา 50 กระบอก กระสุนปื นใหญ่ 806 ลูก
กระสุนปื นคาบศิลา 5,000 ลูก คันธนู 39 คัน ลูกศร 364 ดอก ดินปื นทีเสียหาย 2 หาบ 3
สลึง นอกจากนียังได้ ก้ รู อกและระโยงเรื อเพือส่งคืนแก่สยามแล้ ว ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ แจ้ ง
ว่าตังใจจะสอบถามนายท้ ายเรื ออาลี (Ali) ผู้ประจําการบนเรื อทีถูกทิงไว้ เกียวกับเหตุการณ์
และความเสียหายทีเกิดขึน แต่เขากําลังไม่สบายอยู่จงึ ยังมิได้ สอบสวนเรื องนีให้ ชดั เจนเพือ
แจ้ งแก่สยาม หากเขายังไม่หายจากอาการป่ วย วิจารณญาณของท่านข้ าหลวงใหญ่นบั ว่า
ชอบแล้ ว เมือนายท้ ายเรื ออาลีคอ่ ยยังชัวแล้ ว ทางเราปรารถนาให้ มีการไต่ถามเขาและขอ
คําแนะนําถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ ในการนําเรื อกลับสูส่ ยามรวมถึงการส่งอาลีกลับมา
ยังสยามพร้ อมของบรรทุกในเรื อเพือจะสามารถรายงานเรื องดังกล่าวด้ วยตนเอง
นอกจากนี ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียได้ กรุ ณาส่งรถม้ า
พร้ อมม้ าจํานวน 6 ตัว และสินค้ าหลากชนิดมามอบเป็ นบรรณาการ ซึงในเวลานีได้ สง่ มาถึง
ข้ าพเจ้ าทังหมดแล้ ว อย่างไรก็ดี นีเป็ นอุบายของก็องสต็องทีต้ องการสังสินค้ าเหล่านีเพือ
สนองความประสงค์ของตนและจัดการเรื องทังหมดด้ วยตนเอง ครังนัน ท่านข้ าหลวงใหญ่
จึงเข้ าใจว่ารถม้ าจะเป็ นทีพอพระราชหฤทัยในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ยิง จึงปรารถนาจะ
ถวายแด่พระองค์ เมือข้ าพเจ้ าได้ รับบรรณาการทังหมดอันแสดงถึงความเคารพ และนําขึน
ทูลเกล้ าฯถวายสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระองค์มีรับสังให้ เจ้ าหน้ าทีระดับสูงในกรมพระคลัง
มอบไม้ ฝางปริมาณ 1,650 หาบเป็ นสิงตอบแทน อย่างไรก็ดี รถม้ าไม่มีประโยชน์และไม่
สามารถใช้ งานได้ จริ งในสยาม ข้ าพเจ้ าจึงสังให้ มอบรถม้ าดังกล่าวคืนแก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่
นอกจากรถม้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ าได้ รับบัญชาให้ มอบดีบกุ จากละคอนจํานวน 57 bahar เป็ นการ
ตอบแทน และข้ าพเจ้ าขอมอบดีบกุ อีก 15 bahar แก่ท่านด้ วย เป็ นความปรารถนาและ
ความประสงค์ของข้ าพเจ้ าทีจะธํารงมิตรภาพทีมีแก่กนั ให้ ยงยื
ั นตลอดทุกวันคืน ตราบสุริยนั
จันทรายังฉายฉาน หวังว่าท่านข้ าหลวงใหญ่จะเพียรยึดมันในครรลองนีดุจเดียวกัน
เขียนเมือวันอังคาร เดือน Safar ในปี 2232 ตามปฏิทินสยาม
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ.
1688-1703) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 12 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689

จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ ากรุง
สยาม (สมเด็จพระเพทราชา ครองราชย์ 1688-1703) วันที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689
ข้ าหลวงใหญ่ โยอันเนิส กัมป์ แฮว์ส (Joannes Camphuys) และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แห่งอินเดียตะวันออกผู้พํานักประจําป้อมปั ตตาเวียถวายสาส์นฉบับนีแด่พระเจ้ ากรุงสยาม
ผู้ทรงครองแผ่นดินด้ วยปรี ชาญาณอันสุขมุ ผู้ทรงธํารงสันติสขุ และไมตรี กบั กษัตริ ย์แลเจ้ าผู้
ครองนครทังผอง จนเป็ นทียกย่องไปทัวสารทิศ ขอพระเป็ นเจ้ าโปรดอํานวยให้ พระองค์มี
พระชนม์ชีพยืนยาว ครองราชสมบัติด้วยความไพบูลย์รุ่งเรื อง และมีชยั เหนืออริ ราชศัตรู ทงั
ปวง
พระราชสาส์นพร้ อมด้ วยของขวัญจากพระเจ้ ากรุงสยามทีอัญเชิญมามอบแก่ข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกโดยโยฮันเนิส ไกต์ส (หัวหน้ าสถานีผ้ ู
กําลังจะพ้ นหน้ าที) ซึงเดินทางมาโดยเรื อแฮ็นดริ ก เมาริ ตส์ (Hendrik Maurits) ได้ รับไว้ ณ
กรุงปัตตาเวีย ด้ วยความสักการะเทิดทูน ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกได้ อา่ นสาส์นด้ วยความปลืมปี ตดิ ้ วยพระเป็ นเจ้ าทรงกรุ ณารับพระเจ้ ากรุ ง
สยามองค์ก่อนไว้ และพระเจ้ ากรุงสยามองค์ปัจจุบนั ได้ สืบราชบัลลังก์ตามพระประสงค์
แห่งพระผู้เป็ นเจ้ า ถือเป็ นบุญวาสนายิงของราชอาณาจักรสยามอันยิงใหญ่และกษัตริ ย์ผ้ ู
ทรงประเสริฐ (ผู้ทรงอภิบาลราชอาณาจักรมาอย่างยาวนาน หากแต่ต้องประสบเคราะห์
กรรมจากฟอลคอนและพรรคพวก) ด้ วยประการทังปวง
(ย่อความ: ข้ าหลวงใหญ่ได้ แสดงความยินดีในพระราชอัธยาศัยแห่งสมเด็จพระเพท
ราชา และปรารถนาให้ พระองค์ยดึ มันในสนธิสญ
ั ญากับบริ ษัทซึงรื อฟื นขึนมาใหม่นี)
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกรู้ สึกเสียใจด้ วยเวลานีไม่
อาจจัดหาภูษาแพรพรรณมาให้ ได้ ตามบัญชาของท่าน เนืองจากสภาวการณ์เลวร้ ายใน
ชายฝั งโคโรมันเดล ทีซึงการค้ าของบริษัทได้ นิงชะงักมาราวสามถึงสีปี สงคราม ทุพภิกขภัย
และความสูญเสียทําให้ เราแทบไม่ได้ รับสิงทอจากทีนันเลย คลังสินค้ าของเราเกือบว่าง
เปล่า ทางเราขาดแคลนสินค้ าทีท่านปรารถนาซึงเคยมีอยู่ก่อนหน้ านี จึงสามารถส่งสินค้ า
มาถวายพระเจ้ ากรุงสยามได้ ในจํานวนเพียงน้ อยนิด อย่างไรก็ดี ทางเราจะพยายามส่ง
สินค้ าทียังตกหล่นมาให้ ท่านโดยเร็ วทีสุดเพือให้ เป็ นทีพอพระราชหฤทัย ทังยังได้ ส่งบัญชี
สินค้ าทีท่านต้ องการให้ แก่สถานีการค้ ารอบนอกเพือให้ จดั หาสินค้ ามาให้ เช่นเดียวกันกับ
บัญชีคําสังซือโอสถทัง 64 รายการ สินค้ าทีพระเจ้ ากรุงสยามส่งมาได้ ขนเงิ
ึ นจากทางนี
เรี ยบร้ อยแล้ ว หัวหน้ าสถานีการค้ า ปี เตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น จะจัดเตรี ยมบัญชีรายการสินค้ า
โดยละเอียดแก่นายเหรัญญิก
พ่อค้ าม้ าของพระเจ้ ากรุงสยามยังเดินทางอยูบ่ นเรื อพริ นซ์แลนด์ (Princeland) ทางเรา
ได้ จดั หาทีพักและเงินทีจําเป็ นให้ พวกเขาได้ ซือม้ าจํานวน 23 ตัว และในระหว่างนี ทางเรา
จะดูแลให้ นกั เรี ยนชาวสยามได้ เรี ยนรู้งานของพวกเขา
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ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแจ้ งว่าได้ รับของ
พระราชทานจากพระเจ้ ากรุงสยามและรู้ สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ยิง พวกเขาถือ
เป็ นเครื องหมายแสดงถึงพระเกียรติคณ
ุ พระกรุ ณาธิคณ
ุ และนําพระทัยบริ สทุ ธิของพระองค์
และปรารถนาว่าพระองค์จะทรงพอพระราชหฤทัยในบรรณาการทีข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ ส่งมาถวายเป็ นสัญลักษณ์แห่งความจริ งใจ
และความปรารถนาจะอนุเคราะห์เกือกูล
ผ้ า ‘selampuri’17 ฟอกสีคณ
ุ ภาพธรรมดา 1,040 ผืน
ผ้ า ‘pulong gabar’
2,080 ผืน
18
ผ้ า ‘serasah’ มลายู
600 ผืน
ผ้ า ‘hamman’
100 ผืน
19
ผ้ าชินทซ์
140 ผืน
20
ผ้ า ‘allegia’ ทองและเงิน
40 ผืน
ไม้ จนั ทน์
11,325 ปอนด์
กานพลู
732 ปอนด์
ลูกจันทน์เทศ
600 ปอนด์
ดอกจันทน์เทศ
308 ปอนด์
อบเชย
640 ชิน
รูปปันหินอ่อน
6
รูป
ณ ป้อมปัตตาเวีย เกาะชวาอันยิงใหญ่ในอาณาจักรจากาตรา
4 พฤษภาคม ค.ศ.1689 ลงนามโดยโยอันเนิส กัมป์ แฮว์ส

17

Selampuri หรื อ “salampores”ผ้ าฝ้ายคุณภาพปานกลางจากอินเดียภาคใต้ และชายฝังโคโรมันเดล
Serasah หรื อ “sarassa” ผ้ าชินทซ์จากชายฝังโคโรมันเดล
19
ชินทซ์ เป็ นผ้ าฝ้ายพิมพ์ลายหรือวาดลาย ผลิตในอินเดีย
20
Allegia หรื อ “allejas”ผ้ าฝ้ายคุณภาพปานกลางเป็ นลายทางหรือลายตารางจากอินเดียภาคใต้ และ
ชายฝังโคโรมันเดล
18
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บทนํา
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าเสือ) ถึง
ข้ าหลวงใหญ่ วิลเลิม ฟั น เอาต์โฮร์ น (Willem Van Outhoorn) และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แห่งอินเดียตะวันออกปี 1730 เขียนขึนเพียงไม่นานหลังจากสมเด็จพระเจ้ าเสือขึน
ครองราชย์ ในสาส์นฉบับนีเสนาบดีพระคลังยังได้ กล่าวถึงการจัดงานพระบรมศพของ
สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้ าเสือ (ครองราชย์ ค.ศ. 1703-1709) เป็ นพระราชโอรส
พระองค์แรกในสมเด็จพระเพทราชา (ครองราชย์ ค.ศ. 1688-1703) ได้ ดํารงตําแหน่งเจ้ าวัง
หน้ าก่อนขึนเสวยราชย์ แม้ ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรี อยุธยา1 จะบันทึกไว้ ว่าพระองค์
เป็ นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) แต่ยงั ไม่มี
หลักฐานใดทีหนักแน่นพอจะสนับสนุนข้ อสันนิษฐานนี ในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้ าเสือ
ทรงสามารถผนึกพระราชอํานาจหลังจากทรงกํ าจัดเจ้ าพระขวัญ พระอนุชาต่างมารดาและ
เหล่าข้ าราชบริ พารคนสําคัญ2
สาส์นฉบับนีเขียนขึนในช่วงเวลาทีวีโอซีและราชสํานักสยามต่างไม่พอใจกันและกัน
หลังการปฏิวตั โิ ค่นล้ มราชบัลลังก์สมเด็จพระนารายณ์ในปี 1688 จนนําไปสู่การเปลียน
ราชวงศ์ สถานการณ์ดจู ะมีความหวังมากขึนสําหรับฮอลันดา ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1688
ฮอลันดาได้ ลงนามในสนธิสญ
ั ญาฉบับใหม่กบั สมเด็จพระเพทราชาซึงได้ เน้ นยําสิทธิ
ทังหมดของฮอลันดาทีมีในสยามตามทีบัญญัติไว้ ในสนธิสญ
ั ญาฉบับเดือนสิงหาคม ค.ศ.
1664 รวมไปถึง “การค้ าเสรี ” ในสยาม การผูกขาดการส่งออกหนังกวาง และสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต ยิงไปกว่านัน สนธิสญ
ั ญายังได้ ยืนยันถึงเอกสิทธิของบริ ษัทในการส่งออก
ดีบกุ ทีซือจากนครศรี ธรรมราช เมืองท่าทางใต้ ของสยาม ซึงมีผลตังแต่ ค.ศ. 16713 เนือหา
ส่วนใหญ่ของสาส์นฉบับนีคือประเด็นเกียวกับการพิจารณารื อฟื นสนธิสญ
ั ญาฉบับปี 1688
1

Richard D. Cushman (tr.) and David K. Wyatt (ed.), The Royal Chronicles of Ayutthaya.
Bangkok: The Siam Society, 2000, pp. 300-301.
2
Nationaal Archief, Den Haag. VOC 1691, fols. 61-72, “Relaas van ‘t voorgevallene bij de
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c.1703-1704. โปรดดู Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at theCourt
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pp.173-176.
3
George VinalSmith,The Dutch in Seventeenth-Century Thailand. De Kalb: Northern Illinois
University, 1977, p. 45; Hanten Brummelhuis, Merchant, Courtier and Diplomat: A History
of the Contacts between the Netherlands and Thailand. Lochem-Gent: DeTijdstroom,
1987, pp. 40-41.

2

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าเสือครองราชย์ ค.ศ. 17031709) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์น
ตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703

ในช่วงการผลัดเปลียนรัชกาล ฮอลันดาหวังจะกําหนดข้ อตกลงทางการค้ าให้ รัดกุมขึน แต่
ราชสํานักสยามยังยืนกรานตามเงือนไขในสนธิสญ
ั ญาฉบับโดยการอนุมตั ขิ องเสนาบดีพระ
คลัง
ความไม่พอใจในการค้ าและสถานภาพในราชอาณาจักรสยามของฮอลันดาเริมมีขนไม่
ึ
นานหลัง ค.ศ. 1688 และเพิมขึนจนถึงทีสุดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าเสือ ช่วงเวลาเดียวกับ
ทีสาส์นฉบับนีได้ เขียนขึน

ภาพประกอบที 2 ภาพขุนนางสยาม

ปั ญหาหลักของวีโอซีในสยามเกียวข้ องกับเรื องการค้ าไม้ ฝาง ดีบกุ และสิงทอ รวมไปถึง
ความแคลงใจของสมเด็จพระเจ้ าเสือต่อฮอลันดา ในปี 1705 คิเดโยน ตันต์ (Gideon Tant)
ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าในกรุงศรี อยุธยาในปี 1699-1703 ได้ วิเคราะห์ถึง
อุปสรรคทางการค้ าของบริ ษัทไว้ อย่างถีถ้ วน4 แม้ สนธิสญ
ั ญาจะอนุญาตให้ ฮอลันดา
“ค้ าขายได้ อย่างเสรี ” ภายในราชอาณาจักรสยาม แต่ฮอลันดากลับถูกห้ ามไม่ให้ ซือสินค้ า
บางประเภทจากบรรดาพ่อค้ าเอกชน ฮอลันดาจึงจําต้ องซือไม้ ฝางซึงเป็ นสินค้ าสําคัญทีสุด
สําหรับการค้ าของวีโอซีในสยามจากคลังสินค้ าหลวงในราคาสูง
ในเรื องของเอกสิทธิการส่งออกดีบกุ จากนครศรี ธรรมราชทีวีโอซีควรจะได้ รับ ตันต์
ค้ นพบด้ วยความตกตะลึงว่า เนือหาทีคลาดเคลือนในสนธิสญ
ั ญาปี 1688 ทําให้ ฮอลันดา
ได้ รับดีบกุ เป็ นจํานวนน้ อยกว่าทีคาดไว้ อย่างมาก ดีบกุ จํานวนมากจะตกเป็ นของพระเจ้ า
กรุงสยามแทน กรณีนีมีเหตุมาจากในสนธิสญ
ั ญาฉบับภาษาดัตช์ระบุไว้ ว่าวีโอซีได้ รับ
อนุญาตให้ ส่งออกดีบกุ ในนครศรี ธรรมราชได้ ทงหมด
ั
เว้ นแต่เมือพระเจ้ ากรุงสยามมีพระ
4

NA, VOC 1711, fols.1-20, “Berigt” on the Company’s trade in Siam by Gideon Tant, 20
March 1705.
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ราชประสงค์จะนําไปใช้ ตามพระราชอัธยาศัย ในขณะทีสนธิสญ
ั ญาฉบับภาษาสยามระบุไว้
ว่า “ดีบกุ ทังหมด” ในนครศรี ธรรมราช “เป็ นของพระเจ้ ากรุงสยามและจะซือขาย
แลกเปลียนได้ โดยข้ าราชสํานักเท่านัน”5 ความเข้ าใจผิดนีน่าจะเกิดจากความไม่ชดั เจนใน
สนธิสญ
ั ญาทีไม่ได้ ระบุว่าพระเจ้ ากรุงสยามทรงมีสิทธิในการครอบครองดีบกุ จาก
นครศรี ธรรมราชในฐานะส่วยเท่านัน
ฮอลันดามักจะจัดหาสิงทอจากอินเดียมาขายในสยามอยู่เสมอ โดยมากเป็ นผ้ าฝ้าย
พิมพ์ลายหรื อ “เขียนลาย” จากชายฝั งโคโรมันเดล เบงกอลและกุจราช อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเรื อรังของการค้ าสิงทอในสยามคือพระเจ้ ากรุงสยามประสงค์จะกําหนดราคาสินค้ า
ทีจะซือทุกชินด้ วยพระองค์เอง รวมไปถึงผ้ าจากวีโอซีก็รับซือในราคาตํากว่าทีฮอลันดาจ่าย
ให้ แก่อินเดีย ผ้ าทีจําหน่ายไม่ออกจะถูกครอบครองโดยพระเจ้ ากรุงสยาม เสมือนว่าราช
สํานักเป็ นผู้มีเอกสิทธิในการค้ า6
เสนาบดีพระคลังขอร้ องให้ ปัตตาเวียแต่งตังหัวหน้ าสถานีการค้ าคนใหม่ทีเหมาะสม
แทนคิเดโยนตันต์ เนืองจากนายตันต์มีภาพลักษณ์เป็ น “ผู้เป็ นภัยต่อครรลองแห่งมิตรภาพ
และขนบจารี ตเก่าแก่” เสนาบดีพระคลังไม่พอใจทีหัวหน้ าสถานีการค้ าพยายามขอเข้ าเฝ้าฯ
พระเจ้ ากรุงสยามเพือเจรจาต่อรองให้ พระองค์รือฟื นสนธิสญ
ั ญาระหว่างฮอลันดาและ
สยาม ตรงกันข้ ามอย่างสินเชิงกับ “ยุคทอง” ของบริ ษัทการค้ าประจํากรุงศรี อยุธยาในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์ (ค.ศ.1657-1688) ซึงเจ้ าพนักงานของบริ ษัทมีตําแหน่งสถานะอยู่ใน
ราชสํานักสยาม แต่บดั นีการเข้ าเฝ้าพระเจ้ ากรุงสยามต้ องเป็ นไปตามขนบจารี ตอัน
เคร่งครัดของราชสํานัก ในสาส์นฉบับนีเจ้ าพระยาพระคลังยืนยันว่ากรณีการเข้ าเฝ้าฯที
ตันต์อ้างถึง เกิดขึนในช่วงวิกฤตการณ์ฝรังเศสรุกรานสยามเมือปลาย ค.ศ. 1688 สมเด็จ
พระเพทราชาจึงมีพระราชกระแสรับสังให้ หลวงอภัยวารี (โยอันเนิส ไกตส์ Joannes Keyts)
และหลวงวิสิทธิสาคร (ปี เตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น Pieter van den Hoorn) มาเข้ าเฝ้าฯ เพือ
หารื อเกียวกับการรื อฟื นสนธิสญ
ั ญาปี 1664 เสนาบดีพระคลังยืนกรานว่าการขอเข้ าเฝ้าฯ
เป็ นเรื องทีขัดกับราชประเพณี และการติดต่อกับพระเจ้ ากรุงสยามจําเป็ นจะต้ องดําเนินการ
ผ่านเสนาบดีพระคลัง เนือหาโดยสรุปในสาส์นได้ โจมตีความสามารถและความน่าเชือถือ
ของนายตันต์โดยแทบจะกล่าวหาว่าเขาเป็ นผู้ทจุ ริ ตการค้ า
แม้ คเิ ดโยน ตันต์จะย้ ายไปประจําทีญีปุ่ นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1703 เพือรับตําแหน่ง
หัวหน้ าสถานีการค้ าประจําเดชิมา และนายอาร์ เนาต์ เกลอร์ (ArnoutCleur) ได้ รับแต่งตัง
ให้ มาประจําการในสยามแทน แต่ความไม่ลงรอยระหว่างฮอลันดาและราชสํานักกลับยิงทวี
ความรุนแรงขึนจากข้ อขัดแย้ งในพิธีการและระเบียบประเพณีของสยามจนนําไปสู่การปิ ด
สถานีการค้ าในสยาม อีกครังหนึงทีพิธีการได้ กลายเป็ นหัวใจหลักของความขัดแย้ ง
อุบตั กิ ารณ์ทางการทูตในปี 1705 เกิดขึนเมือ โยอัน ฟั น แฟ็ ลเซ็น (Joan van Velsen)
5
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ข้ าหลวงชาวฮอลันดาถูกราชสํานักของสมเด็จพระเจ้ าเสือสบประมาท ราชสํานักสยามได้
ประณามข้ าหลวงใหญ่ว่าไม่ได้ ตอบพระราชสาส์นจากพระเจ้ ากรุงสยามฉบับก่อน และ
สมเด็จพระเจ้ าเสือทรงแสดงความไม่พอพระราชหฤทัยอย่างโจ่งแจ้ ง ฟั น แฟ็ ลเซ็นถูกข่ม
ขวัญ ข้ อเรี ยกร้ องทุกประการของเขาถูกปฏิเสธและไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าเฝ้าฯพระเจ้ ากรุง
สยามแม้ แต่ม้า 2 ตัว บรรณาการจากปั ตตาเวียทีฟั น แฟ็ ลเซ็นนํามาถวายก็ถูกกักไว้ ในวัง
หลวงเป็ นเวลา 10 วัน และถูกส่งกลับไปให้ ฮอลันดาในสภาพน่าสังเวช วีโอซีจงึ ไม่มี
ทางเลือกมากนัก เว้ นแต่ออกไปจากกรุงศรี อยุธยาเสีย กระนันก็ไม่ใช่การถอนตัวอย่าง
สมบูรณ์ ยังมีเจ้ าหน้ าทีนายหนึงประจําอยูใ่ นสถานีการค้ าและอีกนายหนึงได้ รับคําสังให้
ดูแลโกดังสินค้ า “อัมสเตอร์ ดมั ”ซึงตังอยูบ่ ริเวณปากแม่นําเจ้ าพระยา7
ในสาส์นฉบับนี เสนาบดีพระคลังได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ ากรุงสยาม
และ “เจ้ าชายแห่งออเรนจ์” มากกว่าหนึงครัง นีมิใช่เพียงธรรมเนียมทีฝ่ ายสยามปฏิบตั กิ นั
โดยสามัญ ราชสํานักอยุธยามักให้ ความสําคัญแก่การเจรจาหรื อการติดต่อโดยตรงกับ
เจ้ าชายแห่งออเรนจ์ (“กษัตริ ย์แห่งฮอลันดา”) โดยไม่เข้ าใจว่า “สาธารณรัฐดัตช์” คืออะไร
เพือจะไม่ให้ กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของประมุขทังสองฝ่ าย ฮอลันดาคล้ ายจะมี
มโนทัศน์ทีต่างออกไป กระนันก็ตาม อยุธยายังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ
ปั ตตาเวียอย่างต่อเนือง เนืองจากข้ าหลวงใหญ่เปรี ยบเสมือนผู้ปกครองทีมีสิทธิเป็ นเอกเทศ
และยังเป็ นตัวแทนของธุรกิจการค้ าของบริ ษัทอินเดียตะวันออกในเอเชียด้ วย8
เช่นเดียวกับราชสํานักของสมเด็จพระเพทราชา ราชสํานักของสมเด็จพระเจ้ าเสือมอง
บริ ษัทอินเดียตะวันออกในฐานะผู้จดั จําหน่ายสินค้ ามีราคา (โดยเฉพาะสิงทอจากอินเดีย)
เป็ นผู้รับซือสินค้ าจากคลังสินค้ าหลวง และเป็ นผู้สนองพระราชประสงค์ของพระเจ้ ากรุง
สยามในการเสาะแสวงหาม้ าชวาพันธุ์ดี ดังนันไม่วา่ สมเด็จพระเจ้ าเสือจะทรงเบือหน่าย
เหล่าพ่อค้ ายุโรปปานใด หรื อไม่ว่าการค้ าจีนจะส่งอิทธิพลต่อราชสํานักสยามสักแค่ไหน ก็
จะยังมีพืนทีในกรุงศรี อยุธยาให้ วีโอซีจบั จองดําเนินการค้ าได้ อยูเ่ สมอ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดจู ะยังไม่ชดั เจนนักสําหรับฝ่ ายฮอลันดา ความกระอัก
กระอ่วนใจไม่สินสุดของวีโอซีในช่วงครึงศตวรรษสุดท้ ายทีบริษัทค้ าขายอยูใ่ นอยุธยา คือ
ความไม่แน่ใจว่าควรจะละทิงสถานีการค้ าเจ้ าปัญหานีหรื อควรจะดําเนินการต่อไป
ท่ามกลางผลประโยชน์ทีร่ อยหรอลงทุกที9 การปิ ดสถานีการค้ าในสยามเมือปี 1705-1706
เป็ นไปโดยชัวคราวเท่านัน ในเดือนมิถนุ ายน ค.ศ. 1706 นายเกลอร์ หวั หน้ าสถานีการค้ าได้
เดินทางมายังสถานีการค้ าทีตังอยูร่ ิ มนํา ห่างออกไปจากกําแพงเมืองอยุธยาเพียงไม่ไกล
กลับมาดําเนินการค้ าทีเฉือยแฉะและกวนอารมณ์ต่อไป
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Bhawan, Dutch East India Company Merchants, pp. 177-178.
Bhawan, Dutch East India Company Merchants, pp. 29-33.
9
Bhawan, Dutch East India Company Merchants, p. 179.
8
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 19 FEBRUARI 1704
[fol. 85] Translaat Maleytse missive van den presenten berckelang ofte rijxbestierder tot Siam
aan Haar Edele de Hooge Regeringe tot Batavia geschreven.
Desen briev komt van den sjapia berkalang aan Willem van Outhoorn gouverneur generaal
en de raden van India die wegens d’E. Compagnie het bestier der zaken mitsgaders de
regeringe door [fol. 86] geheel India sijn toebetrouwt, hebbende den gouverneur generaal
die verstandig is door sijn opregte handelinge de weg van onderlingen vrundschap en
goede overeenkomste met het Siamse rijck en den Prince van Orangie mitsgaders de
Compagnie verbetert, soo datter tegenwoordig niet het minste verschil en is, sijnde alle’s
Compagnies saaken door gheheel het Siamse rijck vast ende bestendig in allen deelen
sonder dat er eenig verandering ontstaan is.Want ick mij ten hoogsten bekommert om met
den gouverneur generaal in eendragt te leven en alles in toecomende in beter toestant te
brengen.Mijn genadige vorst en heere Somdat Bormat Boesti Prapoudi Tsjouw Dzjouhou
heeft aan mijn gelast om de weg van goede overeenkomste met de Prince van Orangie te
bevestigen en heeft Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt seer gunstig van den gouverneur
generaal gesprooken en gelast om alle’s Compagnies zaaken te begunstigen en te
verbeteren met deselve meerder voordeel te bewijsen als voorheen bewesen is, ende dat
met dubbelde winste.
Het opperhooft heeft op dynsdag den 6 van de 3 maand van het paardejaar aan mijn
gesonden Lowang Tronpanet, en laten versoecken om ten hove te mogen komen, eerder
een briev van mij na Batavia afging, want dat ten tijde van Lowang Apywaree en Lowang
Witsit Sakoen, sijlieden versogt hadde om voor den coninck te mogen verschijnen en haar
die gunste door Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt toegestaan was, alles volgens het
verbond in den beginne gemaakt, dat hij sijn tegenwoordige mayesteyt oock om deselve
gunste voor den gouverneur generaal soude versoecken en dat het verbondschrift mogte
vernieuwt en bekragtig werden. Ick hebbe dit aan Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt
bekent gemaakt, die daarop sijn gunste en genegentheyt aan den gouverneur generaal en
rade van India heeft gelieven te bethonen, gebiedende aan mij om te doen hetgene de oude
contracten quamen te melden, waarop ick aan Lowang Tronpanet belasten om aan den
capitain te seggen dat hij het verbondschrift in de logie en onder den capitain berustende
was, soude bij mij brengen, dat ick dan het contract soude vernieuwen en agter
aanschrijven, gelijck als Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt belast hadde volgens het
versoeck van den capitain aan mijn gedaan. Het opperhooft sond den tolck Lowang
Trongpanet weder en liet seggen dat hij het schriftelijck contract niet konden senden off
medebrengen omdat te vernieuwen ten ware Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt hem
gelieven te begenadigen om voor hem te mogen verschijnen, gelijck ten tijden van Lowang
Apia Waree en Lowang Witsit Sacoen geschiet was opdat dan personelijck soude konnen
horen wat gunste de Compagnie toegestaan wierden, waarop ick tegens het opperhooft liet
seggen, dat sulx tegens de gewoonte is en dat in het slangejaar ten tijden van Lowang Apia
Waree en Lowang Witsit Sakoen, sijlieden versogt hadden dat het contract soude
beschreven en agteraan mogt gestelt werden, welck door Sijn Hoog Aansienelijcke
Mayesteyt geordineert wierden dat Lowang Apia Waree, Willem Keis en Lowang Witsit
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Sakoen, Pieter van den Hoorn, daarna voor Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt sijn
verscheenen omdat te dier tijd de France seer veel quaad deden in de negorij off landen van
Ambongian Boery door welcke gelegentheyt haar E. Edelens ter audiëntie bij Sijn Hoog
Aansienelijcke Mayesteyt toegelaten sijn en alsdoen het verbond vernieuwt ende
beschreven2 is geworden, hebbende ick noyt gesien hetgene den capitain voorgeeft, want
sulx tegens de gewoonte comt te strijden. Ick hebbe op het alderonderdanigste aan Sijn
Hoog Aansienelijcke Mayesteyt die mijn heer nu geworden is, versogt dat hij den capitain
dog beliefde te begunstigen, om hem ter audiëntie te laten komen, dog hebbe tot nog toe
sulcx niet konnen vercrijgen. Ick hebbe gesegt dat den capitain menigmalen heel wel
gehandelt en opregtelijck den weg van vrundschap tusschen den Prince van Orangie en Sijn
Mayesteyt onderhouden heeft en dat hij wenschte om voor Sijn Mayesteyt te mogen gebragt
werden, gelijck als Lawang Apil Waree en Lawang Witsit Sakoen, begunstigt waren. Het
opperhooft heeft gesegt dat hij al mijn seggen den gouverneur generaal soude afschrijven,
waarop ick tegens hem seyde dat hij sulx wel mogt doen, en Haar Hoog Edelen
verstendigen wat Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt mij geboden hadde aan den capitain
te seggen. Op woensdag den 6e der 4 maand van het paardejaar soo quam Lawong
Trompanet en Ombon Witsit Nasa medebrengende het opperhooft en tweede persoon bij mij
in de woninge van den berkalang alwaar alle mantrys, officieren en ’sconings dienaren [fol.
87] soo Maleyers, Chinesen, Moren als Siammers bijeen vergadert waren. Den capitain
versogt aan mijn dat ick hem bij sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt soude brengen, dog ick
seyde tegens het opperhooft dat sijn versoeck tegens de manier van ’t Siamse rijck strijdig
was, dewijl te deser tijd, seyde ick, den ouden vorst overleden en van de verganckelijckheyt
tot de eeuwigheyt overgegaan was en dat nu 12 dagen lang van seer veel moeyelijckheden
was overvallen geworden om de tombe van ’t lijck met haar chieraden toe te stellen. Dog
indien den capitain eenige zake voor te stellen hadde, dat ick deselve Sijn Hoog
Aansienelijcke Mayesteyt soude voordragen, en waarom hij soo haastig was om voor Sijn
Hoog Aansienelijcke Mayesteyt ten gehoor gebragt te werden, dat den capitain het
contractschrift maar soude brengen, dat dandeselve vernieuwt, getekent en den weg van
onderlingen vrundschap met den Prince van Orangie voortaan meerder bekragtigt en sterker
gemaakt soude werden, waardoor de Compagnie meerder voordeel soude bekomen dan
voorheen.
Den capitain heeft mij daarop gelieven te seggen dat hij Sijn Hoog Aansienelijcke
Mayesteyt moest versoecken dat de Compagnie in haren handel mogt bevestigt en het
verbond als vooren vernieuwt ende verzegelt werden, seggende wijders, indien der in eenig
artikel yets gesegt of gestelt wierd, dat met het oogmerck niet overeenkomt, dat dan hij
capitain in persoon of wel de andere die in sijn plaats tot hoofden wegens de Compagnies
handel tot Siam aangestelt wierden aan wien den gouverneur generaal en raden van India
recommandeeren om in alles wel te handelen sonder verschil ofte verwerringe sulx soude
betragten, maar indien hij capitain of sijne navolgers die tot hoofden van ’s Compagnies
handel tot Siam, soo mede den gouverneur generaal en raden van India ergens tegens
quamen te misdoen en geen vergenoeging gaven, dat ick dan oock niet gehouden soude
zijn vergenoeging te geven na mijn bevatting, soo komt het seggen van den capitain seer
wel overeen met dat van Lawangapy Waree en Lowang Witsit Sakoen, en hebbe het seggen
van den capitain opgeschreven en hetselve aan Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt bekent
gemaakt. Toen heeft Praya Angkana mij geboden om het verbond te beschrijven en te
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teeckenen agtervolgens ’t verbond en contract met den Prince van Orange opgeregt en dat
op de wijse als het met Loang Apia Waree en Lowang Witsit Sakoen volgens het voorgeeven
van den capitain soude gemaakt sijn. Hierop heb ick aan den capitain belooft dat hij op den
sondag den 8e dag van de 4e maand van het paardejaar met het contractschrift bij mij
soude komen en dat men dan het verbond soude vernieuwen en tekenen, dog het
opperhooft wilde niet bij mij komen maar sond den tolck Loang Trongpanit met een geschrift
bij mij luydende als dat Kididjongtan versogt om aan sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt
bekent te maken als dat in het verbondschrift ten tijden van Pytery Dya Pytry gemaakt,
vastgestelt was dat de thin van Ligoor in het verbond mede beschreven en begreepen
soude sijn en dat Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt door Praya Angkana geboden en
geordonneert hadde dat het in ’t verbondschrift soude ingelijft werden en de Ligoorsen thin
daaronder begrepen blijven, welck voortijds oock soo geschiet is, sijnde volgens ordre het
verbondschrift getekent en door hetselve te stercker bekragtigt geworden en tegenwoordig
aan beyde de sijden verzegelt. Den capitain heeft door het senden van dit schrift aan mijn
gesonden doen blijcken dat hij tegens de manier van Lawang Apia Waree en Lowang Witsit
Sakoen komt te misdoen, volgende hij daarin sijn eygen wil, op het opperhooft segd wel dat
de Compagnie begunstig is, en om haar wharen te handelen vastgeseten waren volgens het
oude verbondschrift dat voorheen op versoeck beschreven en getekent was, maar ick segge
dit moet verstaan werden, soo lange het presente opperhooft ofte wel dengenen die hem in
sijn bedieninge komen te vervangen om ’s Compagnies zaken in het Siamse rijck te
bestieren opregt komen te handelen, maar indien den capitain en andere opperhoofden die
na hem ’s Compagnies zaken toebetrouwt werden off den gouverneur generaal en raden van
India niet wel handelen, en het verbond overtreden, dat ick dan niet gehouden ben om oock
wel te doen, dog den capitain verdraeyd dien sin der woorden en verwerp deselve.En dit sijn
geen nieuwe woorden in desen tijd versonnen, maar voorheen ten tijden van Lawang Apy
Waree en Lowang Witsit Sakoen gestelt geworden, welcke manier nu nog gevolgd werd, dog
het [fol. 88] opperhooft volgt sijn eygen wil en meend de goede sin tot sijn voordeel, en dat
hem tegen is laat hij blijven. Ick hebbe het verbond willen beschrijven maar hetselve niet
connen verkrijgen, welck ick aan Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt hebben moeten bekent
maken, waarop Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt heeft gelieven te gebieden, indien men
het verbondschrift niet wilde laten opmaken en beschrijven op de wijse als door Lawang
Apia Waree en Lowang Witsit Sakoen geschiet was, daar het den capitain versogt heeft, sal
dat als een misdaat die den capitain opnieuw begaat aangemerkt moeten werden, strijdig
tegens de manier in het doen van Lawang Apia Waree en Lawang Witsit Sakoen, willende
den capitain alleen dat tot sijn voordeel is wel beschreven en ondertekent hebben, welck niet
wesen kan, waarop g’ordineert wierd aan den capitain nog eenmaal te vragen wat hij van
meyning is, en indien hij het verbond niet wil laten beschrijven, soo is aan mijn gelast om aan
den gouverneur generaal en raden van India te schrijven om een ander opperhooft die
verstandiger is na herwaarts te senden, die genegen is om de weg van onderlinge
vrindschap met de Prince van Orange gemaakt te onderhouden. Ick ben genegen geweest
om het verbondschrift te vernieuwen en te onderteeckenen, waardoor de Compagnie
meerder voordeel als voorheen soude konnen verkrijgen, dog het opperhooft heeft Lowang
Trongpanit aan mij gesonden en laten seggen dat hij een briev aan den gouverneur generaal
tot Batavia hadde afgesonden, en dat verhoopte dat er een ander capitain die meerder
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verstant hadde om den dienst van de Compagnie te connen behertigen soude gesonden
werden en hij weder na Batavia hoopte te keeren.
Den capitain die ’s Compagnies zaken op Ligoor waargenomen en nu alhier tot Siam
alles bestiert heeft, heeft seer veel misdaan in vergelijckinge van de andere opperhoofden
die voorheen hier geresideert hebben, doende hij veel saken na eygene meninge en
sinnelijckhede dat tegens den weg van onderlinge vrindschap komt te strijden, handelende
hij dwaaselijck met in sijn negotie meerder winst te willen nemen waardoor de Compagnie
schaden comt te lijden, hebbende den capitain geen beleyd van saaken. Want als den
gouverneur generaal cleden en andere rariteyten off wharen oversenden om te vercoopen,
soo rekent den capitain op de cleden en coopmanschappen die hij aan de thresoriers
verhandelen wil eerst eygene winst, nemende den prijs veel hoger, soodat hij seer veel komt
te misdoen tegens ’tgene de manier van handelinge der vorige capitainen is die met de
schatmeesters hebben genegotieert tot groot voordeel. Wanneer ick den prijs der cleden, en
andere soorten van coopmanschappen die de capitains in vorige tijden tegens de prijs van
de tegenwoordigen capitain vergelijckt, soo is de prijs nu veel meer als voorheen, en
wanneer ick de monsters met de cleden vergelijck en besiet, soo weet het opperhooft niets
te seggen en daarom ben ick van gevoelen dat de capitain liegt en de schult ten onregte op
den gouverneur generaal legt als hij segt dat deselve soude geordineert hebben voor wat
prijs de goederen moeten verkogt werden.En wanneer den prijs geboden wert volgens de
waarde als voorheen geaccordeert was, soo heeft den capitain daar geen behagen in, maar
wil de goederen verkoopen sooals hij komt te eyssen, seggende dat die veel hoger van prijs
sijn als de prijs der goederen van andere handelaars die tot Siam komen negotieeren. Ick
hebbe verboden dat de woorden van den capitain gelooft werden, die soo vast op den
hogen prijs blijft staan, want ick niet anders kan bevroeden, dan dat een capitain sijn
leugenen op Haar Hoog Edele schrijft, konnende het niet wesen dat deselve sulx soude
geboden hebben maar wel dat U Edele Hoog Agtbare gebieden dat het opperhooft de
waren op ’t bieden van de gewoonelijcke prijs den coop met de tresoriers soude sluyten.
Het opperhooft komt alle jaren te misdoen tegens de weg van onderlinge vrundschap
dewijl hem verstant ontbreeckt, willende de goederen dierder verkopen en de winst voor
hemselven houden, welck niet opregt gehandelt is, strijdende tegens de weg van onderlinge
vrundschap tot nadeel van de Compagnie. Den capitain heeft geen overleg off beleyd en
daardoor begaat hij meerder misslagen als de vorige capitainen die voordesen in den dienst
van de Compagnie alhier geresideert hebben.Soo het opperhooft hier nog langer de de
zaken van de Compagnie sal blijven waarnemen sal hij geen vernoeginge geven en den weg
van vrundschap niet onderhouden, waardoor hij de Compagnie seer veel schaden sal
toebrengen, hebbende hij menigmalen misdaan gelijck als veelmalen gerepeteert is, en het
nu nog maal aan de gouverneur generaal come te verstendigen alsdat den capitain de prijs
der goederen soo hoog blijft houden opdat sulx aan hem mag verboden en het verschil niet
langer uytgereckt werd.
Wanneer Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt was komen te overlijden, sijnde geweest op
saterdag den 10e dag [fol. 89] van de 3e maand in ’t paardejaar, heb ick den capitain laten
versoecken om op het spoedigste daarover na Batavia te schrijven en den schipper van ’t
schip aan te pressen om ten eerste te zeylen eer de moessoun verloopen soude sijn, waarop
het opperhooft aan mijn versogt dat het contract mogte vernieuwt ende getekent werden
volgens ouder gewoonte, ’twelck ick op dien dag oock aan Sijn Hoog Aansienelijcke
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Mayesteyt hebbe bekent gemaakt, die daarop gebeden heeft dat ick het verbondschrift
soude laten opmaken en tekenen gelijck van outsher gebruyckelijck geweest is, bevelende
wijders dat den schipper van ’t schip met den eersten en sonder vertoeven soude vertrecken
na Batavia eer de mousson verliep, den capitain niet volvoert maar leugenen tot
verschoninge gebruyckt om sigselvs los te maken en te bevrijden, voorgevende dat ick al te
lang, tot de mousson gedaan was, hadde gewagt. Alle de cooplieden, soo Chinesen,
Siammers en Pegunesen, die de huyden van hertebeeste en ossen aan den capitain komen
vercoopen, waardoor de Compagnie winste geniet, die sijn aan mij comen klagen dat sij in
vorige tijden de vellen aan den capitain in ’t packhuys leverden met een vaste prijs, sijnde
onderscheyden in driederley soorten. En wanneer de vellen ontfangen waren, soo wiert
daarvoor de waarde aan silvergelt gegeven en dat sonder verschil.En dan wierd aan de
handelaars van buyten de prijs der vellen voldaan en de persoonen welcke veel huyden
opcogten en in de packhuysen leverden, aan denselven wierd een catty silver gegeven, dog
die weynig huyden aanbragten, aan die wierd 15 ½ thayl, oock wel 10 thayl gegeven, sijnde
dit alhier de gewoonte geweest.Dog den capitain die in 4 jaren ’s Compagnies zaken alhier
waargenomen heeft, heeft dese gewoonte maar een jaar onderhouden.Daarna heeft hij haar
niets gegeven, nog de gestelde prijs der huyden gehouden, schietende bovendien nog de
huyden van de wijfjens uyt, schoon die niet gebroken sijn, hetwelck tot schaden der
vercoopers van de vellen streckt en het haar seer beswaart ’twelck door geen van de vorige
opperhoofden die wegens de Compagnie alhier gelegen hebben oyt geschiet nog gedaan
is. Maar het tegenwoordige opperhooft is een persoon die sig geheel tegens de weg van
onderlinge vrindschap en het out gebruyck in veel deelen misgaat.
Ick hebbe aan de handelaars van huyden, soo Chinesen, Siammers en Pegunesen gelast
dat sijlieden de vellen aan den capitain in ’t packhuys soude brengen, seggende het
opperhoot is ’t alleen die tegens den weg van vrindschap misdoet.Maar de vorige capitains
en den gouverneur generaal en raden van India hebben altijd heel wel met het Siamse rijck
gehandelt en aan de cooplieden jaarlijx gegeven, gelijck als het de gewoonte was. Ick kan
alles niet seggen wat dat die luyden wel aan mij geclaagd hebben. Indien den gouverneur
generaal en raden van India sulx in toecomende niet voorkomen, soo sal het met de negotie
niet wel konnen gaan en de voordelen verandert werden. Want soo konnen Haar Hoog Edele
haar oogmerck niet bereycken maar schaden komen te lijden en geen voordeel nog winsten
hebben, dewijl hierdoor de weg van onderlinge vrundschap met de Prince van Orangie niet
opregtelijck gehouden werd.Ick moet bekent maken alsdat den tegenwoordigen capitain soo
hij nog langer in Siam blijft om ’s Compagnies zaken te derigeeren, dat hij de weg van
opregte vrindschap door sijn menigvuldige misslagen geheel bederven sal, dewijl hij niet wil
doen dat de gewoonte van Siam is. En so de Compagnie niet wel handelt sal het tot de
schaden van deselve sijn waardoor alle de voordeelen sullen ophouden die de Compagnie
soo menigvuldig geniet. En daarom gelieven Haar Hoog Edele liever een ander opperhooft
te maken om’s Compagnies handel alhier te drijven. Indien deselve verstandig is en den weg
van onderlinge vrundschap tusschen ons en den Prince van Orangie met onsen vriend de
Compagnie komt te onderhouden volgens de gewoonte van ’t Siamse rijck, soo sullen alle’s
Compagnies zaken met veel meer winst en voordeel voorgeset werden als voordesen oyt
geschiet is, en voortaan veel, ja dubbelde winst genieten.
Eyndelijck alle hetgene van stuck tot stuck gemelt staat sal strecken tot bekragtinge van
de weg van onderlinge vrundschap tusschen Sijn Hoog Aansienelijcke Mayesteyt Probat
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Somdat Boesitprapoudi Tsjouw [fol. 90] Dzouhou mijn genadige vorst en heere welcker
suyvere en opregte vrindschap tot in eeuwigheyt sal duuren indien der in de toecomende
geen misslagen strijdig tegens het verbondschrift ende de gewoonte van’t Siamse rijck
begaan werden. Den gouverneur generaal en raden van India gelieven te overwegen ende
te besorgen dat alles na waarheyt en in opregtigheyt geschieden.
Geschreven op dynsdag in de vierde maand van’t paardejaar.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 27 AUGUSTUS
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan Somdet Phrachao Seua of Siam, 27
Augustus 1703.
[fol. 352] Uit de brief die ’s Compagnies residenten in Siam met de recent van daar
gearriveerde schepen aan de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hebben
geschreven, hebben zij met uitnemende vreugde gelezen hoe het God de Heere belieft had
de vorige koning uit deze wereld te halen, en dat de kroon van het Siamse rijk weer op het
hoofd van zijne tegenwoordige Majesteit gekomen was door een wettige erfenis en
successie.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië betuigen hierover hun bijzondere
blijdschap en wensen Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit in zijn rijk en met zijn regering alle
heil en voorspoed van de hemel toe, opdat Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit zijn koninkrijk
dagelijks meer en meer mag zien bloeien en bevestigd worden, zowel tot meerdere luister en
glorie van Zijne Majesteit als tot welstand van zijn onderdanen. En ook van de Compagnie
die als een oprechte en trouwe bondgenoot van het Siamse rijk gedurende zovele jaren haar
handel daar heeft gedreven. Gelijk Zijne Majesteit zich kan verzekerd zijn van de oprechte
intentie en vredelievendheid van de Hollandse natie, evenzo willen de Gouverneur-Generaal
en de Raden van Indië ook aan de gunst en toegenegenheid van Zijn Hoog Aanzienelijke
Majesteit ten aanzien van de Compagnie niet in het minst twijfelen. Wij verwachten van zijn
goedheid dat het Zijne Majesteit zal gelieven (indien dit al niet geschiet is) de aloude
contracten en privilegieën te vernieuwen die tussen het Siamse rijk en de E. Compagnie
voorheen zijn gemaakt.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië maken verder aan Zijn Hoog
Aanzienelijke Majesteit bekend dat zij in plaats van het gewezen opperhoofd Gideon Tant,
die in dienst van de Compagnie naar Japan is vertrokken, weder tot opperhoofd in Siam
hebben aangesteld de gewezen secunde Aarnout Cleur .
Eindelijk gaan nevens deze [brief] tot een bewijs van de oprechte genegenheid en
bereidwilligheid die de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië aan haar dienst
toedragen deze volgende geschenken, in de hoop dat deze Zijne Hoog Aanzienlijke
Majesteit niet onaangenaam zullen zijn, bestaande in:
5
5
x
x
x
600
100

stuks karmozijnen stoffen purper
stuks dito dito violet
stuks dito dito rood
stuks dito dito kaneelkleurig
lakenras schaar purper
stuks sompacken
stuks sanen
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40
10
112
x
6
6
6
6
40
x
375
50
15
10
6
10
24
x
x
x

stuks gouden Perzische stoffen
stuks gouden taatsen
stuks diverse glaswerken
stuks kassen rozenwater
stuks gouden potloodpennetjes
stuks zilveren dito
stuks tfilagrine instrument kokertjes
stuks schildpadshoornen kokertjes
stuks diverse brillen met gouden, zilvere en ivoren randen
stuks geëmailleerde verrekijker met een gouden bus
lb nagelen
lb foelie dito
lb notemuskaat dito
lb kaneel dito
stuks fijne karabijnen
stuks gewone dito
stuks kaliber musketten
vergulde snaphanen
dito karabijnen
donderbussen met kopere lopen

