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สารบัญ:  
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3 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ.1656-
1688) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 และสาส์นตอบ
จากกรุงปัตตาเวีย วนัที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683 บทนําโดย ภาวรรณ เรืองศิลป์ 

 

24 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเพทราชา ครองราชย์ ค.ศ. 1688-
1703) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 12 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1689 
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689 บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

25 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าเสือ ครองราชย์ ค.ศ. 1703-
1709) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์นตอบ
จากกรุงปัตตาเวีย วนัที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703 บทนําโดย ธีรวตั ณ ป้อมเพชร 

 

23 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าปราสาททองครองราชย์ ค.ศ. 
1629-1656) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641 บทนําโดย 
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

10 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ. 1656-
1688) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 1 ธนัวาคม ค.ศ.1668  
บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

10 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ. 1656-
1688) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1674 และ
สาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 27 เมษายน ค.ศ. 1674 บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

11 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัท้ายสระครองราชย์ ค.ศ.
1709-1733) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 31 มีนาคม ค.ศ. 1719 
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 บทนําโดย ธีรวตั ณ ป้อมเพชร 

 

21 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ ครองราชย์ ค.ศ.
1709-1733) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 9 มีนาคม ค.ศ. 1730 
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

18 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศ ครองราชย์ ค.ศ.
1733-1758) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) 22 มีนาคม ค.ศ. 1735 และ
สาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735 บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

15 หน้า 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศ ครองราชย์ ค.ศ.
1733-1758) ถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมือ) วนัที 29 มีนาคม ค.ศ. 1740 
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 บทนําโดย แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ 

 

14 หน้า 

 
สาส์นจากพญาพิพฒัน์โกษาถงึข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัท ี13 มกราคม ค.ศ. 
1769 และสาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย บทนําโดย ธีรวตั ณ ป้อมเพชร 

 

11 หน้า 



 
 

 

สาส์นทางการทตูระหว่างราชอาณาจักรสยามกับกรุงปัตตาเวียในช่วง

คริสต์ศตวรรษท ี -  

 
คาํนํา 
ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งไทย อินโดนีเซียและเนเธอร์แลนด์สามารถสืบย้อนกลบัไปจนถึง
ชว่งคริสต์ศตวรรษที 17 ใน ค.ศ.1608 มีการก่อตงัสถานีการค้าฮอลนัดาในกรุงศรีอยธุยาเป็นครัง
แรก และคณะทตูสยามคณะแรกทีส่งไปยโุรปได้เดินทางไปถึงกรุงเฮก เหตกุารณ์ทีสําคญันีเป็นที
กล่าวถึงในสิงพิมพ์ฮอลนัดาในเวลานนั หากสํารวจจากคลงัข้อมลูของชว่งก่อนสมยัใหมก็่จะ
พบว่ามีเอกสารและเรืองเล่าใหม่ๆ  ทีคอ่ยๆปรากฏออกมา ซงึชว่ยเผยให้เห็นอดีตของเราและมรดก
ทีทงัสามชาตไิด้สร้างไว้ร่วมกัน 
สาส์นทางการทตูในคริสต์ศตวรรษที 17-18 จํานวนกว่า 8,000 ฉบบัในหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
อินโดนีเซีย (ANRI) (ภาพที 1) เป็นฐานข้อมลูขนาดใหญ่และมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ช่วยให้เข้าใจ
ความสมัพนัธ์ระหว่างเอเชียและโลกตะวนัตกได้ชดัเจนขนึ ฐานข้อมลูนีสามารถเข้าถึงได้จาก
เว็บไซต์ตงัแตปี่ 20151 ชดุเอกสารจดหมายเหตรุายวนัของปอ้มปัตตาเวีย (The Daily Journals of 
Batavia Castle) รุ่มรวยด้วยข้อมลูทางประวตัิศาสตร์เกียวกบัความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่ง
ฮอลนัดากบักษัตริย์และผู้ปกครองจํานวนมากทวัทงัภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การจดัพิมพ์
เผยแพร่ฐานข้อมลูนีเกิดขนึโดยโครงการวิจยัทีได้รับการสนบัสนนุจากหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
อินโดนีเซียมลูนิธิควตส์ (Corts Foundation) และมหาวิทยาลยัไลเดน (Leiden University) 
รวมถึงผู้สนบัสนนุอีกหลายท่าน สาส์นทางการทตูเหลา่นีโดยมากเป็นสาส์นฉบบัแปลทีใช้ติดตอ่
ระหว่างปอ้มปัตตาเวียกบับรรดาผู้ปกครอง กษัตริย์สลุตา่นจกัรพรรดิและขนุนางชนัสงู  

ภาพที : แผนทแีสดงการแลกเปลียนสาส์นทางการทตูกบัปัตตาเวีย 

                                                 
1 โปรดดรูายละเอยีดเกียวกบัข้อมลูของสาส์นทางการทตูใน 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 



 
 

 
เอกสารเหล่านีประกอบด้วยสาส์นจํานวน 400 ฉบบัซงึแลกเปลียนระหวา่งขนุนางชนัสงูของ
ราชอาณาจกัรสยาม (ปัจจบุนัคือประเทศไทย) และคณะมนตรีสงูสดุของฮอลนัดาในกรุง
ปัตตาเวีย (ปัจจบุนัคือกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย) ในชว่งปี 1636-1807 ปกติแล้วสาส์น
เหล่านีจะแปลเป็นภาษาดตัช์แตมี่บางฉบบัทีแปลเป็นภาษามาเลย์สาส์นเหล่านีมีอยูใ่นหอ
จดหมายเหตแุตมี่อยู่จํานวนหนงึทีเข้าถึงได้เฉพาะจากบนัทึกประจําวนั (Daghregisters)2 เทา่นนั
และบางฉบบัอาจเข้าถึงได้จากทงัสองแหล่ง (ภาพที 2 และ 3) สาส์นเหลา่นีโดยมากแลกเปลียน
กนัอยูใ่นกรุงศรีอยธุยา มีเพียงจํานวนน้อยทีแลกเปลียนระหวา่งกรุงธนบรีุและกรุงเทพฯในชว่งครึง
หลงัของคริสต์ศตวรรษที 18 
 
เอกสารทีเรียกว่าฮารตา คารุน3 ซงึตีพิมพ์ในหนงัสือเล่มนีประกอบด้วยสาส์นจํานวน 11 ฉบบัจาก
ราชอาณาจกัรสยามและสาส์นตอบจากปอ้มปัตตาเวียซึงได้ศกึษาเก็บความโดยนกัประวตัิศาสตร์ 
แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) ธีรวตั ณ ปอ้มเพชร และภาวรรณ เรืองศิลป์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
การจดัพิมพ์หนงัสือเลม่นีสําเร็จได้ด้วยทนุสนบัสนนุและความร่วมมือจากหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาติอินโดนีเซียสถานเอกอคัรราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยและมลูนิธิควตส์ 
 
มาร์โก โรลิง (Marco Roling)   
มูลนิธิควตส์ เนเธอร์แลนด์ พฤศจิกายน 2018 

 

ภาพที : แผนภมิูแสดงจํานวนและต้นทางของสาส์นทางการทตูจากสยาม 

                                                 
2 บนัทกึดงักลา่วมจํีานวน  31 เลม่ใช้ชือวา่ ‘Dagregisters van het Kasteel van Batavia’ [DKB] ตีพิมพ์

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท ี19 โดย Bataviaasch Genootschap มีเนอืหาครอบคลมุช่วงเวลาระหวา่ง ค.ศ.1625-
1682 โปรดด ูhttps://sejarah-nusantara.anri.go.id/daily_journals_volumes 

3 ฮารตา คารุน (HartaKarun) เป็นภาษาอินโดนเีซียใช้เป็นอปุมาเปรียบเทียบมคีวามหมายว่า “คลงัสมบตัิ
จดหมายเหต”ุ โปรดด ูhttps://sejarah-nusantara.anri.go.id/hartakarun/ 



 
 

 

ภาพที : แผนภมิูแสดงลําดบัเวลาในการสง่สาส์นทางการทตูของเมืองต้นทาง 

  



 
 

 
 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.  
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บทนํา 
 

ภาวรรณ เรืองศิลป์ 

ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งฮอลนัดาและสยามเริมขนึราวต้นคริสต์ศตวรรษที 17 เมือ
ผู้แทนจากบริษัทวีโอซีคณะแรกเดินทางมายงัราชสํานกัอยธุยาและก่อตงัสถานีการค้าขนึ
ในราชอาณาจกัรและมีการส่งคณะทตูสยามไปยงักรุงเฮกและยโุรปเป็นครังแรก1 

ความสมัพนัธ์ระหว่างฮอลนัดาและสยามมีเหตเุริมมาจากความสําคญัของสยามใน
แผนธุรกิจการค้าในเอเชียตะวนัออก เดิมทีวีโอซีหวงัจะอาศยัความสมัพนัธ์แบบบรรณาการ
ระหว่างราชสํานกัอยธุยาและราชสํานกัจีนเพือเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายทาง
การค้ากบัทงัสยามและจีน แตใ่นไมช้่ากลบัพบว่าสินค้าของอยธุยาโดยเฉพาะหนงัสตัว์และ
ไม้ฝางสามารถใช้แลกเปลียนกบัเครืองเงินและทองแดงของญีปุ่ นซงึวีโอซีต้องการนําไปใช้
ซือผ้าไหมจีนและสิงทอจากอินเดียเ มือแรกเริมบริษัทพยายามจะแสวงหาสิทธิพิเศษในการ
ซือขายและสง่ออกสินค้าของสยามโดยการแสดงท่าทีตอ่ราชสํานกัสยามในฐานะมิตรคูค้่า
กลัยาณมิตรทางการทตูและพนัธมิตรทางการเมือง รูปแบบธุรกิจของฮอลนัดาทีมุ่งแสวงหา
เอกสิทธิในการค้านีมกัจะนําไปสูค่วามบาดหมางระหวา่งบริษัทและราชสํานกัอยูเ่สมอ ใน
บริบทของประวตัิศาสตร์นิพนธ์สมยัใหมอ่าจอธิบายปรากฏการณ์เช่นนีได้วา่เป็น“การ
ปะทะกนัระหว่างมหาอํานาจแหง่การผกูขาดการค้าทงัสอง”2 

บทบญัญัตขิองสยามในการควบคมุการค้าระหว่างรัฐแสดงให้เห็นผ่านการสร้างกลไก
ระบบราชการทีครอบคลมุโดยมีพระคลงัสินค้าทําหน้าทีควบคมุดแูลการค้าระหวา่งรัฐ
ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐและกฎหมายประชาคมการค้าระหวา่งรัฐ เสนาบดีประจํา
กระทรวงหรือออกญาพระคลงั3มีหน้าทีแลกเปลียนพระราชสาส์นจากพระเจ้ากรุงสยาม
หรือสาส์นในพระปรมาภิไธยและของขวญัพระราชทานกบัปัตตาเวียในชว่งคริสต์ศตวรรษที 
17 ทงัสองฝ่ายมีการโต้ตอบเรืองการค้ากนัเป็นประจําทกุปีซงึทงัข้าหลวงใหญ่ประจําวีโอซี