Geschreven in het Kasteel Batavia op het eiland Groot Java in het koningkrijk Jaccatra op 27
augustus 1703, de Gouverneur-Generaal van Nederlands India, Willem vanOuthoorn.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1704
สาส์นจากเจ้ าพระยาพระคลังถึงท่านข้ าหลวงใหญ่ วิลเลิม เอาต์โฮร์ น (Willem Outhoorn)
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ผู้ซงบริ
ึ ษัทอันทรงเกี ยรติไว้ วางใจให้ ดแู ล
ธุรกิจการค้ าและปกครองดินแดนทังหลายในอินเดียตะวันออก ด้ วยความซือตรงในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที ท่านข้ าหลวงใหญ่ผ้ ทู รงปั ญญาได้ เจริ ญวิถีแห่งมิตรภาพและสัมพันธไมตรี
ระหว่างราชอาณาจักรสยามและเจ้ าชายแห่งออเรนจ์กับบริ ษัท(อินเดียตะวันออก) ดังนันใน
เวลานีจึงไร้ ความบาดหมางหรื อความขัดแย้ ง สถานะทางธุรกิจของบริ ษัททัวทัง
ราชอาณาจักรสยามจึงยังคงเสถียรภาพปราศจากอุปสรรคหรื อความไม่แน่นอนใด ๆ ทังนี
ด้ วยเหตุทีข้ าพเจ้ าได้ เพียรธํารงความสมานฉันท์กบั ท่านข้ าหลวงใหญ่เพือจะได้ แน่ใจว่า
สถานการณ์ทกุ อย่างในภายภาคหน้ าจะดีขนกว่
ึ าปัจจุบนั สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยู่
หัวมีพระราชโองการให้ ข้าพเจ้ ายืนหยัดในครรลองแห่งเจตนารมณ์อนั ประเสริ ฐทีมีแก่
เจ้ าชายแห่งออเรนจ์ พระองค์ทรงชืนชมเห็นพ้ องกับท่านข้ าหลวงใหญ่และโปรดเกล้ าฯให้
ฟื นฟูส่งเสริมพาณิชยกรรมของบริษัท เพือประโยชน์ของทังสองฝ่ ายจะได้ เพิมพูนขึนเป็ น
เท่าทวีคณ
ู
เมือวันอังคารที 6 เดือน 3 ปี มะเมีย หัวหน้ าสถานีการค้ าได้ ส่งหลวงทรงพานิช10 มาพบ
ข้ าพเจ้ าเพือแจ้ งว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าปรารถนาจะเข้ ามาในราชสํานักก่อนทีสาส์นของ
ข้ าพเจ้ าจะส่งไปถึงปั ตตาเวีย เนืองจากเมือสมัยทีหลวงอภัยวารี 11 และหลวงวิสิทธิสาคร12
ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ า ต่างได้ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้ าเฝ้าฯ ครังนัน
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั 13พระราชทานพระราชานุญาตตามสนธิสญ
ั ญาทีได้ ลงมติไว้ แต่
แรกเริ ม ในนามของข้ าหลวงใหญ่ หัวหน้ าสถานีการค้ าจึงปรารถนาจะขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสเช่นนีจากสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั เช่นกัน เพือจะได้ กราบทูลให้ ทรง
พิจารณารื อฟื นสนธิสญ
ั ญาอีกครัง
ข้ าพเจ้ าได้ กราบทูลเรื องนีให้ สมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยูห่ วั ทรงทราบ
พระองค์จงึ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานพระราชานุเคราะห์และพระราชไมตรี แก่
ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชีย และรับสังให้ ข้าพเจ้ ายึดมันปฏิบตั ิ
ตามสนธิสญ
ั ญาทีได้ กระทําไว้ ร่วมกัน ครันแล้ วข้ าพเจ้ าจึงได้ มอบหมายให้ หลวงทรงพานิช
10

เป็ นล่ามทีราชสํานักอยุธยาได้ รับมอบหมายให้ ประจําอยูก่ บั วีโอซี
หลวงอภัยวารี เป็ นยศและราชทินนามสําหรับหัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีในอยุธยา ในกรณีนีคือ โย
อันเนิส ไกตส์ (Joannes Keijts)
12
หลวงวิสิทธิ หรื อ วิเศษสาคร เป็ นยศและราชทินนามสําหรับหัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีในอยุธยา ใน
กรณีนีคือ ปี เตอร์ ฟั น แด็น โฮร์ น (Pieter van den Hoorn)
13
สมเด็จพระเพทราชา
11
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แจ้ งหัวหน้ าสถานีการค้ าให้ นําสนธิสญ
ั ญาทีเก็บรักษาไว้ ในสถานีการค้ ามามอบแก่ข้าพเจ้ า
เพือข้ าพเจ้ าจะได้ แก้ ไขสนธิสญ
ั ญาและลงนามให้ เรี ยบร้ อยตามพระราชโองการ ดังที
หัวหน้ าสถานีการค้ าได้ ร้องขอ
ต่อมาหัวหน้ าสถานีการค้ าจึงส่งหลวงทรงพานิชกลับมาแจ้ งแก่ข้าพเจ้ าว่าเขาไม่อาจส่ง
ร่างสนธิสญ
ั ญา หรื อนําสนธิสญ
ั ญามาให้ ชําระได้ เว้ นแต่สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้ าฯให้ เข้ าเฝ้าฯ เช่นในสมัยของหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาคร เพือเขา
จะได้ รับทราบด้ วยตนเองว่าบริ ษัทจะได้ รับสิทธิประโยชน์อนั ใดบ้ าง ดังนันข้ าพเจ้ าจึงได้ แจ้ ง
แก่หวั หน้ าสถานีการค้ าว่าการกระทําเช่นนันขัดกับจารี ตธรรมเนียมของสยาม ในปี มะเส็ง
เมือครังทีหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาครเห็นว่าควรจะมีการรื อฟื นและลงนามใน
สนธิสญ
ั ญา สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (สมเด็จพระเพทราชา) โปรดเกล้ าฯให้ หลวงอภัยวารี
วิลเลิม ไกส์ (Willem Keis)14 หลวงวิสิทธิสาคร และ ปี เตอร์ ฟั น เด็น โฮร์ น (Pieter van den
Hoorn)15 เข้ าเฝ้าฯ เนืองจากเป็ นช่วงเวลาทีฝรังเศสกระจายกําลังรุกเข้ าโจมตีเมืองต่าง ๆ
ในเขตเนเกอรี (Negeri) หรื อ “อัมโบเงียน บูร์” (“Ambongian Boery”) ในโอกาสนันทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯให้ เข้ าเฝ้าฯเป็ นการส่วนพระองค์และทรงเห็นชอบให้ รือฟื นและลง
นามในสนธิสญ
ั ญาคําขอดังทีหัวหน้ าสถานีการค้ าเรี ยกร้ องนี ข้ าพเจ้ ามิเคยได้ สดับมาก่อน
เนืองจากเป็ นวิถีทีขัดกับจารี ตประเพณี ข้ าพเจ้ าได้ กราบทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต
จากสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าเข้ าเฝ้าฯ แต่พระองค์ไม่ทรงอนุญาต
ข้ าพเจ้ ากราบทูลว่าในหลายคราหัวหน้ าสถานีการค้ าได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความเป็ น
ธรรมทังยังยึดมันอยูใ่ นวิถีแห่งสันถวไมตรี ระหว่างเจ้ าชายแห่งออเรนจ์และสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ดังนันเขาจึงปรารถนาจะได้ เข้ าเฝ้าฯพระองค์เฉกเช่นทีหลวงอภัยวารี และ
หลวงวิสิทธิสาครได้ รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ เข้ าเฝ้าฯสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
(สมเด็จพระเพทราชา) หัวหน้ าสถานีการค้ ากล่าวว่าจะส่งสาส์นรายงานถึงท่านข้ าหลวง
ใหญ่เกียวกับเรื องทีข้ าพเจ้ าได้ ชีแจงทังหมด ข้ าพเจ้ าอนุญาต พร้ อมกันนันให้ แจ้ งท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ได้ ทราบถึงพระราชโองการในเรื องนี
วันพุธที 6 เดือน 4 ปี มะเมีย หลวงทรงพานิชและออกหมืนวิศิษฏ์ภาษา (หรื อ วิเศษ
ภาษา Ombon Witsit Nasa)16 พร้ อมด้ วยหัวหน้ าสถานีการค้ าและรองหัวหน้ าสถานีการค้ า
เดินทางมาพบข้ าพเจ้ า ณ จวนพระคลังซึงเป็ นทีชุมนุมของบรรดาเสนาบดี ข้ าราชสํานัก
และข้ าราชบริ พารในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รวมทังชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวมัวร์ และชาว
สยาม หัวหน้ าสถานีการค้ าขอร้ องให้ ข้าพเจ้ าเป็ นธุระจัดการให้ ได้ มีโอกาสเข้ าเฝ้าฯ ข้ าพเจ้ า
ได้ ชีแจงว่าจะเป็ นการละเมิดธรรมเนียมทีปฏิบตั กิ นั อยู่ เนืองจากสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
(สมเด็จพระเพทราชา) เพิงสวรรคต และ 12 วันมานี ข้ าพเจ้ ามีภารกิจมากมายในการ
14

หมายถึง โยอันเนิส ไกตส์ (Johannes Keyts) หัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีประจํากรุ งศรี อยุธยา ดํารง
ตําแหน่งปี 1685-1688.
15
หัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีประจํากรุ งศรี อยุธยา ดํารงตําแหน่งปี 1688-1691
16
ออกหมืนวิศิษฏ์ภาษาหรื อ วิเศษภาษา ทําหน้ าทีเป็ นล่าม
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เตรี ยมงานพระราชพิธีพระบรมศพ อย่างไรก็ดี หากหัวหน้ าสถานีมีเรื องด่วนประการใด
ต้ องเร่งกราบทูล ข้ าพเจ้ าจะเป็ นผู้กราบทูลให้ สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั (สมเด็จพระเจ้ าเสือ)
ทรงทราบด้ วยตนเอง และเหตุไฉนหัวหน้ าสถานีการค้ าจึงรี บร้ อนจะกราบทูลเรื องเหล่านี
ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งด้ วยว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าเพียงแต่นําร่างสนธิสญ
ั ญามามอบแก่ข้าพเจ้ า
เท่านัน การแก้ ไขและการลงนามจะดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และต่อจากนีไป
สัมพันธไมตรี กบั เจ้ าชายแห่งออเรนจ์จะแน่นแฟ้นยิงขึนและจะเอือให้ บริษัทได้ รับประโยชน์
ยิงกว่าทีเคย
จากนันหัวหน้ าสถานีการค้ าได้ กล่าวขึนว่าเขาจําเป็ นต้ องกราบทูลให้ สมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ทรงเห็นชอบในการค้ าของบริ ษัทและสนธิสญ
ั ญาทีได้ แก้ ไขและลงนามใน
อดีต ซํายังกล่าวอีกว่า หากสารัตถะในสนธิสญ
ั ญาไม่เป็ นไปตามความมุง่ หมายของเขา
เขาจะเข้ าแทรกแซงให้ เกิดการพิจารณาเปลียนแปลงหรื อมิเช่นนันจะขอให้ ท่านข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกแต่งตังผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยปราศจาก
ความขัดแย้ งสับสนมาดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าประจําสยามแทน กระนันก็ตาม
ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งว่าหากหัวหน้ าสถานีการค้ าหรื อผู้สืบทอดตําแหน่งของบริ ษัทการค้ าในสยาม
หรื อท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียก่อความขุ่นเคืองใจหรื อกระทํา
สิงไม่พงึ ปรารถนา ข้ าพเจ้ าย่อมไม่ลงั เลจะกล่าวอย่างตรงไปตรงมา สิงทีหัวหน้ าสถานี
กล่าวนันสอดคล้ องพอสมควรกับทีหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาครได้ เคยกล่าวเอาไว้
ข้ าพเจ้ าได้ บนั ทึกถ้ อยคําของหัวหน้ าสถานีไว้ และนําขึนกราบทูลสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
จากนันมีพระราชโองการให้ ข้าพเจ้ าร่างสนธิสญ
ั ญาและลงนามตามความประสงค์ของ
หัวหน้ าสถานีการค้ า ซึงส่งผลให้ สนธิสญ
ั ญาระหว่างเจ้ าชายแห่งออเรนจ์มีผลสืบไปตาม
ครรลองทีได้ บรรลุไว้ โดยหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาคร จากนันข้ าพเจ้ าได้ นดั แนะให้
หัวหน้ าสถานีการค้ านําสนธิสญ
ั ญามาให้ ข้าพเจ้ าในวันอาทิตย์ที 8 เดือน 4 ปี มะเมีย เพือ
แก้ ไขและลงนาม กระนันหัวหน้ าสถานีกลับปฏิเสธจะมาพบข้ าพเจ้ า แล้ วส่งล่ามหลวงทรง
พานิชมาพร้ อมด้ วยสาส์นแจ้ งว่าหัวหน้ าสถานี คิเดโยน ตันต์ (Gideon Tant)17 ประสงค์จะ
ให้ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงตระหนักว่าสนธิสญ
ั ญาทีบรรลุในสมัยของปี เตอร์ เดอ บิตเตอร์
18
(Pieter de Bitter) ได้ หมายรวมเอกสิทธิในการค้ าดีบกุ จากละคอนไว้ และประสงค์ให้ ทรง
รับรองเอกสิทธิในดีบกุ ทีฮอลันดาเคยได้ รับแล้ วระบุลงในสนธิสญ
ั ญาอีกครังดังทีได้ กระทํา
ในสนธิสญ
ั ญาฉบับก่อน การกระทําเช่นนีจะเป็ นการยืนยันอย่างหนักแน่นยิงขึน เรื องสิทธิ
ในดีบกุ จากละคอนจะถูกรวมไว้ ในสนธิสญ
ั ญาตอนนี นีคือสิงทีเคยดําเนินกันมาตาม
สนธิสญ
ั ญาและได้ รับการยืนยันอีกครัง และปั จจุบนั ได้ ลงนามโดยทังสองฝ่ าย
การทีหัวหน้ าสถานีการค้ าได้ แจ้ งข้ าพเจ้ ามาทางสาส์นเช่นนีแสดงว่าเขาตังใจบ่ายเบน
ออกจากวิถีของหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาคร โดยหมายจะทําตามเจตนารมณ์ของ
17
18

คิเดโยน ตันต์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าประจํากรุงศรีอยุธยาปี 1699-1703
ผู้แทนวีโอซีผ้ เู จรจาตกลงสนธิสญ
ั ญาสยาม-ฮอลันดา เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1664
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เขาเอง หัวหน้ าสถานีการค้ ากล่าวว่าบริษัทได้ รับเอกสิทธิในการค้ าขายตามสนธิสญ
ั ญาที
ได้ บรรลุไว้ แต่กาลก่อนจากความเห็นชอบของทังสองฝ่ าย แต่ข้าพเจ้ าแจ้ งว่าตราบใดที
หัวหน้ าสถานีการค้ าหรื อผู้ใดก็ตามทีดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าดําเนินกิจการใน
ราชอาณาจักรสยามปฏิบตั หิ น้ าทีด้ วยความซือสัตย์ (ทุกอย่างจะดําเนินไปด้ วยดี) อย่างไรก็
ดี หากหัวหน้ าสถานีการค้ าหรื อผู้ใดก็ตามทีได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัท หรือท่าน
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียไม่ประสงค์จะดําเนินการค้ าด้ วย
ความชอบธรรมและละเมิดสนธิสญ
ั ญา ข้ าพเจ้ าจะไม่อดทนยึดมันอยูใ่ นครรลองธรรม
เช่นกัน กระนันก็ดี หัวหน้ าสถานีการค้ าได้ บิดเบือนความหมายทีแท้ ของถ้ อยคําและยังคง
ปฏิเสธอยูด่ งั เดิม
ถ้ อยความในสนธิสญ
ั ญามิได้ ไตร่ ตรองพิจารณาขึนใหม่ในเพียงชัวขณะ หากแต่ได้
บัญญัติไว้ ตงแต่
ั สมัยของหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาครซึงเรายังคงยึดมันปฏิบตั ิกนั
อยู่ กระนัน หัวหน้ าสถานีการค้ ากลับกระทําตามอําเภอใจและอ้ างสารัตถะของสนธิสญ
ั ญา
เพือเอือประโยชน์แก่ตน ในทางกลับกัน สิงใดทีเขาไม่พอใจปรารถนาก็ปล่อยให้ ค้างคาไม่
สมบูรณ์ ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะชําระแก้ ไขสนธิสญ
ั ญาแต่ไม่อาจหาต้ นฉบับทีเก็บรักษาไว้ ใน
สถานีการค้ าได้ ซึงข้ าพเจ้ าได้ กราบทูลสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั แล้ ว พระองค์รับสังว่า ทังที
หัวหน้ าสถานีการค้ าเป็ นผู้เสนอเรี ยกร้ อง กลับไม่ยอมเตรี ยมการให้ เรี ยบร้ อยเพือจะได้ ร่าง
และลงนามสนธิสญ
ั ญาเช่นเมือครังทีหลวงอภัยวารี และหลวงวิสิทธิสาครได้ กระทํา เราจึง
ไม่อาจเห็นเป็ นอืนได้ นอกเสียจากการละเมิดธรรมเนียมซึงขัดแย้ งกับสิงทีหลวงอภัยวารี
และหลวงวิสิทธิสาครได้ เคยปฏิบตั ิ หัวหน้ าสถานีการค้ ามุง่ แต่จะบรรลุสนธิสญ
ั ญาทีเอือ
ประโยชน์ให้ แก่ตนเท่านันซึงไม่อาจกระทําได้ ในความเป็ นจริ ง ดังนันจึงขอให้ หวั หน้ าสถานี
การค้ าพิจารณาและให้ ความเห็นอีกครัง และหากว่าเขายังปฏิเสธทีจะร่างสนธิสญ
ั ญา
ข้ าพเจ้ าได้ รับบัญชาให้ แจ้ งแก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียให้ ส่ง
หัวหน้ าสถานีการค้ าผู้อืนทีมีวิจารณญาณและใฝ่ ใจจะประคองครรลองแห่งไมตรี ระหว่าง
สยามกับเจ้ าชายแห่งออเรนจ์มายังทีนี ข้ าพเจ้ าพร้ อมจะแก้ ไขและลงนามสนธิสญ
ั ญาซึงจะ
เพิมพูนประโยชน์แก่บริ ษัทยิงกว่าทีผ่านมา อย่างไรก็ดี หัวหน้ าสถานีการค้ าส่งหลวงทรง
พานิชมาเพือแจ้ งแก่ข้าพเจ้ าว่าได้ ส่งสาส์นไปยังท่านข้ าหลวงใหญ่ ณ กรุ งปั ตตาเวีย แล้ ว
เขาประสงค์จะกลับไปยังปั ตตาเวียและหวังว่าท่านข้ าหลวงใหญ่จะส่งหัวหน้ าสถานีการค้ า
คนใหม่ผ้ ทู ีเหมาะสมจะดูแลกิจการของบริ ษัทมายังทีนี
หัวหน้ าสถานีการค้ าผู้เคยประจําอยู่ทีละคอนและมาเป็ นผู้ดแู ลกิจการในสยาม (กรุงศรี
อยุธยา) ขณะนี ได้ ก่อความผิดพลาดมากกว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้ใดทีเคยพํานักในสยาม
เขาได้ ดําเนินการค้ าตามอําเภอใจซึงขัดต่อครรลองแห่งสัมพันธไมตรี ปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างไร้
สัมปชัญญะ กอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์เฉพาะตน นําความเสือมเสียมาสู่บริ ษัท ทังยัง
แสดงให้ เห็นว่าขาดดุลยพินิจในการดําเนินธุรกิจ เมือครังทีท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ ส่งผ้ าแพร
พรรณและบรรดาสินค้ าหายากมาเพือแลกเปลียนค้ าขาย สิงแรกทีหัวหน้ าสถานีการค้ าได้
กระทําหลังจากต่อรองเจรจากับเหล่าเจ้ าพนักงานจากกรมพระคลังคือการคํานวณหา
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ผลประโยชน์ของตน จากนันจึงได้ กําหนดราคาสินค้ าให้ สงู ขึนผิดไปจากธรรมเนียมการค้ าที
สืบทอดกันมาจากบรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้ยงั ประโยชน์มหาศาลในการเจรจา
ต่อรองแลกเปลียนสินค้ ากับเหล่าเจ้ าพนักงานในกรมพระคลัง เมือข้ าพเจ้ าเปรี ยบเทียบ
ราคาสิงทอและราคาสินค้ าอืนทีกําหนดโดยอดีตหัวหน้ าสถานีการค้ า ก็พบว่าราคาสินค้ าที
กําหนดโดยหัวหน้ าสถานีคนปั จจุบนั สูงกว่าในอดีตมากนัก และเมือลองพินิจเทียบเคียง
ตัวอย่างของสิงทอ หัวหน้ าสถานีการค้ าก็ไม่มีคําชีแจงใด ๆ ข้ าพเจ้ ารู้สึกว่าหัวหน้ าสถานี
การค้ าผู้นีกําลังหลอกลวง ซํายังพยายามจะบ่ายเบียงกล่าวโทษท่านข้ าหลวงใหญ่โดย
กล่าวว่าท่านข้ าหลวงใหญ่คงจะกําหนดราคาสินค้ าให้ เป็ นไปตามนีเช่นกัน และเมือมีการ
เสนอราคาให้ พ้องกับทีได้ เห็นชอบกันไว้ ในอดีต หัวหน้ าสถานีการค้ าก็ไม่พอใจอย่างยิง
และยืนกรานจะขายสินค้ าตามราคาทีเรี ยกร้ อง เขากล่าวว่าสินค้ าเหล่านีมีราคาสูงกว่า
สินค้ าของพ่อค้ าอืนทีเข้ ามาค้ าขายในสยาม ข้ าพเจ้ าปรามมิให้ ผ้ ใู ดเชือตามคําของหัวหน้ า
สถานีการค้ า ข้ าพเจ้ าเชือว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าหลอกลวงยักยอกบัญชีของบริ ษัทเพราะ
ข้ าพเจ้ าไม่อาจเชือได้ ว่าท่านข้ าหลวงใหญ่จะเป็ นผู้ออกคําสังเช่นนี และท่านข้ าหลวงใหญ่
ย่อมจะกําชับให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าขายสินค้ าแก่เจ้ าพนักงานในกรมพระคลังในราคา
ปรกติ
ทุก ๆ ปี หัวหน้ าสถานีการค้ าได้ ละเมิดครรลองแห่งสันถวไมตรี และดูเหมือนจะกระทํา
ไปโดยขาดสติไร้ เหตุผล ความปรารถนาของเขาคือการขายสินค้ าในราคาทีสูงกว่าและฉวย
เอากําไรไว้ กบั ตัว นีมิใช่การดําเนินการค้ าอย่างเป็ นธรรม ซํายังบันทอนมิตรภาพทีมีแก่กนั
และทําลายชือเสียงของบริ ษัท หัวหน้ าสถานีการค้ ามิได้ หารื อหรื อพิจารณาไตร่ ตรองให้ ถ้วน
ถีจึงได้ ก่อความผิดมากกว่าบรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีการค้ า หากหัวหน้ าสถานีการค้ ายังคง
พํานักอยูใ่ นสยามและปฏิบตั ิงานให้ บริ ษัทการค้ าต่อไป ย่อมไม่อาจคําจุนวิถีแห่ง
สัมพันธไมตรี และจะนําความเสียหายอย่างมหาศาลมาสู่บริ ษัท เขาได้ กระทําความผิด
หลายครังตามทีข้ าพเจ้ าได้ รายงานแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่ตลอดมา ข้ าพเจ้ าจําต้ องแจ้ งแก่
ท่านข้ าหลวงใหญ่อีกครังว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าได้ กําหนดราคาสินค้ าไว้ สงู มาก จึงสมควร
จะถูกสังห้ าม และข้ าพเจ้ าจะไม่ปล่อยให้ เกิดความเหลือมลําของราคาสินค้ าเช่นนีอีกต่อไป
เมือสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั (สมเด็จพระเพทราชา)สวรรคตในวันเสาร์ ที 10 เดือน 3 ปี
มะเมีย19 ข้ าพเจ้ าได้ ขอให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าส่งสาส์นแจ้ งไปยังปั ตตาเวียโดยเร็ วและให้
กําชับผู้บงั คับการเรื อให้ ออกเดินทางก่อนฤดูมรสุมจะสินสุด หัวหน้ าสถานีการค้ าจึงได้
ขอร้ องให้ ข้าพเจ้ าทบทวนและลงนามในสนธิสญ
ั ญา ในวันเดียวกันนัน ข้ าพเจ้ าได้ กราบทูล
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ให้ ทรงทราบ มีรับสังให้ ข้าพเจ้ าร่างสนธิสญ
ั ญาและลงนามตามธรรม
เนียม พร้ อมให้ ผ้ บู งั คับการเรื อเร่ งเดินเรื อไปยังปั ตตาเวียก่อนจะพ้ นฤดูมรสุม อย่างไรก็ดี
หัวหน้ าสถานีการค้ ามิได้ ปฏิบตั ิตาม แต่กลับโป้ปดเพือแก้ ตา่ งให้ ตนพ้ นผิด พาให้ เข้ าใจกัน
ว่าข้ าพเจ้ ามัวแต่ชกั ช้ าประวิงเวลาไว้ จนฤดูมรสุมได้ ล่วงไป
19
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เหล่าพ่อค้ าทังหมดไม่วา่ จะเป็ นพ่อค้ าชาวจีน พ่อค้ าชาวสยามหรื อพ่อค้ าชาวพะโคผู้มา
ค้ าขายหนังกวางหนังโคให้ หวั หน้ าสถานีการค้ าซึงเป็ นการนําผลกําไรมาสู่บริ ษัท ได้ มาพบ
ข้ าพเจ้ าและร้ องเรี ยนว่าในอดีตพวกเขาสามารถส่งหนังสัตว์มาขายยังคลังสินค้ าของ
หัวหน้ าสถานีในราคาทีกําหนดไว้ คงทีตามคุณภาพของหนังสัตว์ซงจั
ึ ดแบ่งไว้ ด้วยกัน 3
ประเภท และเมือหัวหน้ าสถานีได้ รับหนังสัตว์แล้ วจะชําระด้ วยเงินตราโดยไม่มีปัญหาใด ๆ
จากนันจะชําระค่าหนังสัตว์แก่เหล่าพ่อค้ าต่างถินและผู้ค้าหนังสัตว์ทีนําสินค้ ามาส่งยัง
คลังสินค้ า พ่อค้ าทังหมดจะได้ รับชําระค่าสินค้ าเป็ นเงิน 1 ชัง และผู้ทีนําหนังสัตว์มาใน
จํานวนน้ อยจะได้ รับ 15 ตําลึงครึง หรืออาจเพียง 10 ตําลึง ตามธรรมเนียมทีปฏิบตั กิ นั ณ
ทีนี อย่างไรก็ดี ทังทีหัวหน้ าสถานีการค้ าได้ ปฏิบตั ริ าชการในสถานีการค้ าแห่งนีมาร่วม 4 ปี
แต่กลับดําเนินการตามธรรมเนียมนีอยู่เพียงปี เดียว หลังจากนันก็มิได้ มอบสิงใดตอบแทน
แก่เหล่าพ่อค้ าเลย มิได้ ให้ แม้ แต่ราคาทีเคยให้ ยิงไปกว่านัน ยังไม่เต็มใจจะรับหนังของสัตว์
เพศเมียไว้ เว้ นเสียแต่หนังสัตว์เหล่านันไม่ชํารุดเสียหาย ทําให้ เหล่าพ่อค้ าขาดทุนและไม่
พอใจเป็ นอย่างมาก สถานการณ์เช่นนีไม่เคยปรากฏในสมัยของบรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีผ้ ู
มาประจําการ ณ ทีแห่งนีในนามของบริ ษัท หัวหน้ าสถานีการค้ าคนปั จจุบนั เป็ นภัยต่อ
ครรลองแห่งสันถวไมตรี และขนบจารี ตเก่าแก่ ทังยังได้ ก่อความไม่พงึ พอใจนานัปการ
กระนันข้ าพเจ้ ายังคงสังให้ เหล่าพ่อค้ า ทังพ่อค้ าชาวจีน พ่อค้ าชาวสยามและพ่อค้ าชาว
พะโค ส่งหนังสัตว์ไปให้ หวั หน้ าสถานีการค้ า โดยแจ้ งว่ามีเพียงหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้นี
เท่านันทีละเมิดครรลองแห่งมิตรภาพของเรา อย่างไรก็ดี บรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีการค้ า
รวมทังท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ ดําเนินการค้ า
กับราชอาณาจักรสยามด้ วยความเป็ นธรรมเสมอมาและได้ มอบเงินให้ แก่เหล่าพ่อค้ าหนัง
สัตว์เป็ นประจําทุกปี ตามธรรมเนียมทีปฏิบตั กิ นั ข้ าพเจ้ ามิอาจแจ้ งเรื องทีได้ รับร้ องเรี ยนมา
ได้ ครบถ้ วนทังหมด หากท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก
ไม่จดั การป้องกันเรื องเช่นนีมิให้ เกิดขึนอีกในอนาคต การค้ าย่อมไม่อาจดําเนินไปอย่าง
ราบรื นและเอกสิทธิต่าง ๆ ทีท่านเคยได้ รับก็ย่อมจะต้ องเปลียนแปลงไป เมือนัน ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่จะไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์และจะสูญเสียผลประโยชน์รวมถึงสิทธิ
ทังหลายทีได้ รับ นอกจากนี สัมพันธไมตรี กบั เจ้ าชายแห่งออเรนจ์ก็มิอาจธํารงไว้ ด้วยความ
จริ งใจได้ ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่าหากหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้นียังพํานักอยู่ในสยามและดูแล
กิจการของบริ ษัทต่อไป ความผิดนานัปการทีเขาได้ ก่อขึนจะทําลายวิถีแห่งมิตรภาพให้ ยอ่ ย
ยับ เพราะเขาปฏิเสธทีจะเคารพธรรมเนียมของสยาม และเมือบริษัทมิได้ ดําเนินการค้ าโดย
ชอบธรรม ย่อมจะสร้ างความเสียหาย ตลอดจนเอกสิทธิทีบริษัทได้ ถือครองย่อมจะถูก
ยับยังด้ วยประการฉะนี ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่โปรดแต่งตังหัวหน้ าสถานีการค้ า
คนใหม่เพือมาปฏิบตั หิ น้ าที ณ สถานีการค้ าในสยาม หากหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้นนมี
ั
วิจารณญาณและสามารถผดุงมิตรภาพระหว่างสยามและเจ้ าชายแห่งออเรนจ์กบั ทังบริษัท
ให้ ดํารงสอดคล้ องตามขนบธรรมเนียมแห่งราชอาณาจักรสยาม ธุรกิจการค้ าของบริ ษัท

19

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าเสือครองราชย์ ค.ศ. 17031709) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์น
ตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703

ย่อมจะดําเนินไปท่ามกลางกํ าไรและผลประโยชน์ดงั เช่นทีแล้ วมา และย่อมจะมังคังขึนเป็ น
เท่าทวีคณ
ู ในภายภาคหน้ า
โดยสรุป เรื องทุกประการทีข้ าพเจ้ าได้ ชีแจงมานีล้ วนเพือส่งเสริมสัมพันธไมตรี ระหว่าง
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั [กับท่านข้ าหลวงใหญ่]หากไม่มีการกระทําทีขัดต่อสนธิสญ
ั ญาหรื อ
ละเมิดธรรมเนียมของราชอาณาจักรสยามเกิดขึนอีกในอนาคต มิตรภาพอันบริ สทุ ธิจริ งใจ
ของเราย่อมมันคงตราบชัวกัลปาวสาน ขอท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกโปรดไตร่ ตรองพินิจ ดูแลจัดการให้ ทกุ สิงดําเนินไปโดยสุจริ ตเทียงธรรม
เขียนเมือวันอังคาร เดือน 4 ปี มะเมีย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 27 สิงหาคม ค.ศ.1703
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ ากรุง
สยาม (สมเด็จพระเจ้ าเสือ) 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703
สาส์นทีเขียนโดยหัวหน้ าสถานีการค้ าในสยามและคณะถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ซึงได้ สง่ มาโดยเรื อ บัดนีได้ มาถึงปั ตตาเวียแล้ ว
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ อา่ นสาส์นด้ วยความรู้สึก
ปลืมปี ติทีพระผู้เป็ นเจ้ าทรงกรุณารับพระเจ้ ากรุงสยามองค์ก่อนไว้ และพระเจ้ ากรุงสยาม
องค์ปัจจุบนั ได้ สืบราชสมบัติตามครรลองแห่งการสืบราชสันตติวงศ์
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแสดงความยินดียงใน
ิ
การนีและขอถวายพระพรให้ พระเจ้ ากรุงสยามและราชสํานักของพระองค์มงคั
ั งบริ บรู ณ์
รุ่งเรื องด้ วยอํานาจพร้ อมเกียรติยศเพือพระองค์จะได้ ปกครองราชอาณาจักรให้ รุ่งโรจน์
ไพศาลและมันคงสืบไป บริ ษัทยังคงดําเนินการค้ าในฐานะมิตรเก่าแก่ผ้ จู ริ งใจและซือตรง
ของราชอาณาจักรสยามดังทีพระเจ้ ากรุงสยามทรงแน่พระราชหฤทัยในเจตนารมณ์บริ สุทธิ
และอัชฌาสัยรักสันติของชาวฮอลันดา กระนันข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกมิปรารถนาจะคลางแคลงในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และเจตนารมณ์อนั
ประเสริ ฐแห่งพระเจ้ ากรุงสยาม ทางเราหวังว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯรื อฟื น
เอกสิทธ์และสนธิสญ
ั ญาทีได้ เคยบรรลุไว้ ระหว่างราชอาณาจักรสยามและบริ ษัทอันทรง
เกียรติ
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอกราบทูลพระเจ้ ากรุ ง
สยามว่า เนืองจากนายคิเดโยน ตันต์ หัวหน้ าสถานีการค้ าได้ เดินทางไปญีปุ่ นเพือปฏิบตั ิ
หน้ าทีในฐานะลูกจ้ างของบริ ษัท ทางบริ ษัทจึงได้ แต่งตังนายอาร์ เนาต์ เกลอร์ รองหัวหน้ า
สถานีขนเป็
ึ นหัวหน้ าสถานีการค้ าแห่งสยามแทน
ท้ ายทีสุดนี เพือเป็ นการแสดงความจริงใจในเจตนารมณ์ทีจะเอือเฟื อเกือกูลกัน ข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออก ขอทูลเกล้ าฯถวายบรรณาการเหล่านี
แด่พระเจ้ ากรุงสยาม หวังว่าจะเป็ นทีพอพระราชหฤทัย
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ผ้ า “การ์ โมไซน์” สีมว่ ง
5
ผ้ าชนิดเดียวกันสีมว่ งคราม
5
ผ้ าชนิดเดียวกันสีแดง
[ไม่ระบุจํานวน]
ผ้ าชนิดเดียวกันสีนําตาลเปลือกอบเชย [ไม่ระบุจํานวน]
ผ้ า “ลาเกินรัสซคาร์ ” สีมว่ ง
[ไม่ระบุจํานวน]
20
ผ้ าสมปัก
600
21
ผ้ า“ซาเนิน”
100
ผ้ าเปอร์ เซียสีทอง
40
ผ้ าตาด
10
เครื องแก้ วหลากประเภท
112
นํากุหลาบ
[ไม่ระบุจํานวน]
ทีวางเครื องเขียนทําด้ วยทอง
6
ทีวางเครื องเขียนทําด้ วยเงิน
6
Filigree instrument tubes (ชินลายฉลุโลหะ?) 6
กล่องทําจากกระดองเต่า
6
แว่นตากรอบทองคํา กรอบเงินและกรอบงาช้ าง 40
กล้ องส่องทางไกลลงยาพร้ อมกล่องทอง [ไม่ระบุจํานวน]
กานพลู
375
ดอกจันทน์เทศ
50
ลูกจันทน์เทศ
15
อบเชย
10
ปื นสันมีลวดลาย
6
ปื นสันไม่มีลวดลาย
10
ปื นยาว
24
ปื นคาบศิลาเลียมทอง
[ไม่ระบุจํานวน]
ปื นสันเลียมทอง
[ไม่ระบุจํานวน]
ปื นยาวปากกระบอกกว้ าง
[ไม่ระบุจํานวน]

ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ผืน
ชิน
ลัง
ชิน
ชิน
กล่อง
กล่อง
คู่
ปอนด์
ปอนด์
ปอนด์
ปอนด์
กระบอก
กระบอก
กระบอก

เขียน ณ ป้อมปั ตตาเวีย เกาะชวาอันยิงใหญ่ในอาณาจักรจากาตราเมือ วันที 27 สิงหาคม
ค.ศ. 1703 (ลงนามโดย) วิลเลิม ฟั น เอาต์โฮร์ น ข้ าหลวงใหญ่แห่งเนเธอร์ แลนด์ในอินเดีย
ตะวันออก

20
21

ผ้ าลายหรื อผ้ าปูมสมัยเก่าสําหรับขุนนางเป็ นต้ นนุง่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493)
อาจหมายถึง Sannoes ผ้ าฝ้ายสีขาวจากเบงกอล
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ข้ อมูลทางบรรณานุกรม
ชือเรื อง

ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระเจ้ าเสือครองราชย์ ค.ศ. 1703-1709) ถึงข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ราวเดือนมีนาคมค.ศ. 1703
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที 27 สิงหาคมค.ศ. 1703
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on
Indonesian and Asian-European History from the VOC Archives
in Jakarta, document 20. Jakarta: Arsip Nasional Republik
Indonesia, 2016.

บรรณาธิการหลัก

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้ประสานงานโครงการ

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้คดั เลือกเอกสาร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ทีมาของจดหมายเหตุ

ANRI, HR 2525 fols 85-90, HR2524 fols 352-353.

ผู้คดั เลือกภาพประกอบ

มูฮมั หมัด แฮริ ส บูดิอาวัณ (Muhammad Haris Budiawan)

ทีมาของภาพประกอบ

1. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P1896-A-19368-658
2. หอเขียน วังสวนผักกาด http://
www.thailandsworld.com/en/bangkok/bangkok-museums/suanpakkad-palace-museum/ho-khien-lacquer-pavilion/index.cfm

ผู้ปริ วรรตอักษร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้แปลภาษาไทย

สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ (Sutthiman Limpanusorn)

ผู้เขียนคํานํา

ธีรวัต ณ ป้อมเพชร (Dhiravat na Pombejra)

ผู้ตรวจทาน

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

รู ปเล่ม

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

ผู้ถือลิขสิทธิ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย (ANRI)
และมูลนิธิควตส์ (The Corts Foundation)
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ภาพเอกสาร
ทีปรากฏนีคือหน้ าแรกของเอกสารตัวจริ ง สามารถเข้ าชมภาพเอกสารตัวจริ งทังหมดได้ ใน
เว็บไซต์
https://sejarah-nusantara.anri.go.id
ทีมาของจดหมายเหตุ
ANRI, HR 2525 fols 85-90, HR2524 fols 352-353.
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ภาพประกอบที 1 เรือพระราชพิธีสยาม วาดโดย ยัน แลวเกิน (Jan Luyken) ค.ศ. 1687

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระเจ้ าปราสาททองครองราชย์ ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย
วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641
สารบัญ
บทนํา 2
ตัวบทภาษาดัตช์ 5
บทแปลภาษาไทย 7
ข้ อมูลทางบรรณานุกรม 9
ภาพเอกสาร 10

www.sejarah-nusantara.anri.go.id

1

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าปราสาททองครองราชย์
ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641

บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังถึงข้ าหลวงใหญ่ อันโตนิโอ ฟั น ดีเมิน (Antonio van Diemen
ดํารงตําแหน่ง ค.ศ.1636-1645) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งปั ตตาเวียฉบับนี เป็ น
ตัวอย่างทีดีของ “การทูตทางทะเล” (“maritime diplomacy”) ซึงแสดงให้ เห็นชันเชิงการ
ติดต่อทางการทูตระดับสูงระหว่างสมุทรรัฐ (thalassocracies) ทังสอง (คือปั ตตาเวียและ
สยาม) ในการส่งเสริ มผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อการระงับข้ อพิพาทเกียวกับพาณิชยกรรม
ทางทะเลและเขตอิทธิพลในทะเล
เมือมาถึง ค.ศ. 1641 “ยุคทองแห่งการแลกเปลียนทางการทูตระหว่างฮอลันดาและ
สยาม” กําลังจะสินสุดลง มีการติดต่อระหว่างพระเจ้ ากรุ งสยามและเจ้ าชายแห่งออเรนจ์
ในช่วงปี 1628-1641 และมีพิธียงใหญ่
ิ
ต้อนรับคณะทูตฮอลันดาทีสําคัญถึงสีคณะในปี
1641 พระราชสาส์นและเครื องราชบรรณาการชุดสุดท้ ายจากเจ้ าชายแห่งออเรนจ์ซงึ
อัญเชิญมาถวายพระเจ้ ากรุงสยามได้ รับการต้ อนรับอย่างสมพระเกียรติ โดยมี เยเรเมียส
ฟั น ฟลีต (Jeremias van Vliet) หัวหน้ าสถานีการค้ าบริ ษัทอินเดียตะวันออกประจํากรุ งศรี
อยุธยาเป็ นผู้ควบคุมดูแล
ปี 1641 นับเป็ นปี สําคัญสําหรับฮอลันดา เนืองจากฮอลันดาได้ ยึดมะละกามาจากการ
ครอบครองของโปรตุเกส ส่งผลให้ ฮอลันดาสามารถควบคุมช่องแคบมะละกาได้
ในสาส์นฉบับนี สมเด็จพระเจ้ าปราสาททองทรงแสดงพระองค์ในฐานะผู้ปกครองทียืน
หยัดในธรรมเนียมอันมีมาช้ านานในการมีสว่ นร่ วมอย่างกระตือรื อร้ นในเครื อข่ายการค้ า
ทางทะเลภายในเอเชีย
สําเภาหลวงของสยามปฏิบตั ิการในทะเลจีนใต้ และมหาสมุทรอินเดียมาเป็ นเวลานาน
แล้ ว ราชสํานักสยามได้ สง่ บรรณาการไปยังราชสํานักหมิงถึง 58 ครังในช่วงปี 1371-1433
สําเภาของสยามจึงปรากฏให้ เห็นในทะเลจีนใต้ อยูเ่ สมอ จนถึงราวปี 1450 ชวาและจามปา
คือคูแ่ ข่งสําคัญของสยามในแง่ความเป็ นมหาอํานาจทางทะเล จนกระทังมะละกาภายใต้
การปกครองของสุลต่านมันซูร์ ชาห์ (Sultan Mansur Shah ครองราชย์ ค.ศ.1459-1477)
รุ่งเรื องขึน และได้ กลายเป็ นศูนย์กลางของกิจกรรมทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การพิชิตมะละกาของโปรตุเกสเมือปี 1511 อาจให้ ประโยชน์แก่อยุธยาในระยะแรก
เนืองจากอยุธยาได้ กลายมาเป็ นอีกทางเลือกหนึงสําหรับพ่อค้ าชาวมุสลิมและพ่อค้ า
ต่างชาติอืน ๆ
อีกทังยังกลายเป็ นจุดเชือมสําหรับการค้ ากับจีนต่อไปยังหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์และ
บอร์ เนียว กระทังอาณาจักรอยุธยาซึงเป็ นเมืองท่าทียิงใหญ่ทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 16 ถูกพม่ายึดครองในปี
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ภาพประกอบที 2 เรือขุนนางสยาม วาดโดย ยัน แลวเกิน (Jan Luyken) ค.ศ.1687

1569 นอกจากนีการขนส่งสินค้ าโดยตรงจากจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ความรุ่งเรื องของรัฐบันเต็นยังส่งผลต่อการเสือมลงของอยุธยาด้ วย
การเติบโตของบริ ษัทการค้ ายุโรป โดยเฉพาะอย่างยิงบริ ษัทอินเดียตะวันออกของ
ฮอลันดา (หรื อ VOC ก่อตังเมือ ค.ศ.1602) เป็ นความท้ าทายใหม่ทีอาณาจักรอยุธยาต้ อง
รับมือในช่วงปี 1600-1688 เรื อบรรทุกสินค้ าของยุโรปสามารถบรรทุกสินค้ าได้ มากขึน
สําหรับระยะทางทีไกลขึน ด้ วยค่าขนส่งทีย่อมเยากว่าเดิม ภายในเวลาไม่นานยุโรปยัง
สามารถผูกขาดสินค้ าสําคัญในเครื อข่ายธุรกิจ เช่น เครื องเทศคุณภาพดี (ลูกจันทน์เทศ
และกานพลู) จากหมูเ่ กาะโมลุกกะ ปั ตตาเวียภายใต้ การครอบครองของฮอลันดาและ
มะนิลาภายใต้ การปกครองของสเปนจึงกลายมาเป็ นคูแ่ ข่งระดับนานาชาติทีสําคัญ ขณะที
โปรตุเกสยังคงปั กหลักอยู่ทีมาเก๊ า อยุธยาหันมาให้ ความสําคัญแก่การค้ ากับจีนมากยิงขึน
และดึงดูดบรรดาพ่อค้ าทีถูกกีดกันโดยการค้ าผูกขาดของฮอลันดา ได้ แก่ พ่อค้ าอังกฤษ
พ่อค้ าโปรตุเกส พ่อค้ าฝรังเศส พ่อค้ ามุสลิมจากอินเดีย และพ่อค้ ามาเลย์จากมะละกา
รวมทังจากเมืองท่าหลักบนเกาะสุมาตราเช่นจามบิและปาเล็มบัง แม้ อยุธยาจะยังคงให้
ความสําคัญแก่การส่งสินค้ าออกไปยังญีปุ่ น โดยมีหนังกวาง หนังวัว ไม้ ฝาง หนังกระเบน
และงาช้ างเป็ นสินค้ าสําคัญ แต่การขนส่งสินค้ าระหว่างสยามและญีปุ่ นก็ซบเซาลงในช่วง
กลางทศวรรษ 1620 ถึงปลายทศวรรษ 1640 ในช่วงทีการค้ าซบเซาลงนี สมเด็จพระเจ้ า
ปราสาททองโปรดเกล้ าฯให้ ข้าราชสํานักส่งสําเภาไปยังปั ตตาเวียเพือนําข้ าวและตะกัวไป
ขายในปี 1640-1641
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สาส์นฉบับนีแสดงให้ เห็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง 2 ประการ
คือให้ ปัตตาเวียช่วยค้ นหาสําเภาสยามทีถูกชิงไปโดยผู้บงั คับการเรื อชาวจีนและให้
ปัตตาเวียสร้ างเรือจําลองเพือเป็ นของเล่นสําหรับพระราชโอรส
พระราชประสงค์ประการแรกเผยให้ เห็นข้ อมูลทีน่าสนใจเกียวกับขนาดของสําเภาซึงคง
จะเป็ นขนาดปรกติสามัญของสําเภาสยาม รวมถึงตัวอย่างลักษณะทัวไปของลูกเรื อบน
สําเภาสยามซึงมีความหลากหลายทางเชือชาติ นีเป็ นข้ อมูลทีสามารถยืนยันข้ อเสนอของ
นักประวัตศิ าสตร์ บางท่าน เช่น ศาสตราจารย์โยเนโอะ อิชิอิ ทีว่า สําเภาของราชสํานัก
สยามซึงปฏิบตั ิการในทะเลดูเหมือนจะอยูใ่ นความควบคุมของชาวต่างชาติแทบทังหมด
ในขณะทีบนเรื อมีพอ่ ค้ าชาวสยามเพียงไม่กีคนทีมีบทบาทในกิจกรรมการค้ า จึงมีความ
เสียงบางประการดังเช่นทีสาส์นฉบับนีได้ แสดงให้ เห็น
ข้ อมูลเหล่านีรวมถึงข้ อมูลเกียวกับอาวุธในเรื อ แสดงให้ เห็นวิธีการจัดการเรื อสําเภาของ
สยาม หากพิจารณาในแง่ความหลากหลายของลูกเรื อและยุทโธปกรณ์ทางทหารแล้ ว ใน
เวลานันสําเภาสยามลําเล็กดูจะด้ อยสมรรถนะกว่าเมือเทียบกับเรื อบรรทุกสินค้ าของยุโรป
ทีติดสรรพาวุธพรังพร้ อม ด้ วยเหตุนีเอง พระเจ้ ากรุงสยามจึงมักจะมีพระราชประสงค์ให้
บริ ษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาช่วยเหลือในกรณีทีเกิดปัญหาร้ ายแรง
เอกสารอ้ างอิง

 Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya:
Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765 (Leiden/Boston: Brill, 2007).
 Ishii, Yoneo, “A Note on the Čhām Diaspora in the Ayutthayan Kingdom”, in: Geoff Wade
and Li Tana, Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2012), pp. 241-245.
 Reid, Anthony, “Documenting the Rise and Fall of Ayudhya as a Regional Trade Centre”,
in: A. Reid, Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia (Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 2000), chapter 5, pp. 85-99.
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 2 MAART 1641
[fol. 421] Deze brief komt van mij, Oya sy Darmaradt dytsia tsiat mathia nochit phy phit radt
khausa tybydy a phaya Cromma pha howa of bewaarder van het grootzegel van de Koning,
ontvanger-generaal van een vierde van Zijne Majesteits rijke inkomsten, opper-advocaat en
pleitbezorger van alle vreemdelingen, uit een zuiver hart en oprechte genegenheid, aan de
Edele, genereuze, wijze, zeer gestrenge heer, de Edele heer Anthonio van Diemen,
Gouverneur-Generaal over de staat van de Verenigde Nederlanden in India Oriëntalis.
Edele Heer, bij deze gelegenheid met het vertrek van Kapitein Jeremias van Vliet naar
Batavia, ben ik genoodzaakt Uwe Edelheid bekend te maken, dat de Koning onze Heer, Probat
somdit Boromma bopit probu dy t’Jaco Ichoau ney Crongh pramaha naccoon boworra touwa
randy srj ajudia, uit bijzondere overweging, namelijk zijn genegenheid tot de welvaart van zijn
onderdanen en om de handel in de stad Batavia na vermogen te helpen groeien, heeft
toegestemd dat t’Jau phia ramaraet, seu Jaky bodun tra reu tsiaey mahay soere jaky body
ry soet ja na ley abaya bra Cromma ph hou thiauphia souar Colock een jonk krijgt van een
lengte van 18¼ en breedte van 3¼ vadem. Daarop heeft Zijne Majesteit tot schipper
aangesteld Srj Set Ja, een Moorse Maleier als eerste persoon, en voor tweede persoon de
schipper Pecca, Chinees, en voor de derde persoon of eerste koopman Cousy Sombat met
twee assistenten, genaamd Moncherbitit en Ney Rachuyt; tot opperstuurman [fol. 422] een
Chinees die Moors van religie is genaamd Heeuqua, en voorts tot hoogbootsman ofwel
saranghy, Equo, Chinees, met elf Siamse, 26 Chinese en 22 zowel Moorse als Maleise
matrozen, tesamen 61 personen.
De jonk is bewapend met vier koperen stukken, die ieder een kogel van 2 vingers dik
kunnen afschieten, en een kanon dat een kogel van 1½ vinger dik afschiet; voorts vier
musketten en 15 Japanse vuurroers. Voornoemde jonk was geladen met ongeveer 200 lasten
rijst en andere eetwaren; ook met 6 bahar lood, voor rekening van de Koning. Het is 16
maanden geleden van hier vertrokken om met genoemde koopmanschappen naar Batavia te
gaan, maar door onkundigheid van de stuurman is het daar niet verschenen maar in Patani
aangeland. In het terugkeren naar Siam heeft de Chinese stuurman Heeuqua de schipper met
alle Siammers en Maleiers dood geslagen en is er met de jonk en het kapitaal heel
schelmachtig vandoor gegaan.
Maar naar welke haven hij zijn koers heeft gezet, blijft ons onbekend. Daarom verzoeken
wij vanwege de vriendschap die Uwe Edelheid met de Koning onze heer onderhoudt dat U op
alle plaatsen onder Uw gebied waar Nederlanders handelen of ankeren en door Uw schepen
worden bevaren bevel mag geven om de jonk op te zoeken, te achterhalen, aan te slaan, naar
Batavia te brengen en daarover naar Uwe Edelheids beroemde discretie te handelen. Als wij
van het resultaat mogen vernemen, dan zal de luister van Uwe Edelheids genegenheid en
loffelijk naam onveranderd schijnen, en eeuwig bij ons blijven.
Het zou de Koning, onze heer, hoogst aangenaam zijn wanneer Uwe Edelheid voor Zijne
Majesteits oudste zoon, de jonge prins van dit rijk, geliefde een speelscheepje te maken, wijd
vier asta en de lengte navenant, naar de Hollandse wijze, met alles wat ertoe behoort. Verder,
aangezien enige Nederlanders voortreffelijk in de schilderkunst zijn, verzoeken wij of Uwe
Edelheid twee olifanten, hoog twee asta (de modellen gaan hierbij) voor onze Koning op het
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kunstigste gelieve te laten schilderen en met kapitein Van Vliet (naast het speelscheepje) in
haast gelieve herwaards te sturen. [fol. 423]
In de koninklijke stad Ayutthaya in het Koeienjaar, de 18e dag van de 4e brekende maan,
zijnde 2 maart anno 1641.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641
สาส์นอันเปี ยมด้ วยไมตรีจิตและความจริงใจจากออกญาศรี ธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุ
ชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุหรื อผู้อารักษ์ พระราชลัญจกร ผู้รักษาพระ
ราชทรัพย์หนึงในสีของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ผู้อปุ ถัมภ์และปกป้องชาวต่างแดนทังหลาย
ถึงพณหัวเจ้ าท่านอันโตนิโอ ฟั น ดีเมิน (Antonio van Diemen) ข้ าหลวงใหญ่ประจํา
สาธารณรัฐเนเธอร์ แลนด์ในอินเดียตะวันออกผู้สงู ศักดิ เปี ยมด้ วยความกรุณา ปัญญาและ
ความเทียงธรรม
ในโอกาสทีกัปตันเยเรเมียส ฟั น ฟลีต (Jeremias van Vliet) เดินทางกลับกรุงปั ตตาเวีย
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์จะแจ้ งแก่ทา่ นว่า ด้ วยความห่วงใยในความผาสุกของบรรดาข้ า
แผ่นดินและด้ วยพระราชประสงค์ทีจะเกือกูลการค้ าของกรุงปั ตตาเวียอย่างเต็มพระปรี ชา
สามารถ สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยู่หวั ในกรุ งพระมหานครบวรทวาราวดีศรี อยุธยา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานสําเภาขนาดกว้ าง 18¼ ยาว 3¼ fathoms1 แก่
เจ้ าพระยาเกษตรสงครามรามราชแสนญาธิบดีศรี สชั นาลัยอภัยรี พิรียบรากรมภาหุ เจ้ า
เมืองสวรรคโลก ในการนีโปรดเกล้ าฯให้ Srj Set Ja ชาวมาเลย์มสุ ลิมรังตําแหน่งผู้บงั คับ
การเรื อทีหนึง และ Pecca ชาวจีนรังตําแหน่งผู้บงั คับการเรื อทีสอง Cousy Sombat รัง
ตําแหน่งหัวหน้ าพ่อค้ า พร้ อมผู้ช่วยสองนาย คือ Moncherbitit และ Ney Rachuyt กับชาว
จีนมุสลิมผู้ตดิ ตามชือ Heeuqua และ Equo สรังเรื อชาวจีนพร้ อมลูกเรื อชาวสยาม 11 คน
ลูกเรื อชาวจีน 26 คน ลูกเรื อชาวมาเลย์และชาวมัวร์ อีก 22 คน รวมทังสิน 61 คน2
สําเภาลํานีติดอาวุธด้ วยปื นใหญ่ทองเหลือง 4 กระบอก แต่ละกระบอกสามารถยิง
กระสุนขนาด 2 นิว และปื นใหญ่อีก 1 กระบอก สามารถยิงกระสุนขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง
1½ นิว นอกจากนียังมีปืนคาบศิลา 4 กระบอกและปื นไฟญีปุ่ น 15 กระบอก สําเภาลํา
ดังกล่าวบรรทุกข้ าวและเสบียงอาหารนําหนัก 200 last3 และตะกัว 6 bahar ในนามของ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สําเภาออกเดินทางจากกรุงศรี อยุธยาเพือไปยังปั ตตาเวียเมือ 16
เดือนก่อน พร้ อมสินค้ าทีระบุไว้ ข้างต้ น แต่ด้วยความเขลาของต้ นหน สําเภาจึงพลัดไป
เทียบท่าทีปั ตตานีแทน ระหว่างเดินทางกลับสูส่ ยาม Heeuqua ผู้ติดตามชาวจีนได้ สงั หารผู้
บังคับการเรื อพร้ อมชาวสยามกับชาวมาเลย์ทงหมด
ั
และได้ หลบหนีไปพร้ อมสําเภาและ
สินค้ า
1

1 fathom เท่ากับ 34.31 x 6.11 เมตร
จํานวนลูกเรื อทีระบุในทีนีน่าจะคลาดเคลือน
3
1 last เท่ากับ 1,250 กิโลกรัม
2
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ทางเรามิอาจล่วงรู้ได้ วา่ Heeuqua ใช้ เส้ นทางไหนเดินทางสู่เมืองท่าใด ฉะนัน ด้ วย
สัมพันธไมตรี ทีท่านได้ เจริญไว้ กบั สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
สังการให้ เรือในบังคับออกติดตามค้ นหาในทุกแห่งทัวอาณาบริเวณทีการค้ าและสมอเรื อ
ของฮอลันดาไปถึง เพือจะได้ จบั กุมและส่งสําเภาลําดังกล่าวไปยังปั ตตาเวีย พร้ อมจัดการ
เรื องนีตามวิจารณญาณอันควรสรรเสริ ญของท่าน หากผลของการทังนีเป็ นทีประจักษ์แก่
ทางเราแล้ ว ชือเสียงเกียรติคณ
ุ ของท่านย่อมเป็ นทีเลืองลือสถาพรสถิตอยูใ่ นความทรงจํา
ของเราเป็ นแม่นมัน
อนึง จักเป็ นทีพอพระราชหฤทัยยิง หากท่านจะกรุณาประดิษฐ์ เรื อจําลองของเล่น เพือ
ถวายพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เจ้ าฟ้าผู้เยาว์แห่งราชอาณาจักรนี4 เรื อ
ควรมีขนาดความกว้ าง 4 ศอกและความยาวตามอัตราส่วนทีเหมาะสมในแบบของ
ฮอลันดา และมีครบถ้ วนทุกสิงทีพึงมี นอกจากนี ข้ าพเจ้ าได้ เล็งเห็นความสามารถของชาว
ฮอลันดาในการเขียนภาพ จึงปรารถนาให้ ท่านจัดหาภาพเขียนเป็ นรู ปช้ าง 2 เชือก สําหรับ
ทูลเกล้ าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภาพควรมีความสูง 2 ศอก (ตามแบบทีแนบ) และ
วาดด้ วยฝี มือประณีตยิง ข้ าพเจ้ าหวังว่าท่านจะกรุ ณาส่งมอบภาพเขียนดังกล่าว (พร้ อมเรื อ
จําลอง) มาให้ โดยเร็ว
ณ กรุงศรี อยุธยา วันแรม 18 คํา ปี ฉลู ตรงกับ วันที 2 มีนาคม ค.ศ.1641

4

หมายถึงสมเด็จเจ้ าฟ้าไชย
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ข้ อมูลทางบรรณานุกรม
ชือเรื อง

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จ
พระเจ้ าปราสาททองครองราชย์ ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on
Indonesian and Asian-European History from the VOC Archives
in Jakarta, document 21. Jakarta: Arsip Nasional Republik
Indonesia,
2016.

บรรณาธิการหลัก

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้ประสานงานโครงการ

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)
จาจัง นูร์จามัน (Jajang Nurjaman)

ผู้คดั เลือกเอกสาร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ทีมาของจดหมายเหตุ

ANRI, HR 2457 fol. 421-423

ผู้คดั เลือกภาพประกอบ

จาจัง นูร์จามัน (Jajang Nurjaman)

ทีมาของภาพประกอบ

1. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/
RP-P1896-A-19368-659
2. https://www.rijksmuseum.nl/en/search/
objects?q=siam&p=2&ps=12&st=OBJECTS&ii=6#/RPP1896-A-19368-660,18

ผู้ปริ วรรตอักษร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้แปลภาษาไทย

สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ (Sutthiman Limpanusorn)

ผู้เขียนคํานํา

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้ตรวจทาน

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

รู ปเล่ม

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

ผู้ถือลิขสิทธิ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย (ANRI)
และมูลนิธิควตส์ (The Corts Foundation)
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ภาพเอกสาร
ทีปรากฏนีคือหน้ าแรกของเอกสารตัวจริ ง สามารถเข้ าชมภาพเอกสารตัวจริ งทังหมดได้ ใน
เว็บไซต์
https://sejarah-nusantara.anri.go.id
ทีมาของจดหมายเหตุ
ANRI, HR 2457 fol. 421-423
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ภาพประกอบที 1 แผนทีอยุธยาเมือครังคณะทูตฝรังเศสเยือนสยาม ค.ศ.1685 วาดโดย
วินเชนโซ มาเรีย โคโรเนลลี (Vincenzo maria Coronelli)

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
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วันที 1 ธันวาคม ค.ศ.1668
สารบัญ
บทนํา 2
ตัวบทภาษาดัตช์ 6
บทแปลภาษาไทย 7
ข้ อมูลทางบรรณานุกรม 9
ภาพเอกสาร 10
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บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
ในปี 1661 จอห์น เซาท์ (John South) พ่อค้ าชาวอังกฤษได้ บรรยายถึงกรุงศรี อยุธยาไว้ วา่
“ทีนีเป็ นเมืองท่าทีดีทีสุดในเอเชียทีข้ าพเจ้ าได้ เคยไปเยือน และเป็ นทีทีเราได้ รับการยกเว้ น
ภาษี ตลอดกาล” ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีเรื อเดินทางมาจากมาเก๊ า ตังเกีย
โคชินจีน และมะนิลา ส่วนเรื อของฮอลันดาและเรื อของอังกฤษจากปั ตตาเวียและบันเต็นจะ
มาถึงในเดือนพฤษภาคมและมิถนุ ายน สองสามเดือนหลังจากนันจะสามารถพบเห็นเรือใบ
และเรื อแกลลีย์ (galley) จากมากัสซาร์ ยะโฮร์ และอาเจะห์ และในลําดับสุดท้ าย เรื อที
ค้ าขายกับญี ปุ่ นจะพบเห็นได้ ในเดือนพฤศจิกายน
อยุธยาเป็ นเมืองท่าสําคัญสําหรับฮอลันดา เนืองจากตังอยูบ่ นเส้ นทางการเดินเรื อสู่
สถานีการค้ าและทีตังของวีโอซีในตังเกีย ฟอร์ โมซา (ไต้ หวัน) และญีปุ่ น และไม่มีชาติยโุ รป
อืนใดเดินทางมาค้ าขายในสยามบ่อยเท่ากับฮอลันดาในช่วงทศวรรษ 1650 และ 1660
ส่วนชาวสยามเองก็เดินทางไปบันเต็นและปั ตตาเวียด้ วยเรื อสําเภากับเรื อพาย บางครังยัง
เดินทางเลยไปถึงชายฝั งตะวันออกเฉียงเหนือของชวาเพือซือม้ าโดยแลกเปลียนกับดีบกุ
และเครื องเคลือบคุณภาพไม่ส้ ดู ี ผู้บงั คับการของเรื อสยามเหล่านีนําพระราชสาส์นจากพระ
เจ้ ากรุงสยามพร้ อมของกํานัลไปมอบเป็ นบรรณาการแด่สลุ ต่านแห่งบันเต็น กษัตริ ย์แห่ง
มะตารัม และข้ าหลวงใหญ่แห่งปั ตตาเวีย บางครังถึงกับนําช้ างไปมอบให้ ด้วย เช่นนีแล้ ว
ปั ตตาเวียจึงเป็ นหนึงในมิตรทางการทูตและคูค่ ้ าทีสําคัญของพระเจ้ ากรุงสยาม
ความสัมพันธ์ ระหว่างฮอลันดาและสยามได้ เสือมคลายลงในช่วงต้ นทศวรรษ 1660 การ
กลับสูอ่ ยุธยาของอังกฤษรวมถึงสงครามระหว่างสยามกับรัฐทางเหนือซึงได้ ผลาญ
ทรัพยากรและกําลังคนไปไม่น้อย ต่างส่งผลเสียต่อการค้ าของฮอลันดา นอกจากนีวีโอซียงั
แข่งขันทางการค้ าอย่างดุเดือดกับพวกมัวร์ และมีการแข่งขันอย่างเข้ มข้ นยิงกว่ากับชาวจีน
และบรรดาสําเภาจีนสยามทีมุ่งหน้ าไปยังจีน ไต้ หวันและญีปุ่ น ในปี 1662 เกิดความ
ขัดแย้ งระหว่างวีโอซีและโปรตุเกสขึนอีกครัง ทําให้ วีโอซีเข้ ายึดโคชินจากโปรตุเกสบน
ชายฝั งตะวันออกของอินเดีย
การทีวีโอซีจบั กุมเรื อพร้ อมลูกเรื อโปรตุเกสใกล้ เกาะไหหนานก่อให้ เกิดการวิวาทกันใน
กรุงศรี อยุธยาเนืองจากเรื อลํานีส่งออกไปโดยสมเด็จพระนารายณ์ ขณะทีสมเด็จพระ
นารายณ์ทรงกําลังติดพันสงครามทางเหนือ สถานีการค้ าของวีโอซีในอยุธยาก็ถกู ปิ ดล้ อม
โดยคูแ่ ข่งชาวจีน ในภายหลังสมเด็จพระนารายณ์ทรงเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการถูกยึด
เรื อเป็ นเงิน 84,000 กิลเดอร์
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ภาพประกอบที 2 ภาพสมเด็จพระนารายณ์ในจินตนาการของจิตรกรฝรังเศส

ปั จจัยอีกประการคือพฤติกรรมของออกญาพิชิต (ขุนนางชาวมุสลิมเชือสายเปอร์ เชีย)
ข้ าราชสํานักชันสูงผู้ทําหน้ าที “ผู้ซือรายแรก” (voorkoper) ทีผูกขาดการค้ าหนังกวาง
จํานวนมาก ทําให้ ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาฯ ตัดสินใจถอนตัวออกจาก
อยุธยา ใน วันที 5 กันยายน ค.ศ. 1663 เรื อแปรงเซสรัวยาล (Princesse Royale) พร้ อม
เรื อใบประเภทฟลูตชือโฮคกาสเปิ ล (Hoogcaspel) และแอ็ลเซิ นบื ร์ค(Elsenburg) เดินทาง
จากปั ตตาเวียมาสยามเพือลอบปิ ดสถานีการค้ าเรือฟลูตได้ รับคําสังให้ ขดั ขวางและจับกุม
สําเภาจีนทีมุ่งสูส่ ยาม1 ใน วันที 25 ตุลาคม เจ้ าหน้ าทีทัง 15 คนของบริษัท รวมทังหัวหน้ า
สถานีการค้ า เอน็อค โปลฟุต (Enoch Poolvoet) หนีออกจากสถานีการค้ าโดยไม่บอก
กล่าวผู้ใดเดินทางโดยเรื อแบบกัมพูชาทีใช้ ใบขนาดเล็กไปยังโกดังอัมสเตอร์ ดมั (บริ เวณ
ปากแม่นําเจ้ าพระยา) ทีซึงเรื อแปรงเซสรัวยาลและเรื อแอ็ลเซิ นบืร์ครออยู่ เรื อแปรงเซสรัว
ยาลกลับไปยังปั ตตาเวียเมือ วันที 9 ธันวาคม ค.ศ.1663 พร้ อมด้ วยเงิน (จํานวน 12,051
เรี ยลสเปน) และสินค้ าจากสถานีการค้ าได้ แก่ ไม้ ฝาง 5,328 หาบ นํามันมะพร้ าว 6,154
หม้ อ หนังกวาง 1,549 ผืน และสินค้ าอืน ๆ2
ด้ วยความไม่พอพระราชหฤทัยทีวีโอซีถอนตัวไปอย่างไม่คาดคิด สมเด็จพระนารายณ์
ทรงส่งราชทูตสองคนไปยังปั ตตาเวียในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1664 ในสาส์นฉบับหนึง
ออกญาพระคลังได้ อธิบายให้ ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาฯฟั งถึงความผิดของ
ออกญาพิชิตและโทษทีออกญาพิชิตได้ รับจากสมเด็จพระนารายณ์ สมเด็จพระนารายณ์มี
1

[DKB] Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia Anno 1663, Bataviaasch Genootschap
1891, pp.435-436.
2
DKB 1663, p. 655.
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พระราชประสงค์ให้ วีโอซีกลับมาทําการในกรุ งศรี อยุธยาอีกครัง ใน วันที 10 มิถนุ ายน ค.ศ.
1664 ข้ าหลวงใหญ่ตดั สินใจส่งปี เตอร์ เดอ บิตเตอร์ (Pieter de Bitter) มายังสยามด้ วยเรื อ
เซี ยร์ กเซ (Zirkzee) เพือยุติข้อพิพาทระหว่างบริ ษัทวีโอซีกบั สมเด็จพระนารายณ์ เอน็อค
โปลฟุต ได้ เดินทางมาด้ วย เผือว่าสถานีการค้ าจะสามารถเปิ ดทําการได้ อีกครัง3 เรื อเซี ยร์ ก
เซเดินทางมาถึงบริ เวณปากแม่นําเจ้ าพระยาใน วันที 15 กรกฎาคม ทันทีทีมาถึงนายขนอน
ก็ขนไปบนเรื
ึ
อพร้ อมแจ้ งข่าวว่าสมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้ าฯให้ ฟืนความสัมพันธ์ กบั
บริ ษัทอินเดียตะวันออก
เรื อเซี ยกร์ เซเดินทางกลับไปยังปั ตตาเวียใน วันที 30 พฤศจิกายน พร้ อมด้ วยไม้ ฝางและ
นํามันมะพร้ าว ปี เตอร์ เดอ บิตเตอร์ ส่งรายงานของเขาและจดหมายจากโปลฟุต พร้ อมทัง
พระราชสาส์นจากสมเด็จพระนารายณ์ฉบับภาษามาเลย์ จดหมายเหตุรายวันของป้อม
ปั ตตาเวียได้ บนั ทึกเหตุการณ์ นีไว้ ด้วยความภาคภูมิ สาส์นจากปั ตตาเวียได้ รับการรับรองใน
สยามตามพิธีการเมือ วันที 1 สิงหาคม และเปิ ดออกอ่านต่อหน้ าพระทีนังท่ามกลางที
ชุมนุมของบรรดาขุนนางสยามทีล้ วนถือเชียนหมากพระราชทาน สรุ ปว่าความสัมพันธ์ของ
ทังสองฝ่ ายถูกสันคลอนอย่างมากจากออกญาพิชิตโดยทีสมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงทราบ
รวมถึงพฤติกรรมหยาบช้ าของชาวจีนทีออกญาพิชิตบงการให้ ไปล้ อมสถานีการค้ าของ
ฮอลันดา สมเด็จพระนารายณ์ทรงมิทนั ตระหนักถึงความทุจริ ตต่าง ๆ ในราชสํานัก ออกญา
พิชิตถูกปลดจากตําแหน่งทันทีและได้ รับโทษในเวลาต่อมา
หลังพิธีรับสาส์นหนึงวัน เจ้ าหน้ าทีวีโอซีและข้ าราชสํานักสยามเริ มร่างสนธิสญ
ั ญาซึงลง
นามใน วันที 22 สิงหาคม ค.ศ. 1664 สนธิสญ
ั ญาปี 1664 ระบุให้ ฮอลันดาสามารถทํา
การค้ าได้ อย่างไม่จํากัดกับพ่อค้ าทุกรายในกรุงศรี อยุธยา นครศรี ธรรมราชและภูเก็ต โดยไม่
มีการขึนราคาภาษี ในอนาคต สมเด็จพระนารายณ์ทรงสัญญาว่าจะไม่ใช้ ลกู เรื อจีนใน
สําเภาทีเดินทางไปยังญีปุ่ น กวางตุ้ง โคชินจีนหรื อตังเกีย ข้ อตกลงทีสําคัญทีสุดว่าด้ วยสิทธิ
พิเศษของวีโอซีในการส่งออกหนังกวางและหนังวัว ซึงเป็ นสิทธิทีผู้ประกอบการชาติอืน ๆ
จะไม่ได้ รับโดยเด็ดขาด วีโอซีถกู ห้ าม มิให้ โจมตีหรื อแสดงตัวเป็ นปรปั กษ์ ตอ่ เรื อและสําเภา
ของชาติใด ๆ ทีเข้ ามาในน่านนําของสยาม เนือหาโดยสมบูรณ์ของสนธิสญ
ั ญาได้ บนั ทึกไว้
ในจดหมายเหตุรายวันของป้อมปั ตตาเวียทันทีทีเรื อเซี ยร์ กเซเดินทางกลับถึงปั ตตาเวียเมือ
วันที 30 พฤศจิกายน 1664 ข้ อความหนึงระบุไว้ ตอ่ จากสนธิสญ
ั ญาว่าสมเด็จพระนารายณ์
ทรงแสดงความกังวลผ่านออกญาพระคลังว่าสนธิสญ
ั ญานีจะส่งผลให้ อํานาจของพระองค์
ถูกท้ าทาย
นับตังแต่การทําสนธิสญ
ั ญาปี 1664 ธุรกิจการค้ าต่าง ๆ และความสัมพันธ์ทางการทูต
กลับมาเป็ นปกติ เรื อแปรงเซสรัวยาลกลับมายังสยามในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1665 เรื อลํา
อืน ๆ ทีมีจดุ หมายในตังเกีย ญีปุ่ นและฝูโจวก็เดินทางเข้ ามากรุงศรี อยุธยา ในปี ตอ่ ๆ มา

3

DKB 1664, 10 June 1664, pp. 236-237.
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สมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้ าฯ ให้ ส่งพระราชสาส์นไปยังปั ตตาเวียในเดือนธันวาคม ค.ศ.
1665 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1667 เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ค.ศ.1668
พระราชสาส์นจากสมเด็จพระนารายณ์ปี 1668 อัญเชิญไปโดยเอน็อค โปลฟุต หัวหน้ า
สถานีการค้ าผู้กําลังจะหมดวาระ เขาได้ รับอนุญาตให้ นําบุตร (ทีเกิดจากหญิงชาวสยาม)
เดินทางไปปั ตตาเวียด้ วย โปลฟุตเดินทางไปถึงด้ วยเรื อคูเร (Goeree) พร้ อมของ
พระราชทานจากพระเจ้ ากรุงสยามประกอบด้ วยไม้ ฝางและช้ าง 4 เชือก เพียง 10 วัน
หลังจากเรื อคูเรมาถึง เรื อแอ็ลเซิ นบืร์คก็เข้ ามายังปั ตตาเวียพร้ อมด้ วยสินค้ าขนาดย่อมกว่า
ประกอบด้ วยไม้ ฝาง 1400 หาบ ข้ าว 63 กระสอบ และนํามันมะพร้ าว 2,490 ไห เรื อแอ็ล
เซิ นบืร์คนําพระราชสาส์นฉบับทีสองในรอบหนึงเดือนจากสมเด็จพระนารายณ์มาสู่
ปัตตาเวีย พร้ อมด้ วยสาส์นจากนิโกลาส เดอ โรย (Nicolaes de Roy) หัวหน้ าสถานีการค้ า
ในกรุงศรี อยุธยา (ดํารงตําแหน่ง ค.ศ. 1669-1672) ลง วันที 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1668 ใน
พระราชสาส์นฉบับนีสมเด็จพระนารายณ์ทรงแสดงความชืนชมเอน็อค โปลฟุต
หากเปรี ยบเทียบกับสาส์นจากราชสํานักอืนในคริสต์ศตวรรษที 18 สาส์นจากราชสํานัก
สมเด็จพระนารายณ์จะสันและมักไม่กล่าวถึงพระราชดําริ ทางการเมืองโดยตรง เนือหา
บางส่วนของสาส์นฉบับปี 1668 นี แสดงให้ เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ พระองค์
ทรงขอตัวบรรดาช่างฝี มือและผู้ชํานาญการทางการทหารจากปั ตตาเวีย หรื อขอให้ จดั หา
สินค้ ามีราคาและสิงประดิษฐ์ ตา่ ง ๆ อยู่บอ่ ยครัง
เอกสารอ้ างอิง

 Brummelhuis, Han ten, Merchant,Courtier and Diplomat: A History of the Contacts
between the Netherlands and Thailand (Lochem-Gent: de Tijdstroom, 1987).
 Dhiravat na Pombejra, “The Dutch-Siamese Conflict of 1663-1664: A Reassessment”, in
Leonard Blussé (ed.), Around and About Formosa (Taipei: T’sao Yung-ho Foundation for
Culture and Education, 2003), pp.291-306.
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 1 December 1668
In zijn brief zegt de kapitein van Jaccatra dat hij een Nederlander stuurt die buskruit kan
maken, en nog een ander die verstand heeft van oorlogszaken en goed met geschut kan
omgaan, beide om in Siam dienst te doen. Hierdoor blijkt de oprechtheid van de kapitein van
Jaccatra (om hulde te bewijzen) aan de voeten van Alaradt, Koning van Siam. Dit waardeert
de Koning van Siam ten zeerste. Doch de persoon die verstand heeft van buskruit maken is
bij aankomst in de loge van Siam ziek geworden en gestorven, zonder dat hij ooit aan het
buskruitmaken toekwam. En de persoon die verstand heeft van oorlog en geschut gaf toen
hij werd ondervraagd en gelast om enig geschut af te schieten ten antwoord dat hij daar niet
goed genoeg in was. Dus heb ik hem niet naar de oorlog kunnen sturen, en zendt hem bij
dezen terug als ondienstig. Om deze redenen vraag ik de kapitein van Jaccatra om een
meester op te zoeken die kunstig is in de oorlogsvoering, iemand die buskruit, en nog
iemand die steenhouwen kan, om in de loge van Siam te wonen.
Verder heb ik een klein uurwerk gezien, dat in het Nederlands ‘orlogie’ genoemd wordt.
Hierin heb ik zin gekregen en ik wenste dat de kapitein van Jaccatra over een jaar of twee
een mocht sturen aan de voeten van de Koning van Siam.
Ook heeft Enoch Poolvoet ons bekend gemaakt, dat de kapitein van Jaccatra aan hem
een brief had geschreven, waarin hij bevolen werd naar Batavia te vertrekken. De koopman
zou in de loge van Siam moeten blijven. Maar volgens het oude gebruik, en zo is het hier
altijd de manier geweest, wordt mij eerst aangeschreven wanneer de kapitein van Jaccatra
een andere persoon wil sturen om de aanwezige resident te verlossen. En aangezien de
genoemde Poolvoet van jongs af aan in Siam dienst heeft gedaan, had ik gedacht dat de
kapitein van Jaccatra hem enige andere taken op zou leggen. Maar ik heb hem op het
verzoek dat door de Phrakhlang aan de voeten van mij, Alharadt, Koning van Siam, is
gedaan, vrij gelaten om naar Batavia te gaan.
Enoch Poolvoet heeft opnieuw bekend gemaakt dat hij kinderen geteeld had bij een
slavin van Kanda Sima in Siam. Ik heb op dat verzoek gelet, aangezien de Koning van Siam
genegen is met de Nederlandse Koning volgens het voorheen gemaakt contract in
vriendschap te verkeren, alsmede ten aanzien van de veelvoudige weldaden die de kapitein
van Jaccatra ons bewijst. Derhalve heb ik toegestaan dat de kinderen met hun vader Enoch
Poolvoet naar Batavia gaan.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย 1 ธันวาคม ค.ศ.1668
สาส์นจากกะปิ ตนั แห่งจากาตรา [ข้ าหลวงใหญ่ ณ กรุงปัตตาเวีย] ซึงระบุวา่ ได้ ส่งชาว
ฮอลันดาผู้สามารถผสมดินปื นนายหนึง พร้ อมด้ วยผู้มีความรู้ในการสงครามและเชียวชาญ
การใช้ ปืนอีกนายหนึงให้ มาปฏิบตั หิ น้ าทีในสยามนัน นับเป็ นพยานยืนยันถึงความจริ งใจ
ของท่านกะปิ ตนั ซึงน้ อมถวายมาแทบเบืองพระยุคลบาท Alaradt4 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
ทรงพอพระราชหฤทัยยิง กระนันก็ตามผู้ทีมีความสามารถในการผสมดินปื นได้ ล้มเจ็บและ
เสียชีวิตลงเมือเดินทางมาถึงสถานีการค้ าในกรุ งศรี อยุธยา โดยยังไม่มีโอกาสผลิตดินปื น
เลย และผู้ทีกล่าวว่ามีความรู้ ความชํานาญในการสงครามและอาวุธปื น เมือได้ รับคําสังให้
ยิงปื นไฟ ก็กลับตอบปฏิเสธว่าตนไม่มีความชําชองในการใช้ ปืน ดังนันข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจส่ง
เขาไปในราชการสงครามและจําต้ องส่งตัวเขากลับเนืองจากปฏิบตั ริ าชการไม่ได้ ด้ วยเหตุนี
ข้ าพเจ้ าจึงใคร่ขอให้ ทา่ นกะปิ ตนั แห่งจากาตราจัดหาผู้เชียวชาญในการสงครามหนึงนาย ผู้
สามารถผลิตดินปื นหนึงนายและช่างสลักหินอีกหนึงนายมาประจําการ ณ สถานีการค้ าใน
กรุงศรี อยุธยา
อนึง ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ ชืนชมนาฬิกาขนาดเล็กทีชาวฮอลันดาเรี ยกว่า “โอร์ โลจี
(orlogie)” ซึงเป็ นทีถูกใจข้ าพเจ้ ายิงนัก จึงปรารถนาว่าภายในปี หรื อสองปี ข้างหน้ า ท่าน
กะปิ ตนั จะมีโอกาสส่งนาฬิกาดังกล่าวมาทูลเกล้ าฯถวายสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
เอน็อค โปลฟุต5 ได้ แจ้ งแก่ทางเราด้ วยว่าได้ รับสาส์นฉบับหนึงจากกะปิ ตนั แห่ง
จากาตรา6 ซึงมีคําสังให้ เขากลับไปยังปั ตตาเวีย พ่อค้ าผู้นีสมควรประจําการ ณ สถานี
การค้ าในสยามต่อไป แต่ตามขนบธรรมเนียมซึงเคร่งครัดปฏิบตั ิกนั ณ ทีนี ข้ าพเจ้ าจักต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับสาส์นก่อนหากกะปิ ตนั แห่งจากาตราปรารถนาจะส่งคนใหม่มาดํารงตําแหน่ง
แทนหัวหน้ าสถานีคนเดิม และเนืองจากโปลฟุตได้ ปฏิบตั งิ านในสยามมาเป็ นเวลานาน
ข้ าพเจ้ าเห็นว่ากะปิ ตนั แห่งจากาตราอาจปรารถนาจะมอบหมายภารกิจอืนให้ เขา แต่ด้วย
คําขอร้ องจากเสนาบดีพระคลัง ข้ าพเจ้ าจึงยอมให้ เขากลับไปยังปั ตตาเวีย
เอน็อค โปลฟุตเคยแจ้ งว่าเขามีบตุ รเกิดจากนางทาสทีอาศัยอยูใ่ นสยาม ข้ าพเจ้ าได้
พิจารณาคําขอร้ องนันเห็นแก่สมั พันธไมตรี ทีสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงรักษาไว้ กบั กษัตริ ย์
แห่งฮอลันดาตามสนธิสญ
ั ญาทีบรรลุไว้ แต่เดิม และเห็นแก่อปุ การคุณทังหลายทีท่าน

4

ไม่ทราบความหมายของคําว่า Alaradt
เอน็อค โปลฟุต (Enoch Poolvoet) รักษาการตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าประจํากรุงศรีอยุธยา ค.ศ.
1662-1663 และดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ า ค.ศ. 1664-1668
6
จดหมายลับสองฉบับจากปั ตตาเวียถึงโปลฟุตเก็บรักษาไว้ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรุงเฮก
(เอกสารหมายเลข VOC 887 จดหมายลง วันที 22 พฤษภาคม และ 3 กันยายน 1663)
5
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บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
สาส์นจากราชสํานักสมเด็จพระนารายณ์ฉบับนีเขียนขึนราวเดือนตุลาคม ค.ศ. 1673 สาส์น
ตอบจากข้ าหลวงใหญ่ ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงราชสํานักสยามเป็ นหนึงในบรรดาสาส์นตอบ
จากคณะมนตรี สงู สุดแห่งปั ตตาเวียฉบับแรกๆทีสามารถพบได้ ในกลุม่ จดหมายเหตุวีโอซีทงั
ทีกรุงเฮกและกรุงจาการ์ตาก่อนปี 1672 ไม่ปรากฏสาส์นลักษณะดังกล่าวสันนิษฐานว่าได้
สูญหายไป
สาส์นฉบับนีกล่าวถึงวิกฤตการณ์ระหว่างฮอลันดาและอังกฤษแม้ ว่าเนือหาในสาส์นจะ
แสดงออกตามวิธีทางการทูตแต่ในความเป็ นจริ งเป็ นสาส์นทีเขียนด้ วยความไม่พอใจ
สมเด็จพระนารายณ์ทรงไม่พอพระราชหฤทัยอย่างยิงทีฮอลันดายึดเรื อฟิ ลลิปและแอนนา
(Philip and Anna) ของอังกฤษซึงออกเดินทางจากกรุ งศรี อยุธยาไปบอมเบย์เรื อลํานี
บรรทุกของขวัญทางการทูตจากสมเด็จพระนารายณ์เพือไปมอบให้ ประธานบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ (EIC) ทีเมืองบอมเบย์โดยประธานบริษัทคือเจอรัลด์ออนเจียร์
(Gerald Aungier) และคณะทีปรึกษาได้ รายงานไปยังอีไอซีณกรุงลอนดอนความว่าเขา
ได้ รับแจ้ งจากเสนาบดีพระคลังว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรง “ไม่พอพระราชหฤทัยฮอลันดา
ในกรณีนีรวมไปถึงความไร้ มารยาทของฮอลันดาต่อเหล่าพ่อค้ าด้ วย”
บริบทของเหตุการณ์นีคือสงครามอังกฤษ - ฮอลันดาครังที 3 (ต้ น ค.ศ. 1672 ถึงต้ น
ค.ศ.1674) ซึงในขณะนันกองทัพเรื ออังกฤษได้ ร่วมมือกับฝรังเศสเพือปิ ดกันน่านนํา
ฮอลันดาและพระเจ้ าชาร์ ลส์ที 2 ของอังกฤษทรงพยายามจะยึดครองสาธารณรัฐฮอลันดา
ในการทําสนธิสญ
ั ญาลับแห่งโดเวอร์ เมือปี 1670 อังกฤษและฝรังเศสได้ ทําข้ อตกลงทีมี
เป้าหมายเพือทําสงครามลงโทษสาธารณรัฐฮอลันดาในสงครามนีนายพลเรือชาวฮอลันดา
มิคีลเดอแรวเตอร์ (Michiel de Ruyter) ได้ รับชัยชนะในสมรภูมิทางทะเลหลายครังรัฐสภา
อังกฤษกดดันให้ พระเจ้ าชาร์ ลส์ที 2 ยุตสิ งครามหลังจากความพยายามในการทําสงคราม
เป็ นเวลา 2 ปี ไม่เกิดผลปี 1672 นับเป็ น “ปี แห่งหายนะ (Rampjaar)” ในประวัติศาสตร์
ฮอลันดาเนืองจากในเดือนมิถนุ ายนพระเจ้ าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศสได้ นํากําลังพล
130,000 นายบุกเนเธอร์ แลนด์
เป็ นคําถามทีน่าสนใจและในขณะเดียวกันก็เป็ นคําถามทีไม่อาจหาคําตอบได้ ว่าสมเด็จ
พระนารายณ์ทรงตระหนักถึงการทําข้ อตกลงและเหตุการณ์ทีเกิดขึนในยุโรปเหล่านีมาก
น้ อยเพียงใดสาส์นจากปั ตตาเวียลง วันที 27 เมษายน ค.ศ. 1674 ชีให้ เห็นว่าหัวหน้ าสถานี
การค้ าประจํากรุ งศรี อยุธยา (ผู้ดํารงตําแหน่งขณะนันคือโยฮันเนิส ฟั น แดร์ สไปก์
(Johannes van der Spijck)) ได้ แจ้ งราชสํานักเกียวกับชัยชนะทางทะเลของฮอลันดา
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ภาพประกอบที 2 ราชทูตฝรังเศสเข้ าเฝ้าพระเจ้ ากรุงสยาม วาดโดย ยัน แลวเกิน
(Jan Luyken) ค.ศ.1687

และเป็ นไปได้ เช่นกันทีทังอังกฤษและฝรังเศสในอยุธยาก็แจ้ งข้ อมูลของฝ่ ายตนเกียวกับ
สงครามอังกฤษ–ฮอลันดาแก่บรรดาข้ าราชสํานักด้ วย
คณะบาทหลวงต่างประเทศแห่งกรุ งปารี ส (Société des Missions étrangères de
Paris หรื อ M.E.P. ก่อตังระหว่างค.ศ. 1658-1663) ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดโรงเรี ยนสอน
ศาสนานักบุญยอแซฟในกรุงศรี อยุธยาเมือปี 1666 หลังจากทีพระคุณเจ้ า ล็องแบร์ ต เดอ
ลา มอตต์ (Mgr. Lambert de la Motte) และผู้ก่อตังคณะบาทหลวงต่างประเทศแห่งกรุง
ปารี สบาทหลวงฟร็ องซัวส์ปัลลู (François Pallu) เดินทางมาถึงความมีพระราชหฤทัยเปิ ด
กว้ างในด้ านศาสนาของสมเด็จพระนารายณ์นบั เป็ นสิงหายากในเวลานันสยามเป็ นเพียง
อาณาจักรเดียวในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทีมีโรงเรี ยนสอนศาสนาของโรมันคาทอลิกหนึง
ในข้ อท้ วงติงทีสมเด็จพระนารายณ์ทรงมีตอ่ ฮอลันดาคือนโยบายต่อต้ านคาทอลิกของ
ฮอลันดาและการกีดกันการดําเนินงานของคณะบาทหลวงคาทอลิกทีเดินทางไปยังบันเต็น
และปัตตาเวียซึงเป็ นการขัดขวางสัมพันธไมตรี ระหว่างราชสํานักสยามและพระเจ้ าหลุยส์ที
14 (ครองราชย์ค.ศ. 1643-1715) สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ ที 7 (ดํารง
ตําแหน่ง ค.ศ. 1655-1667) และสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนท์ที 9 (ดํารงตําแหน่งค.ศ.
1667-1669) นโยบายต่างประเทศของสมเด็จพระนารายณ์ให้ ความสําคัญแก่การส่งเสริ ม
พระเกียรติคณ
ุ โดยเน้ นไปทีความสัมพันธ์ ทางการทูตกับบรรดาผู้ปกครองทีทรงอํานาจและ
เหล่าผู้นําทางจิตวิญญาณของยุโรปจึงไม่น่าแปลกใจทีคณะบาทหลวงต่างประเทศแห่งกรุง
ปารีสสามารถก่อตังขึนในอยุธยาได้ อย่างมันคงในช่วงค.ศ. 1665-1679
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นับตังแต่องั กฤษปิ ดสถานีการค้ าทีฮิราโดะ (ญีปุ่ น) ในปี 1623 อังกฤษก็ไม่ได้ นบั ว่า
อยุธยาเป็ นแหล่งการค้ าทีสําคัญอีกต่อไปศูนย์กลางการค้ าของอังกฤษอยูท่ ีบันเต็นสุรัต
และมัทราส (ป้อมเซนต์จอร์ จสร้ างขึนในค.ศ. 1640) ต่อมาในปี 1668 ได้ ย้ายไปอยูท่ ี
บอมเบย์นอกจากนีอังกฤษยังเปิ ดกว้ างกว่าฮอลันดาในการให้ ลกู จ้ างบริ ษัทดําเนินการค้ า
ส่วนตัวและการค้ านอกระบบบริ ษัท (country trade) สมเด็จพระนารายณ์ทรงยินดีต้อนรับ
พ่อค้ าอังกฤษประเภทนีส่วนอีไอซีนนไม่
ั ได้ เปิ ดสถานีการค้ าทีอยุธยาอีกจนกระทังปี 1675
ในสาส์นจากอยุธยาถึงอีไอซีณกรุงลอนดอนลง วันที 22 ธันวาคม ค.ศ. 1675 ผู้แทนของ
บริ ษัทอังกฤษได้ รายงานว่าสมเด็จพระนารายณ์ “ทรงถูกพ่อค้ าเอกชนไร้ สงั กัด (private
trader) เอารัดเอาเปรี ยบอย่างมาก”แต่ก็ยงั ทรงปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ างของอีไอซี “ด้ วยความ
สุภาพเกินกว่าทีคาดหมาย”อยุธยาเป็ นทําเลทีดีในการค้ าขายสิงทอจากอินเดียและเครื อง
หัตถกรรมจากอังกฤษสมเด็จพระนารายณ์ทรงสัญญาว่าจะปั นส่วนแบ่งในการค้ าดีบกุ
ภายใต้ พระราชลัญจกรนอกจากนียังโปรดเกล้ าฯพระราชทานแร่เงินให้ องั กฤษ [กู้ยืม?]
จํานวน 40 ชังพร้ อมตะกัว 300 bahar และไม้ ฝาง 1,000 หาบไม่กีเดือนต่อมาอังกฤษยัง
หวังว่าจะได้ รับพระราชทาน “เสรีภาพในการซือหนังสัตว์และสินค้ าทีเหมาะจะขายให้ ญีปุ่ น
ดังเช่นทีฮอลันดาได้ รับ”อีกด้ วยกรณีนียิงทําให้ เห็นชัดเจนว่าสมเด็จพระนารายณ์ไม่มีพระ
ราชประสงค์ทีจะจํากัดพระองค์ไว้ เพียงแค่การค้ ากับฮอลันดาเท่านันหากแต่มี
พระราชประสงค์จะธํารงการผูกขาดการค้ าและมอบสิทธิแก่ผ้ ทู ีทรงเห็นว่าสมควรจะได้ รับ
ในบรรดาเจ้ าผู้ปกครองทังหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระเจ้ ากรุงสยามทรงดําเนิน
วิเทโศบายกับชาติยโุ รปได้ อย่างแยบคายทีสุดจนกระทังนโยบายการต่างประเทศและการ
ทูตของสมเด็จพระนารายณ์เริมไม่ส่งผลดีในช่วงกลางทศวรรษ 1680
เอกสารอ้ างอิง