                                                   
1 โปรดดรูายละเอยีดเกียวกบัการก่อตวัของความสมัพนัธ์ระหวา่งสยามกบัฮอลนัดาและภาพรวมของ

บริษัทวีโอซใีนกรุงศรีอยธุยาใน 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 (โดยเฉพาะหน้า 133) 

3 โปรดดรูายละเอยีดเกียวกบัประวตัิศาสตร์โครงสร้างและบคุลากรของพระคลงัสินค้าใน  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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และเสนาบดีพระคลงัสยามตา่งพยายามขยายผลประโยชน์ในธุรกิจการค้าของฝ่ายตนให้
ได้มากทีสดุ 

 

ภาพประกอบที 2 พระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์) ทอดพระเนตรจนัทรุปราคา ณ พระตําหนกั 

 
รัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) หล่อหลอมขึนจาก

ความสนใจโลกภายนอกอยา่งยิงยวดซงึปรากฏในหลายรูปแบบ เชน่การค้าสงครามและ
การทตู ในขณะเดียวกนัก็เกิดลกัษณะเฉพาะตวัทีหลากหลาย เชน่ความกระหายในความรู้
และวฒันธรรมทางวตัถจุากโลกภายนอกของสมเด็จพระนารายณ์ ลกัษณะนิสยัส่วน
พระองค์และอิทธิพลของชาวตา่งชาติอืนๆในราชสํานกัโดยเฉพาะแขกมวัร์ จีน และฝรังเศส
นบัเป็นภยัคกุคามสถานะแห่งสิทธิอํานาจพิเศษทีฮอลนัดามีมาตลอด 

ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ความไมล่งรอยระหวา่งอํานาจทงัสองปรากฏชดัเจนขนึ
เรือยๆเมือวีโอซีพยายามจะสําแดงอทิธิพลทางการทตูและการเมืองไปทวัทงัเอเชียและ
กําหนดข้อผกูมดัในการค้าทางทะเลของสยาม การแข่งขนัอยา่งเข้มข้นเพือควบคมุการค้า
ในเอเชียตะวนัออกสง่ผลให้ฮอลนัดาต้องปิดล้อมปากแม่นําเจ้าพระยาในทีสดุและยึด
สําเภาบางลําทีมาจากจีนและญีปุ่ น การปิดล้อมปากแมนํ่าเป็นผลจากสนธิสญัญาการค้าปี 
1664 ระหว่างราชสํานกัสยามและปีเตอร์เดอบิตเตอร์ (Pieter de Bitter) ทตูของวีโอซี4

                                                   
4 สําหรับรายละเอียดและข้อถกเถียงเกียวกบักรณีการปิดล้อมทางทะเลของฮอลนัดาและการลงนาม

สนธิสญัญา ค.ศ. 1664 โปรดด ูDhiravat na Pombejra, ‘The Dutch-Siamese Conflict of 1663-
1664: 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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สนธิสญัญาระหวา่งฮอลนัดาและสยามฉบบัแรกได้กําหนดให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่วีโอ
ซีและเป็นจดุเริมต้นของการให้ความคุ้มกนัทางกฎหมายและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่
คนในบงัคบัของบริษัทการค้าทีอาศยัอยูใ่นสยาม5ซงึผิดไปจากโลกทศัน์ของชาวสยามที
มองวา่แผ่นดนิและอาณาประชาราษฎร์สยามอยูภ่ายใต้พระราชอํานาจของพระเจ้ากรุง
สยามโดยสมบรูณ์ ในความเป็นจริงสิทธิพิเศษของฮอลนัดาไม่เคยได้รับการประกนัอยา่ง
สมบรูณ์และชาวฮอลนัดามกัจะตดัพ้อว่าสยามได้ละเมิดสิทธิพิเศษทางการค้าของพวกเขา
อยู่รําไป เหตกุารณ์เชน่นีมกัจะสง่ผลให้สินค้ามีปริมาณไมค่รบถ้วนตามส่วนแบง่ทีฮอลนัดา
อ้างวา่ควรจะได้รับตามสนธิสญัญาปี 1664 

ความชําชองในการเดนิเรือและความสามารถในการควบคมุเส้นทางเดินเรือในหลาย
พืนทีของเอเชียทําให้ราชสํานกัสยามจําต้องอาศยัความร่วมมือจากวีโอซี ในขณะเดียวกนัวี
โอซีก็ต้องการสกดักนัความทะเยอทะยานในการขยายตวัทางทะเลของสยามดงัทีเราได้เห็น
ฮอลนัดาประสบความสําเร็จในการใช้ความเป็นเลิศทางการเดนิเรือบีบบงัคบัให้สมเด็จพระ
นารายณ์มอบสมัปทานการค้าให้ฮอลนัดา และชาติยโุรปอืนๆยงัได้ควบคมุนา่นนําเอเชียซงึ
เป็นการท้าทายภาวะเสรีทางทะเลและการเดินเรือทีมีอยูแ่ตเ่ดมิ นอกจากสยามจะต้อง
อาศยัการยินยอมของฮอลนัดาเพอืแลน่เรือผา่นในบางพืนทีแล้วสยามยงัจําเป็นต้องพงึพา
เรือของบริษัทเพือเชือมตอ่กับโลกภายนอกอยู่บอ่ยครัง 

เนือหาในสาส์นฉบบั วนัที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 แสดงให้เห็นว่าฮอลนัดาตงัใจจะ
ประกาศแก่สยามว่าพืนทีใดบ้างของหมูเ่กาะอินโดนีเซียทีอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือการ
ควบคมุโดยตรงของฮอลนัดา เชน่ มะตารัม ชิเรบน เจอปารา จามบิ ปาเล็มบงัและบนัเต็น 
ราชสํานกัสยามตระหนกัดีว่าในพืนทีดงักล่าวมีเพียงบริษัทวีโอซีเท่านนัทีมีสิทธิพิเศษทาง
การค้าในสินค้าบางประเภท เชน่สิงทอ ฝิน และเครืองเทศ เว้นแตใ่นจามบิซงึเสนาบดีพระ
คลงัได้โต้แย้งว่าอยูใ่นฐานะเมืองประเทศราชของอยธุยาด้วยการยอมสวามิภกัดโิดยสมคัร
ใจอย่างไรก็ตามกรณีของจามบิมีความซบัซ้อนเนืองจากจามบิได้ให้คํามนัสญัญาว่าจะ
ภกัดีตอ่ทงับริษัทวีโอซีและพระเจ้ากรุงสยาม 

เหตกุารณ์อีกสองกรณีทีกล่าวถึงในสาส์นฉบบันีเน้นให้เห็นถึงลกัษณะความขดัแย้งของ
นโยบายทีฮอลนัดามีตอ่สยามซงึถกูระงบัไปเนืองจากอยู่กํากงึระหว่างมาตรการแบง่แยกที
ต้องการกีดกนัการค้าทางทะเลของสยามและการให้ความสนบัสนนุแก่ราชสํานกัสยามใน
ด้านการค้าระหวา่งประเทศ กรณีแรกวีโอซีตอ่ว่าสยามวา่ได้สร้างความเสียหายแก่การค้า
ผ้าในชิเรบนเพราะหนงึในคณะทตูทีสมเดจ็พระนารายณ์ทรงส่งไปได้ขายผ้าในปริมาณมาก
ทงัทีหน้าทีทีได้รับมอบหมายคือการจดัหาม้าจากชวา ราชสํานกัสยามคุ้นเคยกบัการใช้ม้า

                                                   
5 ต้นฉบบัภาษาดตัช์ของสนธิสญัญา 1664 ปรากฏใน Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, 6 

vols., ed. J. E. Heeres and F. W. Stapel (The Hague: MartinusNijhoff, 1907-1955), II pp.280-
5. ฉบบัแปลภาษาองักฤษค.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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เป็นพาหนะหรือในการทําศกึสงครามและในพระราชพิธีตา่งๆ มาอย่างยาวนานแตเ่พงิ
ปรากฏหลกัฐานการซือม้าจากชวาในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ การซือม้าจากชวา
กลายเป็นปัจจยัหนงึทีทําให้ราชสํานกัต้องพงึพาวีโอซีเนืองจากราชสํานกัจําเป็นต้องขอ
ความยินยอมจากฮอลนัดาให้เรือสยามเข้าไปยงัเมืองทา่บนเกาะชวาเพือซือม้าและขนส่ง
กลบัมายงัสยามได้6 

กรณีทีสอง สถานีการค้าของวีโอซีในซีลอน (ปัจจบุนัคือศรีลงักา) ได้จดัเตรียมปัจจยั
และความอนเุคราะห์ทางการเงินแก่ลกูเรือสําเภาหลวงของสมเด็จพระนารายณ์ทีอบัปาง
บริเวณชายฝังซีลอนเมือครังทีเดินทางไปค้าขายในเปอร์เซีย จากเหตกุารณ์นีฮอลนัดาได้
ตอ่ว่าวา่เรือสินค้าสยามทีเดินทางไปยงัเปอร์เซียสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจการค้าของ
บริษัทเชน่เดียวกบักรณีของการจดัซือม้าในชวา ฮอลนัดาขอให้สยามไว้ใจพงึพาบริการของ
พวกเขาในดนิแดนทีอยู่ทางตะวนัตกของพมา่ เชน่ สรัุต เปอร์เซีย เบงกอล มาสลิุปัตตมัและ
มอคคา 

เป็นทีแนช่ดัวา่วีโอซีต้องการจะโคน่ล้มคู่แขง่ทางการค้าในเอเชียรวมถึงสยามเห็นได้จาก
ข้อแนะนําการปฏิบตัิทีเขียนขึนใน ค.ศ. 1685 โดยหวัหน้าสถานีการค้าอาร์เนาต์ ฟา 
(Aarnout Faa) ซงึเผยให้เห็นขอบเขตของการควบคมุทีวีโอซีเชือว่าตนมีเหนือการเดินเรือ
ของสยามในพืนทีนอกเขตตา่งๆ ของหมู่เกาะอินโดนีเซียทีวีโอซีประกาศว่าอยูภ่ายใต้
อํานาจของวีโอซีโดยตรงหรือโดยอ้อม ดงันนัอาร์เนาต์ ฟาจึงสงัให้ผู้ สืบทอดตําแหนง่ออกใบ
ผ่านให้พระเจ้ากรุงสยามสามารถเดนิเรือเข้าไปในภาคเหนือของเกาะลซูอน กมัพชูา โคชิน
จีนกวางตุ้ง ญีปุ่ น ปาหงั ริเยา ยะโฮร์ มะละกา โคโรมนัเดล เบงกอล สรัุตและเปอร์เซีย เรือ
ของสมเดจ็พระนารายณ์ทีเดินทางไปยงัชวาตะวนัตกจะต้องจอดแวะทีปัตตาเวียและไมไ่ด้
รับอนญุาตให้นําสิงทอไปค้าขายทีนนั ทีสําคญัคือบริษัทห้ามไม่ให้สยามส่งเรือไปค้าขาย
กบัไต้หวนัทียึดครองโดยนายพลเจงิเฉิงกงรวมถึงอนิดรากีรีจามบแิละปาเล็มบงัซงึฮอลนัดา
ประกาศว่าตนเป็นคู่ค้าโดยชอบธรรมเพียงหนงึเดียวของรัฐเหล่านีตามสนธิสญัญา7 

เพือตอ่สู้กบัการกีดกนัทีแฝงมากบัการเสนอความช่วยเหลือของฮอลนัดา ออกญาพระ
คลงัได้โต้แย้งให้เห็นถึงสิทธิของสยามทีจะเข้าไปยงัดินแดนเหลา่นีโดยยืนยนัถึงความไร้
ศกัยภาพของฮอลนัดาในการเลือกสรรสินค้าทีเหมาะสมกบัท้องตลาดของสยามเนืองจาก
ความแตกตา่งทางวฒันธรรม ในทางกลบักนัราชสํานกัสยามยงัพยายามจะกีดกนัฮอลนัดา
ไมใ่ห้เข้าไปค้าขายในภาคใต้บริเวณถลาง บางคลี และตะกวั โดยอ้างถึงความกงัวลจาก
การปองร้ายของชาวพืนเมือง ก่อนหน้านีในทศวรรษ 1640 วีโอซีพยายามจะผกูขาดการค้า

                                                   
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 (โดยเฉพาะหน้า 72-
74) 

7 VOC 1407, Memorie van Faa zaliger aan Keijts [Memorandum left by the late Faa to Keijts], 
15 Jan. 1685, fo. 3215 r-v. โคซิงกาหรือเจิงเฉิงกงขบัไลว่ีโอซีออกจากไต้หวนัในปี 1661 
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ดีบกุในคาบสมทุรมลายโูดยการลงนามในสนธิสญัญากบับรรดาผู้ นําชมุชนทีผลิตดีบกุ
หลายแหง่รวมถึงในภเูก็ตและบางคลี การค้าดีบกุในพืนทีเหล่านีมีประวตัศิาสตร์ทีรุนแรง
และฮอลนัดาจําต้องรับมือกบัการท้าทายทีรุนแรงจากหลายฝ่ายนบัตงัแตผู่้ นําท้องถินชาว
มาเลย์ ชาวมวัร์ ชาวจีน ตลอดจนชาวองักฤษและชาวฝรังเศสในตอนปลายรัชสมยัสมเด็จ
พระนารายณ์ ทงัหมดนีล้วนแตต้่องการตอ่ต้านการค้าผกูขาดของฮอลนัดา8 

สาส์นฉบบั วนัที 27 มกราคม ค.ศ. 1683 แสดงให้เห็นความสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนระหว่าง
วีโอซีและราชสํานกัสยามทงัในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์และในช่วงเวลาตอ่มา แม้จะ
เป็นความจริงว่าทงัสองฝ่ายมกัมีความขดัแย้งทางการค้ากนัอยูเ่ป็นระยะแตใ่นบรรดาชาติ
ยโุรปทงัหมด ฮอลนัดาถือเป็นคูค้่าและเป็นมิตรทางการทตูทียงัยืนทีสดุของสยาม แม้ว่า
ฮอลนัดาพยายามจะจํากดัการค้าทางทะเลของสยามเพือประโยชน์ของตนแตฮ่อลนัดาก็มี
คณุปูการยงิตอ่การขยายพรมแดนแหง่การรับรู้โลกภายนอกของสมเด็จพระนารายณ์ 

                                                   
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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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 Gouverneur-
Generaal 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 
 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี27 มกราคม ค.ศ.1683 
สาส์นจากเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานชิุตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี ถึงท่าน
ข้าหลวงใหญ่ กอร์เนลิส ซเปลมนั (Cornelis Speelman) สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่เอเชีย
และผู้บงัคบับญัชาแหง่ปัตตาเวีย  

ทา่นข้าหลวงใหญ่ได้มอบหมาย Nerikpi9  ให้เป็นผู้ นําสาส์นและบรรณาการมามอบแก่
สยาม  ซงึประกอบด้วย  กระดานรองเขียนเนือไม้อบเชย ปืนยาวฝังเลียม 2 กระบอก ปืน
สนัฝังเลียม 2 กระบอก หอก 2 ด้าม ผ้าดามสัก์ปักไหมทองงานฝีมือญีปุ่ น 1 ผืน ดินทอง
และดนิเงิน 4 ชิน กระดาษสําหรับเขียนหรือวาด 1 ลงั ผ้าสกัหลาดเนือดีสีแดง 1 ผืน และผ้า
กํามะหยี 1 ผืน ข้าพเจ้าได้รับมอบบรรณาการเหล่านีตามพิธีการทีเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และมีความยินดียิงทีได้ทราบความตามทีทา่นแจ้งมาในสาส์น ด้วยเข้าใจวา่ทา่นข้าหลวง
ใหญ่ได้ปกครองเมืองและอาณาเขตรอบจากาตราให้มงัคงับริบรูณ์ ตามข้อความทีแจ้ง
วาระการสง่เรือและขบวนเรือมาสูส่ยามระบวุ่าเรือบรรทุกสินค้าจะออกเดินทางล่าช้า
เนืองจากต้องรอคอยสาส์น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเร่งเขียนสาส์นโดยเร็ว เพือเรือและ
ขบวนเรือจะสามารถออกเดินทางได้ตรงเวลา 

ว่าด้วยเรืองเรือทีเดินทางมาถึงในฤดมูรสมุนี ขณะทีเรากําลงัจะตอบสาส์นและ
ปรารถนาวา่เรือจะออกเดินทางไปโดยเร็วทีสดุตามทีทา่นข้าหลวงใหญ่ได้ขอร้องไว้ในสาส์น 
เนืองจากหวัหน้าสถานีการค้าแจ้งว่าเรือเดนิสมทุรจะยงัไมเ่ดินทางสูปั่ตตาเวีย แตจ่ะหยดุ
แวะทีญีปุ่ นก่อน ด้วยเหตนีุ ท่านจงึยงัไมไ่ด้รับสาส์นตอบจากข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี นบัแตนี่
ไปจะไมเ่กิดความล่าช้าเยียงนีอีก สาส์นทกุฉบบัจะส่งไปยงัท่านโดยเร็วทีสดุ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีทีได้ทราบว่าบริษัทได้ช่วยเหลือพระราชโอรสในกษัตริย์แห่ง 
มะตารัมให้ได้ขนึครองราชย์ และสนัติสขุได้หวนคืนสู่ชิเรบนและเจอปาราแล้ว นอกจากนี
บริษัทยงัได้มอบความชว่ยเหลือแก่กษัตริย์แหง่จามบิและกษัตริย์แหง่ปาเล็มบงั ในการนี
บริษัทจําต้องใช้ทองจํานวนมาก จงึได้ทําสญัญากบัรัฐทงัสามเพือปอ้งกนัมิให้พอ่ค้าอืน
นอกไปจากพ่อค้าของบริษัทมาใช้สิทธิพิเศษในการค้าทีนนั และขณะนีบนัเต็นได้อยูภ่ายใต้
อาณตัิของบริษัทแล้ว ย่อมเป็นนิมิตหมายว่าดินแดนแห่งนีจะมงัคงัด้วยผลประโยชน์อนั
งอกงามในภายภาคหน้า  

ว่าด้วยเรืองสําเภาหลวงทีออกเดนิทาง[จากสยาม]สู่ชิเรบน ลําเดียวกนักบัทีจะเดินทาง
ไปปัตตาเวีย ในวนัทีสองของการเดินทางสูช่ิเรบน สําเภาสยามได้ปะทะกบัพวกชวาและถกู
เผาโจมตีเสียหาย แม้จะเป็นสําเภาหลวงในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั หลงัจาก[เหตกุารณ์]นี จะ
เกิดปัญหาในการส่งสําเภาหลวงไปในพืนทีใกล้เคียงเขตปกครองของจากาตรา อย่างไรก็ดี 
ทา่นข้าหลวงใหญ่ยอ่มทราบถงึหนทางในการตอ่รองเจรจาแก้ไข [ปัญหา] นี 

                                                   
9 ไมท่ราบหมายถึงผู้ใด 
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นอกจากนีแล้ว สาส์นยงัได้กลา่วถึงข้าราชบริพารของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ผู้ได้ขอ
อนญุาตจากฮอลนัดาไปซือม้าในชิเรบน แตเ่มือคําขอร้องถกูปฏิเสธ การเดินทางครังแรกจึง
ต้องยกเลิกไป เขาจงึเปลียนจดุหมายไปยงับนัเตน็และปาเล็มบงัแทน จากนนัจงึเดนิทาง
กลบัสูจ่ากาตราอีกครังแล้วขอให้ทา่นข้าหลวงใหญ่มอบใบอนญุาต [เพือค้าขาย] เพือเขา
จะสามารถค้าขายสิงทอในชิเรบนได้ ครันแล้วทา่นข้าหลวงใหญ่จงึมอบใบอนญุาตแก่เขา
ด้วยความกรุณา เขาได้นําสิงทอจํานวนมากไปขายในชิเรบน กระทงัสิงทอของบริษัทใน 
ชิเรบนไมส่ามารถขายได้ บริษัทจึงเสียหายมาก ตอ่มา[บริษัท]จงึไม่มอบใบอนญุาตเช่นนี
อีก  

เมือกะปิตนัเรือผู้ นีได้รับใบผ่านทางจากฮอลนัดาให้สามารถไปซือม้าในชิเรบนได้ เขา
มิได้เดนิทางไปยงัชิเรบนโดยตรง แตก่ลบัเดนิเรือไปทีอืน ซงึนบัเป็นความผิดของเขาโดยแท้ 
และเมือเขากลบัมา [เขา] จะได้รับโทษสําหรับการกระทํานี นบัเป็นความกรุณาจากหวัหน้า
สถานีการค้าทีมอบใบอนญุาตแก่เขาตามครรลองแหง่มิตรภาพและไมตรีทีมีแก่กนั สิงทอที
กะปิตนัเรือผู้นนันําไปด้วยจะถกูขายเพือให้ได้เงินไปซือม้า สิงทอเหลา่นนัมิได้มีจํานวนมาก 
และมีราคาไมเ่กินกว่าเงิน 9 หรือ 10 ชงั เมือครังทีเขาได้รับคําสงัให้ไปซือม้าบนชายฝังชวา 
ฤดมูรสมุยงัไมม่าถึง และมรสมุตะวนัตกยงัมิได้ลว่งไป การสง่เรือเดนิสมุทรออกเดนิทาง
ทา่มกลางมรสมุเชน่นี เป็นเรืองทีเกิดขนึได้ยาก แตก็่อาจเป็นเรืองทีกระทําได้ ฉะนนัเรืองนี
ถือวา่ยตุแิล้ว  