 Cruysse, Dirk van der, Siam & the West 1500-1700 (Chiang Mai: Silkworm Books, 2002).
 Farrington, Anthony & Dhiravat na Pombejra, The English Factory in Siam 1612-1685
(London: The British Library, 2007), Volume I.
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 2 MAART 1674
De Koning heeft begrepen van een Engels schip, Philip and Anna genaamd, dat de
Hollanders dat schip genomen hebben toen het van Siam was vertrokken. Zij hebben daarin
twee kisten en een Japans comptoir gevonden. Men zei dat de Koning van Siam die
goederen aan de leiders in Engeland gezonden zou hebben. Daarom werden deze door de
Hollanders uit respect voor de Koning van Siam niet geopend, maar eerst in bewaring
genomen. Derhalve verzoek ik nu dat deze mij mogen worden toegezonden, met een brief
van de Gouverneur-Generaal. En indien de Gouverneur-Generaal dit goed vindt, zal dit zeer
verstandig zijn en ook strekken tot de onderhouding van de lange vriendschap tussen de
Koning van Siam en de Koning van Holland. Want het is zeker dat ik al het genoemde aan de
Engelse kapitein die in Suratte woont had gezonden.
Ook heb ik gehoord dat de Hollanders met de koningen van Frankrijk en Engeland in
oorlog waren. Daarop heb ik de kapitein Johannes laten roepen en hem daarover
gevraagd, die het bevestigde. Ik ben daar zeer ontsteld over, temeer omdat ik vanouds wel
weet dat de Koning van Holland in alles oprecht is en zijn contracten onverbrekelijk zijn.
Derhalve bid ik God dat Hij hem de overwinning wil geven, want ik kan de Hollanders op het
moment niet helpen.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 27 APRIL 1674
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan Koning Narai (1656-1688)
De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker en de raden van de Staat der Verenigde
Nederlanden in de Oriënt, die tot Batavia resideren, schrijven uit een oprecht en zuiver hart
deze brief aan de grote Koning, die het gebied heeft over het koninkrijk en de landen van
Siam, en van de hele wereld zeer werd geprezen wegens zijn wijsheid en vroomheid om zijn
onderdanen goed te regeren en met alle koningen en landen goede vrede en vriendschap te
onderhouden; aan wie de hemel wil geven een lang leven met gezondheid in alle voorspoed,
en overwinning over zijn vijanden; voor zoveel een sterfelijk mens het geoorloofd is dat te
begeren.
De brief die de grote Koning van Siam laatst aan de Gouverneur-Generaal schreef
hebben wij goed ontvangen, met de eer en het respect die zulk een grote Koning toekomt.
En ook de 20 bahar tin die als een geschenk aan onze vertegenwoordiger in Siam zijn
overgegeven, waarvoor wij dankbaar zijn. De brief hebben de Gouverneur-Generaal en de
raden van Indië doen vertalen en zij hebben daaruit gelezen de goede, oprecht en
bijzondere genegenheid die de Koning hen en de Nederlandse staat toedraagt om de vrede
en vriendschap met hen en haar onderdanen in deze landen, en de goede alliantie, voor
eeuwig te onderhouden. De genegenheid van ons en alle Nederlanders jegens de Koning
van Siam en zijn onderdanen zal ook voor altijd duren. De Gouverneur-Generaal en de raden
van Indië zullen bij alle gelegenheden doen blijken dat zij de grote Koning van Siam dienen
en helpen, zo veel als in hen vermogen zal zijn, opdat de vrede en vriendschap tussen Siam
en Batavia mag blijven voortbestaan, zo lang de zon en de maan aan de hemel staan.
Verder, aangezien Zijne Majesteit schrijft dat het zeker is dat de twee kisten en een
Japans comptoirtje die in het Engelse schip zijn gevonden, door Uwe Majesteit aan de
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Engelse kapitein te Suratte zijn gezonden, worden deze op het verzoek van Uwe Majesteit
ongeopend en gesloten bij dezen weer aan Uwe Majesteit toegezonden.
Inzake de oorlog in ons land tegen de Franse en Engelse koningen verwachten wij
dagelijks weer nieuws. Maar onze kapitein (in de loge te Siam) zal Uwe Majesteit kunnen
berichten over onze overwinning ter zee en de hoop op vrede.
Verder meldt Uwe Majesteits brief iets over lood. Wij hebben onze kapitein gelast Uwe
Majesteit te verzoeken om ons 2 à 3 pikul lood en evenzoveel salpeter (tegen marktprijs) als
proefmonsters toe te zenden. Wij hopen dat Uwe Majesteit dit zal gelieven toe te staan. De
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië zullen daarvoor dankbaar zijn, gelijk zij Uwe
Majesteit op het allerhoogste bedanken voor de hulp aan onze kapitein.
Nogmaals: wij zullen aangaande de Hollandse werklieden zoveel als mogelijk aan Uwe
Majesteits begeren proberen te voldoen. De Gouverneur-Generaal en Raden van Indië
hebben de grote Koning te Siam tegenwoordig niets anders tot een geschenk te zenden als:
1
1
1
1
1
1
1
1

stuks incarnaat Hollands fluweel
stuks zwarte aurora moira
stuks gouden incarnaat moira
stuks goud en groen moira
stuks scharlaken
stuks karmozijnen rood laken
papegaaigroen laken
grote kist met flessen rozenwater

hetgeen wij eerbiedig verzoeken of Uwe Majesteit dit alles in goede genegenheid gelieft aan
te nemen en te accepteren.
In het Kasteel Batavia, 27 april anno 1674. De Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië,
Joan Maetsuyker.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 2 มีนาคม ค.ศ. 1674
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงทราบเรื องเรื อฟิ ลลิ ปและแอนนา (Philip and Anna) ของอังกฤษ
ซึงฮอลันดาได้ ยดึ ไว้ เมือครังทีเรื อเดินทางออกจากสยามแล้ ว ในเรื อบรรทุกหีบสองใบและตู้
ญีปุ่ นหนึงใบทีสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯพระราชทานให้ ผ้ นู ําใน
อังกฤษ ด้ วยความเคารพยําเกรง ฮอลันดาจึงมิได้ เปิ ดดูสินค้ าเหล่านัน หากแต่เก็บรักษา
เอาไว้ บัดนีข้ าพเจ้ าจึงใคร่ขอให้ ทา่ นส่งสินค้ าเหล่านันกลับมาพร้ อมด้ วยสาส์นจากท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ และหากท่านข้ าหลวงใหญ่ไม่ขดั ข้ อง จะถือเป็ นความสุขมุ รอบคอบและเป็ น
การธํารงสัมพันธไมตรี ทีมีมาเนินนานระหว่างสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และกษัตริ ย์ฮอลันดา
ด้ วยข้ าพเจ้ าตังใจจะส่งสิงของทังหมดนีไปมอบให้ หวั หน้ าบริ ษัทอินเดียตะวันออกของ
อังกฤษ ณ เมืองสุรัต1
ข้ าพเจ้ ายังได้ ทราบด้ วยว่า ฮอลันดากําลังทําศึกกับกษัตริ ย์แห่งฝรังเศสและอังกฤษ2
ข้ าพเจ้ าจึงเรี ยกกะปิ ตนั โยฮันเนิส3 มาสอบถามและได้ รับการยืนยันเช่นนัน ข้ าพเจ้ าวิตกยิง
นัก ด้ วยทราบดีว่ากษัตริ ย์ฮอลันดาทรงเป็ นผู้ยึดมันในสัจจะ และคํามันสัญญาของพระองค์
มิอาจฝ่ าฝื นทําลายได้ ฉะนันข้ าพเจ้ าจึงขอวิงวอนสิงศักดิสิทธิให้ อํานวยชัยชนะแด่พระองค์
เนืองจากในเวลานีข้ าพเจ้ าไม่อาจหาหนทางช่วยเหลือฮอลันดาได้
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 27 เมษายนค.ศ. 1674
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ ากรุง
สยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688)
ข้ าหลวงใหญ่โยอัน มาตแซวเกอร์ (Joan Maetsuycker)4 และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
สาธารณรัฐเนเธอร์ แลนด์แห่งตะวันออกผู้พํานัก ณ กรุงปั ตตาเวีย เขียนสาส์นนีด้ วยความ
จริ งใจอันบริ สทุ ธิถวายแด่มหาราชผู้ครองราชอาณาจักรและดินแดนแห่งสยาม ผู้ได้ รับ
สรรเสริญจากทัวโลกว่าทรงปรี ชาญาณและธรรมจริยาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์
ผู้ทรงธํารงสันติภาพและมิตรภาพกับบรรดาผู้ปกครองและอาณาจักรทังหลาย ขออํานาจ
สิงศักดิสิทธิโปรดดลบันดาลให้ พระองค์ทรงเจริ ญด้ วยพระพลานามัยสมบูรณ์และมีพระ

1

หัวหน้ าบริ ษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ ณ เมืองสุรัตในปี 1674 คือ เจอรัลด์ ออนเจียร์ (Gerald
Aungier)
2
หมายถึงสงครามอังกฤษ-ฮอลันดาครังที 3 (ค.ศ. 1672-1674)
3
โยฮันเนิส ฟั น แดร์ สไปก์ (Johannes van der Spijck) รักษาการตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าใน
อยุธยา ค.ศ. 1668-1669 และดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ า ค.ศ. 1672-1676
4
โยอัน มาตแซวเกอร์ (Joan Maetsuycker)ดํารงตําแหน่งข้ าหลวงใหญ่ ค.ศ. 1653-1678
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ชนม์ชีพยังยืน ให้ ทรงคลาดแคล้ วจากอริ ราชศัตรูทงปวง
ั
ตราบเท่าทีปุถชุ นจะพึงปรารถนา
ได้
ทางเราได้ รับพระราชสาส์นจากพระเจ้ ากรุงสยามถึงข้ าหลวงใหญ่ฉบับล่าสุดเรี ยบร้ อย
แล้ ว ขอน้ อมรับไว้ ด้วยความสักการะแด่องค์มหาราชา ทังนีเรารู้สึกสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ทีทรงพระราชทานดีบกุ จํานวน 20 bahar ให้ แก่ผ้ แู ทนของเราในสยาม ข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ อา่ นเนือความแปลจากสาส์นซึง
เรี ยงร้ อยไว้ ด้วยถ้ อยความประณีตแสดงความจริงใจและความปรารถนาดีในพระเจ้ ากรุง
สยามทีพระราชทานให้ แก่พวกเขาและฮอลันดาเพือจะธํารงสันติภาพและมิตรภาพอัน
มันคงกับผู้คนในดินแดนเหล่านี ความเทิดทูนของข้ าพเจ้ าและชาวฮอลันดาทังหลายต่อ
พระเจ้ ากรุงสยามและข้ าแผ่นดินของพระองค์จะยังยืนตราบนานเท่านาน แน่นอนว่า
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกยินดีถวายการรับใช้ พระเจ้ า
กรุงสยามอย่างเต็มกําลังในทุกโอกาส เพือสันติภาพและมิตรภาพระหว่างสยามและ
ปั ตตาเวียจะดํารงอยูต่ ราบสุริยนั จันทรายังสถิตในฟากฟ้าทังนี ตามทีพระเจ้ ากรุงสยาม
รับสังถึงหีบสองใบและตู้ญีปุ่ นทีพบบนเรื ออังกฤษซึงพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานให้ หวั หน้ าชาวอังกฤษในสุรัต ทางเราได้ ส่งสิงของเหล่านันกลับมาถวายคืน
พระเจ้ ากรุงสยามในสภาพสมบูรณ์พร้ อมด้ วยสาส์นฉบับนีแล้ ว
เกียวกับศึกสงครามกับกษัตริ ย์ฝรังเศสและอังกฤษทีเกิดขึนในบ้ านเมืองของข้ าพเจ้ า
ทางเรากําลังรอรับข่าวสารความเป็ นไปอยู่ทกุ ขณะ อย่างไรก็ดี หัวหน้ าสถานีการค้ าของเรา
ในสยามจะกราบทูลพระเจ้ ากรุงสยามให้ ทรงทราบเกียวกับชัยชนะทางทะเล5 และ
ความหวังแห่งสันติสขุ ของพวกเรา
อนึง พระราชสาส์นจากพระเจ้ ากรุงสยามยังได้ กล่าวถึงตะกัว ในการนีทางเราได้ กําชับ
กะปิ ตนั ให้ ขอพระราชทานตะกัวกับดินประสิวจํานวนอย่างละ 2-3 หาบ (ในราคาตาม
ท้ องตลาด) เพือจะนํามาเป็ นตัวอย่าง ทางเราหวังว่าพระองค์จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานให้ ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกจักสํานึกใน
พระกรุ ณาธิคณ
ุ ยิง ดังทีพวกเราซาบซึงในพระกรุณาธิคณ
ุ ทีทรงช่วยเหลือกะปิ ตนั ของพวก
เรา
เกียวกับเรื องช่างฝี มือชาวฮอลันดา ทางเราจะหาทางสนองพระราชประสงค์อย่างเต็ม
กําลัง ในเวลานีข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกไม่มี
บรรณาการใดจะถวายแด่พระเจ้ ากรุงสยาม นอกไปจาก
กํามะหยีฮอลันดาสีแดงอมชมพู
1 ผืน
ผ้ าไหมสีดํา
1 ผืน
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ชัยชนะทางทะเลครังนีน่าจะหมายถึงชัยชนะของนายพลเรือมิคีล เดอ แรวเตอร์ (Michiel de Ruyter)
เหนือกองเรื อผสมฝรังเศส-อังกฤษทีสโคเนอเฟลต์ (Schooneveld) ในเดือนมิถนุ ายน 1673 หรื อใน
สมรภูมิไกก์แดวน์ (Battle of Kijkduin) ในเดือนสิงหาคม 1673
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ผ้ าไหมสีทอง
ผ้ าไหมสีทองและสีเขียว
ผ้ าขนสัตว์สีแดง
ผ้ าขนแกะสีแดงเข้ ม
ผ้ าขนแกะสีเขียวขนนกแก้ ว
นํากุหลาบบรรจุขวด

1 ผืน
1 ผืน
1 ผืน
1 ผืน
1 ผืน6
1 ลังใหญ่

ขอทรงพระกรุ ณารับบรรณาการเหล่านีไว้
ณ ป้อมปัตตาเวีย 27 เมษายน ค.ศ.1674
โยอัน มาตแซวเกอร์ ข้ าหลวงใหญ่แห่งเนเธอร์ แลนด์ในอินเดียตะวันออก

6

ดูรายละเอียดประเภทของผ้ าในฉบับแปลภาษาอังกฤษ
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 31 มีนาคม
ค.ศ. 1719 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719

บทนํา
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ าย
สระ) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย ฉบับนีเป็ นตัวอย่างทีชวนให้
สังเกตว่าการทูตระหว่างสยามและฮอลันดาในเวลานันข้ องเกียวอยู่กบั ธุรกิจการค้ ามาก
เพียงใด หรื ออาจกล่าวให้ จําเพาะว่าคือการสังซือสินค้ าจากบริ ษัทฮอลันดาโดยราชสํานัก
อยุธยา
สินค้ าทีกล่าวถึงในสาส์นฉบับนีอันได้ แก่ สิงทอ ปื น ม้ า หมวก รวมไปถึงภูษาอาภรณ์
จากต่างแดนสําหรับพระเจ้ ากรุ งสยามและเหล่าข้ าราชสํานัก ไม่ใช่สินค้ าแปลกใหม่ ความ
ต้ องการสินค้ าหรูหราหรื อสินค้ าหายากของราชสํานักสยามมีมาอย่างยาวนาน ราชสํานัก
ของสมเด็จพระนารายณ์มกั จะสังซือสินค้ าหรูหราและของหายากจากบรรดาพ่อค้ ายุโรปอยู่
เสมอ แม้ กระทังอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นกล้ องส่องทางไกล1 หรื อสินค้ าจําพวกแว่นตา
และนาฬิกา
สาส์นฉบับนีแสดงให้ เห็นว่าเสนาบดีพระคลังตระหนักถึงขอบข่ายอํานาจทางธุรกิจและ
การเมืองอันกว้ างขวางของวีโอซีเป็ นอย่างดี สาส์นของเสนาบดีได้ ขอกานพลูและจันทน์เทศ
จากหมูเ่ กาะเครื องเทศ ไม้ จนั ทน์หอมจากติมอร์ สิงทอนานาชนิดจากอินเดียรวมถึง
เครื องเงินและหมวกปี กขนนกจากฮอลันดาปื นใหญ่ขนาดย่อมสําหรับใช้ บนหลังช้ างเป็ น
สินค้ าทีน่าสนใจเป็ นพิเศษ แม้ โดยปรกติ ช้ างจะหวาดกลัวเสียงปื นไฟและเป็ นสัตว์สงคราม
ทีมีความสําคัญน้ อยลงในเอเชียเมือเข้ าสู่คริสต์ศตวรรษที 17 แต่ช้างศึกจํานวนหนึงของ
พระเจ้ ากรุงสยามถูกฝึ กให้ ทนต่อเสียงกัมปนาทของปื น ด้ วยเหตุนีสยามจึงสังซือปื นใหญ่
ขนาดย่อมเหล่านี ช้ างของพระเจ้ ากรุงสยามยังคงได้ รับการฝึ กให้ ไม่ตนเสี
ื ยงยิงปื นใหญ่ไป
2
จนกระทัง ค.ศ. 1761 เพือเตรียมพร้ อมรับศึกสงครามกับพม่า
ในประวัตศิ าสตร์ สยาม บริ บทเฉพาะของสาส์นฉบับนีเกียวกับบทบาทของชาวจีนในราช
สํานักอยุธยาและการค้ าข้ าวกับทางภาคใต้ ของจีน การฟื นฟูพาณิชยกรรมทางทะเล
ระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิดขึนหลังจากราชสํานักชิงได้ ยกเลิกการจํากัดสิทธิ
ในการค้ าทางทะเล (เรี ยกในภาษาจีนว่า “ไห่จน”)
ิ แม้ วา่ หลังจากนันไม่นานจะมีการนํา
ข้ อบังคับนีกลับมาใช้ อีก แต่ก็ไม่ได้ ทําให้ กิจกรรมการค้ าสําเภาชะงักไปเป็ นเวลานาน ใน
กรณีของสยาม อุทกภัยและทุพภิกขภัยทีเกิดขึนในภาคใต้ และภาคตะวันออกของจีนซึง
ส่งผลกระทบในกวางตุ้ง เจ้ อเจียงและโดยเฉพาะทีฝูเจียน
1

Dhiravat na Pombejra. Siamese Court Life in the Seventeenth Century as Depicted in
European Sources. Bangkok: Chulalongkorn University, 2001, Chapter 8 (pp.146-167).
2
Archives des Missions Étrangères, Paris. Vol. 885, p.627, Mgr. Brigot aux Directeurs du
Séminaire, 9 Jan. 1761.
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ภาพประกอบที 2 เพนียดคล้ องช้ างทีอยุธยา ค.ศ. 1864

ผนวกกับการทีสยามผลิตข้ าวได้ ในปริมาณมากเกินความต้ องการ ทําให้ การค้ าข้ าว
ระหว่างอยุธยากับเมืองท่าของฝูเจียนและกวางตุ้งเฟื องฟูขนึ 3
ผลอีกประการจากความสัมพันธ์ทางการค้ าระหว่างจีนและสยามทีแน่นแฟ้นยิงขึน
รวมถึงอิทธิพลของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงเวลานัน คือการแต่งตังชาวจีน
จากเซียเหมินเป็ นเสนาบดีกรมพระคลังในราชสํานักสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ ชาวจีน
กลายเป็ นกลุม่ ผู้ทรงอิทธิพลในราชสํานัก โดยเฉพาะในหน่วยงานทีรับผิดชอบการค้ าของ
พระเจ้ ากรุงสยาม มีความเป็ นไปได้ ว่าเสนาบดีพระคลังชาวจีนเป็ นผู้เขียนสาส์นฉบับนีถึง
คณะมนตรี สงู สุด ณ กรุ งปั ตตาเวีย สาส์นตอบจากคณะมนตรี สงู สุดถึงพระเจ้ ากรุงสยาม
เขียนอย่างสุภาพและเต็มไปด้ วยถ้ อยความประณีตแสดงสัมพันธไมตรี ในขณะทีสาส์นจาก
ปั ตตาเวียถึงเสนาบดีพระคลังนันเกียวข้ องกับธุรกิจการค้ าโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในกรณีที
พ่อค้ าม้ าของพระเจ้ ากรุงสยามไม่สามารถหาซือม้ าได้ เหมาะสมตามต้ องการ ข้ าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษายืนยันว่าได้ ช่วยเหลือเจ้ าหน้ าทีเหล่านันของสยามอย่างเต็มกํ าลัง
แล้ ว ทังการจัดเตรี ยมพาหนะและให้ ก้ ยู ืมเงิน ฮอลันดาได้ ชว่ ยเหลือราชสํานักสยามอย่าง
ต่อเนืองในการจัดหาม้ าชวาสําหรับใช้ ในราชสํานักอยุธยา นับแต่รัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ (ค.ศ. 1656-1688) จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศ (ค.ศ. 1733-

3

Sarasin Viraphol. Tribute and Profit. Sino-Siamese Trade 1652-1853. Chiang Mai: Silkworm,
2014 (first publ. 1977), Chapter 5 esp. pp.73-77.
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1758)4 ปัตตาเวียค่อนข้ างจะกล่าวอย่างเปิ ดเผยว่าผู้ดแู ลม้ าของพระเจ้ ากรุงสยามนัน
มักจะใช้ ข้อแก้ ตา่ งมากมายเพือปกปิ ดความล้ มเหลวในการหาซือม้ าให้ ได้ ตรงตามที
ราชสํานักต้ องการ

4

See Dhiravat na Pombejra. “Javanese horses for the court of Ayutthaya” in Greg Bankoff
and Sandra S. Swart (eds.). Breeds of Empire. The ‘Invention’ of the Horse in Southeast
Asia and Southern Africa 1500-1950. Copenhagen: NIAS, 2007, pp.65-81.
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ตัวบทภาษาดัตช์
Brief van de Chaophraya Phrakhlang uit naam van Koning Thai Saa (1709-1733) aan de
Hoge Regering in Batavia, voor maart 1719.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 31 MAART 1719
Deze brief van ’s Sjopia Seri Dermaraat Ditsjat Tsjaat Amaat Tiaantsjat Pipit Ratna Raat Kosa
Tabdie Apia Piri Brakarma Pahok Tsjopia Berkelang is voor Christoffel van Zwoll,
Gouverneur-Generaal van de Compagnie over en door geheel Azië. De GouverneurGeneraal Christoffel van Zwoll is zuiver en oprecht in de weg van weldadigheid omtrent Zijne
Hoog Aanzienelijke Majesteit Prbat Somdet Boromopobip Prapoeti Tsjouw Djehoea mijn
genadige Souverein.
Aangezien de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië opnieuw een brief en
geschenken met de Hollandse schipper na hier overgezonden hebben in de negende
maand van het Hondejaar, met verzoek of ik deze aan Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit zou
willen aanbieden, zo zijn de brief en de geschenken volgens oud gebruik ingehaald. Zijne
Hoog Aanzienelijke Majesteit heeft zich ten hoogsten verheugd en de Gouverneur-Generaal
en de Raden van Indië geprezen omdat op die wijze de weg van onderlinge verbintenis en
de zuivere en oprechte vriendschap met de Prins van Oranje en de Compagnie geheel
onderhouden worden. Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit heeft mij geordonneerd om de brief
te beantwoorden.
In mijn verzonden brief heb ik inzake de voorheen naar hier gezonden gouden zijden
stoffen en kleden, na vergelijking met de monsters, deze te grof en slecht, en te hoog in prijs
bevonden. De administrateurs van de Khlang wilden deze daarom niet accepteren. Maar
gezien onze onderlinge verbintenis heb ik deKhlang bevolen de gouden stoffen te
accepteren. Volgens de mening van de Suratse wevers kunnen zij deze stoffen volgens
specificatie van de monsters niet bereiden op hun weefgetouwen. De weefgetouwen moeten
opnieuw worden ingesteld en de prijzen komen dan hoger uit dan die van voorheen. Ik heb
de vrijheid genomen om zodanige monsters van gouden stoffen zoals de dienaren van de
Koning deze hadden laten maken over te zenden [naar Batavia], met verzoek of er door de
werklieden [in Suratte] zodanige stoffen gemaakt mogen worden en naar herwaards
gezonden, en dat voor een redelijke prijs en niet al te duur. De Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië hebben gouden stoffen laten en maken en deze herwaards gezonden in het
Paarden- en Bokkenjaar, in een kwantiteit van 133 rollen met diverse prijzen voor 344 catty,
15 thailen, 2 pahas en 1 maas. Aangezien deze prijzen te duur waren, heeft de Kjlang deze
niet willen accepteren. De toegezonden gouden stoffen waren te dik en te zwaar van goud,
de kleuren te slecht en niet helder genoeg. Deze stoffen waren te duur, ja duurder dan die
door de dienaren van de Koning waren aanbesteed en ingekocht.
Hierop hebben de Gouverneur-Generaal en raden van Indië geschreven dat de gewone
weefgetouwen van de wevers niet gesteld zijn om te produceren volgens de monsters, met
verzoek of een koningsdienaar kon worden overgezonden om dat persoonlijk te
onderzoeken. Ik was van plan om de bezorgde gouden stoffen weer naar Batavia te zenden
want de Khlang wilden deze niet accepteren. De Compagnie zou maar schade lijden
wanneer de stoffen bleven liggen. Maar gezien de onderlinge verbintenis heb ik de Khlang
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bevolen de stoffen aan te nemen voor de aangeschreven prijs. Het is waar dat op de
weefgetouwen [in Suratte] de vereiste stoffen niet gemaakt kunnen worden], want als de
kammen van de weefgetouwen te wijd zijn, dan zal de stof ruwer zijn dan de stoffen die in
oude tijden gemaakt werden.
Momenteel hebben enkele Coromandelse handelaarse te Siam enige kleden en zijden
stoffen, goud gekleurd, ten handel aangeboden. De Khlang heeft een selectie gemaakt en
datgene gekocht dat goed en deugdzaam is, zowel van gronding als helderheid van glans,
en dat voor een billijke prijs en niet duur. Vele van die soorten zijn vele naar onze zin en naar
ons behagen. Van die soorten heeft men er bij het scheepsvolk te koop kunnen krijgen die
ons wel te pas komen. Gelieve de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië toch ervoor
te zorgen dat de stoffen mochten worden gemaakt volgens de overgaande monsters zoals
hiervoor is geschiet. En als de werklieden zouden voorgeven dat zij op hun gewone
weefgetouwen die niet kunnen maken, noch zodanige gouden stoffen kunnen bereiden, dat
zij in dat geval de weefgetouwen moeten veranderen en dat daarop volgens de monsters
zodanige gouden zijden stoffen kunnen weven.
Hierbij worden door mij van enkele van de gouden stoffen die wij hebben kunnen kopen
van de Coromandelse handelaars en goed zijn, de monsterlappen aan de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië overgezonden. Zo kunnen Uw Hoog Edelens zien wat voor
stoffen het zijn. Betreffende de kleuren, die zijn goed en duurzaam. Hiervan gaan tien
monsters over met verzoek of de Gouverneur-Generaal gelieve te verzorgen dat zodanige
stoffen door de werklieden gemaakt mogen worden, en herwaards gezonden.
Van de stoffen met zilveren en witte strepen zoals de sompakken, lang 16 en breed 2
cobaers, verzoeken wij drie stukken, het stuk de prijs van 17 thailen.
Volgens nevensgaand beschreven monster van de stoffen die met gouden en witte
strepen, en wederzijds van zijde en goud doorwrocht zijn zoals sompakken, terwijl de
overgezonden wordende monsterlap der stoffen met strepen zijn, per stuk tot 1 catti en 2
thail, lang 16 en breed 2 cobaers. In overeenstemming met de overgaande cobitmaat
moeten deze volgens het beschreven model niet met grote maar kleine rode strepen worden
gemaakt, en voorts geheel volgens de monsterlap gemaakt worden, en dat alle van goede,
deugdzame vaste achtergronden en kleuren; er wordt om drie rollen verzocht.
Van het stoffenmonster met een grond van sandelkleur, met verspreide zilveren bloemen
die rondom met rode zijde bewerkt zijn, volgens het monster lang 15 en breed 2 cobidaars,
voor een prijs van 15 thail per rol, insgelijks drie rollen.
Van het stoffenmonster met blauwe, gouden, rode casoemba parelkleurig, geele en
lichtgroene zijden strepen volgens het monsterstuk, lang 15 en 2 cobaers voor een prijs van
15 thail per rol, daarvan mede drie rollen.
Idem van het stoffenmonster met lichtgroene, gouden en parelkleurige zijden strepen en
ter weerszijden van zwarte zijde dito, volgens het monsterstuk, lang en breed alsvoren, voor
een prijs van 8 thail, insgelijks drie rollen.
Van het stoffenmonster met grote gouden en met witte strepen, die wederzijds met rode
zijden stepen en parelkleurige strepen [hebben], idem van gouden strepen en doorlopend
gouddraad bezet; deze zijn volgens het monster lang 15 en breed 2, voor een prijs van 12
thail per rol; drie rollen van het stoffenmonster met rode zijden strepen, volgens overgaand
monster lang 15 en breed 2 cobaars, per rol tot 15 thail, als boven drie rollen.
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Van het monster van de stoffen met witte strepen, idem zilveren strepen en strepen van
gekleurde zijde en met grote zilveren en kleine zijden strepen afgezet, en ook kleine zilveren
strepen conform het monster, lang 15 en 2 cobaars, de prijs van iedere rol 15 thail: daarvan
drie rollen.En van het monster navolgens overgaand monster, lang en breed alsboven per rol
tot 16 thail, daarvan worden ook drie rollen verzocht. Van al deze soorten stoffen worden de
beschreven monsters en de lappen overgezonden, tesamen tien stuks. En aangezien deze
monsters merendeels al half versleten en van glans beroofd zijn, en dus maar ternauwernood
voor monsters kunnen dienen, verzoeken wij dat de gronden van de stoffen wel gedaan en
goed van kleur mogen gemaakt worden, alsmede het goud en zilver, idem de zijde van
goede glans, helder en vast van kleur en dat zo van iedere rol. Ook dat de gouden, zilveren
en zijden strepen in de lengte mogen vallen, over de gehele lengte van iedere rol zoals dat
blijkt bij de voor dato gezonden monsters. Ook moeten de stoffen niet gevouwen maar
opgerold worden, en zo naar herwaards gezonden worden, aangezien door het opvouwen
de gouden en zilveren strepen maar bederven. De bovengemelde stoffen dan van goede
gronden en vaste glans gemaakt zijnde, en de prijzen wat billijker, mogen dan betaald en
naar herwaards overgezonden worden. Wij zullen de prijs van ieder stuk door de Khlang en
het hier residerende hoofd in de compagnies loge naar gewoonte vereffenen.
De sompacken en packieuws met geschilderde hoofden en gronden in diverse kleuren
[zijn bedoeld] om als geschenk te geven aan de onderdanen in dienst van de Koning. Ik heb
eerder verzocht of de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië daarvan een levering
kunnen doen in het Konijnenjaar, van 300 stuks zowel marados als enkele kleden. Deze zijn
te kort en te smal geweest, eveneens te grof, en niet volgens de overgezonden monsters,
alles tesamen eveneens van een achtergrond [niet volgens de overgezonden monsters], en
bovendien te hoog van prijs. Daarom heeft de Khlang deze niet willen accepteren en alles
weer aan het opperhoofd in de loge geretourneerd.
Over de geschilderde sompacken en packieuws voor geschenk aan de dienaren voor
Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit is geschreven hoe die moeten zijn. En aangezien de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië verklaren het Hof van Siam alle hulp en dienst
te willen toebrengen tot onderhouding van de vriendschap, alsdus verzoeken wij de levering
van sompacken met geschilderde hoofden, lang 12 chieus, en breed 6 spannen. En met
achtergronden met dubbele ruitjes en perkjes, idem met dammetjes, van verschillende
kleuren en ontwerp insgelijks op de manier als de chelassen van diverse soorten, alsmede
packieuws met geschilderde hoofden, lang 6 chieus en breed 6 spannen, van diverse
soorten en op de wijze als hierboven, alle van goede achtergronden, en vast en levendige
kleuren, voor een redelijke prijs en niet te duur zoals de voorheen gestuurde [kleden] zijn
geweest.
Aangezien de voorheen overgezonden goewatrangpa kleden maar 6 chieus lang en 6
spannen breed zijn geweest, verzoeken wij dat deze voortaan mogen worden gemaakt met
een lengte van 12 chieus en een breedte van 6 spannen zonder randen. En dat er van die
soort een ruime hoeveelheid mag worden overgezonden, om te kunnen dienen tot
geschenken voor de uit te zenden schepen en regenten.
Men heeft ook goewatrangpaar kleden nodig die lang moeten zijn 8 chieus en breed 6
spannen, om op de wijze zoals hierboven vermeld gemaakt te moeten worden. Gelieven de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië daarvan de leverantie te doen, en dat alle jaren
een kwantiteit van 3000 stuks.
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De fijne lakenen en de gewone soort zijn ontvangen. Aangezien men nog meer nodig
heeft, verzoeken wij voor het aanstaande jaar gerieft te mogen worden met de volgende
soorten:
200 stuks rode
20 stuks groene gewone lakenen
20 stuks hemelsblauwe gewone lakenen,
want aangezien de voorheen na Siam gezonden lakenen om aan de dienaren te verstrekken
niet te pas komen, verzoeken wij of de verdere verzending daarvan achterwege mag blijven.
Insgelijks mag achterwege blijven de overzending van kleine korte schietgeweren, als
van geen nut zijnde. En omdat de toegezonden lange snaphanen, die goed zijn bevonden,
een te grote kogel afschieten, verzoeken wij dat erop gelet mag worden dat er zodanige
[worden verzonden] die een kleinere kogel afschieten, zwaar een paha, voorts van een paha
en een powang, en van de zwarte van vijf masen.
Bij mijn vorige schrijven heb ik om de bezorging van 10 stuks snaphanen en twee
pistolen, idem drie stukken karmozijnrode fluwelen verzocht, alsmede het maken van 50
stuks klein kanon om op de olifanten te gebruiken, naar de zin van het hof. Thans verzoeken
wij tien stuks fijne Hollandse snaphanen, ontworpen volgens de Franse manier die goed en
sterk zijn, en geselecteerd op [het afschieten] van kogels van een paha. Idem van een paha
en een powang, alsmede van vijf masen. Maar van pistolen bleek [bij overzending] niets, het
zal een fout geweest zijn.
Wij verzoeken dat naar herwaards mag worden gezonden vier stuks fijne snaphanen die
hecht en sterk zijn, zodanige als de koningen in Europa gebruiken, gesorteerd op kogels van
de zwaarte van een paha en een powang, en van vijf mazen. En dat de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië gelieven te verzorgen dat deze door de smits zodanig
mogen worden gemaakt, dat ze naar onze zin mogen wesen. Ook dat de nog ontbrekende
50 stukjes kanon om op de olifanten te gebruiken, ten spoedigste mogen worden gemaakt,
hecht en sterk, en na het daarvan eertijds overgezonden model.
De verzochte Portugese hoeden, waarvan reeds een hoeveelheid van 250 stuks
herwaards is gezonden, en de overige 250 stuks nog worden verwacht, zou ik weer terug
willen sturen omdat de randen te slap waren. Maar het opperhoofd heeft beloofd deze stijf te
zullen maken en heeft dat ook gedaan. Derhalve verzoek ik dat de nog mankerende 250
hoeden niet zo slap zullen zijn als de reeds overgezondene, en dat de hoedenmakers
behoorlijke instructie mogen krijgen.
Wij twijfelen niet aan hetgeen in de overgezonden brief vermeld staat over de afgegane
orders voor het ruikend sandelhout van Timor, en de mahora op de wijze als een hanespoor
van Bengalen of uit Arakan. Wij verwachten hetzelve het aanstaande seizoen.
Aangezien wij graag met wat kaneel, nootmuscaten en kruidnagelen geriefd willen
worden om daarvan medicijnen te maken, derhalve verzoeken wij of de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië jaarlijk van elk vijf pikols naar herwaards gelieven over te
zenden.
Aangaande het overzenden van contanten en het zeggen dat de Compagnie [dat zij] niet
meer dan tot het gebruik in de handel nodig kan zenden, verzoeken wij of de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië een grote kwantiteit contanten kunnen zenden om naar
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gewoonte door de Khlang vermunt te worden. Men zal ervoor zorgen dat er niets zal
overblijven van hetgene als tot de handel en voor giften aan het opperhoofd wordt
gezonden, en dat alles verbruikt zal worden.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië schreven dat door de storm in Ligor in
het jaar 171? (na de Siamse tijdrekening) voorgevallen de Hollanders door dat toeval weinig
tin hadden kunnen krijgen. Dat dat tegen de contracten zou zijn, verwondert mij. Het
opperhoofd zegt niet te kunnen geloven dat er in het Bokkenjaar zo’n zware storm zou zijn
geweest, waardoor de bomen, heuvelen en tinmijnen verwoest zouden zijn geworden op de
plaatsen waar tin wordt gegraven. In tegendeel, zij hebben nauwelijks hun quota voor de
Koning kunnen halen, en zich ten uiterste genaarstigd om wat meer (maar niet zoveel als
voorheen) [te verzamelen]. Dit is de reden waarom de Hollanders zo weinig tin hebben
gekregen, gelijk dat genoegzaam bekend is bij de resident van Ligor.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië delen mede dat zij een geldlening van
2000 rijksdaalders hadden verstrekt aan de overgezonden paardenkopers om daarvoor op
Java de inkoop van paarden te doen. Verder dat er wel veel paarden zijn, maar dat omdat
deze alleen op betaling werden opgekweekt de dienaren van de Koning deze niet willen
kopen. Ze kopen alleen de gewone paarden waar zij maar 7, 8, 9 à 10 rijksdaalders per stuk
voor geven, hetgeen we moeten geloven. Voorts dat de obligatie van het geleende geld aan
het opperhoofd in de compagnieslogie alhier was overgezonden. De paardenkopers
Koentas Patsji en Trampakdi hebben bij terugkomst gezegd dat de Gouverneur-Generaal en
de Raden van Indië hen zeer veel genegenheid hebben bewezen en geassisteerd hebben
met een geldlening van 2000 rijksdaalders, hetwelk tot 6 mazen per rijksdaalders
gereduceerd is, zijnde aan zilver gelijk aan 37 kati en 10 thail.
Maar eenmaal in Semarang aangekomen, zei de landvoogd dat hij de Hollanders in
Semarang had verboden om met de koningsdienaren buiten de stad te gaan om reden van
oorlog. Zij zouden te Semarang verblijven en aldaar de inkoop van paaren doen. En de
landvoogd de Javanen had gelast om paarden naar Semarang te brengen om daarvan de
inkoop te doen, en paarden uit te zoeken van de vereiste grootte, goed van postuur en snel
in het lichten van de poten. Maar zodanige paarden als wel naar onze zin zouden zijn
hebben wij niet kunnen krijgen. Een stuk of 2 à 3 waren bijna van de vereiste maat maar toen
de koningsdienaren die wilden kopen, werd er 50 á 60 rijksdaalders per stuk gevraagd,
hetwelk naar hun waarde te duur was zodat de inkoop niet kon plaatshebben.
Als die paarden goed waren geweest, dan zouden zij die hebben gekocht. Maar de
koningsdienaren hebben weer gewone paarden moeten kopen en naar herwaards brengen.
Zodanige die slechts voor het gebruik van uitzendelingen zijn. Zij hadden wel goede
paarden kunnen krijgen als zij naar buiten hadden mogen gaan, want buiten Semarang zijn
kudden van veele paarden. Van Siam werden alle jaren de paardenkopers overgezonden, en
dat met het oogmerk om paarden te krijgen naar de zin van het hof. Maar omdat we geen
enkel goed paard kregen, gelieven de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië te zien
op de weg van onderlinge verbintenis, en de landvoogd en de bedienden van de
Compagnie in Semarang te ordonneren dat zijlieden de koningsdienaren de behulpzame
hand bieden en hen vergunnen om buiten te gaan om paarden te kopen.
En aangezien men in het koninkrijk van Siam graag in het bezit wil zijn van diverse
zilverwerken heb ik enige modellen van tin doen vervaardigen en aan het opperhoofd
gegeven, en ieder model met een opgeschrift gemerkt. Wij verzoeken om van het monster
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van de waterpotten een kwantiteit van 10 stuks, van het monster van de kleine kommen met
deksels ingelijks 13 stuks en van het monster van de waterkommen met voetjes 89 stuks,
derhalve deze vijfderhande zilverwerken tesamen een getal van 138 stuks tellen. Daartoe zal
wel benodigd zijn 70 à 75 kati zilver. Wij verzoeken het aanstaande moesson daarmede
gerieft te mogen worden. De onkosten van dien zullen na oud gebruik door de Khlangs aan
het opperhoofd weer voldaan en vereffend worden.
Vanwegen Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit Somdet Boromo Bopit Prapoeti Tsjauw
Djehoe mijn genadige Souverein werd ten geschenk gezonden: 102 bahar, 1 pikul, 17 kati en
3 Chinese thailen tin; 4005 stuks, 18 catty, en 12 Chinese thailen sappanhout aan de
Gouverneur-Generaal en de raden van Indië.
En insgeklijks werd door mij gezonden: 6 bahar, 66 catty, en 13 Chinese thailen tin, en
273 pikuls, 39 en 11 Chinese thailen sappanhout aan de Gouverneur-Generaal en de Raden
van Indië tot onderhouding van de vriendschap om de onderlinge toegenegenheid van Zijne
Hoog Aanzienelijke Majesteit Prabat Somdet Boromo Bopit Pra Poeti Tsjauw Djehoua, mijn
genadige Souverein en de vriend- en bondgenootschap met de Prins van Oranje, de vorst
en heer van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië in het aanstaande meer en
meer te bevestigen. […]
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 18 AUGUSTUS 1719
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan Koning Thai Saa (1709-1733)
Aan de Koning van Siam.
Met bijzondere vreugde en hoogachting van de Gouverneur-Generaal Henric Zwaardecroon
en de Raden van Indië is hier aangebracht en met groot opzicht en statie ontvangen de
heerlijke en uitstekende brief van Zijne Hoog Aanzienlijke Majesteit den Siamse Koning
Probat Somdet Borom Sopit Praoepoe Ditsjoe Djoehouw, die steeds overwinnende, en
ontzaggelijk voor zijn vijanden is; het rijk met wijsheid regeert en de vriendschap onderhoudt,
en door de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië een lang leven en een gelukkige
regering wordt toegeboesemd, en speciaal bedankt wordt voor de gunstige gedachten die
het Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit behaagd heeft gehad vanwege de weg van
vriendschap over de regering in dit oord [Batavia] te hebben.
En terwijl het oogmerk van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië niet anders is
dan om die vriendschap te vermeerderen heeft men tot voorzetting van dien hoognodig en
onvermijdelijk geacht Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit bekend te maken hoe de enige God
van hemel en aarde uit deze wereld heeft los en vrij gemaakt de Gouverneur-Generaal
Christoffel van Swoll, in wiens plaats is getreden de tegenwoordige Gouverneur-Generaal
Henric Zwaardecroon. Hij zal met evenveel en dezelfde zucht en ijver als zijn loffelijke
voorzaten, naast alle raden van Indië, trachten te bewaren en te vergroten, de dierbare
gunsten en genegentheden van Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit, omdat men door
ondervinding van vele jaren, en zoals opnieuw gebleken is uit Zijne Hoog Aanzienelijke
Majesteits ontvangen brief, verzekerd en overtuigd zijn van de goede wil waarmede de
Koning tot welzijn van de Nederlandse Compagnie is toegedaan. Men twijfelt er niet aan, nu
Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit, navolgende de gewoonten en de contracten, zijn gunsten
wil blijven continueren.
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De dienaren van de Edele Compagnie die in het Siamse koninkrijk zijn, zullen zich na die
gewoonten en contracten behoorlijk schikken en onze successieve bevelen daarover tot
genoegen van Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit prompt opvolgen en nakomen.
Voor de hoogwaarde geschenken die het Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit heeft
behaagd te doen [zenden], betuigen de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië bij
dezen haar dankbaarheid, en laten nu in wedererkentenis en tot teken van achting met deze
brief overgaan zodanige kleinigheden waarvan zij hopen dat deze Zijne Hoog Aanzienelijke
Majesteit aangenaam zullen zijn, te weten:
30
10
10
250
93
14
40
x
x
3
22

stuks roode
stuks blauwe
stuks groene
stuks hoogbolle hoeden
stuks falconetten
stuks fijne uitgekapte snaphanen
stuks brillen in soort
balen kaneel
pikuls nagelen
pikols nootmuskaat
stuks oradikay

Geschreven in het Kasteel te Batavia op het eiland Groot Java de 18e augustus 1719,
H. Zwaardecroon.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 31 มีนาคม ค.ศ. 1719
สาส์นจากเจ้ าพระยาศรี ธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี
อภัยพิรียบรากรมภาหุ เจ้ าพระยาพระคลัง ถึงท่านข้ าหลวงใหญ่คริ สตอฟเฟิ ล ฟั น ซโวล
(Christoffel van Zwoll) ผู้ปกครองบริ ษัทและดินแดนทังหลายในเอเชีย ท่านข้ าหลวง
ใหญ่คริสตอฟเฟิ ล ฟั น ซโวลผู้บริ สทุ ธิและผู้เต็มใจสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จบรม
บพิตรพระพุทธเจ้ าอยู่หวั
เนืองด้ วยท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ สง่ สาส์
นพร้ อมบรรณาการมากับผู้บงั คับการเรื อชาวฮอลันดาในเดือน 9 ปี จอ และขอให้ ข้าพเจ้ านํา
ขึนทูลเกล้ าฯถวายสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทังสาส์นและบรรณาการได้ รับไว้ ตามพิธีการทีเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั แิ ล้ วสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพอพระราชหฤทัยยิงและได้ สรรเสริญท่าน
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกถึงการธํารงสันถวไมตรี อนั
บริ สทุ ธิจริงใจระหว่างเจ้ าชายแห่งออเรนจ์กบั บริ ษัทได้ อย่างบริ บรู ณ์ พร้ อมรับสังให้ ข้าพเจ้ า
ตอบสาส์นฉบับนี
ในสาส์นทีข้ าพเจ้ าได้ ส่งไปนัน เกียวกับเรื องผ้ าไหมทองและสิงทออืน ๆ ทีส่งมายังสยาม
ก่อนหน้ านี เมือได้ เทียบเคียงกับตัวอย่างแล้ ว ข้ าพเจ้ าพบว่าผ้ าเหล่านันมีเนือหยาบและ
คุณภาพด้ อย ทังยังมีราคาสูง ดังนันเจ้ าหน้ าทีในกรมพระคลังจึงปฏิเสธจะรับไว้ แต่ด้วย
สัมพันธไมตรี ทีมีแก่กนั ข้ าพเจ้ าได้ สงให้
ั เจ้ าหน้ าทีรับเอาผ้ าไหมทองเหล่านันไว้ ตาม
ความเห็นของช่างทอชาวสุรัต พวกเขาไม่สามารถทอผ้ าเหล่านันได้ ตามแบบทีกําหนดด้ วย
เครื องทอทีมีอยู่ จําเป็ นจะต้ องปรับปรุงเครื องทอใหม่ ซึงจะทําให้ ผ้ามีราคาสูงขึนกว่าเดิม
ข้ าพเจ้ าได้ ถือวิสาสะในการส่งตัวอย่างผ้ าทองทีข้ าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สังให้
ทําขึนไปยังปั ตตาเวีย โดยขอให้ ชา่ ง [ในสุรัต] ทอผ้ าตามตัวอย่างแล้ วส่งมายังทีนีในราคาที
เหมาะสม ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ สงให้
ั ผลิต
ผ้ าทองแล้ วส่งมายังทีนีในปี มะเมียและปี มะแมจํานวน 133 พับ ตามราคาทีต่างกัน [รวม
เป็ นเงิน] 344 ชัง 15 ตําลึง 2 บาท 1 สลึง เนืองจากราคาดังกล่าวสูงเกินไป เจ้ าหน้ าทีกรม
พระคลังจึงไม่ประสงค์จะรับไว้ ผ้ าทองทีส่งมานันหนาทึบไปด้ วยทอง และมีสีไม่งดงาม
กระจ่างชัดเท่าทีควร ซํายังมีราคาสูงเสียยิงกว่าบรรดาผ้ าทีเหล่าข้ าราชบริพารได้ ซือไว้
ในเรื องนีท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกแจ้ งว่าเครื อง
ทอผ้ าทีใช้ ทออยูต่ ามปรกติมิได้ ประดิษฐ์ ขนเพื
ึ อทอผ้ าดังตัวอย่าง และได้ ขอให้ สง่ ข้ าราช
บริ พารไปตรวจสอบด้ วยตนเอง เดิมทีข้าพเจ้ าคิดจะส่งผ้ าทองเหล่านีกลับไปยังปั ตตาเวีย
เนืองจากกรมพระคลังไม่ปรารถนาจะรับไว้ และบริ ษัทจะเสียประโยชน์หากผ้ าเหล่านันคง
ค้ างไว้ ในคลังแต่เห็นแก่มิตรภาพระหว่างเรา ข้ าพเจ้ าจึงได้ สงให้
ั เจ้ าหน้ าทีในกรมพระคลัง
รับซือไว้ ตามราคาทีกําหนดแน่นอนว่าเครื องทอ [ในสุรัต] ไม่สามารถผลิตผ้ าได้ ตามที
ประสงค์ เนืองจากมีซีห่างเกินไป ผ้ าทอจึงหยาบกว่าทีเคยผลิตแต่เดิม

12

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 31 มีนาคม
ค.ศ. 1719 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719