นอกจากนี ทีหวัหน้าสถานีการค้าในชิเรบนกล่าวว่าหากทางเราต้องการซือม้า ควร
จะแจ้งให้ท่านข้าหลวงใหญ่ทราบ จากนนัท่านจะเป็นผู้สงัซือม้าเหลา่นนัให้แก่เรา แม้ว่านี
จะเป็นวิธีการทีดีในการจดัการกบัเรืองนี แตฮ่อลนัดามีวิธีเลือกและรสนิยมตา่งออกไปจาก
ชาวสยาม จงึอาจไมเ่ป็นผลนกัหากฮอลนัดาเป็นผู้จดัซือม้า เพราะสยามจะไมไ่ด้[ม้า]ตาม
ลกัษณะทีต้องการ หวัหน้าสถานีกล่าวว่าจะสง่ข้าราชบริพารไปกบัชาวฮอลนัดาและจะส่ง
[ข้าราชบริพารเหลา่นนั] กลบัมายงัสยามด้วยเรือของฮอลนัดา กระนนัก็ดีชาวฮอลนัดาและ
ชาวสยามใช้ภาษาสือสารทีตา่งกนั อาจทําให้ไมเ่ข้าใจกนัจนพาให้เกิดการทะเลาะโต้เถียง 
อนัจะกระทบให้สมัพนัธภาพของทงัสองฝ่ายแตกหกับาดหมาง 

ว่าด้วยเรืองสําเภาหลวงทีเดินทางไปเปอร์เซียซงึอบัปางในลงักา ข้าหลวงแหง่ลงักาได้
ใช้เงิน 7,200 (silver pieces หรือดอลลาร์สเปน) ไปกับสําเภาลํานี และได้มอบความ
ชว่ยเหลือในเรืองอืน ๆ ด้วย มีข้อตกลงเกียวกบัเงินทีจะจ่ายคืนผ่านหวัหน้าสถานีการค้า[ใน
สยาม] โดยหลงัจากทีสําเภาได้รับการชว่ยเหลือและซอ่มแซมแล้ว จะเดินทางไปยงัโคชินที
ซงึกะปิตนัเรือจะได้รับเชือกและอปุกรณ์การเดินเรือ แต่ทางเรามิอาจรู้ได้แนช่ดัเกียวกบั
คา่ใช้จ่าย อยา่งไรก็ตาม สามารถประเมินได้วา่เป็นจํานวนไม่น้อย เมือเราทราบข้อมลู
เกียวกบัเรืองนีอย่างชดัเจน [ทางเรา]จะชําระเงินทงัหมดคืนแก่หวัหน้าสถานีการค้าใน
อยธุยา และจะตอบแทนฮอลนัดาทีได้เอือเฟือข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัด้วย
มิตรภาพและไมตรีจิตทีมีแก่กนัมาแตแ่รกเริม 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.  
1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683 

 
 

17 

นอกจากนี ทีว่าการส่งสินค้าเช่นนีไปเปอร์เซียได้สร้างความเสียหายแก่การค้าของบริษัท
อย่างยงิ และว่าในภายภาคหน้าเราจงึควรยกเลิกเสีย และทีว่าเมอืเราปรารถนาสิงใดจาก 
สรัุต เปอร์เซีย  เบงกอล  มาสลุิปัตตมั และ มอคคา หรือทีใดก็ตามทีบริษัทสง่เรือไป เราควร
แจ้งแก่หวัหน้าสถานีให้ทราบ ทางสถานีการค้าจะดแูลจดัการธุระเหล่านีตาม  
พระราชประสงค์ในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เพือปอ้งกนัความเสียหายของบริษัทหากสยามจะ
ส่งเรือออกไปเอง ฉะนนัเรือสยามจงึไมจํ่าเป็นต้องทําเรืองขอใบผ่านจากฮอลนัดาเพือเข้าไป
ในนา่นนําเหล่านี 

ตามทีทา่นข้าหลวงใหญ่อ้างถึงวิถีแหง่มิตรภาพระหว่างบ้านเมืองของเรา และเนืองด้วย
เปอร์เซีย และไฮเดอราบดั (กอลกอนดา) มีสมัพนัธภาพทีดีตอ่กนั จงึเห็นชอบในการค้าขาย
ระหว่างกนั ทําให้เราปรารถนาจะเป็นเฉกเช่นรัฐทงัสอง นีเป็นเรืองต้องตรงตามหลกั
มิตรภาพ แตเ่ป็นไปได้ว่าสยามอาจไมไ่ด้รับสินค้าตามลกัษณะทีต้องการ เชน่  ผ้าสกัหลาด
สีแดงคณุภาพดีทีเราได้รับเมือฤดมูรสมุทีแล้ว มีสีไม่ตรงตามทีเราปรารถนา [เรา]จงึส่งกลบั
ไปเหมือนเมือครังก่อน ๆ  จงึได้ทราบความวา่สกัหลาดสีนีเป็นสินค้าทีบริษัทขายไมไ่ด้
เพราะไมเ่ป็นทีต้องการของบรรดาพอ่ค้า ทําให้บริษัทเสียกําไร ในความเป็นจริงเหล่าข้าราช
บริพารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอาจเดินทางไปกบัเรือของฮอลนัดาตามทีเคยได้ตกลงกนัไว้
ในสญัญา แม้ว่า[เหล่าข้าราชบริพาร]จะสามารถเดนิทางไปด้วยเรือของฮอลนัดาและ
รวบรวมสินค้าเพือขนถ่ายไปในเรือของฮอลนัดาได้[ตามข้อตกลงดงักลา่ว] แตใ่นทีสดุ
ฮอลนัดาก็แจ้งว่ามีหีบลงัและสินค้าคณุภาพจํานวนมากอยูแ่ล้วจึงไม่สามารถบรรทกุสินค้า
ของสยามไปในเรือได้ ปัญหาจงึกลบัมาทีจดุเดมิ 

ชาวฮอลนัดาในสยามไมคุ่้นเคยกบัภาษาสยามจงึไมส่ามารถร่วมเดินทางกบัชาวสยาม 
[ไปเปอร์เชีย] เนืองจากอาจเกิดความเข้าใจผิดซงึจะบนัทอนมิตรภาพอนัดีระหว่างทงัสอง
ฝ่าย แม้ว่าเราจะสามารถแจ้งถึงรายละเอียดของสินค้าทีต้องการจากดนิแดนเหล่านนั และ
แม้วา่บริษัทจะสามารถจดัหาและจดัสง่สินค้ามาให้ได้ แตเ่ราไมอ่าจทราบได้วา่สินค้าที
ได้มานีจะคลาดเคลือนไปจากตวัอยา่งหรือไม ่หรืออาจจําต้องถึงขนัส่งคืน สถานการณ์
เชน่นีอาจทําให้เราต้องส่งเรืองกลบัไปกลบัมาไมรู้่จบ สําหรับสินค้าทีจะผลิตได้แตเ่ฉพาะ
ชาวฮอลนัดา อาจมีการสง่เรืองไปฮอลนัดาเพือแจ้งให้ผลิตสินค้าทีนนั การสง่สําเภาหลวง
ไปยงัเปอร์เชียจะไมนํ่าพาทงัผลประโยชน์และความเสียหายแก่เราทงัสองฝ่าย เพราะการ
ส่งเรือลกัษณะดงักล่าวไปทีนนัเป็นเพียงความตงัใจจะรักษาความสมัพนัธ์กบัเปอร์เซียทีได้
สร้างขนึก่อนหน้านี 

ว่าด้วยเรืองข้อตกลงในสนธิสญัญาทีมีผลมาแต่แรกเริมจนปัจจบุนั ซงึเกียวกบัการ
อนญุาตให้ลกูจ้างบริษัทซือหนงักวางและหนงัววั อย่างไรก็ตาม บริษัทไมไ่ด้รับสินค้าเหล่านี
ตามปริมาณทีเคยได้รับ  เนืองจากสําเภาสยามเดินทางไปญีปุ่ นโดยมิได้คํานึงว่าเป็นฤดู
มรสมุหรือไม ่ทําให้ฮอลนัดาไมอ่าจซือหนงักวางได้ในปริมาณทีเพียงพอเชน่ในอดีต เป็น
เหตใุห้เกิดความเสียหายแก่บริษัทอย่างใหญ่หลวง ดงันนั เพือให้มนัใจว่าบริษัทจะไม่เสีย
ผลประโยชน์ใด ๆ ราชสํานกัสยามจะต้องไมอ่นุญาตให้พอ่ค้าอนืซือหนงัสตัว์ได้โดย
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เด็ดขาด และหากว่าพอ่ค้าจากสยามจะซือสินค้าเหลา่นีแล้วสง่ไปยงัญีปุ่ นเพือค้าขาย
แลกเปลียน หรือหากเราจะให้สิทธิในการซือและขายแก่ผู้ ใดก็ตาม พอ่ค้าเหล่านนัต้อง
พร้อมทีจะชําระคา่หนงัสตัว์เทา่กบัราคาทีจะไปขายในญีปุ่ น  

เกียวกบัประเด็นนี สญัญาทีร่างขนึในสมยัของเดอ บิตเตอร์ (De Bitter) ไมไ่ด้มีการ
เปลียนแปลง ในตอนต้นของสญัญาซงึระบวุ่าฮอลนัดาได้รับอนญุาตจากราชสํานกัให้ซือ
หนงักวาง หนงัโคกระบือ และห้ามพ่อค้ารายอืนซือสินค้าเหลา่นี หากวา่สยามจดัหาสินค้า
เหล่านีมาได้ในปริมาณมาก ฮอลนัดาจะได้รับหนงัสตัว์ 10,000 ชินตามราคาต้นทนุ และ
สามารถส่งสินค้านีไปญีปุ่ นด้วยสําเภาหลวงหรือสําเภาอืน ๆ  ตรงกนัข้าม หากสยาม
สามารถจดัหาหนงัสตัว์ได้ในปริมาณไมม่าก ฮอลนัดาจะได้รับหนงัสตัว์ไม่เกิน 7,000 ชิน 
เมือพิจารณาว่าในชว่งเวลาสีปีทีผ่านมา เราไมไ่ด้รับหนงัสตัว์มากไปกวา่นี และได้สง่หนงั
สตัว์ 2,135 ชินไปญีปุ่ นด้วยสําเภาหลวง จงึเทา่กบัว่าเราจดัหาหนงัสตัว์ให้ฮอลนัดาได้น้อย
กว่าทีระบใุนสญัญาเป็นจํานวน 18,725 ชิน  และเมอืเราตระหนกัวา่ฮอลนัดาได้รับหนงั
สตัว์ในปริมาณเพียงน้อยนิด พระคลงัจงึมีคําสงัห้าม มิให้ผู้ใดแยง่หนงัสตัว์มาจากชาว
ฮอลนัดา ซงึในช่วงเวลา 11 ปี ฮอลนัดาสามารถรวบรวมหนงัสตัว์ได้มากถึง 128,725 ชิน  

หากกรณีนีเป็นไปตามการคิดคํานวณ หนงัสตัว์ของฮอลนัดาตามทีระบใุนสญัญาและ
อีกจํานวนหนงึทีส่งไปขายในญีปุ่ นจะสามารถทํากําไรอย่างงามแก่บริษัทได้ถึง 1,059 ชงั 
122 ตําลงึ 1 สลึง ดงันนัผลประโยชน์เดมิจงึได้งอกเงยขนึเนืองจากมีการประกาศห้ามอย่าง
จริงจงัมิให้พอ่ค้าอืนนําหนงัสตัว์ทีเตรียมไว้ให้แตเ่ฉพาะฮอลนัดาสง่ไปญีปุ่ นด้วยสําเภา 
และให้เก็บสินค้าเหลา่นีไว้สําหรับฮอลนัดาเท่านนั และมีเพียงฮอลนัดาเท่านนัทีสามารถ
จดัหาและจดัเก็บสินค้าเหล่านีไว้ในคลงัได้ นีเป็นหลกัฐานทีเพียงพอจะแสดงถึงฉันทาคติ
ของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั แม้อาจเป็นไปได้วา่หวัหน้าสถานีการค้าในสยามมิได้ชีแจงข้อมลู
เหล่านีแก่ท่านข้าหลวงใหญ่อยา่งชดัเจน การจดัหาหนงัสตัว์ได้น้อยลงไมอ่าจตีความได้ว่า
เป็นการทําผิดสญัญา เนืองจากโดยทวัไป เป็นเรืองปกติของการค้าทีปริมาณของการจดัหา
สินค้านนัขนึอยู่กบัจํานวนผู้ ซือและผู้ขาย และแนน่อนวา่ผู้ ทีชําชองย่อมสามารถหาสินค้า
มาได้ในปริมาณทีมากกว่า เนืองจากนบัตงัแตส่มยัของหวัหน้าสถานีการค้า เอน็อค  
โปลฟตุ (Enoch Poolvoet) จนถึงสมยัหวัหน้าสถานีการค้า โยฮนัเนิส (Johannes) หรือ 
ยนัเซนิ (Jansen) ข้าพเจ้าได้อธิบายแก่หวัหน้าสถานีการค้าในอยธุยาอย่างชดัเจนแล้ววา่
คนของท่านมกัจะคาดหวงัผลกําไรของบริษัทสงูเกินกว่าความเป็นจริง  

ยงิกวา่นนั หวัหน้าสถานีการค้าคงได้แจ้งข้อมลูเกียวกบัการซือหนงัสตัว์ผิดกฎหมายของ
พ่อค้าจีนและการส่งหนงัสตัว์เหล่านนัไปยงัญีปุ่ นแล้ว ดงันนัชาห์บนัดาร์ (เจ้าทา่) จงึสงั
ห้ามชาวจีนทงัหมด พร้อมแจ้งหวัหน้าสถานีการค้าเกียวกบัช่วงเวลาของฤดกูาลค้าขาย
หนงัสตัว์ พร้อมแตง่ตงัเจ้าหน้าทีให้มาซือหนงัสตัว์ และแตง่ตงัเจ้าหน้าทีอีกนายหนงึให้จบั
ตามองการขายสินค้าต้องห้าม นอกจากนีหวัหน้าสถานีการค้าจะต้องสงัให้ลกูจ้างมาดแูลมิ
ให้มีการซือหนงัสตัว์อย่างผิดกฎหมาย และนีคือสิงทีเราได้กระทําแล้ว 
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ในสาส์นยงักล่าวด้วยวา่ ฮอลนัดาต้องการไปค้าขายในถลาง บางคลีและตะกวั ดงันนั
ก่อนหน้านีเราจงึได้ชีแจงถึงสถานการณ์ความเป็นไปในดินแดนเหล่านีทีจะทําให้ฮอลนัดา
ไมส่ามารถค้าดีบกุได้อยา่งสงบเสรี เนืองจากพืนทีดงักล่าวปราศจากความสงบเรียบร้อย 
ชาวพืนเมืองในแถบนนัโหดร้ายไมเ่ป็นมิตร ซํายงัเป็นพนัธมิตรคบคิดกับดินแดนอืน พวก
เขาได้แสดงความโหดเหียมแม้กระทงัตอ่เจ้าเมือง นีเป็นเรืองทีบรรดาพอ่ค้าตา่งชาตใินพืนที
นนักล่าวกนัอยูเ่สมอ และแม้ชาวฮอลนัดาจะได้รับอนุญาตให้พํานกัอยูที่นนัเพือทําการค้า 
ก็เป็นไปได้มากวา่จะโดนทรยศหกัหลงัจนทําให้การค้าเสียหาย ผิดไปจากครรลองแหง่
มิตรภาพ จนนําไปสู่ความบาดหมาง ด้วยเหตนีุ ข้าพเจ้าจึงได้แจ้งข้อมลูเหล่านีแก่หวัหน้า
สถานีการค้าในอยธุยา 

เกียวเนืองกบัความชวัร้ายป่าเถือนของชาวถลาง บางคลีและตะกวั ข้าพเจ้าได้แจ้งถึง
พฤตกิรรมอนัชวัช้าของคนเหล่านีแก่หวัหน้าสถานีการค้ามาในสาส์นฉบบัก่อนหน้านีแล้ว 
เพือให้แจ้งทา่นข้าหลวงใหญ่ได้รับทราบตามธรรมเนียมของรัฐทีได้ผกูสมัพนัธ์ไว้แก่กนั เป็น
ธรรมดาทีตา่งฝ่ายจะต้องสนบัสนนุชว่ยเหลือเพอืให้มิตรภาพธํารงไว้ ข้อคิดเห็นและข้อ
วินิจฉัยทีแสดงก็ควรนําไปสู่มิตรภาพ ตลอดจนธุรกิจราชการใด ๆ ก็ควรดําเนินไปโดย
มิตรภาพ เพือมิให้เกิดความขดัแย้งบาดหมางระหว่างกนั ข้าพเจ้าและทา่นข้าหลวงใหญ่มี
ความผกูพนักนัด้วยมิตรภาพนบัแตแ่รกเริมและมิตรภาพนีจะดํารงสืบไป เกียวกบั
สถานการณ์ในถลาง บางคลีและตะกวั ซงึได้ชีแจงไว้ข้างต้นนนั หากข้าพเจ้าไมแ่จ้งแก่
ฮอลนัดา แล้วอนญุาตให้ชาวฮอลนัดาเข้าไปพํานกัทีนนั เหล่าผู้คนอนัตรายอาจทําร้ายชาว
ฮอลนัดาได้ และย่อมกระทบกระเทือนตอ่วิถีแหง่มิตรภาพของเรา ข้าพเจ้าจงึแจ้งเรืองนี
มายงัท่าน เพือเหตรุ้ายจะไมต่กแก่ฮอลนัดา 

ท้ายทีสดุนี ขอแจ้งแก่ทา่นข้าหลวงใหญ่ด้วยวา่ ในเวลานีกษัตริย์แหง่จามบไิด้ส่งบหุงา
มาศมาถวายเป็นบรรณาการ ด้วยประสงค์ให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรับบรรณการนีไว้และ
ผนวกจามบิให้เป็นเมืองประเทศราชของสยาม พร้อมขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
พระราชทานเงินจํานวนทีเห็นสมควรให้หยิบยืม ดงันนั ขอท่านข้าหลวงใหญ่คํานงึถึง
สมัพนัธไมตรีทีมีแก่กนัมาเนินนาน โปรดเห็นชอบในเรืองนี หากมีเหตอุนัใดเกิดขึนแก่
กษัตริย์แหง่จามบิ ขอให้ทา่นข้าหลวงใหญ่ได้มอบความอนเุคราะห์ช่วยเหลือ ด้วยว่าใน
เวลานีจามบไิด้เป็นประเทศราชของสยามแล้ว  

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานดีบกุจากละคอนจํานวน 32 
bahar ให้เป็นของกํานลัแก่ท่านข้าหลวงใหญ่ และข้าพเจ้าขอมอบดีบกุ 7 bahar แก่ท่าน
ข้าหลวงใหญ่มาในโอกาสนีด้วย นอกจากนี ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้มิตรภาพอนัดีระหว่างเรา
ยงัยืนตราบจนวนัแหง่การฟืนคืนชีพ จวบจนสริุยนัจนัทรายงัฉานฉาย และขอทา่นข้าหลวง
ใหญ่โปรดรับสาส์นนีไว้ด้วยไมตรีจิต 

วนัศกุร์ที 22 เดือน 11 ปีจอ 
 

  



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ.  
1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัที 27 มกราคม ค.ศ.1683 และ
สาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 11 พฤษภาคม ค.ศ.1683 

 
 

20 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี11 พฤษภาคม ค.ศ.1683  
ทางเรารู้สกึสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุทีทรงรักษาเอกสิทธิของบริษัทในการส่งออกหนงั
สตัว์ [รวมทงั] ในท้ายทีสดุได้มีคําสงัให้เจ้าทา่ขดัขวางการลกัลอบนําสินค้าออกไปโดย
พ่อค้าจีนและชาวตา่งชาติอืน ๆ โดยได้อนญุาตให้หวัหน้าสถานีการค้าเป็นผู้ดแูลจดัการ
เรืองนี กอปรกบัแตนี่ไป กรมพระคลงัสยามจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้ครอบครองหนงัสตัว์ของ
บริษัท แตห่วัหน้าสถานีการค้าจะเป็นผู้ เก็บรักษาหนงัสตัว์ไว้เพือส่งไปขายในญีปุ่ นโดย
บริษัทจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเอง เนืองจากเจ้าเมืองนางาซากิรับซือหนงัสตัว์เหล่านีใน
ราคาตํา ผิดจากเมือคราวก่อนอย่างมาก อยา่งไรก็ดี พระเจ้ากรุงสยามทรงเข้าพระราช
หฤทยั หวัหน้าสถานีการค้าของเราจึงไมมี่ความผิดเมือพยายามจะหาซือหนงัสตัว์ราคา
สมเหตสุมผลในสยาม 

เรือลําลา่สดุซงึเดนิทางมาจากเนเธอร์แลนด์ ได้นําหมวกขนบีเวอร์10 คณุภาพดีจํานวน 
28 ใบมามอบให้ตามความประสงค์ของท่าน หมวกทกุใบได้เคลือบเงาตามทีระบแุละบรรจุ
ในกล่องทีบดุ้วยตะกวั พร้อมทงัคําสงัให้หวัหน้าสถานีการค้าจดัส่งสิงของเหล่านีเพือจะ
สามารถนําขนึทลูเกล้าฯถวายพระเจ้ากรุงสยามโดยเร็ว ทางเรามนัใจว่าจะเป็นทีพอพระ
ราชหฤทยั 