ในเวลานี บรรดาพ่อค้ าจากโคโรมันเดลในสยามได้ เสนอขายผ้ าทอและผ้ าไหมสีทอง
จํานวนหนึง เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังได้ คดั สรรและเลือกซือผ้ าทีงดงามและมีคณ
ุ ภาพดีไว้
โดยพิจารณาจากเนือผ้ าและความเงางาม รวมถึงราคาทีเหมาะสม ผ้ าเหล่านีมีอยู่เป็ น
จํานวนมากทีต้ องตรงตามความปรารถนาและเป็ นทีชืนชอบของเรา เราสามารถหาซือผ้ า
เหล่านีได้ จากลูกเรื อซึงนับเป็ นประโยชน์แก่เรายิงขอให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกโปรดดูแลให้ การทอผ้ าเป็ นไปตามตัวอย่างทีแจ้ งไว้ เหมือน
ดังทีแล้ วมา และหากช่างทอจะอ้ างว่าไม่สามารถทอผ้ าดังกล่าวด้ วยเครื องทอทีมีอยู่ และ
ไม่สามารถจัดเตรี ยมผ้ าทองในลักษณะดังกล่าวให้ แก่เราได้ ในกรณีนีช่างทอย่อมต้ อง
เปลียนเครื องทอใหม่เพือจะสามารถทอผ้ าไหมทองให้ ได้ ตามตัวอย่าง
ในโอกาสนี ข้ าพเจ้ าได้ ส่งตัวอย่างผ้ าทองคุณภาพดีจํานวนหนึงทีซือจากพ่อค้ าโคโรมัน
เดลมาให้ แก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ท่านย่อม
สังเกตได้ วา่ ผ้ าเหล่านีมีลกั ษณะเช่นใด สีของผ้ านันงดงามคงทน ข้ าพเจ้ าได้ ส่งตัวอย่างผ้ า
จํานวน 10 ผืนมายังท่าน เพือให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ โปรดพิจารณาว่าช่างทออาจทอผ้ า
เช่นนีได้ แล้ วจัดส่งมายังทีนี
ผ้ าลายแถบสีเงินและสีขาวเช่นผ้ าสมปักขนาดยาว 16 cobaers และกว้ าง 2 cobaers
ทางเราประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 ผืนในราคาผืนละ 17 ตําลึง
ตัวอย่างผ้ าทีได้ ส่งมาด้ วยนีคือผ้ าลายแถบสีทองและสีขาวซึงทอด้ วยไหมและทองทัง
สองด้ านเช่นเดียวกับผ้ าสมปั ก ผ้ าลายแถบดังตัวอย่างทีส่งมานีแต่ละผืนมีราคา 1 ชัง 2
ตําลึง มีความยาว 16 cobaers และกว้ าง 2 cobaers ผ้ าเหล่านีต้ องทอขึนตามแบบที
กําหนดไว้ ให้ ได้ ขนาดเท่าช่วงศอก (Cubit)5 โดยขนาดของลายแถบไม่กว้ างนักแต่เป็ นริ วสี
แดงเล็ก เหมือนกับผ้ าตัวอย่างไม่ผิดเพียน มีเนือผ้ าและสีคณ
ุ ภาพดี ทนทานแน่นหนา ทาง
เราประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 พับ
ผ้ าตัวอย่างทีมีพืนเป็ นสีไม้ จนั ทน์ มีลวดลายดอกไม้ เงินทีเดินริมด้ วยไหมสีแดง ความ
ยาว 15 cobidaars และกว้ าง 2 cobidaars ดังตัวอย่าง ในราคาพับละ 15 ตําลึงทางเรา
ประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 พับเช่นกัน
ผ้ าลายแถบสีนําเงิน สีทองและสีแดงดอกคําฝอย แถบสีมกุ สีเหลือง และสีเขียวอ่อน ดัง
ตัวอย่าง ความยาว 15 cobaers และกว้ าง 2 cobaers ในราคาพับละ 15ตําลึงทางเรา
ประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 พับเช่นกัน
ผ้ าชนิดเดียวกันกับตัวอย่าง ลายแถบไหมสีเขียวอ่อน สีทองและสีมกุ เดินด้ วยแถบไหม
สีดําทังสองด้ าน เหมือนดังตัวอย่าง ความยาวและความกว้ างตามทีแจ้ งไว้ ข้างต้ น ในราคา
8 ตําลึง ทางเราประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 พับเช่นกัน
ผ้ าตัวอย่างลายแถบสีทองขนาดใหญ่และแถบสีขาว เดินริ มด้ วยแถบไหมสีแดงและแถบ
สีมกุ และผ้ าชนิดเดียวกันทีมีลายแถบสีทอง เดินริ มด้ วยไหมทองตลอดผืนตามตัวอย่างซึงมี
5

Cobit หรื อ Cubit เป็ นหน่วยวัดความยาวประมาณ 1 ช่วงศอก
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ความยาว 15 cobaers กว้ าง 2 cobaers ในราคาพับละ 12 ตําลึง ผ้ า 3 พับ ลายแถบไหม
สีแดงทีได้ ส่งไปเป็ นตัวอย่างมีความยาว 15cobaers และกว้ าง 2 cobaers ราคาพับละ 15
ตําลึงทางเราประสงค์จะได้ รับจํานวนอย่างละ 3 พับ
ผ้ าลายแถบสีขาว ลายแถบสีเงินและลายแถบไหมสี เดินริ มด้ วยแถบสีเงินขนาดใหญ่
และแถบไหมขนาดเล็ก มีลายแถบสีเงินเล็กเช่นเดียวกับตัวอย่าง ความยาว 15 cobaers
และกว้ าง 2 cobaers ในราคาผืนละ 15 ตําลึง ทางเราประสงค์จะได้ รับจํานวน 3 พับ และ
ผ้ าดังตัวอย่างทีส่งมา ความยาวและความกว้ างดังระบุไว้ ข้างต้ น ในราคาพับละ 16 ตําลึง
จํานวน 3 พับเช่นกันผ้ าทุกประเภทนี ได้ แนบรายละเอียดและชินตัวอย่างมาให้ รวมทังสิน
10 รายการ เนืองจากผ้ าตัวอย่างเหล่านีโดยมากเสือมคุณภาพและหมดความเงางาม จึง
นํามาใช้ เป็ นแบบไม่ใคร่ได้ ทางเราขอให้ ผ้าทอทุกผืนมีเนือดีและมีสีสนั น่ามอง ทังทอง เงิน
และแถบไหมควรเงางาม มีสีสนั กระจ่างคงทน นอกจากนี ผ้ าดังกล่าวต้ องไม่พบั แต่พงึ ส่ง
มาในลักษณะทีเป็ นม้ วนเนืองจากทองและเงินจะชํารุดเสียหาย ผ้ าทุกชนิดทีระบุไว้ ข้างต้ น
ซึงคงจะมีคณ
ุ ภาพดีและเงางามคงทน พร้ อมราคาทีเหมาะสมกว่าเดิม จะได้ รับซือไว้ และ
ส่งมายังทีนี ทางเราจะให้ เจ้ าหน้ าทีของกรมพระคลังและหัวหน้ าสถานีการค้ ากําหนดราคา
ของสินค้ าแต่ละรายการดังทีเคยได้ ปฏิบตั มิ า
ผ้ าสมปักและผ้ าเกียววาดลวดลายหลากสีทีจะใช้ เป็ นของพระราชทานแก่เหล่าข้ าราช
บริพาร ซึงข้ าพเจ้ าได้ ขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกส่งมาให้ ในปี เถาะ จํานวน 300 ผืนทังผ้ าฝ้ายลายจุด (marados หรื อphotas)
และผ้ าชินนันมีขนาดสันและมีหน้ าแคบเกินไป ทังยังมีเนือหยาบหนา ไม่ตรงกับตัวอย่างที
แจ้ งไว้ รวมไปถึงสีพืนของผ้ า [ไม่ตรงตามตัวอย่างเช่นกัน] ยิงกว่านันยังมีราคาสูง ดังนัน
เจ้ าหน้ าทีในกรมพระคลังจึงไม่รับผ้ าเหล่านีไว้ และส่งผ้ าทังหมดคืนแก่หวั หน้ าสถานีการค้ า
เกียวกับเรื องผ้ าสมปักและผ้ าเกียวพิมพ์ลายสําหรับพระราชทานแก่เหล่าข้ าราชบริพาร
ทางเราได้ แจ้ งถึงลักษณะทีต้ องการไปเรี ยบร้ อยแล้ ว และเนืองจากท่านข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกแจ้ งว่ายินดีจะมอบความอนุเคราะห์ชว่ ยเหลือ
แก่ราชสํานักสยามเพือธํารงมิตรภาพทีมีแก่กนั ทางเราจึงใคร่ขอให้ ทา่ นส่งผ้ าสมปั กเขียน
ลาย ขนาดยาว 12 chieus และกว้ าง 6 คืบมีพนเป็
ื นลายตารางสองชันรวมทังผ้ า
dammetjes หลากสีและมีแบบเหมือนผ้ า chelassen6 รวมถึงผ้ าเกียวเขียนลายขนาดยาว
6 chieus กว้ าง 6 คืบ หลากชนิดตามทีระบุไว้ ข้างต้ น มีเนือดีและสีสนั กระจ่างชัดคงทนมี
ราคาทีเหมาะสมและไม่สงู เกินไป เช่นเดียวกับ [ผ้ า] ทีได้ ส่งมาก่อนหน้ านี
เนืองจากผ้ า goewatrangpar ทีส่งมาให้ ก่อนหน้ านีมีความยาวเพียง 6 chieus และ
กว้ างเพียง 6 คืบนับจากนีไปจึงใคร่ขอให้ ทา่ นทอผ้ าเหล่านีให้ มีความยาว 12 chieus และ
กว้ าง 6 คืบ โดยไม่มีริมผ้ า
6

Chelassen หรื อ sellas เป็ นผ้ าฝ้ายสีขาวหรื อเหลืองมีแถบสีดําผลิตในโคโรมันเดลเพือส่งออกไปยัง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ท่านอาจส่งมาในปริ มาณพอสมควรเพือเราจะใช้ มอบเป็ นของขวัญสําหรับเรื อและข้ า
ราชบริพารทีเราจะส่งออกไป
นอกจากนี ทางเราประสงค์จะได้ ผ้า Goewatrangpaar ยาว 8 chieus และกว้ าง 6 คืบ
ตามลักษณะทีได้ แจ้ งไว้ ขอให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกส่งผ้ าเหล่านีมาให้ จํานวน 3,000 ผืนในทุก ๆ ปี
ทางเราได้ รับผ้ าขนแกะคุณภาพดีและชนิดธรรมดาแล้ ว และเนืองจากยังต้ องการใน
ปริมาณทีมากกว่าเดิม จึงใคร่ขอให้ ท่านจัดส่งผ้ าประเภทต่อไปนีมาให้ ในปี หน้ า
สีแดง
แบบธรรมดาสีเขียว
แบบธรรมดาสีฟ้า

200
20
20

ผืน
ผืน
ผืน

เนืองจากผ้ าขนแกะทีส่งมายังสยามก่อนหน้ านีเพือมอบแก่เหล่าข้ าราชบริพารนันมี
ลักษณะไม่เหมาะสม ทางเราจึงใคร่ ขอให้ ยกเลิกการจัดส่งผ้ าลักษณะนีในคราวต่อไป
เช่นเดียวกับปื นไรเฟิ ลขนาดเล็ก ขอให้ ยกเลิกการจัดส่งเช่นกัน เนืองจากมิได้ ใช้
ประโยชน์ และเนืองจากปื นคาบศิลาขนาดยาวทีส่งมานันใช้ ยิงกระสุนขนาดใหญ่ได้ ดี จึง
ใคร่ขอให้ ทา่ นจัดหาปื นชนิดทีเหมาะจะยิงกระสุนขนาดเล็กกว่า ซึงมีนําหนักดังนี 1 บาท, 1
บาท กับ 1 เฟื อง, และ 5 สลึง
ในสาส์นฉบับก่อนหน้ านี ข้ าพเจ้ าได้ ขอให้ ท่านจัดหาปื นคาบศิลา 10 กระบอก ปื นสัน 2
กระบอก และผ้ ากํามะหยีสีแดงเลือดนก 3 ผืน รวมทังขอให้ หล่อปื นใหญ่ขนาดย่อมสําหรับ
ใช้ บนหลังช้ างตามความประสงค์ของราชสํานัก บัดนีทางเราขอให้ ทา่ นจัดหาปื นคาบศิลา
ฮอลันดาตามแบบของฝรังเศสทีมีคณ
ุ ภาพดีและทนทาน เหมาะจะยิงกระสุนนําหนัก 1
บาท, 1 บาท กับ 1 เฟื อง, และ 5 สลึงแต่ปืนสันทีสังนันไม่ได้ ส่งมาด้ วย ซึงคงจะเป็ นความ
ผิดพลาด
ทางเราปรารถนาจะได้ รับปื นคาบศิลาคุณภาพดีและทนทาน 4 กระบอก ดังทีกษัตริย์ใน
ยุโรปใช้ กนั ซึงใช้ กบั กระสุนทีมีนําหนัก 1 บาท, 1 เฟื อง และ 5 สลึงท่านข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกจะกรุ ณาดูแลให้ ชา่ งเหล็กผลิตปื นเหล่านีให้ เป็ น
ทีถูกใจเรา ปื นใหญ่ขนาดย่อมสําหรับใช้ บนหลังช้ างซึงตกหล่นไปขอให้ ทา่ นเร่งผลิตให้
โดยเร็ วทีสุด โดยให้ มีความทนทานแน่นหนาตามตัวอย่างทีส่งไปให้ ก่อนหน้ านี
หมวกโปรตุเกสซึงได้ ขอรับไว้ นนั ได้ สง่ มาให้ แล้ วจํานวน 250 ใบ และยังรอรับอีกจํานวน
250 ใบ ข้ าพเจ้ าขอส่งกลับไปอีกครัง เนืองจากปี กของหมวกอ่อนเกินไป อย่างไรก็ดี หัวหน้ า
สถานีการค้ าสัญญาว่าจะทําให้ แข็งแรงกว่าเดิม และได้ ทําตามนันเรี ยบร้ อยแล้ ว ดังนัน
ข้ าพเจ้ าขอให้ ปีกของหมวกอีก 250 ใบทีเหลือไม่อ่อนเหมือนดังทีได้ สง่ มา ช่างทําหมวกควร
ได้ รับคําสังทีถูกต้ อง
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ทางเราไม่ตดิ ใจเกียวกับคําสังซือในสาส์นทีส่งออกไป ว่าด้ วยไม้ จนั ทน์หอมจากติมอร์
และmahora จากเบงกอลหรื อยะไข่ทีมีลกั ษณะเป็ นเดือยไก่
เนืองด้ วยทางเราต้ องการอบเชย จันทน์เทศและกานพลูเพือนํามาใช้ ปรุงยา จึงขอให้
ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกส่งเครื องเทศดังกล่าวมา
จํานวนอย่างละ 5 หาบในแต่ละปี
เกียวกับเรื องการส่งเงินสดและเรื องทีบริษัทแจ้ งว่าไม่สามารถส่งเงินมาให้ ในจํานวน
มากกว่าทีจําเป็ นต้ องใช้ ในการค้ า ทางเราใคร่ขอให้ ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกส่งเงินสดมาให้ เป็ นจํานวนมากเพือกรมพระคลังจะได้ นําไป
แปรเป็ นเหรี ยญกษาปณ์ดงั ทีเคยปฏิบตั ิ ทางเราจะดูแลมิให้ เงินทีส่งมาให้ หวั หน้ าสถานี
การค้ าเพือใช้ ทําการค้ าและใช้ เป็ นของขวัญหลงเหลือแม้ แต่นิดเดียว และจะดูแลให้ ใช้ เงิน
ทังหมดนีจนสิน
ทีท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกแจ้ งว่าเนืองจากเกิด
พายุในละคอนเมือปี 171? (ตามปฏิทินสยาม) ฮอลันดาจึงได้ รับดีบกุ ในปริ มาณน้ อยและที
ท่านว่าเรื องนีขัดต่อสัญญา ทําให้ ข้าพเจ้ าข้ องใจยิงนัก หัวหน้ าสถานีการค้ าแจ้ งว่าเขาไม่
อาจเชือได้ ว่าในปี มะแมนันจะเกิดพายุร้ายแรงทีทําลายต้ นไม้ ภูเขาและเหมืองดีบกุ ใน
บริเวณทีมีการขุดดีบุก แต่พวกเขา[เจ้ าหน้ าทีท้ องถิน][อ้ างว่า] ไม่สามารถจัดหาดีบกุ
แม้ กระทังส่วนแบ่งทีต้ องถวายพระเจ้ าอยู่หวั ได้ แม้ ได้ พยายามอย่างเต็มกําลังเพือรวบรวม
ให้ ได้ มากขึน (แต่ก็ได้ ไม่มากเท่าทีผ่านมา) นีเป็ นเหตุผลทีฮอลันดาได้ รับดีบกุ ในปริ มาณ
น้ อยตามทีหัวหน้ าสถานีการค้ าย่อยในละคอนได้ รับทราบ
ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกแจ้ งว่าได้ ให้ พอ่ ค้ าม้ า
จากสยามกู้ยืมเงิน 2,000 ดอลลาร์ ฮอลันดาเพือใช้ ซือม้ าในชวา ยิงไปกว่านัน [ยังแจ้ งด้ วย
ว่า] อันทีจริงมีม้าเป็ นจํานวนมาก เพียงแต่ม้าเหล่านีเพาะพันธุ์ขนเพื
ึ อจําหน่ายโดยเฉพาะ
แต่เหล่าข้ าราชบริพารไม่ปรารถนาจะรับซือไว้ พวกเขาเลือกซือแต่เพียงม้ าธรรมดาในราคา
7-10 ดอลลาร์ ฮอลันดา ซึงเราจําเป็ นต้ องเชือเช่นนัน นอกจากนีสัญญากู้ยืมเงินได้ ส่งไป
ให้ แก่หวั หน้ าสถานีการค้ าในสยามแล้ ว พ่อค้ าม้ าขุน Koentas Patsji และขุน Trampakdi
ได้ รายงานเมือเดินทางกลับมาแล้ วว่า ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกได้ เอือเฟื อเงินกู้จํานวน 2,000 ดอลลาร์ ฮอลันดา ซึงจะถูกหักออกไป 6
สลึงต่อ 1 ดอลลาร์ ฮอลันดา รวมเป็ นเงิน 37 ชัง 10 ตําลึง
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อย่างไรก็ดี เมือพวกเขาไปถึงสะมารัง ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ แจ้ งว่าห้ ามมิให้ ชาวฮอลันดา
เดินทางออกนอกเมืองไปกับเหล่าข้ าราชบริ พาร ด้ วยเหตุผลเกียวกับสงคราม7 พวกเขาจะ
พํานักในสะมารังและจัดซือม้ าทีนัน ท่านข้ าหลวงใหญ่ได้ สงให้
ั ชาวชวานําม้ าไปยังสะมารัง
เพือทําการซือขายทีนัน และเพือเฟ้นหาม้ าทีมีสดั ส่วนตามประสงค์ มีทว่ งท่าสง่างามและ
เตะขาได้ ว่องไว แต่ทางเราไม่อาจหาม้ าตามลักษณะทีต้ องการได้ มีม้า 3-4 ตัวซึงมีสดั ส่วน
ใกล้ เคียงกับทีเราปรารถนา แต่เมือข้ าราชบริพารจะซือม้ าเหล่านัน ก็ถกู เรี ยกราคาถึง 5060 ดอลลาร์ ฮอลันดา ซึงนับว่าสูงเกินไป การซือขายจึงไม่เป็ นผล
หากม้ าเหล่านันมีลกั ษณะดี เหล่าข้ าราชบริ พารย่อมจะซือไว้ แต่พวกเขากลับซือได้ เพียง
ม้ าธรรมดาแล้ วนํามายังสยามซึงสามารถนํามาใช้ เป็ นเพียงม้ าเร็ วเท่านัน พวกเขาน่าจะ
สามารถหาม้ าลักษณะดีได้ หากสามารถเดินทางออกไปนอกเมือง เนืองจากนอกสะมารังมี
ฝูงม้ าอยูม่ ากมาย และสยามได้ สง่ พ่อค้ าม้ าไปในทุกปี ด้ วยประสงค์จะสรรหาม้ าตามทีราช
สํานักต้ องการ แต่เนืองจากทางเราไม่ได้ ม้าลักษณะดีแม้ แต่ตวั เดียว ขอท่านข้ าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกโปรดคํานึงถึงสัมพันธไมตรี ทีมีแก่กนั และสัง
ให้ ผ้ วู า่ การพร้ อมเจ้ าหน้ าทีของบริษัทในสะมารังมอบความอนุเคราะห์และอนุญาตให้ พวก
เขาไปซือม้ านอกเมืองได้
เนืองจากทางเราในราชอาณาจักรสยามปรารถนาจะครอบครองเครื องเงินหลากชนิด
ข้ าพเจ้ ามีตวั อย่างซึงผลิตด้ วยดีบกุ และได้ มอบไว้ แก่หวั หน้ าสถานีการค้ า ตัวอย่างแต่ละชิน
ได้ ทําเครื องหมายสลักไว้ ทางเราต้ องการหม้ อนําเหมือนดังตัวอย่างจํานวน 10 ชิน ชาม
ขนาดเล็กพร้ อมฝาปิ ดจํานวน 13 ชิน และชามมีขาตังดังตัวอย่าง 89 ชิน ดังนันเครื องเงิน
ทัง 5 ชุดนีรวมกันเป็ นจํานวนทังหมด 138 ชิน8 ในการนี จําต้ องใช้ แร่เงินจํานวน 70-75 ชัง
ทางเราปรารถนาว่าจะได้ รับเครื องเงินเหล่านีในฤดูมรสุมทีจะมาถึง เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลัง
จะชําระค่าธรรมเนียมแก่หวั หน้ าสถานีการค้ าตามทีเคยปฏิบตั ิ
สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยูห่ วั เจ้ าเหนือหัวของข้ าพเจ้ า ได้ พระราชทานของขวัญ
เหล่านีแก่ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ได้ แก่ ดีบกุ
จํานวน 102 bahar 1 หาบ 17 ชัง 3 ตําลึงจีน และไม้ ฝางจํานวน 4,005 ชิน คิดเป็ นนําหนัก
18 ชัง 12 ตําลึงจีน

7

สงครามชิงราชสมบัตใิ นชวาครังที 2 เริ มต้ นขึนในปี 1719 เมือสุสฮุ นู นั ปากูบโู วโนที 1 (Susuhunan
Pakubuwono I ครองราชย์ปี 1704-1719) สินพระชนม์และพระราชโอรสอมังกุรัตที 4 (Amangkurat
IV) ขึนครองราชย์โดยไม่ได้ รับการยอมรับจากพระญาติและเจ้ าหญิงบลิตาร์ (Blitar) และเจ้ าหญิง
ปูรบายา(Purbaya) ฝ่ ายตรงข้ ามบุกเข้ าไปในวังในเดือนมิถนุ ายนแต่ถกู ขับไล่โดยกองทหารวีโอซีที
ประจําอยูท่ นัี น M.C. Ricklefs, War, Culture and Economy in Java 1677-1726. Asian and
European Imperialism in the early Kartasura period.
8
เครื องเงินอีก ประเภทมิได้ ระบุในเนือความ
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นอกจากนี ข้ าพเจ้ าขอมอบดีบกุ จํานวน 6 bahar 66 ชัง 13 ตําลึงจีน และ ไม้ ฝาง
จํานวน 273 หาบ 39 [ชัง] 11 ตําลึงจีน แก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกเพือรักษามิตรภาพและธํารงสันถวไมตรี ระหว่างสมเด็จบรมบพิตร
พระพุทธเจ้ าอยู่หวั เจ้ าเหนือหัวของข้ าพเจ้ ากับเจ้ าชายแห่งออเรนจ์ เจ้ าชายและประมุข
ของท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกให้ ยงยื
ั นสืบไปในภาย
ภาคหน้ า […]
จดหมายเหตุของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลัง วันที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719
ข้ าหลวงใหญ่แฮ็นริ ก ซวาร์ เดอโกรน (Henric Zwaardecroon) และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ รับพระราชสาส์นทีส่งมายังปั ตตาเวียไว้ อย่างสมพระเกียรติ
ด้ วยความชืนชมยินดี ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอ
ถวายพระพรให้ พระเจ้ ากรุงสยามผู้เกรี ยงไกรและปกครองราชอาณาจักรด้ วยพระปรี ชา
ญาณมีพระชนมายุยืนนาน ครองราชสมบัติด้วยความสุขสวัสดี ทางเราซาบซึงในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ทีมีตอ่ คณะมนตรี [แห่งปั ตตาเวีย]
ในขณะทีข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกไม่มีเจตนารมณ์
อืนใดนอกไปจากการเพิมพูนสัมพันธไมตรี เพือทีจะสืบสานมิตรภาพ เนืองจากพระผู้เป็ น
เจ้ าได้ ปลดปล่อยท่านข้ าหลวงใหญ่คริ สตอฟเฟิ ล ฟั น ซโวลให้ เป็ นอิสระจากโลกนีแล้ ว บัดนี
ข้ าหลวงใหญ่แฮ็นริ ก ซวาร์ เดอโกรนได้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งแทน ด้ วยมีเจตนารมณ์และ
วิริยภาพเสมอกันกับท่านผู้ล่วงลับผู้นา่ สรรเสริ ญ ข้ าหลวงใหญ่แฮ็นริ ก ซวาร์ เดอโกรน
พร้ อมด้ วยสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกมุง่ มันจะธํารงและเผยแพร่พระ
กรุณาธิคณ
ุ และพระเมตตาในพระเจ้ ากรุงสยาม ซึงได้ ประจักษ์ มาเป็ นเวลาหลายปี และได้
ประจักษ์ แจ้ งยิงขึนจากพระราชสาส์นทีได้ รับพระราชทาน ด้ วยไมตรี จิตทีมีแก่กันพวกเขา
เชือมันว่าพระเจ้ ากรุงสยามจะทรงธํารงความผาสุกแก่บริ ษัทฮอลันดา และไม่คลางแคลงใจ
ว่าพระองค์จะยังทรงดําเนินตามธรรมเนียมและสนธิสญ
ั ญา
เจ้ าหน้ าทีแห่งบริ ษัทอันทรงเกียรติในราชอาณาจักรสยามจะยึดมันตามขนบจารี ตและ
สนธิสญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด และพร้ อมทีจะเชือฟั งปฏิบตั ิตามบัญชาทีได้ รับ เพือจะได้ เป็ นที
พอพระราชหฤทัย
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกซาบซึงในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ทีพระราชทานของขวัญลําค่า ฉะนันเพือเป็ นบรรณาการตอบแทนและเป็ น
เครื องหมายแห่งความเคารพสักการะ ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกขอถวายสาส์นพร้ อมสิงของเหล่านีแด่พระเจ้ ากรุ งสยาม หวังว่าจะเป็ นทีพอพระ
ราชหฤทัย
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ผ้ าสีแดง
30 ผืน
ผ้ าสีนําเงิน
10 ผืน
ผ้ าสีเขียว
10 ผืน
หมวกทรงสูง
250 ใบ
ปื นใหญ่ขนาดย่อม (Falconet)
93 กระบอก
ปื นคาบศิลาสลักลายไม้ งามวิจิตร
14 กระบอก
แว่นตาหลากชนิด
40 คู่
อบเชย
[ไม่ระบุจํานวน] ห่อ
กานพลู
3
หาบ
จันทน์เทศ
3
หาบ
9
ราก oradikay
22 ชิน
เขียน ณ ป้อมปั ตตาเวียแห่งเกาะชวาอันยิงใหญ่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719

9

ราก Oradikay เป็ นสมุนไพรรักษาโรค
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
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2016.
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บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
ผู้ทีได้ อา่ นสาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระ
(ครองราชย์ ค.ศ. 1709-1733) ย่อมจะสรุปว่าวีโอซีทําการค้ าสิงทออย่างไม่รัดกุมและขาย
สินค้ าด้ อยคุณภาพเสนาบดีพระคลังตําหนิว่าผ้ าฝ้ายทีได้ รับไม่ตรงตามตัวอย่างทีแจ้ งไว้
และยังชีแจงด้ วยว่าสยามสามารถซือสิงทอเหล่านีจากอินเดียโดยตรงตลาดการค้ าของ
สยามมีคลังสิงทอจากอินเดียจํานวนมหาศาลวีโอซีจงึ ไม่ควรส่งมาให้ จํานวนมากเกินไป
ยังมีข้อวิพากษ์ วิจารณ์เกียวกับวีโอซีอีกประการหนึงในสาส์นระบุวา่ สํานักข้ าหลวงใหญ่
ณ กรุงปั ตตาเวีย ปฏิบตั ติ ่อม้ าด้ วยความโหดร้ ายทารุณม้ าจํานวน 40-50 ตัวซึงตัวแทนของ
สยามซือมาจากชวาและได้ รับอนุญาตให้ ขนส่งไปกับเรื อของวีโอซีเป็ นประจําทุกปี ตาม
ธรรมเนียมได้ ขนย้ ายมาด้ วยเรื อขนาดเล็กเพียงลําเดียวเมือเดินทางมาถึงกรุ งศรี อยุธยา
ปรากฏว่าม้ าทังหมดถูกทอดทิงให้ ผอมโซครันลําเลียงลงจากเรื อม้ าหลายตัวได้ ล้มตายลง
ทําให้ สญ
ู เสียม้ าไปจํานวนถึงหนึงในสีสยามขอให้ ปัตตาเวียใช้ เรื อ 2 ลําเพือขนส่งม้ าใน
คราวต่อๆไป
ราวกับว่าทังหมดนียังเลวร้ ายไม่พอหัวหน้ าสถานีการค้ าโรเคียร์ ฟันอัลเดอเวแร็ วต์
(Rogier van Alderwereld) ยังได้ ทําร้ ายล่ามประจําสถานีการค้ าวีโอซีเนืองจากล่าม
ปฏิเสธจะส่งข้ าวให้ วีโอซีในปริมาณเกินกว่าทีเสนาบดีพระคลังอนุญาตสยามเรี ยกร้ องให้
ปั ตตาเวียส่งหัวหน้ าสถานีการค้ าคนใหม่มาปฏิบตั ิหน้ าทีแทนหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้กระทํา
ตามอําเภอใจนีทันทีลา่ มอาวุโสผู้เป็ นทีนับถือถูกทําร้ ายจนใบหน้ าปูดบวมและมีรอยฟกชํา
หลายแห่งตามร่างกายในนครศรี ธรรมราชพวกฮอลันดาก็ไม่ได้ ประพฤติตวั ต่างออกไป
ฮอลันดาได้ ยึดเรื อบรรทุกดีบกุ ทีจะนําไปถวายพระเจ้ ากรุงสยาม
เมือพิจารณาอย่างถีถ้ วนถึงนําเสียงและเนือหาของสาส์นจากสยามฉบับนีคงไม่อาจ
ปฏิเสธได้ วา่ ราชสํานักสยามกําลังขุน่ เคืองพฤติกรรมของเหล่าผู้แทนฮอลันดานําเสียงของ
สาส์นแสดงความเชือมันในตนเองหรื ออาจแสดงความเหนือกว่าด้ วยซําข้ อความใน
ตอนท้ ายระบุว่าชาวต่างชาติหรื อคนนอกสามารถเข้ ามาค้ าขายในสยามได้ แต่ต้องเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์และไม่ละเมิดข้ อบัญญัตใิ ดๆเพือความสมานฉันท์และมิตรภาพทีมีแก่กนั อัน
ทีจริ งฝ่ ายสยามกําลังกล่าวว่าหากชาวต่างชาติไม่ยอมปรับตัวให้ เหมาะสมก็ควรจะออก
จากสยามไปเสียนีคือท่าทีทีสาส์นหลายฉบับในช่วงคริ สต์ศตวรรษที 18 แสดงออกรูปแบบ
และโวหารของสาส์นจากบรรดาเจ้ าชายและสุลต่านในคาบสมุทรมลายูและหมูเ่ กาะ
อินโดนีเซียทีส่งไปยังปัตตาเวียแตกต่างจากสาส์นของสยามอยูม่ ากสยามมักแสดงความ
มันใจภาคภูมิเป็ นอิสระและทะนงตน
สาส์นตอบจากสํานักข้ าหลวงใหญ่เขียนอย่างเป็ นทางการปราศจากการใช้ อารมณ์
เช่นเดียวกับสาส์นทางการทูตสมัยใหม่
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ภาพประกอบที 2 ต้ นฝาง

มีการแสดงความเสียใจต่อคํารายงานเกียวกับการประพฤติผิดของหัวหน้ าสถานีการค้ า
ฟั นอัลเดอเวแร็ วต์และมีคําสังให้ เปลียนตัวหัวหน้ าสถานีทนั ทีวีโอซียอมรับว่าเสนาบดีพระ
คลังมีเหตุผลอันชอบธรรมในหลายประเด็นและวีโอซีจะพยายามปรับปรุ งคุณภาพการค้ า
สิงทอให้ ดีขนสาส์
ึ
นส่งมาพร้ อมกับชุดเครื องเงินจากยุโรปและหัวนําหอมกลินกุหลาบและ
ในเวลาต่อมาวีโอซีใช้ เรื อลําใหญ่ขนในการขนส่
ึ
งม้ านอกจากม้ าทีสมบูรณ์แข็งแรงแล้ ว
สยามยังได้ รับม้ าเปอร์ เซียเป็ นบรรณาการเพิมเติมความสัมพันธ์ ระหว่างสยามและ
ฮอลันดาจึงได้ ฟืนฟูขนึ
เอกสารอ้ างอิง

 Bhawan Ruangsilp. Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya:
Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765. Leiden/Boston: Brill, 2007, pp.
180-194.
 Brummelhuis, Han ten, Merchant, Courtier and Diplomat. A History of the Contacts
between the Netherlands and Thailand. Lochem-Gent: de Tijdstroom, 1987.
 Dhiravat na Pombejra. “Javanese horses for the court of Ayutthaya” in Greg Bankoff and
Sandra S. Swart (eds.). Breeds of Empire. The ‘Invention’ of the Horse in Southeast Asia
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 9 MAART 1730
Brief van de Chaophraya Phrakhlang uit naam van Koning Thai Saa (1709-1733) aan de
Hoge Regering in Batavia, voor 1730.
(Deze brief van de Phrakhlang wordt gezonden aan Gouverneur-Generaal Diderik Durven
en de Raden van Indië. De brief en de geschenken zijn naar aloud gebruik ingehaald. Uit
de brief en het verhaal van de schipper bleek dat Diderik Durven tot Gouverneur-Generaal
verheven was. Men hoopt dat de zaken in Siam naar het voorbeeld van GouverneurGeneraal Mattheus de Haan, naar de inhoud der contracten zal continueren. De gezonden
bruine hengst was te oud en niet van de vereiste fraaiheid. Men hoopt dat de Compagnie
jaarlijks 1 à twee paarden wil zenden volgens het voorheen gezonden model.)
De naar herwaards gezonden cassas en malmollen van ieder 80 stuks zijn maar van een
algemene kwaliteit, niet overeenkomstig het van hier afgezonden monster. De malmollen zijn
te dun en ijl en de cassas te dik van draad. Wederom het verzoek dat in het aanstaande een
goede kwantiteit cassas mag worden gezocht en naar herwaards verzonden, in
overeenstemming met het gezonden model, en van de verlangde sammarse lijwaden 4 à 5,
of 9 à 10 stuks, indien aanwezig. Van de gevorderde groene brillen 4 à 5 stuks maar niet
meer, want men heeft daar niet veel van nodig. Naar de ontvangst in Batavia [uit Nederland]
van de bewerkte kanten kleden ziet men tegemoet.
Ofschoon hiervoor is verzocht om niet meer dan 4 à 500 fotassen of gewatrang
herwaards te zenden aangezien men van dat soort lijwaten overvloedig is voorzien, heb ik op
verzoek van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië een hoeveelheid van 1100
stuks door de Khlang doen aannemen, in de hoop dat voortaan jaarlijks maar 4 à 500 stuks
zullen overgezonden worden.
Van de lakenen is genoteerd dat die hier worden vereist van een algemener en dikkere
soort, en van andere kleuren als hiervoor gezonden, gelijk dikwijls is geschreven. De
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië sturen wederom vijf scharlaken rood en vijf
grasgroene en vijf hemelsblauwe.
Aangaande de aan de koningsdienaren geleende penningen van 1950 rds bedragende 6
maas ieder aan zilver 36 catty 9 thail en 1 paha, waarvoor 51 stuks paarden zijn ingekocht en
herwaards aangevoerd, schrijf ik in antwoord dat de Khlang reeds is opgedragen dat bedrag
naar jaarlijkse gewoonte met het compagnies opperhoofd in de loge te verrekenen. Ik
verzoek de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië voortaan de paarden weer te
zenden met twee verschillende bodems gelijk als voorheen, met ieder schip 20 of meer
paarden. Sedert enige jaren worden de 40 à 50 stuks paarden die de koningsdienaren
inkopen geëmbarkeerd in één schip. Halverwege in zee zijn vier stuks door ruimtegebrek
gestorven; veel zijn mager en ziekelijk hier aangekomen en bij uitscheping creperen er soms
5 à 6 stuks. Op die manier verliest men soms 9 à 10 stuks van de partij.
Thans worden door mij afgevaardigd Hoen Tsjat Tsiene Hoewisaan Asadid Mampit Raksa
en Pankoen , paardenkenners en meesters, die met ’s compagniesbodem overvaren, met
verzoek aan hen naar gewoonte een geldlening te verstrekken en die lieden met een
recommendatiebrief en een tolk per compagniesbodems naar Semarang mogen vervoerd
worden, en naar de plaatsen en dorpen waar veel paarden worden gekweekt. Ook dat na
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gedane inkoop deze lieden met die animalen naar oud gebruik van Java naar Batavia en
voors met het afzenden van compagniesgoederen naar herwaards mogen worden vervoerd.
Betreffende de rekening van sapanhout is mij de achterstand in levering door de koning
zeer wel gebleken. Ik zal met de aankomst van de aangebracht cargoes per
compagniesbodem die altijd door de Khlang laten accepteren en verrekenen. Ik zal ervoor
zorgen dat er jaarlijks een kwantiteit van 1400 tot 1700 pikols sappanhout aan de
Compagnies wordt geleverd zoals altijd is geschiet. Maar aangezien er in dit tegenwoordige
Hoenderjaar een zeer grote sterfte onder de buffels en ossen is, zowel in de plaatsen
landinwaarts als aan de zeekant, is de levering slecht uitgevallen door het gebrek aan de
nodige animalen voor het trekken der karren waarmee het sappanhout naar de vaartuigen
wordt gevoerd. Sommige plaatsen waar sappanhout groeit liggen wel 7, 8, 9, 10 ja 12
nachten reizen van de waterkant af. De inzameling van dat verfhout voor rekening van de
vorst is dit jaar slecht uitgevallen. Niettemin heb ik de Khlang bevolen de helft van de
gewoonlijke jaarlijkse kwantiteit van 8000 pikols aan de Compagnie te leveren.
De verzochte grote coyangs [met rijst] die vanwege de geringe oogst in het Jacatrase rijk
tot voedsel van de ingezetenen en compagniesdienaren werden vereist heeft men niet
kunnen zenden. Na de Siamse maat gerekend zouden die 750 Siamse coyangs uitmaken.
Door de buitengewone sterfte der buffels en koeien hebben de akkerlieden hun zaailanden
meerdere malen met de handen moeten beploegen. De oogst van dit hoenderjaar is in
vergelijking met vorige jaren lang zo groot niet. Behalve dat is er in de achtste en negende
maand door ongewoon zware regen een grote afwatering geweest waardoor veel
paddievelden verdronken zijn en de daarop in haar volle groei staande paddieplanten uit de
grond zijn gerukt. Na rijp overleg, ziende op de weg van onderlinge vriendschap heb ik
goedgevonden en toegestaan dat ’s Compagnies opperhoofd 200 Siamse coyangs rijst zal
mogen inkopen en laten uitvoeren.
Aangezien men hier in Siam graag gerieft wil zijn met goede rozenolie, worden de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië verzocht 2, 3, 4, à 5 djabols [flesjes?] van die
soort van rozenolie op te laten zoeken en herwaards te zenden.
Sinds de Compagnie een lange reeks van jaren geleden met Siam in bondgenootschap
trad, een loge stichtte, en een contract sloot, zijn er onder de opperhoofden van de
Compagnie deels verstandige luiden geweest die ervaren waren en die de Siamse
gebruiken en wetten onderhielden, en deels niet al te ervaren. Zij werden bij begane
overtredingen gewaarschuwd geen nadeel of hinder aan de compagnieshandel toe te
brengen. De Cassa Taboedi heeft de meest grove misslagen bestraft.
Tegenwoordig is Aldewerelt als opperhoofd aangesteld, die lange tijd in Siam als tweede
heeft geresideert, en dus wel weet hoe de Siamse wijze van handelen is. Ik moet bekennen
dat hij niet van een goede imborst is, onverstandig om de weg van vriendschap te cultiveren,
een dwarsdrijver, haastig en een zeer eigenzinnig man die alles naar zijn eigen welgevallen
doet, en gebrekkig spreekt. Niettegenstaande heb ik, ziende op de weg van onderlinge
vriendschap, hem wel het een en ’t ander doen aanzeggen, maar alles in der minne.
Maar omdat de Gouverneur-Generaal thans bij zijn brief de inkoop van 500 coyangs rijst
verzoekt en men door eigen gebrek niet meer dan 200 Siamse coyangs kan missen, is
daarvan op mijn bevel door de tolk Choen Trang Paniet aan het opperhoofd kennis gegeven.
Maar het opperhoofd heeft, nadat hij personen tot de ontvangst van de rijst had gestuurd, in
het bijzijn van de schrijvers van de Olowant Tsodick en al de Choen Moens van de velden
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en akkers, bij de rijstweging bevolen door te gaan met rijst wegen, om meer daarvan te
nemen dan schriftelijk door mij was bevolen. Maar toen de tolk Choen Trang Paniet daarop
antwoordde dat er de kwantiteit was geleverd zoals het bevel dicteert, en dat men derhalve
niet verder kon wegen, toen heeft het opperhoofd in een opwelling, zonder na de billijkheid
of onbillijkheid te zien, de tolk Choen Trang Paniet met een kinnebakslag en andere slagen
zodanig getracteerd, dat zijn gezicht gezwollen was en zijn lichaam op verscheidene
plaatsen de uitslag van bonte en blauwe plekken vertoonde.
Daarop is door mij Olowang Tsjodick Tsjani naar het opperhoofd gezonden om hem aan
te spreken [over het incident] die van het opperhoofd tot antwoord kreeg: ‘’t Is waar, ik heb
kwalijk gedaan’. Maar aangezien Choen Trang Paniet een zeer oude tolk en een
koningsdienaar van de syahbandar is die van de Compagnie met het opperhoofd mag
spreken, heeft het trotse opperhoofd met Choen Trang Paniet zo te mishandelen zeer kwalijk
gehandeld, strijdig met de contracten en de Siamse gebruiken. Tot voorkoming van zulke
onordelijkheden verzoek ik de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië om de houding
en het gedrag van het eigengereid opperhoofd te onderzoeken. Bij een langer verblijf van
genoemd opperhoofd te Siam zullen de compagnieszaken niet op een goede voet en niet
zonder stribbelingen worden behandel. Ook de weg van onderlinge vriendschap en
bondgenootschap zou gevaar lopen van in verval te geraken.
Ook staat in het oude contract op de dorso vermeld dat al het tin te Ligoan , behalve die
van de vorst, aan de Nederlanders moet woren verkocht en niets aan vreemde handelaren.
De opeenvolgende residenten van de Compagnie te Ligoan geresideerd hebben hebben
vanouds jaarlijk een goede hoeveelheid van dat mineraal ingezameld van de Ligoanse
onderdanen, buiten de tin van de vorst. De Khlang te Ligor zorgde voor de jaarlijkse
aflevering van de tin, dat werd vereffend met de rekening van [door de Compagnie]
geleverde lijwaten, paarden en geschenken.
Het overschot van de tin van de koning, hetzij veel of weinig, is altijd door de Khlang
geadministreerd. Op bevel van de Khlang te Siam werd dit altijd naar Siam gezonden en in
vaartuigen overgezonden. Ook hebben de Choen Moen’s dienaren, die uitgezonden werden
om met de hoofden en regenten van de tin te Ligor te handelen, altijd de tin naar Siam
vervoerd, hetzij veel of weinig. Soms is door de Khlang wel wat meer tin vervoerd dan men
gewoonlijk nodig heeft. In zulke gevallen werd een Choen Moens of koningsdienaar met
zilver van de vorst afgevaardigd om daarvoor een inkoop van tin te Ligor en omstreken te
doen. Soms liep dat per inkoop op tot een kwantiteit van 200, 300, 400 à 500 catty, waarvoor
dan naar Siam werd overgebracht 400, 500, 600, 700 ook wel 800 bahar tin.
Tegen deze gang van zaken hebben de residenten van Ligor zich nooit verzet. Zij
communiceerden de kwantiteit tin die er naar Siam werd gevoerd per brief aan het
opperhoofd aldaar. Door de syahbandar werd onderzocht of de aangebrachte lading in
overeenstemming was met de opgave van het opperhoofd en de verleende toestemming.
Als het klopte, daar werd daarvan kennis gegeven aan het opperhoofd. Recentelijk is nu de
schrijver Iskayoe door het opperhoofd van Siam naar Ligor gezonden om het ambt van
resident van de Compagnie daar waar te nemen. Ik heb aan de Khlang schriftelijke order
gezonden naar Ligor om na de tinleverantie aan de Hollanders het overschot van de tin
(hetzij veel of weinig) per afgevaardigde koningsdienaar naar Siam te zenden. Toen de
overgebleven tin van 101 bahar volgens order herwaards zou worden gezonden, toen heeft
de resident het vaartuig met de tin, toen het voor de loge kwam, in beslag genomen. Het tin

6

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730

van de koning werd uit het vaartuig gelost en in de pakhuizen gebracht. Hij heeft niet eens
willen luisteren naar de argumenten van de hoofden, de landregenten en de
koningsdienaren die zeiden orders te hebben ontvangen om de tin [naar Siam] te sturen.
Daarom heeft de resident Iskajoe tegen de contracten gehandeld, en ook tegen de
gebruiken van vorige residenten onder wier beleid zulke voorvallen zich nooit hebben
voorgedaan. (Met verzoek om andere personen als opperhoofd en resident aan te stellen.)
Alhoewel ik in eerdere brieven heb te kennen gegeven dat men hier in Siam een goede
hoeveelheid vuurstenen nodig heeft, met verzoek om jaarlijks 2000 à 3000 te sturen, is door
Gouverneur-Generaal Mattheus de Haan en de Raden van Indië maar een geringe
hoeveelheid van 1000 stuks gezonden, en in het Hoenderjaar niets. Daarom verzoek ik de
Gouverneur-Generaal Diderik Durven en de Raden van Indië voortaan jaarlijks 2000 à 3000
stuks vuurstenen naar Siam te verzenden.
Het tegenwoordige geschenk van mijn heer en vorst Prabat Somdat Broem Boepit Pra
Poditjoe Joehwa aan Gouverneur-Generaal Diderik Durven en de Raden van Indië bestaat in
1513 pikul en 27 kati met 5 thail, 1 paha, en 1 maas Chinees gewicht aan sappenhout, 1
paha, en 1 maas Chinees gewicht sappenhout, voorts in 34 bahar, 1 pikul en 17 kati, 12 thail,
3 mazen en ¼ bahar, 1 pikul en 17 kati, 12 thail, 3 mazen en ¼ Chinees gewicht aan tin. En
ik zend aan sappanhout 340 pikul en 25 kati Chinees gewicht, en aan tin 7 bahar, 2 pikul, 20
kati en 8 thail Chinees gewicht aan Gouverneur-Generaal Diderik Durven en de Raden van
Indië.
[Dit zend ik] met vriendelijk verzoek dat alles mag voortgaan volgens ouder gewoonte,
zonder fouten, gegrond op de goede overeenkomst en de onderlinge vriendschap van mijn
heer en vorst Prabat Somdat Broem Boepit Pra Podit joe Jochwa met den Prins van de
Hollanders en Hollandse Compagnie. Dat een bestendige en oprechte overeenkomst
onderhouden en bevestigd mag worden met Gouverneur-Generaal Diderik Durven en de
Raden van Indië, teneinde dat alle vreemdelingen en buitenlanders mogen komen en weer
terugkeren [naar hun eigen plaatsen] om koophandel te drijven zonder enige hindernis van
weerskanten.
Geschreven op maandag, zijnde de 15e dag der tweede maand in het Hoenderjaar.
DAGHREGISTER VAN BATAVIA, 3 AUGUSTUS 1730
Brief van de Hoge Regering in Batavia aan de Chaophraya Phrakhlang, 3 augustus 1730.
(De brief uit naam van de keizer door de Phrakhlang van maandag de 15e dag van de
tweede maand van het Hoenderjaar is ontvangen en met de vereiste statie ontvangen. De
Phrakhlang wordt bedankt voor alle hulp en assistentie in de behandeling van ’s
Compagnies zaken volgens de vernieuwe belofte en toezegging. Ook ten opzichte van de
recent gezonden bahar zilver die [het opperhoofd] door drukke bezigheden van de Khlang
voor het vertrek van de schepen niet had ontvangen.)
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hebben besloten op de klachten van de
Phrakhlang en ook om andere redenen het opperhoofd van Ligor te doen vervangen door de
tegenwoordige tweede persoon Jan van Gog; in plaats van Van Gog werd derwaards
gezonden de boekhouder Jacob de Bucquoy, in verwachting dat zij zich zullen houden aan
de contract tot behoud van de wederzijdse onwrikbare vriendschap. Wij twijfen ook niet of de
Phrakhlang zal we zorg dragen dat de tin die de koning zelf nodig heeft niet van Ligor, maar
na de exempelen van vroeger tijden geleverd werd vanuit Oedjong Salang of Tjaja.
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Met spijt hebben de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië uit de brief van de
Phrakhlang ontwaard, dat het Siamse opperhoofd zich niet aan zijn plicht heeft gehouden. Zij
vertrouwen erop dat dit in het vervolg niet meer zal gebeuren, en verwachten dat het
voorgevallene geen hinderpaal zal zijn in de voortgang van zaken en duurzaamheid van het
bondgenootschap.
Als een blijk van de Phrakhlangs goede intentie hebben de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië zijn aanbieding en belofte tot meer rijstleverantie aangenomen. De redenen
van grote sterfte onder de buffels en koebeesten en de ongewoon zware regenval en
overstroming zijn door hen geaccepteerd. Gezien het geslaagde rijstgewas op dit eiland
Java hebben wij tegenwoordig niets nodig, maar hopen dat de leverantie bij een andere
gelegenheid zal kunnen geschieden.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hebben vernomen uit de brief van de
Phrakhlang dat de vorig jaar overgezonden cassas en malmollen niet met de verstrekte
monster overeenkwamen, maar de eerste te dun en ijl, en de andere te dik van draad en
derhalve niet geschikt tot het vereiste gebruik. Zij hopen dat hetgeen nu werd overgezonden,
beter zal bevallen en van de vereiste kwaliteit zal zijn.
De gevraagde 4 à 5 stuks grote brillen en de karate kleedjes zullen, zodra deze uit
Nederland komen, worden overgezonden. Hierbij komen over de voorheen gevraagde
zilverwerken voor de Keizer, pas uit Europa ontvangen. Wij hebben dat deze naar het
genoegen en de smaak van de vorst zullen zijn, en dat de bezorging als een ontwijfelbaar
teken van genegenheid van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië zullen zijn. Uit
dit inzicht laten zij deze geschenken ook vergezellen van de vernodigde flesjes met
rozenolie, en zullen naar vermogen proberen de gevraagde 2 à 3000 stuks vuurstenen
jaarlijks te voldoen.
Wij nemen ook in acht hetgeen de Phrakhlang schreef over de fotassen en zenden nu
niet meer dan de gevraagde 4 à 500 stuks. En enige lakenen, van de gewenste kleuren en
van de gewone en dikste soort zoals men die thans in voorraad heeft. De GouverneurGeneraal en de Raden van Indië betuigen hun dank dat [dankzij] de Phrakhlang de vorig
jaar extra gezonden fotassen door de Khlang is aangenomen.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hebben de uit Siam overgezonden
roskammers geassisteerd met de paardeninkoop en contant 2050 rijksdaalders ter leen [aan
hen] verstrekt. Deze inkopers is transport verleend naar Semarang, vanwaar zij recentelijk
zijn teruggekeerd met 52 paarden. De roskammers gaan thans naar Siam met het schip de
Berbice, want de paarden over twee schepen te verdelen zoals de Phrakhlang verlangt is dit
jaar ondoenlijk geweest. Men kan maar één bodem naar Siam afzenden. De reis van het
schip over Ligor voor het vervoeren van contanten en de afhaal van tin duurt te lang om die
beesten te vrijwaren van ongemakken en rampen. De nu vertrekkende bodem is ruim
genoeg zodat de gemelde beesten daarin gemakkelijk kunnen worden geplaatst. Wij
twijfelen er niet aan of zij zullen in goede conditie worden overgebracht, samen met de twee
Perzische paarden die men onlangs heeft gekregen.
Ofschoon de leverantie van een grotere kwantiteit sappanhout als vorige jaar de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië aangenaam zou zijn geweest, moeten zij zich
getroosten met de opgegeven reden van grote sterfte onder buffels en koebeesten
enzovoorts. Maar zij verwachten dat deze leverantie in het aanstaande beter zal zijn.
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De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hebben met hoogachting en respect het
geschenk van tin en sappanhout naast de brief van de Phrakhlang ontvangen. Als blijk van
continuerende vriendschap en genegenheid voor de persoon van de Phrakhlang wordt deze
gerecompenseerd door een contra-geschenk bestaande in de volgende goederen:
3

x
x
x
x
40

20
20
x
x
x

stuks diverse lakenen, te weten:
x
stuks schaarrood
x
stuks goudgeel
x
stuks grasgroen
stuks rode greynen
stuks rode perpetuanen
lb. Eurostuks gouddraat
flesjes etter van rozen
lb. verschillende soorten specerijen:
10
lb. foelie
10
lb. kruidnagelen
10
lb. nootmuskaat
10
lb. kaneel
stuks moeris, rode Kust
stuks mallemollen, fijne
50 stuks verschillende soorten vijlen
stuks schuif slijpsteenen
lb. slijpsteentjes

Geschreven in het Kasteel Batavia op het eiland Groot Java in het koninkrijk van Jaccatra, 3
augustus anno 1730, de Gouverneur Generael van Nederlands India, Diderik Durven.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 9 มีนาคม ค.ศ. 1730
(ย่อความ: สาส์นจากเสนาบดี พระคลังถึงข้าหลวงใหญ่คนใหม่ ดิเดอริ ก ดือร์ เฟิ น (Diderik
Durven) และสมาชิ กสภาที ปรึ กษาแห่งอิ นเดี ยตะวันออกด้วยความปรารถนาว่า
ความสัมพันธ์ จะดําเนิ นไปเฉกเช่นในสมัยของข้าหลวงใหญ่มตั เตอึส เดอ ฮาน (Mattheus
de Haan) และตามข้อตกลงในสนธิ สญ
ั ญา ราชสํ านักสยามท้วงติ งว่าม้าสี นําตาลที
ปัตตาเวี ยส่งมาให้มีอายุมากเกิ นไปและไม่ได้ลกั ษณะตามต้องการ หวังว่าบริ ษัทจะส่งม้าที
มี ลกั ษณะตามทีเคยได้แจ้งไว้มาให้ปีละ 1-2 ตัว)
ผ้ าฝ้ายเนือนุ่มและผ้ ามัสลินอย่างละ 80 ผืนดูธรรมดาดาษดืน ไม่ตรงตามตัวอย่างทีได้
ส่งไปให้ จากทีนี ผ้ ามัสลินมีเนือบางเกินไปและเส้ นใยของผ้ าฝ้ายเนือนุ่มนันหยาบหนา
เหลือเกิน เป็ นอีกครังหนึงทีเราต้ องขอให้ ท่านส่งผ้ าฝ้ายเนือนุ่มคุณภาพดีตามตัวอย่างทีได้
แจ้ งไว้ พร้ อมด้ วยผ้ าลินินจากซามาร์จํานวน 4-5 ผืนหรือหากเป็ นไปได้ จํานวน 9-10 ผืน
สําหรับแว่นตาสีเขียวทีสังไว้ นนขอให้
ั
ทา่ นส่งมาไม่เกิน 4-5 คู่ เนืองจากเราไม่ต้องการ
จํานวนมากและเรารอคอยจะได้ รับผ้ าลูกไม้ ปักลายหากปั ตตาเวียได้ รับ [จากฮอลันดา]
แล้ ว
แม้ คราวก่อนเราได้ ขอให้ ทา่ นส่งผ้ าลินินประเภท fotases หรื อ gewatrang มาใน
จํานวนไม่เกิน 400-500 ผืน เนืองจากเรามีลินินจําพวกนีอยู่ในคงคลังเป็ นจํานวนมาก แต่
เห็นแก่คําขอร้ องจากท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังรับไว้ จํานวน 1,100 ผืน หวังว่านับจากนีไปในแต่ละปี
ท่านจะส่งมาเพียง 400-500 ผืนเท่านัน
ว่าด้ วยเรื องผ้ าสักหลาดขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่าเราต้ องการชนิดธรรมดาทีมีเนือแน่นกว่า
นีและมีสีตา่ งไปจากทีส่งมาคราวก่อนดังทีได้ แจ้ งแก่ทา่ นเสมอมา ขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกโปรดส่งสักหลาดสีแดงสด สีเขียวสดและสี
ฟ้าครามอย่างละ 5 ผืนมาให้ แก่เราอีกครัง
เกียวกับเงินจํานวน 1,950 ดอลลาร์ ฮอลันดาทีบริ ษัทได้ เอือเฟื อให้ เหล่าข้ าราชบริพาร
กู้ยืมซึงจะคิดดอกเบีย 6 สลึงต่อ 1 ดอลลาร์ ฮอลันดาโดยให้ ก้ ยู ืมในรู ปของเงิน 36 ชัง 9
ตําลึงและ 1 บาทสําหรับใช้ ซือม้ าและขนส่งกลับมายังสยาม 51 ตัว ข้ าพเจ้ าได้ สงให้
ั
เจ้ าหน้ าทีในกรมพระคลังชําระเงินจํานวนดังกล่าวแก่หวั หน้ าสถานีการค้ าเป็ นรายปี
ข้ าพเจ้ าใคร่ขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกจัดส่ง
ม้ าด้ วยเรื อ 2 ลําดังทีได้ เคยกระทําแต่ละลําบรรทุกม้ า 20 ตัวหรื ออาจมากกว่านัน เนืองจาก
หลายปี ทีผ่านมาม้ าจํานวน 40-50 ตัวทีข้ าราชบริพารได้ จดั ซือบรรทุกมาในเรื อเพียงลํา
เดียว เมือออกเดินเรื อไปเพียงครึงทางม้ าจํานวนหนึงในสีก็ล้มตายลงเพราะความแออัด ม้ า
หลายตัวเดินทางมาถึงในสภาพผอมโซและเจ็บป่ วยและบางครังหลังจากขนย้ ายลงจากเรื อ
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ม้ าจํานวน 5-6 ตัวก็ล้มตายอย่างน่าสังเวช ด้ วยวิธีลําเลียงเช่นนีทําให้ ในบางคราวเรา
สูญเสียม้ าไปจํานวน 9 หรื อ 10 ตัว
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ Hoen Tsjat Tsiene Hoewisaan Asadid Mampit Raksa
และ Pankoen เหล่าผู้ชํานาญการควบคุมดูแลม้ าเดินทางไปด้ วยเรื อของบริ ษัทพร้ อม
ขอร้ องบริษัทให้ เอือเฟื อเงินกู้ดงั ทีเคยกระทําและขอให้ บคุ คลเหล่านีได้ รับอนุญาตให้
เดินทางโดยเรื อของบริ ษัทพร้ อมสาส์นแนะนําตัวและล่ามเพือไปยังสะมารัง จากนันไปยัง
เมืองและหมูบ่ ้ านทีมีการเพาะพันธุ์ม้าและเมือได้ จดั ซือม้ าเรี ยบร้ อยแล้ วขอให้ บคุ คลเหล่านี
เดินทางพร้ อมม้ าจากบริเวณนีของเกาะชวากลับไปยังปั ตตาเวียเช่นทีเคยปฏิบตั มิ า แล้ วให้
เดินทางกลับมายังสยามพร้ อมกับการจัดส่งสินค้ าของบริ ษัท
เกียวกับเรื องปริมาณไม้ ฝาง ข้ าพเจ้ าตระหนักดีว่าไม้ ฝางทีส่งมอบให้ บริษัทในนามของ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มีจํานวนไม่เพียงพอ เมือเรื อบรรทุกสินค้ าของบริ ษัทเดินทางมาถึง
ข้ าพเจ้ าจะให้ เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังรับสินค้ าเหล่านันไว้ พร้ อมชําระค่าสินค้ าและจะดูแล
จัดหาไม้ ฝางจํานวน 1,400-1,700 หาบไปให้ แก่บริ ษัทในทุกๆปี ดงเช่
ั นทีแล้ วมา อย่างไรก็
ตาม ในปี ระกานีมีโคกระบือล้ มตายเป็ นจํานวนมากทังบริเวณแผ่นดินตอนในและบริ เวณ
ชายฝั งจึงเกิดอุปสรรคในการขนส่งเพราะขาดแคลนสัตว์ทีใช้ ลากเกวียนบรรทุกไม้ ฝางไปยัง
เรื อ จากพืนทีปลูกไม้ ฝางบางแห่งไปยังทางนําต้ องใช้ เวลาเดินทางร่วม 7-10 วันหรื ออาจ
มากถึง 12 วันการรวบรวมไม้ ฝางสําหรับสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ไม่เป็ นทีน่าพอใจนักในปี นี
กระนันข้ าพเจ้ าได้ สงให้
ั กรมพระคลังจัดหาไม้ ฝางในปริ มาณครึงหนึงของ 8,000 หาบซึง
เป็ นปริมาณทีส่งให้ บริ ษัทในแต่ละปี
ไม่อาจเป็ นไปได้ ทีจะส่งข้ าวจํานวนหลายเกวียนตามคําเรี ยกร้ องซึงอาณาจักรจากาตรา
ต้ องการนําไปใช้ เป็ นอาหารสําหรับชาวพืนเมืองและพนักงานของบริ ษัท เมือคํานวณตาม
มาตราตวงของสยามแล้ วจะต้ องใช้ ข้าวปริมาณ 750 เกวียนและเนืองจากการล้ มตายอย่าง
ผิดธรรมชาติของโคกระบือ ทําให้ ชาวนาต้ องหว่านเมล็ดพันธุ์ด้วยมือเสียมาก ผลการเก็บ
เกียวในปี ระกานีจึงเทียบไม่ได้ กบั ปี ก่อนๆเลย ยิงไปกว่านันในช่วงเดือน 8 และเดือน 9 มีฝน
ตกชุกจนท่วมผืนนา ต้ นข้ าวถูกถอนรากถอนโคนเสียหาย เมือพิจารณาอย่างรอบคอบและ
คํานึงถึงมิตรภาพทีมีแก่กนั แล้ ว ข้ าพเจ้ าเห็นชอบและอนุญาตให้ หวั หน้ าสถานีการค้ า
สามารถซือข้ าวเพือส่งออกไปได้ ในจํานวน 200 เกวียน
อนึงทางเราจะยินดียงหากได้
ิ
รับหัวนําหอมกลินกุหลาบ ขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกโปรดจัดหาหัวนําหอมจํานวน 2-5 djabols
[ขวด?] มาให้ แก่เราด้ วย
หลายปี ก่อน นับแต่บริษัทเข้ ามาผูกมิตรกับสยามพร้ อมทังจัดตังสถานีการค้ าและทํา
สนธิสญ
ั ญา หัวหน้ าสถานีการค้ าหลายนายมีความเชียวชาญและปฏิบตั ติ ามขนบจารี ต
ของสยามแต่บางนายมิได้ เป็ นเช่นนัน เมือหัวหน้ าสถานีผ้ ดู ้ อยประสบการณ์ละเมิดกฎ พวก
เขาถูกตักเตือนมิให้ ก่อความเสียหายหรื อสร้ างอุปสรรคแก่การค้ าของบริ ษัทและโกษาธิบดี
ได้ ลงโทษความผิดพลาดทีร้ ายแรงทีสุด
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ในเวลานีอัลเดอเวแร็ วต์ได้ ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าเนืองจากเขาพํานักอยูใ่ น
สยามเป็ นเวลานานในฐานะรองหัวหน้ าสถานี จึงจัดเจนในวิถีปฏิบตั ขิ องสยาม ข้ าพเจ้ า
จําต้ องแจ้ งว่าเขาวางตัวไม่เหมาะสมนักเนืองจากขาดความเข้ าใจในการเจริญ
สัมพันธไมตรี ซํายังมีอปุ นิสยั บุม่ บ่ามหัวรัน ทําตามอําเภอใจใช้ วาจาหยาบคายชวนให้ เกิด
ปัญหา กระนันก็ตาม เห็นแก่มิตรภาพทีมีแก่กนั ข้ าพเจ้ าได้ ตกั เตือนเขาในหลายเรื อง ทังนี
ด้ วยความเป็ นมิตร
อย่างไรก็ดี เนืองจากในเวลานีท่านข้ าหลวงใหญ่ต้องการซือข้ าวจํานวน 500 เกวียนแต่
ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งแก่หวั หน้ าสถานีการค้ าผ่านล่ามขุนทรงพานิชว่าเนืองจากความขาดแคลน
ทางเราจึงมีให้ เพียงไม่เกิน 200 เกวียนเท่านัน แต่หลังจากทีเขาได้ ส่งคนไปรับข้ าวโดยมี
เหล่าบริวารของออกหลวงโชฎึกและบรรดาขุนหมืนจากกรมนาร่วมอยู่ด้วย เขาได้ สงให้
ั ตวง
ข้ าวในปริมาณเกินกว่าทีข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งไว้ เมือล่ามขุนทรงพานิชแจ้ งไปว่าได้ ตวงข้ าวครบ
ตามปริมาณทีกําหนดไว้ แล้ วไม่อาจตวงเพิมได้ อีก หัวหน้ าสถานีจงึ ต่อยกรามของขุนทรง
พานิชด้ วยความฉุนเฉี ยวขาดวิจารณญาณจนใบหน้ าขุนทรงพานิชปูดบวมและได้ แผลฟก
ชําหลายแห่งตามร่างกาย
ครันแล้ วข้ าพเจ้ าจึงมอบหมายให้ ออกหลวงโชฎึกราชเศรษฐี ไปเจรจากับนายหัวหน้ า
สถานีการค้ าเกียวกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนจนได้ รับคําตอบว่า “ข้ าพเจ้ าได้ กระทําผิดจริง”
อย่างไรก็ดี ขุนทรงพานิชเป็ นล่ามอาวุโสและเจ้ าพนักงานของกรมท่า อีกทังเป็ นผู้มีสิทธิใน
การเจรจากับหัวหน้ าสถานีการค้ าของบริ ษัทโดยตรง การปฏิบตั ิตอ่ ขุนทรงพานิชอย่าง
ทารุณเยียงทีหัวหน้ าสถานีผ้ โู อหังได้ กระทําไปนีผิดไปจากข้ อตกลงในสนธิสญ
ั ญาและธรรม
เนียมของสยาม เพือป้องกันมิให้ เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นนีอีกข้ าพเจ้ าขอให้ ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ สอบสวนท่าทีและการ
วางตัวของนายสถานีนิสยั รุนแรงผู้นี หากหัวหน้ าสถานีต้องพํานักอยูใ่ นสยามเป็ นเวลานาน
กว่านี กิจการของบริ ษัทย่อมจะไม่ราบรื นมันคง อีกทังมิตรภาพและสัมพันธไมตรี ทีมีแก่กนั
ย่อมจะมีแต่เสือมทรามลง
ตามข้ อความทีผนวกไว้ ในสนธิสญ
ั ญาฉบับเดิมซึงระบุว่าดีบกุ ทังหมดจากละคอนเว้ นแต่
ส่วนทีเป็ นของพระเจ้ ากรุงสยามจะต้ องขายให้ แก่ฮอลันดาเท่านันและห้ ามขายให้ แก่พอ่ ค้ า
ต่างชาติอืนๆ บรรดาหัวหน้ าสถานีทงหลายของบริ
ั
ษัททีพํานักอยูใ่ นละคอนจะรวบรวมดีบกุ
จํานวนพอสมควรจากชาวละคอนในทุกปี โดยไม่รวมถึงดีบกุ ของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายคลังในละคอนได้ จดั หาดีบกุ ส่งมาให้ ทกุ ปี เพือใช้ แลกเปลียนกับผ้ าลินิน ม้ า
และของกํานัลอืนๆจากบริ ษัท
ปริมาณดีบกุ ของพระเจ้ ากรุงสยามไม่วา่ มากหรื อน้ อยล้ วนดูแลรักษาโดยฝ่ ายคลัง (ใน
ละคอน?) ทังสินตามคําสังของพระคลัง (ในกรุงศรี อยุธยา) ดีบกุ จะส่งมาทีกรุงศรี อยุธยา
ทางเรือ บรรดาเจ้ าหน้ าทีผู้ได้ รับมอบหมายให้ เจรจากับหัวหน้ าสถานีการค้ าและนายอากร
ดีบกุ ทีละคอนมักส่งดีบกุ มาให้ กรุ งศรี อยุธยาอยูเ่ สมอ ไม่มากก็น้อย บางครังยังได้ สง่ มาให้
เกินกว่าทีต้ องการ ในกรณีเช่นนีเจ้ าพนักงานจะเดินทางไปพร้ อมด้ วยเงินของพระเจ้ ากรุง
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สยามเพือซือดีบกุ จากละคอนหรื อจากพืนทีรอบข้ าง บางคราวเป็ นมูลค่ามากถึง 200-500
ชังซึงจะได้ ดีบกุ ปริ มาณ 400-800 bahar เพือนําเข้ ามาในกรุงศรี อยุธยา
เจ้ าหน้ าทีสถานีการค้ าในละคอนไม่เคยขัดขวางกระบวนการนี พวกเขาแจ้ งปริมาณ
ดีบกุ ทีส่งมายังกรุงศรี อยุธยาผ่านทางสาส์นถึงหัวหน้ าสถานีการค้ า เจ้ าท่าเป็ นผู้ตรวจสอบ
ว่าสินค้ าทีส่งมาเป็ นไปตามรายการทีหัวหน้ าสถานีแจ้ งไว้ และคําอนุมตั หิ รื อไม่ หากตรวจ
นับว่าตรงตามข้ อกํ าหนดแล้ วจะรายงานแก่หวั หน้ าสถานีตอ่ ไป เมือไม่นานนีเสมียนอิสคายู
(Iskayoe) ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าสถานีการค้ าให้ เดินทางไปละคอนเพือจะรับ
ตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าทีนัน ข้ าพเจ้ าได้ มีคําสังถึงเจ้ าหน้ าทีคลังว่าหลังจากจัดหา
ดีบกุ ให้ แก่ฮอลันดาในละคอนแล้ ว ดีบกุ ทีเหลือไม่วา่ จะมีปริ มาณมากน้ อยเพียงใดจะต้ อง
ส่งมายังกรุงศรี อยุธยาโดยเจ้ าพนักงานทีได้ รับมอบหมาย ครันดีบกุ ทีเหลือจํานวน 101
bahar กําลังจะส่งมาตามคําสัง หัวหน้ าสถานีการค้ าทีละคอนกลับยึดเรื อบรรทุกดีบกุ นัน
ขณะทีเรื อแล่นผ่านสถานีการค้ า ดีบกุ ของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ถูกขนถ่ายลงจากเรื อและ
นําไปไว้ ในโกดัง หัวหน้ าสถานีการค้ าทีละคอนไม่ยอมฟั งข้ อโต้ แย้ งของเจ้ าพนักงานฝ่ าย
สยามว่าได้ รับคําสังให้ สง่ ดีบกุ เหล่านีมายังกรุงศรี อยุธยา ดังนันหัวหน้ าอิสคายูจงึ ได้ กระทํา
การอันละเมิดสัญญาและธรรมเนียมซึงบรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีการค้ าไม่เคยปล่อยให้ เกิด
เหตุการณ์เช่นนี (เนือความต่อจากนีเสนาบดีพระคลังขอให้ วีโอซีแต่งตังหัวหน้ าสถานี
การค้ าคนใหม่ทงที
ั กรุงศรี อยุธยาและละคอน)
แม้ วา่ ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งในสาส์นฉบับก่อนหน้ านีว่าสยามต้ องการหินเหล็กไฟจํานวนหนึง
พร้ อมขอร้ องให้ สง่ มาเป็ นจํานวน 2,000-3,000 ชินต่อปี ข้ าหลวงใหญ่มตั เตอึส เดอ ฮาน
(Mattheus de Haan) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกกลับจัดส่งมาให้
เพียง 1,000 ชินและไม่ได้ จดั ส่งมาแต่อย่างใดในปี ระกา ดังนันข้ าพเจ้ าจึงขอให้ ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ดิเดอริก ดือร์ เฟิ น (Diderik Durven) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกจัดส่งหินเหล็กไฟจํานวน 2,000-3,000 ชินมาให้ สยามทุกๆปี นบั แต่บดั นีเป็ นต้ น
ไป
ของกํานัลทีสมเด็จบรมพิตรพระเจ้ าอยู่หวั พระราชทานแก่ข้าหลวงใหญ่ดิเดอริ ก ดือร์
เฟิ นและสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกประกอบด้ วยไม้ ฝางจํานวน 1,513
หาบ 27 ชัง 5 ตําลึง 1 บาท 1 สลึงและดีบกุ 34 bahar 1 หาบ 17 ชัง 12 ตําลึง 3 ¼ สลึง
ตามมาตราชังของจีนในการนีข้ าพเจ้ าขอมอบไม้ ฝางจํานวน 340 หาบ 25 ชังและดีบกุ
จํานวน 7 bahar 2 หาบ 20 ชัง 8 ตําลึงแก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่ดเิ ดอริ กดือร์ เฟิ นและสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก
ข้ าพเจ้ าใคร่ขอให้ ทกุ สิงดําเนินไปตามธรรมเนียมทีได้ ปฏิบตั ิสืบกันมาตามสนธิสญ
ั ญา
อันชอบธรรมและมิตรภาพทีสมเด็จบรมพิตรพระเจ้ าอยูห่ วั เจริ ญไว้ กบั เจ้ าชายแห่งฮอลันดา
และบริษัทการค้ าฮอลันดา ข้ าพเจ้ าหวังว่าปฏิญญาอันจริ งใจและยังยืนทีเรามีกบั ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่ดิเดอริก ดือร์ เฟิ นและสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกจะสถาวร

13

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730

มันคง เพือเหล่าชาวต่างถินต่างภาษาจะสามารถเดินทางมาค้ าขายแลกเปลียนโดย
ปราศจากความขัดข้ องใดๆจากทังสองฝ่ าย
เขียนเมือวันจันทร์ ที 15 เดือน 2 ปี ระกา
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ.1730
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลัง วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730
(ย่อความ: สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม ลงวันจันทร์ ที
15 เดือน 2 ปี ระกาได้ รับการรับรองตามพิธีการปัตตาเวีย ขอบคุณเสนาบดีพระคลังทีได้ ให้
ความช่วยเหลือกิจการของบริ ษัท ตามข้ อสัญญาทีได้ ตกลงกันใหม่และได้ กล่าวถึงแร่เงินที
ส่งไปแต่หวั หน้ าสถานีการค้ าประจําละคอนยังไม่ได้ รับเนืองจากกรมพระคลังไม่มีเวลา
จัดหาให้ ทนั ก่อนเรื อออกเดินทาง)
ตามคําร้ องเรี ยนของท่านเสนาบดีพระคลังผนวกกับปั จจัยอืนๆ ข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ มอบหมายให้ ยนั ฟั น ค็อค (Jan van Gog)
รอง หัวหน้ าสถานีการค้ าขึนดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ าในละคอนแทน และจะส่ง
ยาโกบเดอ บุกโกย (Jacob de Bucquoy) พนักงานบัญชีไปดํารงตําแหน่งรองหัวหน้ า
สถานีการค้ าแทนยัน ฟั น ค็อค ด้ วยหวังว่าพวกเขาจะปฏิบตั ิตามสนธิสญ
ั ญาเพือรักษา
มิตรภาพอันแน่นแฟ้นของเรา เสนาบดีพระคลังย่อมได้ ประจักษ์ ว่าดีบกุ จากภูเก็ตและไชยา
จะส่งมาถวายพระเจ้ ากรุงสยามดังเช่นทีแล้ วมา
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแสดงความเสียใจทีได้
ทราบจากเสนาบดีพระคลังว่าหัวหน้ าสถานีการค้ าในสยามมิได้ ยดึ มันในหน้ าทีขอให้ ท่าน
วางใจว่าในกาลข้ างหน้ าจะมิเกิดเหตุการณ์เช่นนีอีกและหวังว่าสิงทีเกิดขึนจะไม่ขดั ขวาง
ความเจริญก้ าวหน้ าของธุรกิจและสัมพันธไมตรี ทียังยืนของเรา
เพือเป็ นพยานแห่งเจตนารมณ์อนั ประเสริ ฐของท่านเสนาบดีพระคลัง ข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกยอมรับข้ อเสนอและสัญญาของท่านทีว่าจะ
จัดส่งข้ าวให้ ในปริ มาณมากกว่าเดิม และยังรับทราบเหตุผลเกียวกับการล้ มตายของโค
กระบือจํานวนมากรวมทังปริ มาณนําฝนและอุทกภัยทีร้ ายแรงผิดปกติ เมือพิจารณาว่าใน
เวลานีสามารถเก็บเกียวข้ าวได้ ในปริมาณมากบนเกาะชวา ทางเราจึงยังไม่ต้องการข้ าว
เพิมหวังเพียงว่าท่านจะสามารถส่งข้ าวให้ แก่เราได้ ในโอกาสต่อไป
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ ทราบจากสาส์นของ
ท่านเสนาบดีพระคลังว่าผ้ าฝ้ายเนือนุ่มและผ้ ามัสลินทีส่งไปให้ ทา่ นเมือปี ก่อนไม่ต้องตรง
ตามตัวอย่าง ฝ้ายเนือนุ่มบางเบาเกินไปในขณะทีเส้ นใยของผ้ ามัสลินนันหยาบหนาเกิน ไม่
เหมาะจะนําไปใช้ ตามความประสงค์หวังว่าฝ้ายเนือนุ่มและผ้ ามัสลินทีส่งมาในคราวนีจะ
เป็ นทีชืนชอบและมีคณ
ุ ภาพตามทีท่านปรารถนา
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แว่นตา 4-5 คูแ่ ละผ้ า karate ทีท่านประสงค์จะจัดส่งไปให้ ในทันทีทีได้ รับจากฮอลันดา
อนึง เครื องเงินทีพระเจ้ าจักรพรรดิ (พระเจ้ ากรุงสยาม) ทรงปรารถนาเพิงมาถึงจากยุโรป
ทางเราหวังว่าสิงของเหล่านีจะเป็ นทีพอพระราชหฤทัยและเป็ นเครื องแสดงไมตรีจิตของ
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกอย่างไม่เป็ นทีสงสัย ด้ วย
สํานึกในเรื องนีทางเราได้ ส่งหัวนําหอมกลินกุหลาบตามทีท่านปรารถนามาต่างบรรณาการ
และจะพยายามอย่างเต็มกําลังในการจัดหาหินเหล็กไฟจํานวน 2,000-3,000 ก้ อนมาให้ ใน
ทุกๆปี ตามทีท่านประสงค์
เราได้ รับทราบตามทีท่านเสนาบดีพระคลังแจ้ งเกียวกับผ้ าฝ้ายย้ อมสีและจะส่งไปให้ ไม่
เกิน 400-500 ผืนตามทีท่านขอร้ อง ผ้ าสักหลาดเนือแน่นและมีสีตามทีท่านปรารถนาได้ มา
อยู่ในคลังสินค้ าของเราแล้ ว ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก
ขอขอบคุณท่านเสนาบดีพระคลังทีได้ ให้ เจ้ าพนักงานกรมพระคลังรับผ้ า fotass ทีได้ ส่งไป
ให้ ในปริมาณเกินกว่าทีต้ องการไว้ ในคลัง
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ ช่วยเหลือผู้ดแู ลม้ าจาก
สยามในการจัดซือม้ าและยังได้ ให้ ก้ ยู ืมเงินสดจํานวน 2,050 ดอลลาร์ ฮอลันดา ทางเราได้
จัดเรื อขนส่งม้ าให้ แก่ผ้ ดู แู ลม้ าเหล่านีสําหรับเดินทางไปยังสะมารังและพวกเขาได้ กลับมา
พร้ อมกับม้ า 52 ตัว บัดนีผู้ดแู ลม้ าได้ เดินทางกลับสยามด้ วยเรื อเบอร์ บีส (Berbice)
เนืองจากการจัดสรรเรื อ 2 ลําเพือแบ่งบรรทุกม้ าตามทีท่านเสนาบดีพระคลังขอร้ องนันมิ
อาจกระทําได้ ในปี นี ทางเราสามารถส่งเรื อไปสยามได้ เพียงลําเดียวเท่านัน การเดินเรื อผ่าน
ละคอนเพือไปรับเงินตราและดีบกุ จะใช้ เวลานานเกินกว่าทีสัตว์จะทนต่อความยากลําบาก
และภยันตรายได้ เรื อทีกําลังเดินทางมาในขณะนีมีพืนทีกว้ างขวางพอจะบรรทุกสัตว์ได้
โดยสะดวก ทางเรามันใจว่าจะสามารถขนส่งม้ าเหล่านีไปในสภาพทีดีพร้ อมด้ วยม้ า
เปอร์ เซียอีก 2 ตัวทีเพิงได้ รับมาเมือไม่นานนี
แม้ ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกพอใจทีท่านได้ จดั ส่งไม้
ฝางมาให้ ในปริ มาณมากกว่าปี ทีแล้ วและแม้ ว่าข้ อชีแจงเกียวกับการล้ มตายของโคกระบือ
จํานวนมากและข้ อชีแจงอืนๆจะเป็ นเหตุผลทียอมรับได้ อย่างไรก็ดี เราหวังว่าในอนาคต
ท่านจะสามารถจัดส่งไม้ ฝางมาให้ ในปริ มาณมากกว่านี
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอน้ อมรับสาส์นจากเสนาบดี
พระคลังรวมทังดีบกุ และไม้ ฝางทีส่งมาเป็ นของกํ านัล เราขอมอบสิงเหล่านีตอบแทนเพือ
เป็ นเครื องยืนยันในมิตรภาพและความปรารถนาดีทีมีแก่ท่านเสนาบดีพระคลัง
ผ้ าสักหลาดเนือหนาหลากสีจํานวน 3 ผืน
สีแดงสด
สีเหลืองทอง
สีเขียวสด
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730

ผ้ าแคมเล็ต (Camlet) สีแดง1
ผ้ าเพอเพทวน (perpetuan) สีแดง2
ด้ ายทองจากยุโรป (ไม่ระบุจํานวน) ปอนด์
หัวนําหอม (ไม่ระบุจํานวน) ขวด
เครื องเทศชนิดต่าง ๆ ปริ มาณ 40 ปอนด์ ได้ แก่
จันทน์เทศ
10 ปอนด์
กานพลู
10 ปอนด์
ลูกจันทน์เทศ 10 ปอนด์
อบเชย
10 ปอนด์
ผ้ ามูริส (moeris) สีแดง 20 ผืน
ผ้ ามัสลินคุณภาพดี
20 ผืน
ตะไบ (สําหรับงานช่าง) แบบต่าง ๆ 50
หินลับมีดแบบแท่ง (ไม่ระบุจํานวน)
โม่หินขนาดเล็ก (ไม่ระบุจํานวน)
ณ ป้อมปั ตตาเวีย เกาะชวาอันยิงใหญ่ในอาณาจักรจากาตรา วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730
(ลงชือ) ข้ าหลวงใหญ่แห่งเนเธอร์ แลนด์ในอินเดียตะวันออก ดิเดอริ ก ดือร์ เฟิ น

1

Camlet (มาจากภาษาอาราบิก khaml) คือ ผ้ าทอจากขนแพะอังกอรา ( Angora goat) หรื อผ้ าทีมี
ส่วนผสมของไหมและขนสัตว์ มีราคาสูงมาก
2
Perpetuan หรือ perpetuano ผ้ าขนสัตว์ผลิตในอังกฤษตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 16
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม
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ข้ อมูลทางบรรณานุกรม
ชือเรื อง

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์ ค.ศ.1709-1733) ถึง
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ)
วันที 9 มีนาคม ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 3
สิงหาคม ค.ศ. 1730
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and AsianEuropean History from the VOC Archives in Jakarta, document
25. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016.

บรรณาธิการหลัก

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้ประสานงานโครงการ

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้คดั เลือกเอกสาร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ทีมาของจดหมายเหตุ

ANRI, HR 2564 fols 186-218, 681-690

ผู้คดั เลือกภาพประกอบ

จาจัง นูร์จามัน (Jajang Nurjaman)

ทีมาของภาพประกอบ

1. http://www.atlasofmutualheritage.nl/nl/
Kaart-Menamrivier-Bangkok-Ayuthaya.8009
2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Ming_herbal_%28painting%
29%3B_Sappan_tree_Wellcome_L0039433.jpg

ผู้ปริวรรตอักษร

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้แปลภาษาไทย

สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์ (Sutthiman Limpanusorn)

ผู้เขียนคํานํา

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)

ผู้ตรวจทาน

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

รู ปเล่ม

มาร์ โก โรลิง (Marco Roling)

ผู้ถือลิขสิทธิ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย (ANRI)
และมูลนิธิควตส์ (The Corts Foundation)
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730

ภาพเอกสาร
ทีปรากฏนีคือหน้ าแรกของเอกสารตัวจริ ง สามารถเข้ าชมภาพเอกสารตัวจริ งทังหมดได้ ใน
เว็บไซต์
https://sejarah-nusantara.anri.go.id
ทีมาของจดหมายเหตุ
ANRI, HR 2564 fols 186-218, 681-690
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์
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ภาพประกอบที 1 วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์ ค.ศ.1733-1758) ถึงข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) 22 มีนาคม
ค.ศ. 1735 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735
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บทแปลภาษาไทย 9
ข้ อมูลทางบรรณานุกรม 14
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www.sejarah-nusantara.anri.go.id
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สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) 22 มีนาคม ค.ศ.
1735 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735

บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1735 สาส์นการทูตฉบับแรกจากสยาม นับจากการผลัดเปลียน
แผ่นดินเมือปี 1733 ได้ ส่งมาถึงปัตตาเวียในทีสุด หลังจากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ
สวรรคตเมือ วันที 13 มกราคม ค.ศ. 1733 เกิดการปะทะกันระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ในราช
สํานักอยุธยา เจ้ าฟ้าพร (พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ) ผู้ครองวังจันทรเกษม
(วังหน้ า) ทรงพระปรี ชาในการใช้ ประโยชน์จากความวุน่ วายและเข้ ายึดพระราชวังหลวงไว้
ได้ พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์พยายามหลบหนี บางพระองค์หนั ไปพึงร่ม
กาสาวพัสตร์ แต่ถกู จับและตีตรวนในเวลาต่อมา เจ้ าฟ้าผู้เป็ นปฏิปักษ์ ทงสองพระองค์
ั
ซ ึง
เป็ นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระถูกสําเร็ จโทษด้ วยท่อนจันทน์ตามโบราณ
ราชประเพณี จากนันเจ้ าฟ้าพรทรงปราบดาภิเษกเป็ นสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศ ขุน
ชํานาญผู้มีสว่ นช่วยให้ การยึดอํานาจของเจ้ าฟ้าพรสําเร็ จได้ รับตําแหน่งเป็ นเสนาบดีพระ
คลังคนใหม่ และกลายเป็ นผู้ทรงอํานาจทีสําคัญทีสุดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรม
โกศ
เดิมทีคณะผู้แทนของฮอลันดาในกรุงศรี อยุธยาเห็นพ้ องกันว่าเสนาบดีพระคลังคนใหม่นี
จะเกือหนุนประโยชน์แก่บริ ษัทวีโอซี หากข้ าหลวงใหญ่ได้ รับการจูงใจให้ มองในแง่ดีเช่นนัน
สาส์นฉบับแรกนีคงเป็ นเครื องบันทอนความยินดีนนลง
ั เสนาบดีพระคลังชีแจงอย่างชัดเจน
ว่าวิธีการชําระค่าสินค้ าทีบริ ษัทจัดหาให้ จะชําระด้ วยไม้ ฝางเป็ นบางส่วน ตามธรรมเนียมที
ปฏิบตั ิกนั มา และจะไม่ชําระด้ วยดีบกุ และแร่เงินจํานวนอย่างละครึงหนึง ทีน่าสนใจคือ
เสนาบดีพระคลังให้ เหตุผลว่า เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังย่อมจะปฏิเสธ และเสนาบดีพระคลัง
ไม่มีอํานาจในการเปลียนแปลงใด ๆ แน่นอนว่าเหล่าขุนนางทีรวมกลุ่มกันอยูใ่ นกรมพระ
คลังกําลังปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ าของตน หากพวกเขาจัดส่งสินค้ าอืนมาให้ วีโอซี
แทนไม้ ฝาง อาจส่งผลเสียในแง่ของราคาสินค้ าทีจะถูกต่อรองจากบรรดาพ่อค้ าเอเชีย ใน
กรณีของสินค้ าเช่นตะกัว งาช้ าง และยางไม้ (กํายาน) เป็ นต้ น
เสนาบดีพระคลังเป็ นกังวลในเรื องการรักษาธรรมเนียมทางการค้ า เพือจะได้ กําหนด
ระเบียบเหล่านีขึนอีกครัง เขาได้ นําสัญญาทางการค้ าในอดีตมาพิจารณา สําเนาของ
เอกสารเหล่านีซึงเก็บไว้ ในสถานีการค้ าวีโอซีถกู มอดปลวกกัดกินจนไม่อยูใ่ นสภาพจะอ่าน
ได้
ได้ นํามาเปรี ยบเทียบกับสําเนาอีกฉบับทีเก็บรักษาไว้ โดยเจ้ าท่าสยามซึงอยูใ่ นสภาพ
ชํารุดไม่ตา่ งกัน ในการติดต่อทางการทูตมักจะมีการอ้ างอิงถึงสัญญาการค้ าเหล่านีอยู่
เสมอ แต่สาส์นฉบับนีแสดงให้ เห็นว่า ในความเป็ นจริ งเอกสารเหล่านีไม่ได้ รับการเอาใจใส่
จากทังหัวหน้ าสถานีการค้ าและเสนาบดีพระคลัง (ผู้ให้ เจ้ าท่าเก็บรักษาไว้ )
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ภาพประกอบที 2 ไม้ ฝาง

สาส์นตอบจากปั ตตาเวียแสดงความผิดหวังและเขียนอย่างตรงไปตรงมา ข้ าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียได้ ถวายพระพรพระเจ้ ากรุงสยามองค์ใหม่ และเผยให้ ร้ ู
ในทันทีวา่ แท้ ทีจริงวีโอซีต้องการจะให้ สยามล้ มเลิกการชําระค่าสินค้ าด้ วยไม้ ฝาง มิฉะนัน วี
โอซีจะยุบเลิกสถานีการค้ าเพือหลีกเลียงความสูญเสียในภายภาคหน้ า มูลค่าของ “ไม้ ฝาง
นัน” ตกตําลงไปมาก “จนไม่อาจนับได้ ว่ามีคา่ มากกว่าฟื น” ปั ตตาเวียได้ สง่ เตโอโดรึส ฟั น
เด็น เฮอเฟิ ล (Theodorus van den Heuvel) หัวหน้ าสถานีการค้ าคนใหม่ผ้ ไู ด้ รับการ
แต่งตังจากข้ าหลวงใหญ่ อะบราฮัม ปาตราส (Abraham Patras) มาพร้ อมกับผ้ าหลายผืน
เพือมอบเป็ นบรรณาการ ซึงผ้ าเหล่านีสยามคงจะมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากแล้ ว
เอกสารอ้ างอิง

 Bhawan Ruangsilp. Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya:
Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604-1765. Leiden/Boston: Brill, 2007, pp.
180-194.
 Brummelhuis, Han ten, Merchant, Courtier and Diplomat. A History of the Contacts
between the Netherlands and Thailand. Lochem-Gent: de Tijdstroom, 1987.