แม้เราจะแนใ่จวา่พระเจ้ากรุงสยามทรงได้สดบัข่าวเกียวกบัเรือทีอบัปางในแม่นําสรัุต
แล้ว แตเ่ราไมป่รารถนาจะละเลยในการแจ้งหวัหน้าสถานีการค้าประจํากรุงศรีอยธุยา
เกียวกบัเหตกุารณ์นีด้วย เพือทีเขาจะได้กราบทลูพระเจ้ากรุงสยามหรือออกญาพระคลงัได้
เมือถกูไตถ่าม ข้าราชบริพารของพระเจ้ากรุงสยาม (ในสรัุต) ได้ขอเงินจํานวนมากถึง 3,000 
รูปี จากหวัหน้าสถานีการค้าของเราเพอืใช้ตอ่สําเภาลําใหมท่ีนนั หวัหน้าสถานีการค้าไม่
กล้าตดัสินใจด้วยเกรงว่าพระเจ้ากรุงสยามจะทรงไมพ่อพระราชหฤทยั นอกจากนีการตอ่
เรือไมเ่พียงมีคา่ใช้จ่ายจํานวนมากเท่านนั แตย่งัใช้เวลานานด้วย กระนนัก็ดี หวัหน้าสถานี
การค้าได้มอบข้อเสนอเป็นเงิน 15,000 รูปี11  หรือให้พวกเขาออกเดินทางพร้อมกับสินค้า
ของพวกเขาไปโดยเรือของบริษัท  

อย่างไรก็ดี ผู้บงัคบับญัชาประจําโคชินยงัไม่ได้แจ้งแก่ทางเราวา่สําเภาหลวงทีนนัได้รับ
การชว่ยเหลืออยา่งไร ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกนึกไม่
ออกว่าข้าราชบริพารในพระเจ้ากรุงสยามไมไ่ด้รับอนญุาตให้บรรทกุสินค้าในเรือของบริษัท
เนืองจากมีปริมาณมากเกินไป ตรงกนัข้าม ข้าหลวงใหญ่จําได้ดีว่าเมือหลายปีก่อน ข้าราช
บริพารของพระเจ้ากรุงสยามได้ขนสง่สินค้าจากสรัุตจํานวนมากเทา่ทีจะสามารถบรรทุกใน
สําเภาได้มายงัปัตตาเวีย และทางเราไมไ่ด้เรียกร้องเงิน 2,000 รูปีซงึผู้ อํานวยการกําหนดไว้
เป็นคา่ขนส่ง เนืองด้วยความยําเกรงตอ่พระเจ้ากรุงสยาม หลงัจากต้อนรับเหลา่ข้าราช

                                                   
10 หมวกขนบีเวอร์ (Castor hat) เป็นหมวกสดีาํทีทําด้วยขนบเีวอร์ราชสํานกัสยามเริมสงัหมวกแบบ

ยโุรปนบัตงัแตรั่ชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์ไมแ่นช่ดัวา่หมวกเหลา่นีใช้ในโอกาสใดบ้าง 
11 ตวัเลขดเูหมือนจะขดัแย้งกนัแต่ในทนียีดึตามทปีรากฏในเอกสาร 
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บริพารเป็นอย่างดี เราได้สง่ข้าราชบริพารเหล่านนัพร้อมสินค้าจากปัตตาเวียสูส่ยาม และ
ทางเราจะไมส่ะเพร่าตอ่ประเด็นนีอีก   

ว่าด้วยประเด็นเกียวกบักษัตริย์และดนิแดนแห่งจามบ ิในสาส์นถึงพระเจ้ากรุงสยามเมือ
ปีทีแล้ว เราได้แจ้งเกียวกบัสถานการณ์ระหว่างจามบิและบริษัทตามสนธิสญัญาทีร่างขนึ
เมือไม่นานนี กษัตริย์แหง่จามบิเชน่เดียวกบักษัตริย์แหง่ปาเล็มบงั กษัตริย์แห่งมะตารัม12 
และผู้ปกครองแหง่ชเิรบนอนญุาตให้ทางเราค้าขายได้อย่างเสรีในปริมณฑลของพระองค์ 
โดยชาติอืน ๆ จะถกูกีดกนัออกไป และยงัทรงวางพระองค์ไว้ภายใต้อารักขาของบริษัท 
ดงัเชน่ทีหวัหน้าสถานีการค้าแหง่สยามจะได้กราบทลูพระเจ้ากรุงสยามตอ่ไป กษัตริย์แห่ง
จามบมิิอาจวางพระองค์ขนึต่อประมขุองค์อืน ๆ โดยไมแ่จ้งหรือได้รับความยินยอมจาก
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออก ทางเรารู้สกึกริงเกรงที
พระองค์ได้ส่งคณะราชทตูพร้อมบหุงามาศไปเป็นเครืองหมายแหง่การสวามิภกัดิตอ่พระ
เจ้ากรุงสยาม และแน่นอนวา่เพือจะขอหยิบยืมเงินและเพือหวงัราชบรรณาการทีจะได้รับ
ตอบแทนมาพร้อมคณะราชทตูของพระองค์และทตูของสยาม อยา่งไรก็ตาม พระเจ้ากรุง
สยามอาจไม่ทรงเข้าพระราชหฤทยัในเรืองทีได้แจ้งไว้ข้างต้นว่าทางเรามิอาจยอมรับการ
กระทําของกษัตริย์แหง่จามบิทีได้นําความเสียหายมาสู่บริษัทได้ ดงันนัเราจงึไมอ่าจให้การ
รับรองได้ว่าไพร่ฟ้าของจามบินนัเป็นทาสหรือคนในบงัคบัของพระเจ้ากรุงสยาม ด้วยเหตวุา่
ในความเป็นจริง ดนิแดนและอาณาประชาราษฎร์เหล่านนัอยู่ภายใต้อารักขาของบริษัท 
และบริษัทได้เสียค่าใช้จา่ยจํานวนมากไปในการเสริมสร้างพระราชอํานาจแก่กษัตริย์จามบิ
เหนืออาณาเขตของพระองค์และในการฟืนฟูสนัติภาพให้กลบัมาสู่จามบิ ยิงไปกว่านนั
กษัตริย์จามบิและชาวพืนเมืองยงัสร้างหนีสินไว้กับบริษัทเป็นเงินจํานวนมาก นอกจากนี
ไพร่พลของจามบริวมทงัชาวพนืเมืองในปาเล็มบงัก็เป็นข้าสวามิภกัดขิอง กษัตริย์แหง่มะ
ตารัมมาแตเ่มือแรกเริมแล้ว 

ในการนีทางเราขอกราบทลูพระเจ้ากรุงสยามว่า กษัตริย์แหง่มะตารัมได้อยูภ่ายใต้
อารักขาของบริษัทแล้วเชน่กนั เช่นเดียวกบัสถานการณ์ในจามบิ ขอพระองค์ทรงพิเคราะห์
ถึงประเด็นนีด้วย ทางเราเห็นว่าจําเป็นต้องอธิบายโดยละเอียดเพือมิให้เกิดข้อพิพาทจาก
ประเดน็เหล่านี กบฏในบนัเต็นทีตอ่ต้านกษัตริย์ได้ถกูบริษัทปราบปรามด้วยอาวธุให้ยอม
สวามิภกัดิตอ่พระองค์13  ด้วยการอารักขาของบริษัท บนัเต็นจงึกลบัสูส่นัติภาพอีกครัง ขอ
พระผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดให้เป็นดงันีสืบไป  

เพือเป็นบรรณาการตอบแทน ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวนัออกไมล่งัเลทีจะเลือกสรรสิงของหายากเหล่านีมาถวายแดพ่ระเจ้ากรุงสยาม ทางเรา
หวงัว่าจะเป็นทีพอพระราชหฤทยั 

                                                   
12 ผู้ดํารงตาํแหนง่สสุฮุนูนัหรือสลุตา่นแหง่มะตารัมในขณะนนัคืออมงักรัุตที 2 ( Amangkurat II) 

ครองราชย์ค.ศ. 1677-1703 
13 อาบนูสัร์อบัดลุคาลาร์หรือสลุตา่นฮาจิ (Abu Nasr Abdul Kahar or Sultan Haji) ครองราชย์ ค.ศ. 

1682-1687 
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ปืนคาบศลิาปิดทองงามวิจิตร    2 กระบอก ผลิตจากฮอลนัดา

เพือถวายพระเจ้ากรุงสยาม 
ปืนสนัปิดทองงามวิจิตร      2 คู ่  
ดาบโค้งปิดทอง      2 เล่ม 
ดาบตรงปิดทอง     2 เล่ม 
ปืนคาร์ไบน์ปิดทอง      2 กระบอก 
กระจกนําหนกั 1 1/3 ปอนด์ในกรอบปิดทองประดบัลายสลกัดอกไม้ผลไม้ 2 บาน 
ผ้ากํามะหยี       1 ผืน 
ผ้าซาตินประดบัลายลูกไม้ดอกไม้ขาวและทอง   1 ผืน 
กล่องไม้มะเกลือลงเส้นสายและลายเงินอย่างวิจิตร  1 กล่อง 
ผ้าขนแกะสีทองเนือหนาราคาสงู    1 ผืน 
ผ้าบดูาร์ 14สีขาวลายดอกไม้สีทอง   1 ผืน 
ผ้าบดูาร์สีแดงลายดอกไม้หลากสี   1 ผืน 
นกแก้วหวัแดงพนัธุ์ดี      6 ตวั 
นํามนัอบเชย      1 ขวดเล็ก 
นํามนักานพล ู     1 ขวดเล็ก 
นํามนัดอกจนัทน์เทศ       1 ขวดเล็ก 
นํามนัลกูจนัทน์เทศ      1 ขวดเล็ก 
นํามนัเหล่านีมีราคาสงู เป็นประโยชน์สําหรับการรักษาสขุภาพและเสริมกําลงักาย 

  

                                                   
14 บดูาร์ (Boudaar) อาจหมายถงึ Boutidars เป็นผ้าเนือนุม่ประดบัทองอยา่งวจิิตรมีราคาสงู 
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ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง ภาวรรณ เรืองศิลป์ 

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 
(สมเดจ็พระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ.1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัท ี27 มกราคม 
ค.ศ.1683 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัท ี11 พฤษภาคม 
ค.ศ.1683   
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 18. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
เมือสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) สวรรคตในคืน วนัที 11 กรกฎาคม 
ค.ศ.1688 เป็นทีแน่ชดัแล้วว่าพระเพทราชา ขนุนางระดบัสงูของพระองค์ได้ทําการยึด
อํานาจแล้ว “การปฏิวตัพิระราชวงั ค.ศ. 1688” (palace revolution of 1688)1 เป็น
เหตกุารณ์ทีกล่าวถึงกนัมากทีสดุเหตกุารณ์หนงึในประวตัศิาสตร์สยามชว่งต้นสมยัใหม ่ถือ
เป็นจดุเปลียนทีสําคญัยิงของนโยบายด้านการตา่งประเทศของราชสํานกัสยาม ชาว
ฝรังเศสและชาวองักฤษถกูขบัไล่ออกจากดนิแดนสยามหรือไม่ก็ตกอบัอยู่ทา่มกลาง
สภาพแวดล้อมอนัเลวร้ายในเรือนจํา 