3

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) 22 มีนาคม ค.ศ.
1735 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735

ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 22 MAART 1735
Deze brief van Tjauwpea Siam Darmaraad Detjaa Trjaat Amaad Tria Natjiet Pipit Ratnaraat
Saka Taboedie Apaya Peri Borakrama Pakok Tjauwpea Barkalang wordt gestuurd uit een
zuivere genegenheid tot Gouverneur-Generaal Dirk van Cloon en de raden van Indië, omdat
zij oprecht genegen zijn dienst te bewijzen aan Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit Somdaad
Boram Prahoepoe Datjouw Tjahoewa, mijn heer. Op maandag de 7e dag der 11e maand in
het Tijgerjaar is door de schipper van een Hollands schip in Siam aangebracht een brief en
geschenken voor de koning en mij. Ik heb een en ander na gewoonte uit de Maleise in de
Siamse taal laten vertalen en vervolgens uit de inhoud en uit het verhaal van de schipper
begrepen dat de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië in volle rust, vrede en
eendracht de belangen van de Compagnie waarnemen, hetwelk mij zeer aangenaam was.
Zijne Aanzienelijke Majestaat heeft bevolen het overlijden van de vorige koning bekend
te maken, waardoor het rijk in grote beroerte geraakt was en wij niet in staat waren de vorige
brieven te beangwoorden. Sindsdien heeft Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit getriumfeerd
over al zijn vijanden en is vervolgens bevestig op de troon. Hij regeert tegenwoordig in volle
rust en vrede het rijk. Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit wil zich gaarne aan het aloude
vriend- en bondgenootschap tussen het rijk van Siam en de Prins van Oranje, en de
Nederlandse Compagnie houden, en dat door Gods goedheid bestendig doen blijven. […]
Er wordt in de brief van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië gezegd van het
sappanhout dat de Compagnie bij [de aankoop van] dat verfhout grote schade leed en [zij]
daarom niet graag daarmee belast wilden zijn. En dat de betaling van koopmanschappen
mocht geschieden met zilver en tin, van elk de helft. Ik moet zeggen dat dit strijdig zou zijn
met de oude gebruiken. Ik ben niet in staat om daarin de minste verandering te maken. Als ik
daarvan het allergeringste repte, zou dat door de Khlang verworpen worden, alsof ik, die pas
in het bestuur gekomen ben, verandering probeerde te maken in zaken die als vanouds
gereguleerd en vastgesteld zijn. Ook verzochten de verschillende Gouverneurs-Generaal in
vroeger tijden meermalen aan de gewezen Phrakhlang om was het mogelijk de betalingen in
sappanhout te doen ophouden, of tenminste de kwantiteit te verminderen.
Het is niet mogelijk daarin verandering te maken want de Klangh is op geen enkele
manier daartoe te brengen. En ik heb – zoals gezegd – het niet in mijn vermogen om in
zaken die in vroeger tijden zijn gereguleerd, gecontracteerd en vastgesteld tussen de
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië en het rijk van Siam ook maar de minste
verandering te maken. Maar ik beloof dat niet zal nalaten om de Compagnie in alles hetgeen
gebruikelijk is te onderhouden.
In de brief van de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië gebracht in het Tijgerjaar,
wordt niet vermeld dat zij graag 200 lasten rijst, 500 pikul lood en 30 pikul olifant slagtanden
[wilden ontvangen]. Maar omdat het compagnies opperhoofd in Siam mij door de tolk
mondeling heeft laten weten dat hij order had om genoemde waren in te kopen, heb ik die
tolk toestemming gegeven die inkoop te doen. Ik heb ook bevolen dat daarvoor geen
uitvoerbelasting betaald hoeft te worden, zoals andere kooplieden daaraan wel onderworpen
zijn. Ook zal het lood goedkoop aan het compagnieshoofd worden verkocht.
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Bij deze gelegenheid heb ik alle schriftelijke, zowel nieuwe als oude orders en
reglementen bij mij laten brengen om kennis van zaken te krijgen. Ik heb daarbij een
verzegeld geschrift ontwaard betreffende de negotie. Dit berust onder het opperhoofd en is
door ouderdom wel voor de helft doorvreten [van insecten] en onleesbaar geworden. En
aangezien men voor zeker houdt dat de affaires van de Compagnie in Siam zullen
continueren en het genoemde geschrift steeds meer beschadigd zal raken en onleesbaar
worden, heb ik op de 11e dat van de 9e maand in het Tijgerjaar dat geschrift weer bij mij
laten brengen. Ik heb het door de rijksgroten die onder mij vallen, en Grohoeang Choemoen
vanwege de syahbandar laten nazien en vergeleken met het afschrift dat onder de
syahbandar berust. De inhoud van beide geschriften was eensluidend, maar de meeste
letters van beide de geschriften waren zodanig doorgevreten dat ze na verloop van tijd niet
meer leesbaar zouden zijn. Daarom heb ik twee nieuwe laten vervaardigen en die naar
vergelijking met de oude met het gebruikelijke zegel bekrachtigd laten afgeven: één aan het
compagnieshoofd, en het andere aan de syahbandar, zowel om tot naricht te dienen alswel
om disputen te voorkomen.
Voorts worden thans vier personen afgevaardigd, namelijk Choempatjee Sintoek en
Choenraet Patjee als paardenkenners, en Moen Amaraat en Panparoem als paardendokters.
Zij varen met ’s Compagnies schip over om naar oude gewoonte de inkoop van paarden te
doen. Wij verzoeken derhalve om hen naar gebruik van een geldlening te voorzien en dat zij
vervolgens met een aanbevelingsbrief naar Java gezonden mogen worden om langs de
plaatsen om te zien naar hoge hengsten van de vereiste maat en ouderdom van 4 à 5 jaren.
En voorts te zorgen dat zij met hun ingekochte paarden bij het afzenden van
compagniesbodems hun transport mogen nemen, in twee schepen verdeeld, en wel voozien
van water en gras opdat die beesten door gebrek van voedsel en ruimte niet komen te
vermageren noch te sterven.
Verder verzoek ik of de Compagnie niet in gebreke wil wezen om ons jaarlijks te gerieven
met hetgene benodigd is en bij de Khlangs benodigd is, namelijk tegenwoordig: Chimka
taas Patola kleedjes, Chimaraat kleedjes, Gobars tapak tjatoor gebloemd van diverse kleuren
en bloemen , volgens de daarvan door de Khlang vertoonde en overgegeven monsters.
Op ons verzoek om kanten kleden uit Nederland, hebben de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië in het Hoenderjaar geantwoord dat zij het monster naar Nederland hadden
gezonden om zodanige kleden voor het hof van Siam te laten maken. Maar aangezien dat nu
reeds vele jaren geleden is en men er nog geen resultaat van heeft gezien, zo kan men niet
nalaten hierover in dit Tijgerjaar opnieuw te schrijven, teneinde definitief te weten of men
daarmee gerieft zal worden of niet. Zo ja, dan zal men die kleden met de verwachte schepen
tegemoed zien en zo niet, dan gelieven de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië het
kleed dat als monster werd gezonden, maar weer terug te sturen.
Verder zijn hier tegenwoordig in Siam nodig Sulokse en Borneose koperen pices,
waarmee wij jaarlijks 500 – 1000 pikul nodig hebben om te kunnen dienen tot ballast in de
schepen.
Voor tegenwoordig bestaan het geschenk van Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit Prabat
Sondat Boeroem Boepit Praahoepoe Detjoe Djoehoewa, mijn Vorst en Heer aan de
Gouverneur-Generael en de raden van India in 22 bahar, 2 pikuls, 33 catty, 6 thails en 2
pahas tin, en 1002 pikul en 10 kati sappanhout Chinees gewigt en van mij 17 bahar, 2 pikul
en 43 kati tin Siams gewicht, alles tot onderhouding van de weg van onderlinge vriend- en
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bondgenootschap die er is tussen Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit mijn vorst en heer en
de Prins van Oranje, en de Nederlandse Compagnie […] opdat de wederzijdse vriendschap
voor altoos bestendig blijve, waardoor alle vreemdelingen vrijheid mogen hebben om te
komen en te gaan zonder de minste verhindering, waarom de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië in alle zaken van punt tot punt wijselijk en verstandig gelieven te beschikken
en bestieren.
Geschreven op zaturdag de 1e dag van de 2de maand in het Tijgerjaar 1090, einde.
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 12 AUGUSTUS 1735
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan de Phrakhlang, 12 augustus 1735.
Siam aan de koning.
De Gouverneur-Generaal Abraham Patras en de Raden van Indië residerende in het Kasteel
Batavia zenden deze brief uit een zuiver en oprecht hart aan Zijne Excellentie de zeer wijze
en verstandige Phrakhlang, die bij zijn heer, de Hoog Aanzienelijke koning Samedaad
Boraam Boepit Prahoephoe Dethjoe Tjahoewa, heerser van het beroemde Siamse rijk, in
zeer hoge achting en van groot vermogen is. Hij wordt toegewenst geluk en voorspoed, en
een lang leven en bestendige gezondheid, met al hetgene dat strekken kan tot een ware
voldoening op deze aarde.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië maken de Phrakhlang bekend dat zij de
brief en het zeer aangename geschenk hebben ontvangen. Zij zijn met uiterste blijdschap
aangedaan over de tegenwoordige gelukkige gesteldheid van zaken in het Siamse rijk, dat
hetzelve wederom is hersteld tot zijn vorige rust en vrede sedert dat Zijne Hoog Aanzienelijke
Majesteit als wettige koning van Siam gezeten is op de heerlijke troon van zijn voortreffelijke
en zeer beroemde voorzaten, en tevens met roem en wijsheid geregeerd heeft over zijn
onderdanen. Bij deze gelukkige regering wensen de Gouverneur-Generaal en de Raden van
Indië van harte wensen en ook vertrouwen dat de onderlinge vriendschap tussen de Siamse
kroon en de Nederlandse (handels)maatschappij altoos bestendig mag blijven in de
nakoming van de contracten en verbonden die met de hoogloffelijke voorvaders van zijn
tegenwoordige Hoog Aanzienelijke Koninklijke Majesteit op de allerplechtigste wijze zijn
bezegeld. Voornamelijk omdat zij tot grondslag hebben de vrije handel van de Nederlandse
maatschappij te Siam en Ligor. De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hopen dat
door het wijze en voorzichtige beleid van de Phrakhlang deze weer zal worden opgebeurd
uit zijn verval.
Daartoe werd niet alleen vereist de gunstige protectie van Zijne Excellentie voor de
residenten van de Compagnie op beide handelsplaatsen maar ook zijn vermogen dat de
Nederlandse handelsmaatschappij eens werd vrijgesteld van de verplichting om voor haar
kostbare en gewilde handelswaren nog langer het zo ongewilde sappanhout [als betaling] te
accepteren. Anders is het haar ondoenlijk de handel en correspondentie met het Siamse rijk
nog langer voort te zetten. Dan vindt zij zich tegen haar wil en genegenheid gans
onvermijdelijk genoodzaakt om gelijk van daar op te breken en haar oude vrienden en
bondgenoten te verlaten, teneinde daardoor alle verdere schade en voorts haar eigen verval
te voorkomen. De Phrakhlang wordt verzocht [dat] door zijn voorspraak bij de nieuwe koning
[de Compagnie] mag worden ontslagen van de acceptatie van dat ongewilde sappanhout,
omdat de waarde van dat verfhout in zodanig verval is geraakt, dat het niet beter dan voor
brandhout is te rekenen. De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië twijfelen er niet
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aan of Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit zal door de krachtige medewerking en bemiddeling
van de heer Phrakhlang, en ook uit inzicht van het nadeel dat zijn eigen rijk en ingezetenen
bij een opbraak van de Compagnie uit zijn landen onvermijdelijk zou worden toegebracht,
zeer licht te bewegen zijn om het nodige redres zonder verder uitstel te bezorgen.
De Compagnie geeft nieuwe blijken van bereidvaardigheid in de behandeling van de
afgezanten van de koning ter inkoop van paarden. Zij zijn geassisteerd door de
compagniesdienaren op Java en door onze bereidwilliging voorzien van 2100 rijksdaalders
voor de inkoop. Tegen verwachting hebben heeft de Compagnie transport voor de
ingekochte paarden kunnen verlenen met verdeling van die paarden over twee schepen,
zowel direct naar Siam als over Ligor, omdat de roskammers van Zijne Hoog Aanzienelijke
Majesteit dit jaar bijzonder vroeg van Java terugkwamen. Aangezien zij gewoonlijk dusdanig
laat hier in Batavia terugkomen, is het schip dat over Ligor vaart al dusdanig beladen dat het
met geen paarden kan belemmert worden. Dus zal de heer Phrakhlang ook zeer wel kunnen
begrijpen dat de verzending van paarden met twee schepen in het aanstaande niet meer
kan geschieden.
Wederom kan als nieuwe blijk van bereidwilligheid van de Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indië verstrekken de bezorging van de verlangde lijnwaden. Gezien de korte tijd
is men niet in staat geweest alles te verzamelen in overeenstemming met de monsters,
aangezien de ontvangen monsters naar Coromandel zijn gestuurd, en men het bestelde nog
tegemoed moet zien. Omtrent de verlangde kanten kleden uit Nederland is met tot haar
bijzonder leedwezen nog niet in staat iets naders te berichten behalve dat de herwaards
gezonden monsters al lange tijd geleden naar Nederland zijn afgegaan.
Nochthans zijn van Nederland naar Siam gezonden enige gouden en zilveren sjerpen
waarvan Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit als hij het behaagt kan worden gerieft, terwijl de
berichten uit Nederland omtrent de kanten kleden nog worden afgewacht.
Men is mede onvermogend de Phrakhlang te gerieven met de gevraagde koperen pices
want die zijn in Batavia niet te krijgen, noch gangbaar. Maar wel een fraaie soort van gemunt
kopergeld van de Compagnie, dat uit Nederland werd aangebracht, en waarvan een aantal
van 144 stuks de waarde van één Siamse tical komt uit te maken. Tegen deze prijs, gelijk
vorig jaar is geschreven, kan de Khlang worden voorzien in het geval die koperen munt Uwe
Excellentie bij bezichtiging goed bevalt. Daartoe worden enkele stukken tot monster
afgezonden met de koopman en het nieuw benoemde Siams opperhoofd Theodorus
Jacobus van den Heuvel , die samen met het nieuw gekozen opperhoofd van Ligor de
onderkoopman Christoffel Werlitsz ten hoogsten gerecommandeerd wordt in de gunstige
bescherming van de heer Phrakhlang.
De Phrakhlang wordt bedankt voor de bezorging van een door ouderdom onleesbaar
geworden verdrag dat opnieuw is afgeschreven en geauthentiseerd. En voorts ook voor de
toestemming verleend aan het vertrek naar Batavia van de achtergebleven vrouw van
onderstuurman Schepers, want het zou een man zeer hard vallen om zich gescheiden te
zien van zijn echtgenote en kind, als het belangrijkste in de wereld dat hij bezit. De
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië hopen dat de Phrakhlang geen verdere
moeilijkheden zal maken om gelijk in vorige gevallen te bewilligen in een zaak die, ofschoon
het strijdig mocht wezen met de wetten van het land, volgens het recht der natuur en
volkeren dessalniettemin billijk en inschikkelijk is, temeer omdat het gaat om wederzijdse
toestemming en bewillinge.
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Eindelijk wordt aan Uwe Excellentie nog bekend gemaakt het overlijden van de heer
Gouverneur-Generaal Dirk van Cloon en zijn opvolging op 10 maart door GouverneurGeneraal Abraham Patras die nevens de Raden van Indië tot een geschenk sturen:
x
2
x
x
20
20
20
40

stuks lakenen in soort
stuks greijnen schaarrood
lb. gouddraad, groene band aan strengen
tholas etter van roosen
stuks moeris rode Kust
stuks salempoeris dito
stuks mallemollen fijne en
lb. specerijen in soort

Geschreven in het Kasteel Batavia op het eiland Groot Java de 12e augustus 1735, de
Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië, Abraham Patras.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 22 มีนาคม ค.ศ. 1735
สาส์นอันเปี ยมด้ วยไมตรี จิตจากเจ้ าพระยาศรี ธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุชิต
พิพิธรัตนราชโกษาธิบดีอภัยพิรียบรากรมภาหุถึงท่านข้ าหลวงใหญ่เดีร์ยก ฟั น โกลน (Dirk
van Cloon) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกผู้เต็มใจสนองพระราชประสงค์
ในสมเด็จพระบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยูห่ วั ด้ วยใจบริ สทุ ธิ เมือวันจันทร์ ที 7 เดือน 11 ปี ขาล
สาส์นและบรรณาการทีท่านส่งมาถวายสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และส่งมามอบแก่ข้าพเจ้ าได้
อัญเชิญมาถึงโดยกัปตันเรื อของฮอลันดาทีเดินทางสูส่ ยาม เมือข้ าพเจ้ าได้ พิจารณา
รายละเอียดของสาส์นทีแปลความจากภาษามาเลย์มาเป็ นภาษาสยาม รวมทังได้ ฟังความ
จากกัปตันเรื อ ข้ าพเจ้ าจึงแจ้ งแก่ใจว่าท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกกําลังดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัทด้ วยความสุขมุ เยือกเย็นซึงข้ าพเจ้ ามี
ความยินดียงิ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มีรับสังให้ ข้าพเจ้ าแจ้ งท่านข้ าหลวงใหญ่เกียวกับการสวรรคตของ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในพระบรมโกศซึงก่อให้ เกิดความโกลาหลในราชอาณาจักรสยาม ทาง
เราจึงไม่อาจตอบสาส์นฉบับก่อนๆของท่านได้ นับแต่บดั นันมาสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้
ปราบอริราชศัตรูและได้ ขึนครองราชสมบัตโิ ดยสมบูรณ์ ในเวลานีทรงปกครอง
ราชอาณาจักรให้ เป็ นไปโดยสงบสันติและทรงยินดีจะยึดมันในมิตรภาพอันเก่าแก่ระหว่าง
ราชอาณาจักรสยามกับเจ้ าชายแห่งออเรนจ์และบริ ษัทการค้ าฮอลันดา อํานาจสิงศักดิสิทธิ
จะบันดาลให้ มิตรภาพนียังยืนสืบไป
สาส์นจากท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ แจ้ งว่า
บริษัทได้ รับความเสียหายอย่างมากจากการรับซือไม้ ฝางไว้ บริ ษัทจึงไม่ประสงค์จะรับไม้
ฝางอีกต่อไปการชําระค่าสินค้ าอาจชําระด้ วยแร่เงินและดีบกุ เป็ นจํานวนอย่างละครึงหนึง
ข้ าพเจ้ าจําต้ องแจ้ งแก่ทา่ นว่านีจะเป็ นการละเมิดธรรมเนียมปฏิบตั ิทีมีอยู่ ข้ าพเจ้ ามิได้ อยู่
ในฐานะทีจะปรับเปลียนกฎเกณฑ์ใดๆได้ หากข้ าพเจ้ ากล่าวถึงเรื องนีแม้ เพียงเล็กน้ อย
ย่อมจะถูกคัดค้ านปฏิเสธจากเจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังเสมือนว่าข้ าพเจ้ าผู้ซงขึ
ึ นดํารง
ตําแหน่งเสนาบดีเพียงไม่นานพยายามจะเปลียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์ทีได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ แต่
เก่าก่อนก่อนหน้ านีข้ าหลวงใหญ่หลายท่านได้ เคยรบเร้ าให้ อดีตเสนาบดีพระคลังยกเลิก
การชําระค่าสินค้ าด้ วยไม้ ฝางหรื ออย่างน้ อยให้ ลดปริ มาณลง
ไม่อาจเป็ นไปได้ ทีจะเปลียนแปลงเรื องนีและไม่มีหนทางจะโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าทีในกรม
พระคลังคิดเปลียนแปลงได้ เช่นกัน ดังทีได้ กล่าว ข้ าพเจ้ ามิได้ มีอํานาจแก้ ไขเปลียนแปลง
กฎเกณฑ์ดงเดิ
ั มรวมถึงสนธิสญ
ั ญาทีได้ บรรลุไว้ ระหว่างท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภา
ทีปรึกษาในอินเดียตะวันออกกับราชอาณาจักรสยาม กระนันก็ดีข้าพเจ้ าสัญญาว่าจะไม่
เพิกเฉยละเลยต่อการเกือกูลบริษัทในทุกเรื องดังทีได้ กระทํามาโดยตลอด
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สาส์นจากท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกทีส่งมาในปี
ขาลมิได้ ระบุว่าต้ องการข้ าวจํานวน 200 last ตะกัว 500 หาบและงาช้ าง 30 หาบ อย่างไร
ก็ดีเนืองจากหัวหน้ าสถานีการค้ าในสยามได้ แจ้ งข้ าพเจ้ าโดยวาจาผ่านทางล่ามว่าเขาได้ รับ
คําสังให้ จดั ซือสินค้ าดังกล่าว ข้ าพเจ้ าจึงอนุญาตให้ ซือได้ และยังแนะนําด้ วยว่าไม่
จําเป็ นต้ องชําระค่าภาษี ในการส่งออกสินค้ าดังเช่นทีพ่อค้ าอืนต้ องชําระ นอกจากนีข้ าพเจ้ า
จะขายตะกัวให้ แก่หวั หน้ าสถานีการค้ าในราคาย่อมเยาด้ วย
ในโอกาสนีเพือความถ่องแท้ ในเรื องธุรกิจการค้ า ข้ าพเจ้ าได้ นําระเบียบข้ อปฏิบตั ทิ งเก่
ั า
และใหม่มาทบทวน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ค้นพบเอกสารลงตราเกียวกับระเบียบทางการค้ า เอกสาร
ฉบับนีเก็บรักษาไว้ โดยหัวหน้ าสถานีการค้ าแต่ถกู แมลงกัดกินจนไม่อยูใ่ นสภาพจะอ่านได้
และเนืองจากข้ าพเจ้ าเห็นว่าธุรกิจการค้ าของบริ ษัทย่อมจะยังดําเนินต่อไปและเอกสารนีจะ
ชํารุดทรุดโทรมลงจนไม่สามารถอ่านได้ ใน วันที 11 เดือน 9 ปี ขาล ข้ าพเจ้ าจึงได้ นํา
เอกสารนีกลับมาพิจารณาอีกครังแล้ วให้ เจ้ าพนักงานในบัญชาของข้ าพเจ้ าตรวจสอบพร้ อม
ให้ บรรดาขุนหมืน Grohoeang Choemoen ผู้แทนของเจ้ าท่านําเอกสารทีได้ เก็บรักษาไว้
มาเทียบเคียงกัน เนือความในเอกสารทังสองฉบับตรงกันแต่เอกสารถูกกัดกินไปเสียมาก
และเมือเวลาล่วงไปย่อมไม่สามารถอ่านได้ ในทีสุด ดังนันข้ าพเจ้ าจึงได้ ทําสําเนาเอกสารทัง
สองฉบับขึนใหม่เมือได้ ตรวจทานกับต้ นฉบับแล้ วข้ าพเจ้ าจึงลงตราอนุมตั พิ ร้ อมมอบสําเนา
แก่หวั หน้ าสถานีการค้ าและเจ้ าท่าให้ ใช้ ยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบตั เิ พือป้องกันมิให้ เกิดข้ อ
พิพาท
นอกจากนีข้ าพเจ้ าได้ ส่งบุคคลทังสีได้ แก่ Choempatjee Sintoek และ Choenraet
Patjee ผู้เชียวชาญเรื องม้ าพร้ อมด้ วย Moen Amaraat และ Panparoem อัศวแพทย์ให้
เดินทางไปด้ วยเรื อของบริษัทเพือจัดซือม้ าตามธรรมเนียม จึงใคร่ขอให้ ทา่ นอํานวยความ
สะดวกให้ พวกเขาได้ ก้ ยู ืมเงินดังเช่นทีแล้ วมาและกรุณาส่งพวกเขาไปยังเกาะชวาพร้ อม
จดหมายรับรองให้ เดินทางไปในเมืองต่างๆเพือเฟ้นหาม้ าพันธุ์ดีอายุ 4-5 ปี สูงสง่าตาม
สัดส่วนทีกําหนดและเมือพวกเขาจะส่งม้ าเหล่านีกลับมา ขอให้ สามารถนําม้ าเดินทางมา
ด้ วยเรื อของบริ ษัทโดยแบ่งบรรทุกไปในเรื อ 2 ลําและโปรดจัดหาหญ้ าและนําไว้ ให้ พร้ อม
เพือม้ าจะไม่ผ่ายผอมหรื อล้ มตายจากการขาดอาหารหรื อจากความแออัด
อนึงข้ าพเจ้ าขอให้ บริ ษัทโปรดอย่าละเลยในการจัดหาสิงของทีจําเป็ นและสิงของทีกรม
พระคลังประสงค์มาให้ ในทุกๆปี ได้ แก่ chimka (ผ้ าเข้ มขาบ?), taas (ผ้ าตาด?), patola,
chimaraat, gobars tapak tjatoor (ผ้ าลินิน) ลายดอกหลากสีและชนิดดอกตามตัวอย่างที
เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังจัดส่งมาให้
ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกแจ้ งไว้ ในสาส์นทีส่ง
มาเมือปี ระกาว่าได้ สง่ ตัวอย่างผ้ าลูกไม้ ทีทางเราประสงค์ไปให้ แก่ฮอลันดาแล้ วเพือจะได้
ผลิตผ้ าดังกล่าวให้ ราชสํานักสยามบัดนีเวลาได้ ล่วงไปหลายปี แต่ยงั มิได้ เห็นผลประการใด
ข้ าพเจ้ าจึงเขียนมาในปี ขาลนีอีกครังหนึงเพือจะได้ ทราบแน่ชดั ว่าท่านจะมอบความ
ช่วยเหลือในเรื องนีหรื อไม่ หากท่านยินดีทางเราจะรอคอยให้ ทา่ นส่งผ้ าเหล่านันมากับเรือ
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ของท่าน มิเช่นนันแล้ วข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกโปรดส่งผ้ าทีเราได้ มอบไว้ เป็ นตัวอย่างนันกลับคืนมาด้ วย
ณ เวลานีสยามต้ องการเหรี ยญทองแดงจากสุล็อกและบอร์ เนียวในปริ มาณ 500-1,000
หาบต่อปี เพือนํามาใช้ เป็ นอับเฉาเรื อ
สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานดีบกุ จํานวน 22 bahar 2 หาบ 33
ชัง 6 ตําลึง 2 บาทพร้ อมไม้ ฝางจํานวน 1002 หาบ 10 ชังตามมาตราชังของจีนและข้ าพเจ้ า
ขอมอบดีบกุ 17 bahar 2 หาบ 43 ชังตามมาตราชังของสยามเพือเป็ นของกํานัลแก่ท่าน
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก ทังนีด้ วยประสงค์จะรักษา
มิตรภาพและสัมพันธไมตรี ระหว่างพระเจ้ ากรุงสยามกับเจ้ าชายแห่งออเรนจ์และบริ ษัท
ฮอลันดาเพือสันถวไมตรี ระหว่างเราจะยังยืนสถาวร เมือนันบรรดาชาวต่างแดนทังหลายจะ
สามารถเดินทางเข้ าออกได้ โดยเสรี ปราศจากอุปสรรค ขอท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกปกครองดูแลทุกสิงด้ วยความสุขมุ รอบคอบ
เขียนเมือวันเสาร์ ที 1 เดือน 2 ปี ขาล 1090 [ปี ตามทีปรากฏในเอกสารต้ นฉบับ]
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย วันที 12 สิงหาคม ค.ศ.1735
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลัง วันที 12 สิงหาคม ค.ศ.1735
ข้ าหลวงใหญ่อะบราฮัม ปาตราส (Abraham Patras) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวันออกผู้พํานัก ณ ป้อมปั ตตาเวียได้ ส่งสาส์นอันเปี ยมด้ วยความจริ งใจฉบับนีถึงท่าน
เสนาบดีพระคลังผู้สขุ มุ ทรงปั ญญา ผู้เปี ยมบารมีเป็ นทีไว้ วางพระราชหฤทัยในสมเด็จบรม
บพิตรพระพุทธเจ้ าอยู่หวั ผู้ครองราชอาณาจักรสยา มขอท่านเสนาบดีประสบสุขสิริสวัสดิ มี
อายุยืนนานพร้ อมพลานามัยสมบูรณ์บริ บรู ณ์ด้วยสิงพึงปรารถนาทุกประการ
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแจ้ งให้ ท่านเสนาบดี
พระคลังทราบว่าทางเราได้ รับสาส์นและบรรณาการเรี ยบร้ อยแล้ ว และมีความยินดีใน
สภาวะอันน่าพอใจภายในราชอาณาจักรสยามซึงได้ ฟืนฟูให้ กลับสู่ความสงบเรี ยบร้ อย
เหมือนดังทีแล้ วมา นับแต่พระเจ้ ากรุงสยามได้ สืบราชบัลลังก์อนั รุ่งโรจน์ตอ่ จากพระอรรค
ราชบรรพบุรุษด้ วยพระปรี ชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ ทงผองในรั
ั
ชสมัยแห่ง
ความไพบูลย์นี ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกเชือมันและ
ปรารถนาว่ามิตรภาพระหว่างพระเจ้ ากรุงสยามกับบริ ษัทการค้ าฮอลันดาจะแน่นแฟ้นยังยืน
ด้ วยสนธิสญ
ั ญาและพันธกิจทีได้ เห็นชอบไว้ ร่วมกันตามวิถีอนั สง่างามขององค์บรู พกษัตริ ย์
แห่งสยามผู้ควรสรรเสริ ญ โดยเฉพาะในเรื องการค้ าเสรี ของบริ ษัทฮอลันดาทังในสยามและ
ละคอน ด้ วยความสุขมุ แยบคายของท่านเสนาบดีพระคลัง ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกหวังว่าเอกสิทธินีจะได้ รับการรื อฟื นขึนอีกครัง
มิเพียงต้ องพึงพระบารมีปกเกล้ าฯเหล่าพนักงานในบริ ษัทการค้ าทังสองแห่งนีเท่านัน
แต่จําเป็ นต้ องอาศัยพระปรี ชาของพระเจ้ ากรุงสยามในการละเว้ นพันธะของบริ ษัทฮอลันดา
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จากการรับไม้ ฝางไม่พงึ ประสงค์ [แทนการชําระค่า] สินค้ ามีคา่ พึงปรารถนาอีกต่อไป มิ
เช่นนันธุรกิจการค้ าและการติดต่อกับสยามย่อมไม่อาจดําเนินต่อไปได้ เมือนันบริษัท
จําต้ องออกไปจากกรุงศรี อยุธยา ละทิงพันธมิตรเก่าแก่ซงผิ
ึ ดไปจากความปรารถนาและ
เจตนารมณ์ ทังนีเพือป้องกันความสูญเสียทีจะเกิดขึนจนนําไปสูก่ ารล่มสลายของบริ ษัท
ทางเราจึงขอให้ ท่านเสนาบดีพระคลังกราบทูลพระเจ้ ากรุงสยามให้ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯผ่อนผันการรับไม้ ฝางของบริ ษัทเนืองจากมูลค่าของไม้ ฝางนันลดลงมากเสียจนไม่
อาจนับได้ วา่ มีคา่ มากกว่าฟื น ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออก
เชือมันว่า ด้ วยความร่วมมือและการไกล่เกลียประนีประนอมของท่านเสนาบดี พระคลัง
พระเจ้ ากรุงสยามจะทรงตระหนักได้ ว่าหากบริ ษัทออกไปจากสยามย่อมเกิดความสูญเสีย
ซึงจะส่งผลกระทบต่อราชอาณาจักรและข้ าแผ่นดินของพระองค์อย่างมิอาจหลีกเลียงได้
และย่อมจะมีพระราชประสงค์ให้ เร่งเปลียนแปลงเรื องนีให้ ถกู ต้ องตามทํานองคลองธรรม
บริษัทได้ มอบความอนุเคราะห์แก่บรรดาข้ าราชบริ พารทีได้ รับมอบหมายจากพระเจ้ า
กรุงสยามให้ มาซือม้ า พวกเขาได้ รับความช่วยเหลือจากเจ้ าหน้ าทีของบริษัทในเกาะชวา
โดยทางเราได้ เอือเฟื อเงินจํานวน 2,100 ดอลลาร์ ฮอลันดาสําหรับการจัดซือม้ าและทีผิดไป
จากความคาดหมายคือบริ ษัทสามารถขนส่งม้ าทีซือมาได้ โดยการแบ่งบรรทุกไปในเรื อ 2
ลําทังเรื อทีเดินทางสูก่ รุงศรี อยุธยาโดยตรงและเรื อทีเดินทางผ่านละคอน เนืองจากในปี นี
พนักงานดูแลม้ าของพระเจ้ ากรุ งสยามเดินทางกลับจากชวาเร็ วกว่าทีเคย โดยปรกติพวก
เขามักจะมาถึงปั ตตาเวียล่าช้ าเสียจนเรื อทีจะเดินทางผ่านละคอนได้ บรรทุกสินค้ าเต็มแน่น
จนไม่อาจนําม้ าบรรทุกขึนไปได้ อีกดังนันท่านย่อมเข้ าใจได้ ว่าในภายภาคหน้ าการขนส่งม้ า
ไปในเรื อ 2 ลําย่อมไม่อาจเกิดขึนได้
การจัดส่งผ้ าลินินมาให้ ตามประสงค์ของท่านนับเป็ นพยานยืนยันถึงไมตรี จิตของ
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแจ้ งแก่ท่านโดยสังเขปว่า
ทางเราไม่อาจจัดหาสินค้ าได้ ต้องตรงตามตัวอย่างทังหมด เนืองด้ วยตัวอย่างทีได้ รับมาถูก
ส่งไปยังโคโรมันเดลและเรายังต้ องรอรับสินค้ า ส่วนเรื องผ้ าลูกไม้ จากฮอลันดาทีท่าน
ประสงค์ทางเราเสียใจทีสามารถแจ้ งท่านได้ เพียงว่าตัวอย่างทีส่งมานันได้ ส่งไปฮอลันดา
เมือนานมาแล้ ว
อย่างไรก็ดีในขณะทียังรอคอยข่าวคราวเกียวกับผ้ าลูกไม้ ผ้ ามัสลิน (sashes) สีเงินและ
สีทองหลายผืนได้ ส่งจากฮอลันดามาถึงสยามแล้ ว ท่านอาจนําขึนทูลเกล้ าฯถวายพระเจ้ า
กรุงสยามหากทรงพอพระราชหฤทัย
ทางเรายังไม่อาจจัดหาเหรี ยญทองแดงมาให้ ท่านเสนาบดีพระคลังได้ ด้วยเป็ นสิงทีไม่
อาจหาได้ ในปั ตตาเวียและมิใช่สงที
ิ มีอยู่ดาษดืนทัวไป กระนันทางเราได้ จดั เตรี ยมเหรี ยญ
ทองแดงคุณภาพดีทีได้ รับจากฮอลันดามาให้ ทา่ นซึงเหรี ยญทองแดงจํานวน 144 เหรี ยญมี
มูลค่าเท่ากับ 1 บาท ท่านอาจสามารถรับไว้ ในคลังได้ ตามมูลค่าดังกล่าวซึงได้ ระบุไว้ นบั แต่
ปี ทีแล้ วและพระเจ้ ากรุงสยามคงจะทรงโสมนัสยินดีเมือได้ ทอดพระเนตร ในการนีข้ าพเจ้ า
ได้ ส่งตัวอย่างจํานวนมากมากับเตโอโดรึส ยาโกบึส ฟั น เด็น เฮอเฟิ ล (Theodorus
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Jacobus van den Heuvel) พ่อค้ าและหัวหน้ าสถานีการค้ าประจําสยามผู้เพิงได้ รับแต่งตัง
พร้ อมกับพ่อค้ ารอง คริสตอฟเฟิ ล แวร์ ลิตซ์ (Christoffel Werlitsz) ผู้ได้ รับเลือกเป็ นหัวหน้ า
สถานีการค้ าประจําละคอน ด้ วยเห็นว่าทังสองเหมาะสมยิงทีจะช่วยอํานวยผลประโยชน์แก่
ท่านเสนาบดี
ขอขอบคุณท่านเสนาบดีทีได้ นําสําเนาของสนธิสญ
ั ญาซึงอยูใ่ นสภาพทรุ ดโทรมมา
ทบทวนและจัดทําสําเนาขึนใหม่พร้ อมอนุมตั เิ ห็นชอบ นอกจากนียังอนุญาตให้ ภรรยาผู้ยงั
อยู่ในสยามของนายซเคเปอส์ (Schepers) ผู้ชว่ ยนายท้ ายเดินทางมายังปั ตตาเวีย จะเป็ น
ความทุกข์ทนยิงหากต้ องพลัดพรากจากภรรยาและบุตรเพราะนับเป็ นสมบัตลิ ําค่าทีสุดที
เขามีในครอบครอง ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกหวังว่า
ท่านจะไม่ก่อความยากลําบากใดๆในภายภาคหน้ าเพือทุกสิงจะได้ ดําเนินไปอย่าง
สอดคล้ องกับครรลองของธรรมชาติและมนุษย์ ดังทีท่านเคยเห็นชอบซึงแม้ อาจขัดกับ
กฎเกณฑ์ของบ้ านเมืองกระนันต้ องเป็ นไปด้ วยความยุตธิ รรมและรอมชอมตามข้ อตกลง
และปฏิญญาทีมีร่วมกัน
ท้ ายทีสุดนีข้ าพเจ้ าขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบถึงมรณกรรมของท่านข้ าหลวงใหญ่เดีร์ยก ฟั น
โกลนและการสืบทอดตําแหน่งโดยข้ าพเจ้ า ข้ าหลวงใหญ่อะบราฮัม ปาตราสเมือ วันที 10
มีนาคม ข้ าพเจ้ าและสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอมอบบรรณาการเหล่านี
แก่ท่าน
ผ้ ากํามะหยีหลากชนิด
[ไม่ระบุจํานวน]
ผ้ า camlet สีแดง
2
ผืน
ด้ ายทองกับแถบผ้ าสีเขียว [ไม่ระบุจํานวน]
หัวนําหอมกุหลาบ
[ไม่ระบุจํานวน] tholas
ผ้ า mori สีแดง
20 ผืน
ผ้ า salempuri
20 ผืน
ผ้ ามัสลินคุณภาพดี
20 ผืน
เครื องเทศน์หลากชนิดจํานวน
40 ปอนด์
ณป้อมปั ตตาเวียแห่งเกาะชวาอันยิงใหญ่ วันที 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735 (ลงนามโดย)
อะบราฮัม ปาตราส ข้ าหลวงใหญ่แห่งเนอเธอร์ แลนด์ในอินเดียตะวันออก
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บทนํา
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์
เตโอโดรึส ยาโกบึส ฟั น เด็น เฮอเฟิ ล (Theodorus Jacobus van den Heuvel) หัวหน้ า
สถานีวีโอซีประจํากรุงศรี อยุธยา (ดํารงตําแหน่ง ค.ศ. 1735-1740) มีชือปรากฏใน
ประวัติศาสตร์ ในฐานะผู้ได้ รับโปรดเกล้ าฯจากสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศให้ ตามเสด็จ
เมือครังเสด็จพระราชดําเนินไปยังพระพุทธบาท (สระบุรี) เพือนมัสการรอยพระพุทธบาท
ประจําปี ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1737 ซึงเป็ นโอกาสทีพระเจ้ ากรุงสยามทรงแสดงความ
เหนือกว่าทางวัฒนธรรมและศาสนาของสยามต่อชาวฮอลันดา ในปี ถัดมาหัวหน้ าสถานี
การค้ าได้ รับโปรดเกล้ าฯให้ ตามเสด็จอีกครัง แต่เขาปฏิเสธ ปี 1730-1740 เป็ นช่วงที
ความสัมพันธ์ ระหว่างสยามและฮอลันดาทังในด้ านการเมืองและเศรษฐกิจเสือมคลายลง
อย่างไรก็ดี นักประวัตศิ าสตร์ ยงั ไม่อาจหาแนวทางการวิเคราะห์ทีชัดเจนเกียวกับข้ อครหา
จากทังสองฝ่ าย โดยเฉพาะประเด็นเกียวกับประสบการณ์ ในทางลบของสยามจากการ
รับมือกับความพยายามอันยิงยวดของฮอลันดาในการกําหนดระบบผูกขาดสินค้ าเช่นดีบกุ
และงาช้ างนันยังไม่มีการศึกษาอย่างจริ งจัง สาส์นทางการทูตนับเป็ นหลักฐานสําคัญทีสุด
สําหรับศึกษาประเด็นเหล่านี สาส์นตังแต่ปี 1740 แสดงให้ เห็นว่าวิวาทะทางการเมือง
ระหว่างสองฝ่ ายทีมีมาเป็ นเวลานานได้ ทวีความเข้ มข้ นขึน
รายงานสรุปสถานการณ์ (General Missives) ทีข้ าหลวงใหญ่แห่งปั ตตาเวียส่งไปยัง
สาธารณรัฐเนเธอร์ แลนด์หลายฉบับในแต่ละปี แสดงให้ เห็นมุมมองของฮอลันดา ตาม
ธรรมเนียม สาส์นจากกษัตริ ย์และเสนาบดีพระคลังสยามจะส่งไปพร้ อมกับรายงานสรุ ป
สถานการณ์เหล่านี ดังนันคณะผู้บริหารบริ ษัทวีโอซียอ่ มทราบความจากราชสํานักสยาม
และย่อมจะได้ เห็นว่าตลอดหลายปี ทีผ่านมาสถานีการค้ าในสยามไม่ได้ สร้ างกําไรแก่
ฮอลันดาแต่อย่างใด หากแต่ทําให้ ขาดทุน และกําไรย่อมเป็ นเป้าหมายสําคัญเหนือสิงอืน
ใด
ทังคณะผู้บริ หารบริ ษัทในเนเธอร์ แลนด์และเหล่าสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย
มองความสําคัญของสถานีการค้ าในสยามในแง่เศรษฐกิจและการเมืองจากมุมมองเชิง
ยุทธศาสตร์ ทีกว้ างขวางและมีชนเชิ
ั ง ในปี 1732 คณะมนตรี สงู สุดมีหนังสือถึงเนเธอร์ แลนด์
แจ้ งว่าเจ้ าหน้ าทีในสยามเล็งเห็นประโยชน์เพียงน้ อยนิดจากการยุบเลิกสถานีการค้ าทีนัน
บริ ษัทอังกฤษยอมปล่อยมือจากการค้ าในสยามให้ พอ่ ค้ าเอกชน แต่พอ่ ค้ าเอกชนอังกฤษ
ตลอดจนพ่อค้ ามุสลิมจากสุรัตจําเป็ นต้ องทําตามเงือนไขต่าง ๆ ทีวีโอซีไม่ต้องปฏิบตั ิตาม
จึงทําให้ องั กฤษต้ องซืองาช้ างในราคาทีสูงกว่า หากปิ ดสถานีการค้ าในกรุ งศรี อยุธยา อาจ
เป็ นไปได้ ว่าบริ ษัทฮอลันดาจะสูญเสียเอกสิทธิในการค้ าดีบกุ ทีนครศรี ธรรมราชไปด้ วย
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ภาพประกอบที 2 ดอกฝิ น

ในระหว่างนัน การค้ าชากับจีนทวีความสําคัญขึนอย่างเห็นได้ ชดั แม้ ว่าไม้ ฝางจะยังพอ
มีประโยชน์สําหรับถ่วงเรื อของวีโอซี แต่ชาเป็ นสินค้ าทีสร้ างกําไรได้ ดีกว่ามาก ในช่วงต้ น
คริสต์ศตวรรษที 18 สําเภาจีนหลายลําบรรทุกชาไปยังปั ตตาเวีย และในปี 1727 “คณะ
สุภาพบุรุษทัง 17” (The Gentlemen XVII คณะผู้บริหารบริ ษัทวีโอซีในเนเธอร์ แลนด์)
ตัดสินใจส่งเรื อ 2 ลําไปยังกวางตุ้ง ซึงในขณะนันเป็ นจุดหมายทีนิยมของบริ ษัทการค้ ายุโรป
ใน 5 ปี นบั จากนัน วีโอซีสง่ เรื อ 11 ลําตรงไปยังกวางตุ้ง และในปี 1730-1732 ได้ ซือใบชา
ปริมาณ 1.4 ล้ านปอนด์จากจีนทุก ๆ ปี จนวีโอซีมีสถานะสําคัญในตลาดการค้ าชา นับจาก
ปี 1734 การค้ าชาของวีโอซีได้ กลายเป็ นส่วนหนึงของเครื อข่ายการค้ าเอเชีย
ในบริบททีการค้ าชาเฟื องฟูขนนี
ึ อยุธยาไม่ได้ เป็ นแหล่งการค้ าทีน่าดึงดูดใจอีกต่อไป
การค้ าในสยามเริมมีความสําคัญน้ อยลงสําหรับบริ ษัทการค้ ายุโรปทังหลายเนืองจาก
การค้ าชาทีรุ่งเรื องขึนของจีน การเพาะปลูกกาแฟทีเพิมขึนอย่างมากบริ เวณเทือกเขาตอน
ในของเมืองท่าชิเรบน บนเกาะชวา (ทีเรี ยกว่าเปรี ยงงัน (Priangan)) มีความสําคัญสําหรับ
วีโอซีนบั แต่ ค.ศ. 1707 ในปี 1725 ชวาสามารถผลิตกาแฟให้ ตลาดยุโรปได้ มากกว่า 4 ล้ าน
ปอนด์ แต่เหตุผลอีกประการหนึงทีทําให้ สยามได้ รับความนิยมน้ อยลงคือการห้ ามค้ าฝิ น
ช่วง 25 ปี สุดท้ ายของคริสต์ศตวรรษที 17 ชายฝั งตะวันออกเฉี ยงเหนือของชวา
กลายเป็ นพืนทีหลักของการค้ าฝิ นผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พืนทีส่วนใหญ่ของชวาไม่ได้
มีข้อห้ ามเกียวกับฝิ น ฝิ นยังใช้ ในพิธีกรรมของราชสํานักมะตารัมเป็ นต้ น แม้ วา่ สุลต่าน
อาเจง ตีร์ตายาซา (Ageng Tirtayasa) แห่งเมืองบันเต็นในชวาภาคตะวันตกพยายาม
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ปราบปรามฝิ น แต่การค้ าฝิ นในชวายังขยายตัวอย่างรวดเร็ วในช่วงทศวรรษแรกของ
คริสต์ศตวรรษที 18 สําหรับทังอังกฤษและฮอลันดา การค้ าฝิ น (ผิดกฎหมาย) จึงเป็ นเรื อง
สําคัญยิงกว่าการค้ าสิงทอจากอินเดีย
พระเจ้ ากรุงสยามทรงห้ ามมิให้ มีการค้ าฝิ นโดยเด็ดขาด และมีบทลงโทษร้ ายแรงสําหรับ
การนําเข้ าฝิ นดังทีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทได้ รับทราบ ในปี 1714 ปี เตอร์ บรอชบวร์ ด (Pieter
Brochebourde) ล่ามของวีโอซีเสียชีวิตในเหตุการณ์เมือเจ้ าหน้ าทีเข้ าจับกุมผู้ค้าฝิ นบริเวณ
สถานีการค้ าเจ้ าหน้ าทีกรมท่าสยามได้ ตรวจสอบเรื อโป๊ ะของบริษัท ซํายังหมายจะสอบสวน
ลูกจ้ างของบริ ษัททุกคน อย่างไรก็ดี ตามคําขอร้ องของหัวหน้ าสถานีการค้ าเดียร์ ก โบลม
(Dirk Blom) สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระทรงยกเลิกมาตรการนีไป เหตุการณ์นีทําให้
การค้ ากับวีโอซีหยุดชะงักไปเป็ นเวลา 2 เดือน
ในบริ บทของประวัติศาสตร์ ทีการค้ ากาแฟ ชาและฝิ นขยายตัวขึนนี สยามมีบทบาท
สําคัญน้ อยลงในธุรกิจการค้ าภายในเอเชียและการค้ าระหว่างเอเชียกับยุโรป ในระยะยาว
อาจพิจารณาได้ วา่ เป็ น “โชคทีแฝงมาในเคราะห์กรรม” สําหรับประเทศไทย การที
มหาอํานาจยุโรปพุง่ เป้าไปทีอินเดีย จีนและชวา และความสําคัญทีลดน้ อยลงของสยาม
ผนวกกับความหนักแน่นมันคงของพระเจ้ ากรุงสยาม ช่วยให้ สยามรอดพ้ นจากการเป็ น
เหยือของลัทธิอาณานิคมในคริ สต์ศตวรรษที 19
เอกสารอ้ างอิง

 Brummelhuis, Han ten, Merchant, Courtier and Diplomat. A History of the Contacts
between the Netherlands and Thailand. Lochem-Gent: de Tijdstroom, 1987.
 Jacobs, Els M., Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie tijdens de 18de eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 2000.
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ตัวบทภาษาดัตช์
DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 29 MAART 1740
(Deze brief van de Phrakhlang is een van de langste brieven van Ayutthaya naar Batavia.
Deze wordt alleen in de Daghregisters van het Kasteel Batavia aangetroffen. De brief bevat
vele klachten tegen de wijze waarop de VOC handel in Siam dreef. In de formele
openingsparagraaf schrijft de Phrakhlang dat de Koning hem had bevolen om volgens oud
gebruik de vriendschap tussen de Koning en de Prins van Oranje te onderhouden, en de
brieven van Batavia puntsgewijs te beantwoorden. Allereerst zet de Phrakhlang uiteen dat
de vorige brief van Batavia niet volgens gewoont in het paleis van de Koning was
ontvangen, aangezien er nog steeds een meningsverschil was over de prijzen van de
textiellading die was afgeleverd met een chialoup. Daarop volgt een lang, gedetailleerd
verslag, waarin de Phrakhlang vele miscommunicaties uiteenzet, en de meningsverschillen
tussen de VOC-loge en de Khlang, zeggende dat het VOC-opperhoofd Theodorus van den
Heuvel…)
…zeer kwaad was, ja zozeer dat hij de syahbandar en andere met minachting en
kleinachting heeft bejegend, hetgeen bij vorige kapiteins nooit het geval was. Aangezien in
dit geval als in vele andere zaken de kapitein zich niet gedroeg als een redelijk man maar
integendeel als een onbesuist en wankel mens, heb ik de brieven destijds niet in het paleis
laten ontvangen maar eerst later toen hij tot bedaren was gekomen. Hem werd gezegd dat
hij gezondigd had tegen het contract en wanneer hij nog meer onredelijkheid zou tonen, men
hem zou kunnen arresteren. Want in vroegere tijden toen Toeang Sarafien kapitein was, had
ene Joan Farool Walsiere ook onbetamelijke woorden gesproken. Daarover heeft men hem
uit de compagniesloge gehaald en gedetineerd, zoals dat bij de Gouverneur-Generaal en
Raden van Indië ten volle bekend was.
Maar aangezien hij (Van den Heuvel) thans van hier vertrekt, zo zouden de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië hem kunnen vragen welke reden hij heeft gehad om de
syahbandar geen eer te bewijzen. En ook waarom hij de gewoontes van de vorige kapiteins,
die successieve ten dienste van de Compagnie zowel in Siam als Ligor hebben gediend, niet
heeft opgevolgd. Ik wil de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië er aan herinneren
hoe ik dikwijls in mijn diverse afgegane brieven over het slechte gedrag van de kapitein heb
geklaagd. Uit dien hoofde is het niet te begrijpen dat men het zo dikwijls genotificeerde
kwade gedrag van de kapitein kan passeren, en dit daarentegen ten laste van de Khlangh te
leggen en zeggen dat zij de zaken hebben bedreven die strijdig zijn tegen de gewoontes.
Dit komt mijns inziens niet overeen met de billijkheid. (−−−)
Over het verlies van 194 catty, 5 thail, 3 pahas, 3 maas en 550 picis aan zilver dat de
Compagnie zou hebben gemaakt op de lijnwaden die in het Paardejaar ter handel zijn
gezonden, en [de claim] dat de Khlang daar willekeurige prijzen voor betaald heeft, zeg ik
het volgende. De koningsdienaren hebben zowel de kapitein, de schipper als de
administrateur persoonlijk gevraagd naar de prijzen van de aangebrachte lijnwaden. Maar
de kapitein heeft de prijs van de tapak tjatoerkleden veel hoger gesteld dan die welke de
Hollanders en Engels vroeger [vroegen, en die zij] volgens de opgaaf met monsters hebben
laten maken en geleverd. Daarom heeft de Khlang die kleden niet geaccepteerd.