ผู้แพ้ในเหตกุารณ์นีคือคอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantine Phaulkon) ทีปรึกษาชาว
กรีกของสมเด็จพระนารายณ์ ซงึถกูสําเร็จโทษในทนัที ฟอลคอนเกิดทีเมืองเซฟาโลเนีย 
(Cephalonia) (ประเทศกรีซในปัจจบุนั) เมือปี 1647 และได้ปฏิบตัิหน้าทีในบริษัทอินเดีย
ตะวนัออกขององักฤษ (ในชือย่อ “อีไอซี” ค.ศ. 1600-1874) ก่อนจะมาปักหลกัในกรุงศรี
อยธุยาตงัแตปี่ 1678 หลงัจากเปลียนมานบัถือศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกเมือปี 
1682 เขาได้คลกุคลีกบัพวกฝรังเศสอย่างใกล้ชิด 

ในปีท้าย ๆ ของรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์ พระเจ้าหลุยส์ที 14 แหง่ฝรังเศส 
(ครองราชย์ ค.ศ. 1643-1715) ได้สง่คณะทตูสองคณะมายงักรุงศรีอยธุยา คณะแรก
เดินทางมาถึงใน ค.ศ.1685 นําโดยเชอวาลีเยร์ เดอ โชมงต์ (Chevalier de Chaumont 
ค.ศ. 1640 -1710) พร้อมด้วยบาทหลวงกีย์ ตาชาร์ด(Père Guy Tachard ค.ศ. 1651-
1712) บาทหลวงคณะเยซูอิตอีกคณะหนงึเดนิทางมาใน ค.ศ. 1687 นําโดยซีมง เดอ ลา ลู
แบร์ (Simon de La Loubère ค.ศ. 1642-1729) นกัการทตูผู้มากประสบการณ์ และโคลด 
เซเบเรต์ ด ูบลูเลย์ (Claude Céberet du Boullay ค.ศ. 1647-1702) ผู้ อํานวยการบริษัท
อินเดียตะวนัออกของฝรังเศส (Compagnie française pour le commerce des Indes 
Orientales ค.ศ. 1664-1794) ในเวลาเดียวกนัพระเจ้าหลยุส์ที 14 ก็ทรงต้อนรับคณะทตู
จากสยามถึงสองคณะทีราชสํานกัของพระองค์ ณ พระราชวงัแวร์ซาย ใน ค.ศ. 1684 และ 
1686 ความสมัพนัธ์ทางการทตูระหว่างสยามและฝรังเศสทีพิเศษแตแ่สนสนันีทําให้คูแ่ข่ง
สําคญัของฝรังเศสโดยเฉพาะฮอลนัดาและองักฤษเกิดความหวาดระแวง 

                                                   
1 หลกัฐานตะวนัตกร่วมสมยัเรียกเหตกุารณ์การเปลยีนแปลงทางการเมืองในตอนปลายรัชสมยัสมเด็จ

พระนารายณ์วา่ “การปฏิวตัิ 1688”(The Revolution of 1688) ในเวลาตอ่มานกัประวตัิศาสตร์เรียก
เหตกุารณ์ดงักลา่ววา่ “การปฏิวตัพิระราชวงั” (palace revolution) ความหมายของคําว่า”ปฏวิตั”ิ ใน
ยคุก่อนสมยัใหมส่อืถงึการเปลยีนผู้ปกครองหรือกลุม่ผู้ปกครองซงึแตกต่างจากความหมายของการ
ปฏิวตัิทางการเมืองสมยัใหมท่สีอืถึงการเปลยีนแปลงระบอบการปกครอง 
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ตามความเห็นของโยฮนัเนิส ไกต์ส (Johannes Keyts) หวัหน้าสถานีการค้าวีโอซีในกรุง
ศรีอยธุยา ทงัฟอลคอนและคณะบาทหลวงฝรังเศสตา่งพยายามแสวงประโยชน์จากพระ
ราชประสงค์ของสมเดจ็พระนารายณ์ในการเป็นทียอมรับจากตา่งชาติ โดยเฉพาะอยา่งยงิ
จากชาติมหาอํานาจแนวหน้าเช่นยโุรป อินเดีย และเปอร์เซีย การสง่คณะทตูไปพร้อมกบั
เครืองราชบรรณาการอนัประกอบด้วยสินค้าหรูหรา เชน่ นาฬิกา งานประติมากรรม เครือง
แก้ว หนงัสือ  

 

ภาพประกอบที 2 วดับรมพทุธาราม สร้างในสมยัสมเด็จพระเพทราชา  

 
กระจกแก้วหลายร้อยชนิสําหรับประดบัตกแตง่พระราชวงัของพระองค์  เป็นหนทางหนงึ

ในการประกาศพระเกียรติคณุของสมเด็จพระนารายณ์ อยา่งไรก็ดี บรรดาขนุนางชนัสงูใน
ราชสํานกัเริมระอาตอ่การทตูทีสินเปลืองของพระองค์ ส่วนฟอลคอนก็ถูกจบัในเหตกุารณ์
ชิงราชสมบตัิและถกูสําเร็จโทษในทีสดุ  

นกัประวตัศิาสตร์ผู้ เชียวชาญเกียวกบัสยามชว่งต้นสมยัใหมที่มีชือเสียงระดบันานาชาติ
หลายคน เชน่ ธีรวตั ณ ปอ้มเพชร ภาวรรณ เรืองศิลป์ เดียร์ก ฟัน แดร์ แครวเซอ (Dirk van 
der Cruysse) และแร็มโก ราเบ็น (Remco Raben) ได้ถกเถียงกนัว่ารัชสมยัของสมเดจ็
พระเพทราชาได้นํามาสูยุ่คโดดเดียวตนเองในนโยบายต่างประเทศของสยามทีเกียวข้องกบั
ชาติตะวนัตกหรือไม ่คําถามทีชดัเจนอีกข้อหนงึคือ สยามจะได้รับประโยชน์ใดจากการตอ่
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อายสุนธิสญัญากบัวีโอซี และคําถามทียากไปกว่านนัคือ “การปฏิวตั ิค.ศ. 1688” ส่งผลตอ่
ความสมัพนัธ์ระหว่างสยามและรัฐสําคญัอืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้บริเวณไหลท่วีป
ซุนดาและทะเลชวาอย่างไร 

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1688 เพียงไมกี่เดือนหลงัสมเดจ็พระนารายณ์สวรรคต  
โยฮนัเนิส ไกต์ส สามารถตอ่อายสุนธิสญัญาปี 1664 ระหว่างวีโอซีและสยามทีมีอายกุวา่
สองทศวรรษ2 ใน วนัที 2 มกราคม เรือเดอ ไฟรไฮต์ (De Vrijheyd) มาถึงปัตตาเวียและแจ้ง
ข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์แก่คณะมนตรีสงูสดุโดยละเอียด ข่าวนีบนัทกึไว้
ในจดหมายเหตรุายวนัของปอ้มปัตตาเวีย3 เพียงหนงึเดือนตอ่มาใน วนัที 12 กมุภาพนัธ์ 
ปัตตาเวียได้ทําพิธีรับสาส์นทางการทตูจากสยาม และคณะทตูจากสยามได้รับการรับรอง
ด้วยขบวนรถม้าพิธีการแหร่อบกรุงปัตตาเวียเพือเฉลิมฉลองการตอ่อายสุนธิสญัญาปี 
16644 

การต่ออายสุนธิสญัญาระหว่างวีโอซีและราชสํานกัสยามย่อมหมายถึงการกลบัสู ่
“ความสมัพนัธ์ระดบัปกติ” อีกครัง สมเดจ็พระเพทราชาทรงตระหนกัดีวา่สนธิสญัญาไมไ่ด้
ครอบคลมุข้อตกลงทางการค้าทงัหมด ในพระราชสาส์นของพระองค์จงึมีการเสนอ
พระราชทานความชว่ยเหลือในเรืองทีไมไ่ด้ระบไุว้ในสนธิสญัญาฉบบัเดิม วีโอซีได้รับ
อนญุาตให้นําเข้าสิงทอจากอินเดียและสามารถดําเนินการค้าได้เสมือนพอ่ค้าท้องถิน อีก
ทงัยงัคงดํารงสถานะพิเศษในฐานะผู้ ได้รับสิทธิส่งออกหนงักวางและดีบกุเป็นรายแรก การ
ดําเนินธุรกิจระหวา่งสมเด็จพระเพทราชาและวีโอซีสามารถเออืประโยชน์ซงึกนัและกนั
ได้มากเพียงใดยงัคงเป็นคําถาม เนืองจากดเูหมือนว่าสยามจะสามารถรักษาเครือข่าย
การค้าสิงทอกบัผู้ผลิตในอินเดียอยา่งเหนียวแนน่เพือหลีกเลียงการพงึพาวีโอซีและบริษัท
การค้าอนื ๆ ทีนิยมผกูขาด อีกทงัสยามยงัคงเข้มงวดกบัคณุภาพและราคาของสินค้าที
ฮอลนัดานําเข้ามา 

สาส์นทีได้รับเมือ วนัที 12 กุมภาพนัธ์ ศกึษาและเก็บความโดยภาวรรณ เรืองศลิป์ ผู้
ระบวุา่เป็นสาส์นฉบบัแรกจากราชสํานกัสมเด็จพระเพทราชาและพระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
เสนาบดีพระคลงัคนใหม ่ซงึเป็นอดีตราชทตูคนแรกในราชสํานกัสมเดจ็พระนารายณ์ทีได้
เดินทางไปฝรังเศสเมือปี 1686-16875 สาส์นฉบบันีชีให้เห็นว่ามีความสืบเนืองอย่างสําคญั
ในนโยบายการตา่งประเทศของราชสํานกัสมเด็จพระเพทราชา เชือได้ว่าผู้ เชียวชาญด้าน
การเมืองยโุรปหลายทา่นยงัคงให้คําปรึกษาแก่ราชสํานกั ผู้ เชียวชาญนโยบายตา่งประเทศ
ของสยามนา่จะมีความรู้เป็นอยา่งดีเกียวกบัวิกฤตการณ์ทีเกิดขนึอย่างตอ่เนืองในยุโรป