5

สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ) วันที 29 มีนาคม
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปั ตตาเวีย วันที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740

Maar ik heb daarop Loeang Tjoedack en Loeang Tabpakdei Choen Keia naar beneden
naar de loge gezonden om tegen de kapitein te zeggen, dat ik kooplieden naar beneden zou
sturen om de lijnwaden te bezichtigen en waarderen. Daarop kreeg ik ten antwoord dat de
kapitein niet in staat was bij de waardering aanwezig te zijn, maar dat hij de schipper en
administrateur zou machtigen. Daarop hebben de schipper en administrateur een
verzegelde brief aan mij gezonden, waarin zij mijn voornemen goedkeurden. Zij verzochten
om maar kooplieden af te zenden, en wanneer die de lijnwaden billijk zouden waarderen, zij
die aan de Khlangh zouden overgeven.
Daarop heb ik kooplieden gezocht en bijeen laten komen, ten getale van 11 Moorse, 2
Gentiefse, 2 Portugese en 4 Chinese, tesamen 19 koppen. Die zijn vervolgens naar de loge
afgevaren en hebben de tapak tjatoerkleden in de loge ten overstaan van 6 personen (3
scheepsoverheden, de administrateur en 2 pennisten) gewaardeerd. De taxatie is door
iedereen voor goedgekeurd en aangenomen. Zij hebben die vervolgens per verzegelde brief
aan mij gezonden en daarbij betuigd dat de taxatie in billijkheid was verricht. Daarop heb ik
order gegeven aan de Khlangh om die tapak tjajoerkleden te gaan ontvangen volgens de
prijzen die de brief van de schipper en administrateur meldde.
De kapitein gaf ten aanzien van die lijnwaden ook een verzegelde brief aan de
syahbandar, niet alleen als blijk dat de taxatie tot wederzijds genoegen was gedaan, maar
ook dat men zich in de toekomst naar die vaste prijzen zou richten. Derhalve is het niet te
begrijpen waarom de kapitein aan de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië heeft
kunnen schrijven dat de Khlangh die lijnwaden naar eigen welgevallen had gewaardeerd,
terwijl de kapitein zelf de gedane taxatie heeft goedkeurd, en mij daarvan de verzegelde
brief heeft toegestuurd.
Tegen zowel de nieuwe kapitein als de nieuwe administrateur heb ik gezegd, dat
wanneer zij in Siam de inhoud van het contract en de aloude gewoontes zullen opvolgen ik
hen altijd zou beschermen. En op het verzoek om een nieuw contract met daarbij de prijzen
van de handelswaren ter voorkoming van twist en geschillen, heb ik zowel de kapitein als de
administrateur gevraagd op welke voet de Compagnie de prijsen van de handelsgoederen
gesteld wil hebben, en ook op welke wijze het genoemde nieuwe contract zou moeten
gemaakt worden. Daarop hebben zij per verzegeld geschrift van antwoord gediend. Maar
ten opzichte van de inkoop van tin op Ligor is het niets anders dan gelijk met het oude
contract. Ik heb echter gezegd dat ik nopens het verzoek of er een nieuw contract ten
aanzien de inkoop van tin op Ligor gemaakt kan worden [dat] aan Zijne Hoog Aanzienelijke
Majesteit voor zou dragen.
En aangemerkt de zakelijkheden die grote stremming in de vriendschap veroorzaakt
hebben, die in vele punten bestaan en die in deze brief van mij breedvoerig worden
behandeld, zo zeg ik nog dat wanneer de Compagnie wil zien op de onderlinge vriend- en
bondgenootschap, en dienvolgende de zaken in Siam wil dirigeren en administreren naar
billijkheid en rechtmatigheid, dat ik dan van mijn zijde ook het verzoek om vernieuwing van
het contract aan Zijne Hoog Aanzienelijke Majesteit zal voordragen en vervolgens die nieuwe
punten achter het oude contract laten inschrijven, in navolging van het vermelde in de brief
van de Gouverneur-Generaal en de raden van Indië.
Geschreven op dinsdag de 14e dag van de tweede maand in het Bokkenjaar 1127.
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DAGHREGISTERS VAN BATAVIA, 28 AUGUSTUS 1740
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan Koning Borommakot Maha Darmaracha II,
28 augustus 1740.
Aan de koning van Siam.
Den Gouverneur Generaal Adriaan Valckenier en de raden van Indië wegens den staat der
generale Vereenigde Nederlandse Oostindische Compagnie, resideerende in ’t Kasteel
Batavia, zenden deze brief aan Zijn Hoog Aanzienelijke Majesteit de Koning van Siam
Somdat Boeram Boepid Praoepa Detjoe Djoehoewan, die altoos ontzagwekkend en gevreest
is bij zijne vijanden, en die zijn rijk met wijsheid en voorzienigheid bestuurd, en door de
Gouverneur Generaal en de raden van Indië een langdurige gezondheid toegewenst wordt;
en dat de Albestierenden God van Hemel en Aarde sijn Hoog Aanzienelijke Majesteit zal
laten zegenpralen over al zijn vijanden, en zegenen met een gelukkige en vreedzame
regeringe tot welstand zijner landen, en onderdanen.
Dat alle handel gedreven wordt om wederzijds voordeel en gerief, is een zaak die bij U.E.
Hoog Aanzienelijke Majesteit niet anders kan gehouden worden als met de waarheid en
billijkheid overeenkomende. Ook dat in het geval bij één van beide partijen dit oogmerk –
waarom hij de handel drijft – komt te ontbreken, staat [het hem] vrij, ja wordt [hij] gedwongen
die [handel] af te breken, wil hij zichzelf in plaats van winst geen schade toebrengen.
De Nederlandse Maatschappij, die nu bijna een gehele eeuw haar handel in het
Koninkrijk van Siam uitgebreid heeft onder Ulieden Hoog Aanzienelijke Majesteits
voortreffelijke voorzaten, heeft zich op die extra-ordinaire voordelen [die] daarbij behaald
[werden], nooit veel kunnen beroemen, maar niettemin altijd een balans gehouden [van winst
en verlies], behalven nu in de tien laatst gepasseerde jaren, waarvan de vijf laatste nog de
slechtste zijn. Want de winst op alle de handelswaren [die de Compagnie] derwaarts [naar
Siam] in genoemde tijd [heeft] vervoerd, gevoegd bij de [de winst op de] geëxporteerde
[waren], ofschoon [die] bijna naar alle gewesten des werelds [zijn] verzonden, hebben het
onderhoud van [compagnies]dienaren, en de equipagie der scheepen etc. niet kunnen
goedmaken.
Daarbij komen nog de onophoudelijke onrechtmatige en verachtelijke behandelingen van
U.E. Hoog Aanzienelijke Majesteits ministers, omtrent de dienaren van de Compagnie, en de
gedurige aanwas van ’s Rijks debet, door de geringe leverantiën van tin, sappanhout etc.
[Daarom] hebben wij eindelijk moeten resolveren de handel in het gebied van U.E. Hoog
Aanzienelijke Majesteit te Siam en Ligor af te breken, en onze bedienden van daar terug te
roepen. Bij dezen geven wij dan U.E. Hoog Aanzienelijke Majesteit daarvan kennis, met
versoek [of] U.E. Hoog Aanzienelijke Majesteit hen daartoe de behulpzame hand gelieve te
verlenen, [en] orde [te] stellen op de afrekening en complete voldoening van de schulden
van het [Siamse] Rijk en de kooplieden [bij de Compagnie], opdat alle zaken behoorlijk
geliquideert [mogen] worden, en zij in vrede vertrekkende, aan ons rekenschap zullen
kunnen geven van hun verrichtingen gelijk dat behoort.
Ondertussen blijven wij echter U.E. Hoog Aanzienelijke Majesteit verplicht voor de
betuigingen van vriendschap [die] bij Zijne Hoogh geëerde missieven [worden] vermelt, en
het contra-present van tin en sappanhout daarnevens gevoegt.
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Geschreven in ’t Kasteel Batavia op het eiland Groot Java, in ’t Koninkrijk Jacatra, den
28e augustus 1740 (onderstond) den Gouverneur Generaal van Nederlands India (getekend)
A. Valckenier (ter zijden stond) ’s E. Compagnies zegel gedrukt in roden lak (daaronder) ter
ordonnantie van Hoog Gemelte Haar Edelens (getekend) G. Cluysenaer secretaris.
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บทแปลภาษาไทย
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย 29 มีนาคมค.ศ.1740
(ย่อความ: ในเบื องต้น เสนาบดี พระคลังได้อธิ บายว่าราชสํานักไม่ได้รับสาส์นฉบับก่อนจาก
ปัตตาเวียตามปรกติ เนื องจากยังมี ข้อพิ พาทเกี ยวกับราคาของสิ งทอที บรรทุกมาในเรื อสลุป
ในสาส์นขนาดยาวทีเต็มไปด้วยรายละเอี ยดฉบับนี เสนาบดีพระคลังได้แจกแจงถึงความ
เข้าใจผิ ดและวิ วาทะระหว่างสถานี การค้าวี โอซี และกรมพระคลังว่า เตโอโดรึ ส ยาโกบึ ส ฟัน
เด็น เฮอเฟิ ล (Theodorus Jacobus van den Heuvel) หัวหน้าสถานี)…
...ไม่พอใจอย่างยิง จึงปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าพนักงานกรมท่าและบุคคลอืน ๆ ด้ วยความสบ
ประมาทดูแคลน ซึงไม่เคยปรากฏมาก่อนเมือครังทีหัวหน้ าสถานีนายอืนปฏิบตั งิ าน
เนืองจากในเหตุการณ์นีและอีกหลายกรณีหวั หน้ าสถานีการค้ ามิได้ วางตัวอย่างเหมาะสม
แต่กลับประพฤติตนด้ วยความคะนองไร้ สติ ในเวลานัน ข้ าพเจ้ าจึงไม่รับสาส์นใด ๆ ทีส่ง
มายังราชสํานัก จนกระทังเขาสงบอารมณ์ได้ ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งแก่เขาว่าการกระทําเช่นนีเป็ น
การละเมิดสนธิสญ
ั ญาและหากเขายังประพฤติตวั อย่างขาดสติเช่นนีอีก ก็อาจถูกจับกุม
เหมือนดังเช่นโยอัน ฟาโรล วาลเซียเรอ (Joan Farool Walsiere)1 เมือครังกล่าววาจาไม่
เหมาะสมในขณะทีหลวงสุรเสนดํารงตําแหน่งหัวหน้ าสถานีการค้ า เขาถูกนําตัวไปจาก
สถานีการค้ าของบริ ษัทและถูกกักตัวไว้ ดังทีท่านข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แห่งอินเดียตะวันออกได้ รับทราบ
อย่างไรก็ดี เนืองจากเขา[ฟั น เด็น เฮอเฟิ ล]จะออกไปจากสยามในไม่ช้านี ท่านข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกอาจสามารถไล่เลียงถึงเหตุผลทีเขา
ล่วงเกินเจ้ าท่า และไม่ปฏิบตั ิตามเยียงอย่างของบรรดาอดีตหัวหน้ าสถานีผ้ สู ร้ างประโยชน์
ให้ บริษัททังในสยามและในละคอนมาโดยตลอด ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะเตือนท่านข้ าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกว่าข้ าพเจ้ าได้ ร้องเรี ยนท่านผ่านสาส์น
หลายฉบับเกียวกับพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมของหัวหน้ าสถานีการค้ าผู้นี จึงไม่อาจเข้ าใจได้
ว่าเหตุใดท่านจึงยังเพิกเฉยต่อพฤติกรรมอันไม่บงั ควรของนายสถานีซงได้
ึ รับร้ องเรี ยนอยู่
เป็ นอาจิณ และกลับปล่อยเรื องนีไว้ ให้ ตกเป็ นภาระของกรมพระคลังแล้ วกล่าวเพียงว่า
เจ้ าหน้ าทีกรมพระคลังกระทําการทีขัดต่อขนบจารี ต ข้ าพเจ้ าคิดว่าอาจไม่สอดคล้ องกับวิถี
แห่งความเทียงธรรมนัก
(ย่อความ: ข้อพิพาทประการทีสองเกี ยวกับราคาของสิ งทอทีวีโอซี พยายามจะขายให้กรม
พระคลัง เสนาบดี พระคลังชี แจงรายละเอียดเกี ยวกับเรื องทีเกิ ดขึน และอธิ บายถึงเหตุผลที
สยามไม่อาจรับสิ งทอเหล่านี ไว้ได้)
1

ไม่สามารถระบุได้ ว่าเป็ นใคร
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เกียวกับเรื องทีบริษัทแจ้ งถึงความเสียหายจากการส่งผ้ าลินินเข้ ามาขายในปี มะเมีย ซึงมี
มูลค่าแร่เงิน 194 ชัง 5 ตําลึง 3 บาท 3 สลึง 550 picis โดยอ้ างว่ากรมพระคลังชําระค่า
สินค้ าในราคาทีเป็ นไปตามอําเภอใจ ข้ าพเจ้ าขอเรี ยนให้ ท่านทราบดังนี ข้ าราชสํานักได้
สอบถามทังหัวหน้ าสถานีการค้ ารวมถึงผู้บงั คับการเรื อและผู้ดแู ลสินค้ าเป็ นการส่วนตัว
เกียวกับราคาของลินินทีนําเข้ ามา กระนัน หัวหน้ าสถานีได้ กําหนดราคา tapaktjatoer (ผ้ า
ลินิน?) สูงกว่าทีฮอลันดาและอังกฤษได้ แจ้ งไว้ เมือคราวก่อน นอกจากนีฮอลันดาและ
อังกฤษยังส่งผ้ ามาได้ ตรงตามตัวอย่างทีกําหนด ด้ วยเหตุนีพระคลังจึงไม่อาจรับผ้ าเหล่านัน
ไว้ ได้
.
อย่างไรก็ดี ข้ าพเจ้ าได้ ส่งหลวงโชฎึกราชเศรษฐี หลวงเทพภักดีและขุน Keia ไปยังสถานี
การค้ าเพือแจ้ งหัวหน้ าสถานีวา่ ข้ าพเจ้ ากําลังจะส่งพ่อค้ าไปตรวจสอบและประเมินราคา
tapaktjatoer ข้ าพเจ้ าจึงได้ รับคําตอบว่าหัวหน้ าสถานีจะไม่อยูร่ ่วมในการประเมินราคาแต่
จะมอบหมายให้ ผ้ บู งั คับการเรื อและผู้ดแู ลสินค้ ามาแทน จากนันข้ าพเจ้ าได้ รับหนังสือ
ประทับตราจากผู้บงั คับการเรื อและผู้ดแู ลสินค้ า ซึงมีใจความเห็นชอบในเจตนารมณ์ของ
ข้ าพเจ้ า พวกเขาขอเพียงให้ ข้าพเจ้ าส่งเหล่าพ่อค้ าไปยังสถานีการค้ า และเมือได้ ตกลงราคา
ประเมินกันเรี ยบร้ อยแล้ วจะมอบผ้ าลินินเหล่านันไว้ แก่กรมพระคลัง
ข้ าพเจ้ าจึงระดมเหล่าพ่อค้ า ประกอบด้ วย ชาวมัวร์ 11 คน ชาวฮินดู 2 คน ชาวโปรตุเกส
2 คน และชาวจีนอีก 4 คน รวม 19 คน แล้ วสังให้ ล่องเรื อลงไปยังสถานีการค้ าเพือร่วม
ประเมินราคาผ้ าลินิน ขณะนันทีสถานีการค้ ามีบุคคลอยูร่ ่ วมด้ วย 6 คน (นายเรือ 3 คน
ผู้ดแู ลสินค้ า 1 คน และเสมียน 2 คน) การประเมินราคาได้ รับความเห็นชอบจากทุกคน
หลังจากนันเจ้ าหน้ าทีทีเข้ าร่วมการประเมินได้ สง่ หนังสือประทับตรามาแจ้ งแก่ข้าพเจ้ าว่า
การประเมินราคาเป็ นไปโดยยุตธิ รรมแล้ ว ข้ าพเจ้ าจึงสังให้ พนักงานในกรมพระคลังไปรับ
tapaktjatoer เหล่านันมาตามราคาทีผู้บงั คับการเรื อและผู้ดแู ลสินค้ าแจ้ งไว้ ในหนังสือ
นอกจากนีหัวหน้ าสถานียงั ได้ ส่งหนังสือประทับตราไปยังเจ้ าท่า ไม่เพียงเป็ นหลักฐานที
แสดงว่าการประเมินราคาเป็ นไปด้ วยความพอใจของทังสองฝ่ าย แต่ยงั เป็ นเกณฑ์ของราคา
ทีอาจใช้ ยึดถือเป็ นหลักในภายภาคหน้ าด้ วย ข้ าพเจ้ าจึงไม่อาจเข้ าใจได้ วา่ เหตุใดหัวหน้ า
สถานีจงึ แจ้ งแก่ทา่ นข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึ กษาแห่งอินเดียตะวันออกว่ากรม
พระคลังได้ ประเมินราคาผ้ าลินินตามอําเภอใจ ในเมือหัวหน้ าสถานีได้ อนุมตั เิ ห็นชอบการ
ประเมินนันพร้ อมส่งหนังสือประทับตราแจ้ งมายังข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งแก่ทงหั
ั วหน้ าสถานีการค้ าคนใหม่และผู้ดแู ลสินค้ าคนใหม่ว่าหากพวก
เขายึดมันตามเนือหาของสนธิสญ
ั ญาและจารี ตเก่าแก่ของสยาม ข้ าพเจ้ าจะให้ ความ
คุ้มครองพวกเขาเสมอ สําหรับคําขอของท่านซึงต้ องการให้ กําหนดราคาสินค้ าไว้ ใน
สนธิสญ
ั ญาฉบับใหม่เพือป้องกันมิให้ เกิดข้ อพิพาทหรื อความบาดหมาง ข้ าพเจ้ าได้ ถาม
หัวหน้ าสถานีการค้ าและผู้ดแู ลสินค้ าว่าบริ ษัทต้ องการกําหนดราคาสินค้ าตามหลักการใด
และต้ องการทําสนธิสญ
ั ญาฉบับใหม่ในลักษณะใด พวกเขาจึงได้ ส่งหนังสือประทับตรามา
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เพือชีแจงเกียวกับเรื องนี อย่างไรก็ดี เรื องการซือดีบกุ ทีละคอนจะเป็ นไปตามสนธิสญ
ั ญา
ฉบับเดิม กระนันข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งว่าจะกราบทูลเรื องนีให้ สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงทราบ ไม่
ว่าจะสามารถหมายรวมเอาประเด็นการซือดีบกุ ในละคอนไว้ ในสนธิสญ
ั ญาฉบับใหม่
หรื อไม่ก็ตาม
เรื องของธุรกิจการค้ าทีก่อให้ เกิดความบาดหมางครังใหญ่แก่มิตรภาพของเรา อัน
ประกอบด้ วยหลายประเด็นซึงข้ าพเจ้ าได้ ชีแจงโดยละเอียดมาในสาส์นฉบับนี ข้ าพเจ้ าขอ
แจ้ งอีกครังว่าหากบริ ษัทยังปรารถนาจะแสดงความเอาใจใส่ตอ่ มิตรภาพและสัมพันธไมตรี
ทีมีแก่กนั เพือจะสามารถดําเนินธุรกิจการค้ าในสยามอย่างถูกต้ องยุตธิ รรม ข้ าพเจ้ าจะนํา
ข้ อเรียกร้ องในการรื อฟื นสนธิสญ
ั ญาขึนกราบทูลสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และจะแทรกเสริ ม
ประเด็นใหม่ ๆ ไว้ ในตอนท้ ายของสนธิสญ
ั ญาฉบับเดิม ตามทีท่านข้ าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกได้ แสดงความปรารถนามาในสาส์น
เขียนเมือ วันอังคารที 14 เดือน 2 ปี มะแม 1127 [ปี ทีปรากฏในเอกสาร]
จดหมายเหตุรายวันของป้ อมปั ตตาเวีย 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ ากรุง
สยาม (สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศ) วันที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740
ข้ าหลวงใหญ่อาดริ ยาน ฟั ลเกอเนียร์ (Adriaan Valckenier) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกในนามของบริ ษัทอินเดียตะวันออกได้ ส่งสาส์นฉบับนีมาทูลเกล้ าฯถวาย
สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธเจ้ าอยูห่ วั ผู้ทรงเป็ นพระมิงขวัญ ผู้ทรงบารมีเป็ นทียําเกรงของ
เหล่าอริ ราชศัตรู และผู้ทรงครองแผ่นดินด้ วยปรี ชาญาณและวิจารณญาณ ข้ าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอถวายพระพรให้ ทรงเจริ ญด้ วย
พระจตุรพิธพรชัย ขอพระผู้เป็ นเจ้ าโปรดอํานวยให้ ทรงแคล้ วคลาดจากอริ ราชศัตรู ทงปวง
ั
เพือจะทรงปกครองผองข้ าแผ่นดินด้ วยความผาสุกร่มเย็น
การค้ าทังหลายล้ วนดําเนินไปเพือประโยชน์ของทังสองฝ่ ายและผลประโยชน์ย่อมมิใช่
สิงทีพระองค์จะให้ คา่ มากไปกว่าความถูกต้ องเทียงธรรม หากปรากฏว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงละ
ทิงเป้าหมายในการค้ าขายนี อีกฝ่ ายย่อมหมดพันธะ กระทังมีสิทธิละทิงการค้ านันเมือไม่
ปรารถนาจะสร้ างความเสียหายแก่ตนเองแทนทีจะสร้ างผลกําไร
บริษัทการค้ าฮอลันดาซึงได้ ขยายการค้ าเข้ ามาในราชอาณาจักรสยามเป็ นเวลาร่ วม
ศตวรรษภายใต้ ขนั ติธรรมของพระเจ้ ากรุงสยามทุกพระองค์มิเคยสามารถลําพองใจในเอก
สิทธ์ทีได้ รับแต่อย่างน้ อยสามารถดูแล [ผลประโยชน์และความเสียหาย] มิให้ ลกั ลันกัน เว้ น
แต่ในช่วงทศวรรษทีผ่านมา ซึงห้ าปี มานีนับว่าเลวร้ ายทีสุด เนืองด้ วยผลกําไรจากสินค้ า[ที
บริษัท] นํามาค้ าขาย [ในสยาม] รวมกับ [กําไรจาก] [สินค้ า] ทีส่งออกไปขายในแทบทุกมุม
โลก ไม่สามารถรองรับค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัทในการดูแลพนักงาน การแต่งเรื อและกิจการอืน
ๆ ได้
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ยิงไปกว่านัน เสนาบดีทงหลายของพระเจ้
ั
ากรุงสยามยังปฏิบตั ิต่อคนของบริ ษัทด้ วย
ความดูแคลนสบประมาทอยู่เป็ นนิจ และเนืองจากสภาวะขาดดุลอันเป็ นผลจากทีสยามได้
ส่งดีบกุ ไม้ ฝางและสินค้ าอืน ๆ มาให้ ในจํานวนทีไม่เพียงพอ ทางเราจึงแก้ ปัญหาโดยการ
ระงับการค้ าในราชอาณาจักรของพระองค์ ทังในสยาม (อยุธยา) และละคอน พร้ อมให้
พนักงานของบริ ษัททังหมดออกจากสยามและละคอน ด้ วยเหตุนี ข้ าพเจ้ าจึงกราบทูลขอ
พระราชทานความอนุเคราะห์ในเรื องนี พร้ อมขอให้ ทรงชําระค่าสินค้ าและหนีสินที
ราชอาณาจักรสยามและบรรดาพ่อค้ าได้ สร้ าง[ไว้ แก่บริษัท] เพือธุรกิจการค้ าจะได้ ปิดตัวลง
ตามสมควร และเมือเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทเดินทางออกไปเรี ยบร้ อยแล้ วจะสามารถรายงาน
การปฏิบตั ิหน้ าทีแก่ข้าพเจ้ าได้ อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ดี บัดนี ทางเรายังคงภักดีตอ่ พระเจ้ ากรุงสยามตามปฏิญญาแห่งมิตรภาพที
ทรงแสดงผ่านมาในพระราชสาส์นอันเป็ นทีเทิดทูน ตลอดจนของกํานัลตอบแทนคือดีบุก
และไม้ ฝางทีได้ รับมาพร้ อมกันนี
ณ ป้อมปั ตตาเวีย เกาะชวาอันยิงใหญ่ ในอาณาจักรจากาตรา
วันที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740
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ข้ อมูลทางบรรณานุกรม
ชือเรื อง

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E.Niemeijer)
สาส์นจากเสนาบดีพระคลังในพระปรมาภิไธยพระเจ้ ากรุงสยาม
(สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศครองราชย์ ค.ศ.1733-1758) ถึง
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย (ได้ รับเมือ)
วันที 29 มีนาคม ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วันที
28 สิงหาคม ค.ศ. 1740
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and AsianEuropean History from the VOC Archives in Jakarta,
document 27. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia,
2016.
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บทนํา
ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
สาส์นจากสยามฉบับนีเขียนโดยพญาพิพฒ
ั น์โกษา ผู้ซงน่
ึ าจะรักษาการตําแหน่งเสนาบดี
พระคลังในช่วงต้ นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช โดยปรกติตําแหน่งพิพฒ
ั น์โกษา
หมายถึงปลัดกรมพระคลัง สาส์นฉบับนีมีจดุ ประสงค์เพือเชือเชิญให้ วีโอซีกลับมา
ดําเนินการค้ าในสยามอีกครัง เสนาบดีพระคลังได้ กล่าวถึงการล่มสลายของกรุ งศรี อยุธยา
ในปี 1767 และยืนยันว่าราชอาณาจักรสยามภายใต้ การปกครองของ “พญาตาก” ได้ รับ
การบูรณะฟื นฟูจนกลับมามังคังดังเดิมแล้ ว
เมือพระเจ้ าอลองพญาแห่งพม่าเข้ าโจมตีสยามและทําลายบริ เวณรอบนอกของกรุงศรี
อยุธยาในปี 1760 สถานีการค้ าของวีโอซีถกู ปล้ นสะดมเสียหายและนิโกลาส บัง (Nicolaas
Bang) หัวหน้ าสถานีการค้ าถูกทําร้ ายจนถึงแก่ชีวิต1 นับเป็ นประสบการณ์เลวร้ ายเจ็บปวด
ทีฮอลันดาไม่อาจลืมได้ รวดเร็ วโดยเฉพาะเมือพระเจ้ ามังระ กษัตริ ย์องค์ใหม่แห่งพม่าได้ สง่
ไพร่พลมารุกรานสยามในราวห้ าปี ตอ่ มา
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1765 วีโอซีปิดสถานีการค้ าในกรุ งศรี อยุธยาและออกไปจากสยาม
สาส์นฉบับสุดท้ ายซึงเขียนเมือ วันที 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1765 โดย อับราฮัม แวร์ นด์ไล
(Abraham Werndlij) หัวหน้ าสถานีการค้ าวีโอซีประจําสยาม เต็มไปด้ วยความหวาดหวัน
ซึงเป็ นสัญญาณอันชัดเจนแห่งความไม่เชือมันในศักยภาพของราชสํานักสยามในการ
ป้องกันการโจมตีจากพม่า2 แวร์ นด์ไลและเพือนร่วมงานของเขาคาดการณ์ได้ ถกู ต้ อง
อยุธยาเสียเมืองแก่พม่าในเดือนเมษายน ค.ศ. 1767 บ้ านเมืองรวมทังพระราชวังและวัดถูก
ปล้ นสะดม และผู้คนนับหมืนถูกกวาดต้ อนไปยังพม่า
ประเด็นสําคัญสองประเด็นจากเนือหาในสาส์นของพญาพิพฒ
ั น์โกษาได้ แก่การยืนยัน
ว่า “พญาตาก” ได้ รับคําสังจากพระเจ้ าเอกทัศให้ ทงกรุ
ิ งศรี อยุธยาและไปจันทบูรเพือขอ
กําลังมาช่วยเหลือในการปกป้องราชธานี หรื ออีกนัยหนึงคือ พญาตากไม่ได้ หลบหนีหรื อ
แปรพักตร์จากพระเจ้ าเอกทัศ ประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึงคือ ชาวอยุธยาทีลีภัยจาก
สงครามและการปล้ นสะดมได้ กลับออกจากป่ าและได้ “เลือก” พญาตากเป็ นกษัตริ ย์ สาส์น
ได้ เน้ นยําเรื องสิทธิอนั ชอบธรรมในการเป็ นผู้ปกครองแห่งสยามของพระเจ้ าตากสิน
1

ดูรายละเอียดใน Bhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at the Court of
Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c.1604-1765. Leiden/Boston: Brill,
2007, pp.206-208.
2
Dhiravat na Pombejra, “Fleeing the ‘Enemy’: The Final Dutch Letter from Ayutthaya,
November 1765” in Winai Pongsripian (ed.). Chatusansaniyachan. Bangkok: The Historical
Commission, Ministry of Culture, 2004, pp.327-345; Bhawan Ruangsilp, Dutch East India
Company Merchants, pp.212-218.
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แม้ วา่ พระองค์ไม่ได้ มีสิทธิในราชบัลลังก์จากการสืบเชือสายแต่พระองค์ได้ รับสิทธิในการ
ปกครองเมือผู้คนยอมรับอํานาจของพระองค์ในเวลาทีไม่ปรากฏผู้อืนทีเหมาะสมจะเป็ น
กษัตริ ย์ ประเด็นสุดท้ ายคือการอ้ างว่าไม่มีรัชทายาทจากราชวงศ์เก่าหลงเหลืออยู่
ประเด็นเกียวกับความชอบธรรมในการขึนครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้ าตากสิน

ภาพประกอบที 2 วัดธรรมิกราช พระนครศรีอยุธยา

มีผลกระทบต่อพระองค์ไปเกือบตลอดรัชสมัย โดยเฉพาะเมือทรงพยายามให้ ราชสํานัก
จีนยอมรับพระองค์อย่างเป็ นทางการ ในความเป็ นจริ งกว่าราชสํานักชิงจะยอมรับสมเด็จ
พระเจ้ าตากสินในฐานะกษัตริย์สยามก็ล่วงไปถึง ค.ศ. 1781 ปลายรัชกาลของพระองค์แล้ ว
ในบรรดาเอกสาร (ซึงเป็ นส่วนหนึงของจดหมายเหตุรายวันของป้อมปั ตตาเวีย) ทีหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติอินโดนีเซีย มีสาส์นถึงคณะมนตรี สงู สุดฉบับหนึงจากเจ้ าศรี สงั ข์และ
เจ้ าจุ้ย3 ซึงเป็ นเจ้ านายในราชสํานักสยามผู้รอดชีวิตจากการรุกรานของพม่าและได้ ลีภัยไป
พํานักในกัมพูชา สาส์นฉบับนีเป็ นหลักฐานหนึงทีแสดงให้ เห็นว่าแท้ จริ งแล้ วอํานาจของ
สมเด็จพระเจ้ าตากสินถูกท้ าทายจากเชือพระวงศ์แห่งราชวงศ์เก่า ทังกรมหมืนเทพพิพิธ (ผู้
3

ANRI, VOC, Archives of the Supreme Government, Daily Journals of Batavia Castle, 3574,
fs. 305-309. กรมหมืนเทพพิพิธทรงเป็ นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศและพระอนุชา
ต่างมารดาของสมเด็จพระเจ้ าเอกทัศเจ้ าศรี สงั ข์ทรงเป็ นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั บรม
โกศ เจ้ าจุ้ยทรงเป็ นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระ พวกฮอลันดาเคยมีแผนการทีจะ
ให้ กรมหมืนเทพพิพิธเสวยราชย์ในกรุงแคนดี แต่ไม่สาํ เร็จ
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ถูกสมเด็จพระเจ้ าตากสินยกทัพไปปราบและถูกสําเร็ จโทษหลังการล่มสลายของกรุงศรี
อยุธยาไม่นาน) และเจ้ านายทังสองพระองค์นี แต่ความปรารถนาของทุกพระองค์ไม่เป็ น
ผลสําเร็จ
พ่อค้ าชาวจีนทําหน้ าทีคนกลางช่วยในการติดต่อระหว่างสยามและวีโอซี สําเภาของ
“จีนเฮง” (Tjien Heeng) นําสาส์นและของขวัญจากราชสํานักธนบุรีไปมอบให้ ปัตตาเวีย
นอกจากนี ในสาส์นโต้ ตอบระหว่างสยามและวีโอซีฉบับต่อ ๆ มา ยังได้ กล่าวถึงกัปตันเรื อ
ชาวจีนอีกจํานวนมาก4 ในขณะทีชาวจีนมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจสยามและใน
ราชสํานักของสมเด็จพระเจ้ าตากสิน พระองค์ทรงปรารถนาจะฟื นฟูจารีตของแผ่นดิน โดย
ยังคงขนานนามกรุงธนบุรีราชธานีแห่งใหม่วา่ “ทวาราวดีศรี อยุธยา” และทรงรื อฟื น
โครงสร้ างการบริ หาร ศาสนาและวัฒนธรรมดังเดิม
แน่นอนว่าสาส์นจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปั ตตาเวีย ถึงพญา
พิพฒ
ั น์โกษา เขียนอย่างสุภาพตามมารยาทและเลียงทีจะให้ คํามันว่าจะกลับสูส่ ยาม โดย
อ้ างว่าการกลับมาทําการในสยามต้ องได้ รับพระราชานุญาตจากเจ้ าชายแห่งออเรนจ์ แต่ก็
ไม่ได้ ปฏิเสธตัดรอนการค้ าระหว่างสยามและวีโอซี ยิงไปกว่านันการค้ าระหว่างกรุงธนบุรี/
กรุงเทพฯกับปั ตตาเวียยังคงดําเนินต่อไปแม้ กระทังหลังการปิ ดกิจการของวีโอซี ใน
ระยะแรกนอกจากราชสํานักสยามจะต้ องการสินค้ าเช่นปื นคาบศิลาเพือใช้ ในสงครามแล้ ว
ราชสํานักยังเริมสังสินค้ าอืน ๆ จากปั ตตาเวีย เช่น เพชร5 ไม้ ฝางของสยามเป็ นสินค้ า
แลกเปลียนซือขายกับฮอลันดาตามปรกติ การค้ าระหว่างฮอลันดาและสยามทีดําเนิน
ต่อเนืองในช่วงหลัง ค.ศ. 1767 แม้ จะมีชาวจีนเป็ นตัวกลาง แต่ก็นบั เป็ นรากฐานของการ
รื อฟื นความสัมพันธ์ ทางการทูตอย่างเป็ นทางการระหว่างราชสํานักรัตนโกสินทร์ และ
เนเธอร์ แลนด์ในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที 19
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Leonard Blussé. “Whimsical wishes of Siamese kings: the correspondence of King Taksin
and King Rama I of Siam to the High Government of Batavia (1769-1809)”, paper
presented to the 13th IAHA Conference, Tokyo 1994.
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ตัวบทภาษาดัตช์
INGEKOMEN MISSIVEN (“TRANSLATEN”), 13 JANUARY 1769
Brief van de Phrakhlang Pia Pipit Kosa aan de Hoge Regering in Batavia, 13 januari 1769.
Aangezien er vanouds en tot op heden tussen het rijk van Siam en de Edelen Compagnie
een zeer nauwe en oprechte vriendschap heeft plaatsgehad, hebben Hun Hoog Edelheden
eertijds ook hun vertegenwoordigers en andere dienaren naar hier gezonden. Zij hielden hier
hun verblijf te houden, en lieten tevens een loge laten timmeren om daarin alle handelswaren
die door compagniesschepen werden aangebracht, en door de ingezetenen gekocht, te
bewaren. De vorige Phrakhlangs zijn niet in gebreke gebleven om jaarlijks de handelswaren
aan de residenten te leveren die door de Compagnie werden besteld.
Voorts bericht ik dat terwijl de vijand Phama tegen Siam in oorlog opkwam, Zijne
Hoogheid de Siamse koning een mandarijn met de name Phiatak zond naar de negorij
Tjinteboen om daar enige manschappen te vergaderen en ter hulp naar Siam te brengen.
Maar dit had geen snelle voortgang, en is het Siamse rijk door gemelde vijand veroverd en
zijn de koning met zijn gehele familie en alle mandarijns en onderdanen vermoord of
gevlucht. Hierdoor is het land geheel geruïneerd, zodanig dat er zelfs niemand over was die
gerechtigd was het te regeren behalve de voormelde Phiatak.
Phiatak is met enige manschappen in de stadt (die door de vijanden verbrand en
geplunderd, en weer verlaten was) gekomen, waar zich alle de in de bossen gevluchte
personen bij hem hebben vervoegd, en hem tot hun heer en gebieder hebben gekozen en
erkend. Hierdoor is het land thans weer in zijn vorige, ja in nog florisantere staat dan
voorheen. Het wordt nu meer dan voorheen door jonken en andere handeldrijvende bodems
bevaren. Daarom verzoek ik of Hun Hoog Edelhedens hier een loge bouwen en daarin een
resident en enkele dienaren plaatsen om op de oude voet met elkaar te handelen, met
belofte dat al hetgene de Compagnie zou komen te bestellen, ik de Khlang zonder mankeren
zal bevelen te bezorgen.
Aangezien alle ammunitie, niets uitgezonderd, door de vijand is weggenomen vind ik mij
zeer verlegen om duizend goede snaphanen, stel dat er weer iets diergelijks zou gebeuren.
Ik en alle mandarijns verzoeken vriendelijk dat Hun Hoog Edelheden uit hoofde van de vorige
gehouden vriendschap bij het herwaards bestemmen van een schip met handelswaren,
gelieven deze mee te sturen en dat voor zodanige prijzen als voorheen.
Voorts, omdat het Siamse rijk en Nederland zeer oude vrienden zijn, verzoek ik nog
indien Hun Hoog Edelheden de goedheid gelieven te hebben, een kopie van deze [brief]
aan Zijn Hoogheid de heer Prins van Oranje en Nassau over te zenden en te verzoeken om
hier weer een resident te benoemen, teneinde op de oude voet handel te drijven aangezien
de vriendschap nog is zoals voorheen. In de hoop dat het ook bestendig zal zijn en Zijn
Hoogheid een lang leven mag genieten.
Ten laatste heb ik twee pikul van de beste ivoor bijeen verzameld, bestaande in een pikul
van vier een een van vijf slagtanden. Deze heb ik in de handen van de Chinese kapitein Tjien
Heeng gegeven om die aan te bieden aan Hun Hoog Edelens.
Op vrijdag de 13e van de 3de maand in het Muizejaar 1130 .
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MINUTEN VAN UITGAANDE MISSIVEN, 29 MEI 1769
Antwoord van de Hoge Regering in Batavia aan de Phrakhlang, 29 mei 1769.
Met zoveel leedwezen als de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië van tijd tot tijd zijn
geïnformeerd geworden over de verwoesting van het Siamse rijk, van de rampen die beide
de koninklijke familie en haar onderdanen zijn overkomen door de overmacht van hun vijand
Rama , met zoveel genoegen is Uw Excellenties brief van 13 januari 1769 ontvangen. Sedert
de verwoesting zijn ’s Compagnies resident en dienaren genoodzaakt geweest zich uit Siam
te begeven. Met blijdschap is vernomen dat het Siamse rijk door haar vijanden is verlaten, en
dat de overgebleven inwoners de Hoog Aanzienlijke Mandarijn Riatak [Phya Tak, Taksin] tot
hun vorst hebben gekozen en dat het land daardoor in rust is gebracht in en zijn vorige
bloeiende staat. En vooral dat Uwe Excellentie die het zwaarwichtige ambt van Phrakhlang is
toevertrouwd, zich genegen toont de vriendschap met de Nederlandse Compagnie onder
het drijven van handel op de vorige voet te herstellen.
De Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië vergelukken bij dezen Uw Excellentie
met de verkregen grote waardigheid van Phrakhlang. Maar hoe bereid de GouverneurGeneraal en de Raden van Indië ook zijn om een bezending naar Siam te sturen, zij kunnen
dit niet zonder de speciale voorkennis van Zijne Doorluchtigste Hoogheid de heer Prins van
Oranje en Nassau en haar verdere superieuren in Nederland. Evenmin het timmeren van een
loge, het vestigen van een resident en andere dienaren voor het direct sturen van schepen
met handelswaar. Maar ondertussen, om blijken te geven dat de oude intelligentie nog plaats
vindt, hebben de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië niet alleen Uw Excellenties
brief aan gemelde Zijn Doorluchtige Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau gezonden,
maar ook wel willen besluiten op uw verzoek om duizend goede snaphanen toe te zenden
met de vijf terugkerende Chinese schippers. [Deze zullen] met elke schipper eerst honderd
stuks [worden verzonden], of in ’t geheel vijfhonderd van de beste muskettiers snaphanen
met houten laadstokken voor de altijd betaalde prijs van 2650 rijksdaalders of 2120 Spaanse
realen. Wij vragen dat voor de prijs van de snaphanen tijdig geleverd en per diezelfde
vaartuigen en schippers sappanhout naar Batavia getransporteerd wordt, voor 1 ¼ of één
Spaanse reaal per pikul van 125 ponden. Bij gebrek aan voldoende sappanhout kan ook
bijenwas gezonden worden, tegen marktprijs. Dit zal tot een proef strekken om te zien welke
voordelen er uit de onderlinge handel te behalen zijn.
Verder bedanken de Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië voor het ontvangen
geschenk van twee pikul olifantstanden en voegen ten bewijze van haar achting tot een
contrageschenk hiernevens: 2 stuks vergulde snaphanen, 1 stuks verguld pistool, en 4 stuks
extra fijne hamans met gouden hoofden.
Geschreven in het Kasteel Batavia op het eiland Groot Java, 29 mei 1769, de GouverneurGeneraal van Nederlands Indië.
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บทแปลภาษาไทย
ชุดสาส์ นถึงปั ตตาเวีย (เอกสารแปล) วันที 13 มกราคม ค.ศ. 1769
เป็ นทีประจักษ์ว่ามิตรภาพอันแน่นแฟ้นและจริ งใจระหว่างราชอาณาจักรสยามและบริ ษัท
การค้ าฮอลันดาอันทรงเกี ยรติได้ ดํารงอยูเ่ รื อยมาตังแต่อดีตจวบจนปั จจุบนั นับแต่กาลก่อน
ท่านผู้สงู ศักดิได้ ส่งคณะผู้แทนและบรรดาเจ้ าพนักงานมายังทีแห่งนี พวกเขาได้ ตงหลั
ั ก
แหล่งในสยามและได้ ก่อตังสถานีการค้ าสําหรับเป็ นคลังเก็บสินค้ าทีนําเข้ ามาโดยเรื อของ
บริ ษัทและค้ าขายให้ แก่ชาวสยาม เหล่าอดีตเสนาบดีพระคลังมิได้ ละเลยทีจะส่งสินค้ าตาม
ความประสงค์ของบริ ษัทมาให้ แก่หวั หน้ าสถานีการค้ าเป็ นประจําทุกปี
อนึง ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งว่า เมือบรรดาพม่าข้ าศึกได้ เข้ ารุกรานสยาม สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
โปรดเกล้ าฯให้ ชาวจีนนามว่าพญาตากเดินทางไปยังจันทบูรเพือรวบรวมไพร่พลจากทีนัน
มาเป็ นกําลังสู้รบทีกรุงศรี อยุธยา แต่มิทนั การณ์ ราชอาณาจักรสยามจึงปราชัย พระเจ้ ากรุง
สยามและพระบรมวงศานุวงศ์รวมทังขุนนางและข้ าแผ่นดินต่างถูกสังหารหรื อหลบหนีไป
ราชอาณาจักรถูกทําลายย่อยยับกระทังไม่หลงเหลือผู้ทรงอํานาจราชสิทธิในการปกครอง
เว้ นแต่เพียงพญาตากผู้ทีได้ กล่าวถึงข้ างต้ น
พญาตากพร้ อมด้ วยบริ วารจํานวนหนึงกลับเข้ าไปยังกรุ งศรี อยุธยา (ซึงถูกข้ าศึกเผา
ปล้ นสะดมและถูกทิงร้ าง) ทีซึงบรรดาผู้คนทีหนีเข้ าป่ าได้ มารวมกําลังกับพญาตาก พร้ อม
เห็นพ้ องให้ พญาตากขึนเป็ นเจ้ าเหนือหัวผู้ปกครอง ด้ วยเหตุนี ราชอาณาจักรสยามจึงได้
กลับคืนสูส่ ภาวะเดิม ซํายังรุ่งเรื องกว่าก่อน ในเวลานีมีสําเภาและเรื อสินค้ าเดินทางเข้ ามา
ในสยามมากกว่าในอดีต ดังนัน ข้ าพเจ้ าใคร่ขอให้ ทา่ นผู้สูงศักดิได้ ก่อตังสถานีการค้ าขึน ณ
ทีแห่งนี [กรุงธนบุรี] พร้ อมให้ หวั หน้ าสถานีและลูกจ้ างมาประจําการ เพือจะได้ ดําเนินการ
ค้ าตามธรรมเนียมทีเคยปฏิบตั ิกนั มา ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าไม่วา่ บริ ษัทต้ องการสิงใด ข้ าพเจ้ า
จะบัญชาให้ เหล่าเจ้ าหน้ าทีในกรมพระคลังจัดหามาให้ จงได้
เนืองจากข้ าศึกได้ ขนเอาบรรดาสรรพาวุธไปจนสิน ข้ าพเจ้ าจึงต้ องการปื นคาบศิลา
จํานวน 1,000 กระบอกเป็ นอย่างยิง ด้ วยเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ทํานองนีขึนอีก ข้ าพเจ้ า
และเหล่าขุนนางชาวจีนขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ด้ วยสัมพันธภาพทีมีแก่กนั มาแต่เก่า
ก่อน ขอท่านโปรดส่งสินค้ าเหล่านีมาด้ วยเรื อบรรทุกสินค้ าทีจะมุง่ หน้ ามายังสยาม ในราคา
ใกล้ เคียงกับทีเคยได้ กําหนดไว้
นอกจากนี เนืองด้ วยราชอาณาจักรสยามและฮอลันดามีไมตรี แก่กนั มาเนินนาน
ข้ าพเจ้ าจึงใคร่ขอให้ ทา่ นกรุ ณาส่งสําเนาของสาส์นฉบับนีไปยังเจ้ าชายแห่งออเรนจ์และ
นัสเซาพร้ อมทังกราบทูลพระองค์ให้ ทรงพิจารณาแต่งตังหัวหน้ าสถานีอีกครังเพือมาดูแล
การค้ าตามธรรมเนียมทีเคยปฏิบตั ิมา ด้ วยเห็นว่ามิตรภาพทีมีแก่กนั ยังคงธํารงอยูม่ ิเสือม
คลาย ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ มิตรภาพนียังยืนและขอถวายพระพรให้ พระองค์มีพระชนมายุ
ยืนนาน
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ท้ ายทีสุดนี ข้ าพเจ้ าได้ รวบรวมงาช้ างชันเลิศจํานวน 2 หาบหาบหนึงมีงา 4 กิง อีกหาบ
หนึงมีงา 5 กิง ข้ าพเจ้ าวางใจให้ จีนเฮง กัปตันเรื อชาวจีนเป็ นผู้นําไปมอบแก่ทา่ น
วันศุกร์ที 13 เดือน 3 ปี ชวด 1130 [ปี ทีปรากฏในเอกสาร]
ชุดสาส์ นจากปั ตตาเวีย วันที 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769
สาส์นตอบจากข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลัง วันที 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแสดงความเสียใจอย่างสุด
ซึงทีได้ ทราบเกียวกับความวิบตั ิในราชอาณาจักรสยามรวมถึงหายนะทีบังเกิดแก่ราชวงศ์
และไพร่ฟ้าชาวสยามจากแสนยานุภาพทีเหนือกว่าของข้ าศึกพม่า ในขณะเดียวกันก็มี
ความยินดียงที
ิ ได้ รับสาส์นฉบับ วันที 13 มกราคม 1769 จากท่าน เนืองจากความพินาศ
ของกรุงศรี อยุธยาทําให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทจําต้ องออกไปจากสยาม ทางเรายินดีทีได้
ทราบว่าพม่าได้ ยกกําลังออกไปจากราชอาณาจักรสยามแล้ ว และชาวสยามทีเหลืออยูไ่ ด้
เลือกให้ พญาตากเป็ นผู้ปกครอง รวมถึงบ้ านเมืองก็ได้ รับการบูรณะให้ สงบสุขเรี ยบร้ อย
เฟื องฟู กว่าแต่เก่าก่อน และโดยเฉพาะในเรื องทีท่านผู้ได้ รับความไว้ วางใจให้ ปฏิบตั หิ น้ าที
ในกรมพระคลังได้ แสดงความปรารถนาจะรื อฟื นมิตรภาพกับบริ ษัทฮอลันดาและ
ดําเนินการค้ าตามธรรมเนียมทีได้ ปฏิบตั กิ นั มา
ข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอแสดงความยินดีแก่ท่าน
ทีได้ รับตําแหน่งเสนาบดีพระคลังอันทรงเกียรติ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าข้ าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกพร้ อมจะส่งเจ้ าหน้ าทีมายังสยามเพียงใด ก็มิอาจ
กระทําได้ หากปราศจากความเห็นชอบจากเจ้ าชายแห่งออเรนจ์และนัสเซา และคณะ
ผู้บงั คับบัญชาของบริ ษัทมิพกั ต้ องกล่าวถึงการตังสถานีการค้ าหรื อการแต่งตังหัวหน้ าสถานี
และเจ้ าหน้ าทีให้ มากํากับดูแลการส่งเรื อสินค้ า อย่างไรก็ดี ในเวลานีเพือเป็ นการแสดงว่า
เรายังคงยึดมันในธรรมเนียมทีได้ ปฏิบตั กิ นั มาข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
อินเดียตะวันออกไม่เพียงได้ นําสาส์นของท่านขึนทูลเกล้ าฯถวายเจ้ าชายแห่งออเรนจ์
และนัสเซาแล้ ว หากยังได้ จดั ส่งปื นคาบศิลาคุณภาพดีจํานวน 1,000 กระบอกตามทีท่าน
ปรารถนามาพร้ อมกัปตันเรื อชาวจีน 5 นาย [ปื นเหล่านีจะส่ง] มาในคราวแรกกับกัปตันเรื อ
นายละ 100 กระบอก หรื อรวมกันแล้ วเป็ นจํานวน 500 กระบอกซึงเป็ นปื นคาบศิลา
คุณภาพดีพร้ อมไม้ อดั ดินปื นในราคา 2,650 ดอลลาร์ ฮอลันดา หรื อ 2,120 เหรี ยญสเปน
ตามทีได้ เคยกําหนดไว้ สําหรับสนนราคาของปื นคาบศิลาขอให้ ท่านจัดส่งไม้ ฝางในราคา
1¼ ดอลลาร์ สเปนต่อหาบนําหนัก 125 ปอนด์มายังปั ตตาเวียพร้ อมกับขบวนเรื อและกัปตัน
เหล่านันตามเวลาทีกําหนดหากไม้ ฝางมีปริ มาณไม่เพียงพอ ท่านอาจส่งขีผึงในราคาทีซือ
ขายกันอยู่มาให้ แทน นีจะเป็ นเครื องทดสอบให้ เห็นว่าการค้ าระหว่างเราเอือให้ เกิดผล
ประโยชน์อนั ใดบ้ าง
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นอกจากนีข้ าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวันออกขอขอบคุณ
สําหรับของกํานัลทีได้ รับอันประกอบด้ วย งาช้ าง 2 หาบ อนึง เพือเป็ นบรรณาการตอบแทน
ข้ าพเจ้ าขอมอบ
ปื นคาบศิลาเลียมทอง 2 กระบอก ปื นสันเลียมทอง 1 คู่ และผ้ า hamans6 ลายทอง
คุณภาพดี 4 ผืน แก่ทา่ น
ณ ป้อมปั ตตาเวีย เกาะชวา 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769 ข้ าหลวงใหญ่แห่งเนเธอร์ แลนด์ใน
อินเดียตะวันออก

6

ผ้ าฝ้ายคุณภาพดีจากเบงกอล
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