                                                   
2 สนธิสญัญาฉบบันีลงนามเมือ วนัท ี14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1689, ด ู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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และยงัคงเฝา้ติดตามเหตกุารณ์อยูเ่ป็นระยะ อยธุยาก็เชน่เดียวกบัอาณาจกัรอืน ๆ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ทีกลายเป็นสว่นหนงึของระเบียบโลกซึงกําลงัเกิดขนึในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที 17 และช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที 18 สงครามฝรังเศส-ฮอลนัดา ค.ศ. 1672-
1679 ซงึเป็นความพยายามของพระเจ้าหลยุส์ที 14 ในการผนวกเนเธอร์แลนด์ทางใต้เข้า
กบัจกัรวรรดิทีกําลงัขยายตวัของพระองค์ สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สถานะของชาตยิุโรปใน
เอเชียผู้ปกครองสยามอาจล่วงรู้ถึงความอ่อนแอของกองทพัฮอลนัดาและอาจเข้าร่วมเป็น
พนัธมิตรกบัชาติยุโรปทีเห็นว่ามีอํานาจมากทีสดุ ในช่วงกลางทศวรรษ 1680 ฝรังเศสได้
สําแดงอานภุาพให้ประจกัษ์แก่สายตาคณะราชทตูสยามในแวร์ซาย โดยแสดงความเป็น
สมบรูณาญาสิทธิในรูปแบบของสริุยกษัตริย์ให้เหล่าอาคนัตกุะชาวเอเชียได้อศัจรรย์ใจ  

เหล่าขนุนางสยามไมไ่ด้คาดการณ์ถึงเหตกุารณ์สําคญัสองเหตกุารณ์ทีกําลงัจะเกิดขนึ
ในยโุรปกล่าวคือ ในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1688 พระเจ้าหลยุส์ที 14 ได้รุกรานแคว้นไรน์
แลนด์-พาลาทิเนท (The Rhineland-Palatinate) และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกนั 
พนัธมิตรของพระองค์คือพระเจ้าเจมส์ที 2 แห่งองักฤษถกูขบัออกจากราชบลัลงัก์  
และวิลเลียมที 3 ผู้ รังเมืองแห่งสาธารณรัฐฮอลนัดา (Stadtholder) ได้ขนึครองราชย์แทน 
เหตกุารณ์ชว่งชิงอํานาจนีกลายมาเป็นทีรู้จกักนัในนามการปฏิวตัิอนัรุ่งโรจน์ (The 
Glorious Revolution) ในช่วงปลายของสงครามเก้าปีทีเกิดขึนตามมา (ค.ศ. 1688-1697) 
ฝรังเศสสญูเสียอํานาจนําทางทะเลแก่ราชนาวีองักฤษทีเพงิฟืนฟูขนึ ผลจากพฒันาการ
เหล่านีทําให้ฮอลนัดาในปัตตาเวียคลายกงัวลเกียวกบัความเป็นไปได้ทีราชนาวีของฝรังเศส
จะเคลือนทพัมายงัช่องแคบซุนดา แตส่งิทีนา่วิตกกวา่คือฮอลนัดาจะต้องปฏิบตัิตอ่คู่
ปรับตวัยงอย่างองักฤษในฐานะพนัธมิตร ทงัทีเพียงห้าปีก่อนหน้านีฮอลนัดาได้ช่วยสลุตา่น
แหง่บนัเตน็ขบัไลอ่งักฤษออกไปจากเมืองท่าพริกไทยทีสําคญัแหง่นนั 

ยทุธศาสตร์อีกประการทีอยู่เบืองหลงัพระราชสาส์นของสมเดจ็พระเพทราชายงัเกียวโยง
กบัสถานะของสยามในความสมัพนัธ์กบับรรดาอาณาจกัรมาเลย์ทางใต้ พระเจ้ากรุงสยาม
ให้ความสําคญัแก่การแสดงอทิธิพลทีมีมาแตด่งัเดมิเหนือดินแดนมาเลย์เชน่ปัตตานีและ 
เคดะห์ (ไทรบรีุ) ซงึขณะนนัเป็นประเทศราชของราชอาณาจกัรอยธุยา นอกจากนีสาส์น
ทางการทตูในสมยัเดียวกนัยงัได้อ้างถึงเขตอิทธิพลของสยามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
บริเวณนี โดยเฉพาะยะโฮร์และจามบิในอาณาจกัรมาเลย์ พระราชสาส์น ของสมเด็จพระ
เพทราชาระบวุา่พระองค์ได้ส่งราชทตูสองคนไปยงัรัฐสลุต่านยะโฮร์-ริเยาซงึขณะนนัอยู่
ภายใต้การปกครองของ มะห์หมดุชาห์ที 2 (Mahmud Shah II ครองราชย์ ค.ศ.1685-
1699) พระราชสาส์นจากราชสํานกัสมเดจ็พระเพทราชาถึงข้าหลวงใหญ่ระบวุา่ “เมืองและ
ดินแดนของยะโฮร์อยูภ่ายใต้อํานาจของสยามเป็นเวลาเนินนานมาแล้ว” ในพระราชสาส์น
ฉบบันีสมเดจ็พระเพทราชาทรงแสดงพระองค์เป็นผู้ไกลเ่กลียระหว่างผู้วา่การวีโอซี ณ  
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มะละกา6และสลุตา่นแห่งยะโฮร์ผู้สง่สาส์นถึงสยามว่าจะถกูโจมตีจากมะละกา ข้อความนี
คล้ายคลึงกบัเนือความในพระราชสาส์นฉบบัหนงึจากราชสํานกัสมเด็จพระนารายณ์ที
ปัตตาเวียได้รับเมือ วนัที 27 มกราคม ค.ศ.1683 ซงึแจ้งแก่ปัตตาเวียว่าผู้ปกครองจามบิ 
คือ ดลูิ สลุตา่น องิาลากา ได้แก่ สลุตา่นอบัดลุ มห์ูยี (Duli Sultan Ingalaga i.e. Sultan 
Abdul Muhyi ครองราชย์ ค.ศ. 1679-1687) ได้ส่งบหุงามาศมายงัสยามเพือขอเป็น
ประเทศราชของพระเจ้ากรุงสยาม (และในขณะเดียวกนัต้องการจะขอยืมเงินจํานวนหนงึ) 
สมเดจ็พระนารายณ์ทรงยอมรับข้อเสนอและแจ้งแก่ปัตตาเวียวา่ขณะนนัจามบไิด้ขึนตอ่
สยามแล้ว7 

การติดตอ่ทางการทตูระหว่างสยามและบรรดาอาณาจกัรมาเลย์นบัว่าเป็นประเด็นที
นา่สนใจทีสดุในสาส์นฉบบันี โลกเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นโลกแห่ง “พหศุนูย์กลาง
ทางการทตู”(“Multiple centres of diplomacy”)8 น่าเสียดายว่าสาส์นทางการทูตซงึ
แลกเปลียนระหว่างรัฐมาเลย์ ชวา และสยามรวมถึงอาณาจกัรอืน ๆ หลงเหลืออยูไ่มม่าก
นกั ทําให้ไม่อาจประเมินความถีและลกัษณะของการติดตอ่เหล่านีได้ หากพิจารณาจาก
โครงการ “สาส์นทางการทตู” ของ www.sejarah-nusantara.anri.go.id อาจดเูหมือนวา่
ปัตตาเวียเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมทางการทตูในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เสมอมา แท้จริง
แล้วแม้จะมีความสําคญัอยา่งยงิ แตปั่ตตาเวียเป็นเพียงศนูย์กลางทางการทูตแหง่หนงึใน
ภมูิภาคเทา่นนั 
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7 ด ูHarta Karun document 18 บทนําโดย ภาวรรณ เรืองศิลป์ 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ. 
1688-1703) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 12 กมุภาพนัธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689   

 
 

 

8 

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 
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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 Gouverneur-
Generaal en de raden van India tot wedergeschenk bij dezen afzenden, tot een teken van 
haar oprechte genegenheid en bereidwilligheid. Te weten: 

 
 1040 stuks gemene gebleekte salempoeris 
 2080 stuks “poelongh gabars” 
 600 stuks Maleise sarassa 
 100 stuks hammans 
 140 stuks chitsen 
 40 stuks goude en silvere allegias 
 11325 lb sandelhout 
 732 lb nagelen 
 600 lb nootmuscaten 
 308 lb foelie 
 640 lb caneel 
 6 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 
 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689  
สาส์นจากเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานชิุตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี  
อภยัพิรียบรากรมภาหถุึงท่านข้าหลวงใหญ่9 ผู้ปกครองกิจการทงัปวงแหง่บริษัทอินเดีย
ตะวนัออกและชาวฮอลนัดาทงัหลายในกรุงปัตตาเวีย 

สาส์นจากทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียพร้อมบรรณาการได้
นําสง่แก่ข้าพเจ้าโดยผู้บงัคบัการเรือวินเชิน (Windjen) และหวัหน้าพ่อค้าปีเตอร์ ฟัน เด็น 
โฮร์น (Pieter van den Hoorn) ตามพิธีการทีเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ทางเราได้อา่นสาส์น
และรับทราบถึงสารัตถะโดยบริบรูณ์ 

ข้าพเจ้ายินดีทีทา่นข้าหลวงใหญ่ยงัธํารงอํานาจในการปกครองอาณาจกัรจากาตราด้วย
ความเข้มแข็ง ข้าพเจ้าหวงัให้เป็นเชน่นีตราบนานเท่านานและขอให้ท่านพรังพร้อมด้วยสิง
พึงปรารถนาทกุประการ 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัผู้ครองราชอาณาจกัรสยามประชวรอย่างหนกัและสวรรคตในเวลา
ตอ่มา ดงันนัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัองค์ปัจจบุนัจงึได้สืบราชสมบตัิตอ่จากพระองค์ อนงึ พระ
ราชโองการของพระองค์มิใช่อืนใดนอกจากพระราชดําริซงึสถิตในนามและสถานะของ
ข้าพเจ้า 

เกียวกบัเรืองความสมัพนัธ์ระหวา่งก็องสตอ็ง [คอนสแตนตนิ ฟอลคอน Constantine 
Phaulkon] กับบรรดาพ่อค้าทงัหลายทีเข้ามาทําการค้าหรืออาศยัในสยาม เขาได้สร้าง
ปัญหาและก่อเรืองเหลวไหลไร้เหตผุลกบับรรดาพอ่ค้า ซํายงักดขี คกุคาม ขม่ขูจ่นไมมี่ผู้ใด
กล้าปริปาก ก็องสตอ็งยงัอ้างสิทธิในสินค้าทงัหมดในคลงัสินค้าของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
และยกัยอกสินค้าไปเป็นจํานวนมากจนเกิดความเสียหาย นอกจากนี ยงัก่อความผิดและ
ละเมิดกฎจารีตประเพณีทียึดถือกนัมายาวนาน ซงึจะไมร่ะบใุนสาส์นนีเนืองจากหลวงอภยั
วารี10 กําลงัจะออกเดินทาง[ไปปัตตาเวีย] เขามีความรู้เป็นอยา่งดีเกียวกบัเหตกุารณ์และ
เรืองราวของบคุคลผู้ นีในชว่งเวลาทีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัสวรรคต หลวงอภยัวารีจะรายงาน
เรืองเหล่านีแก่ท่านข้าหลวงใหญ่วา่ เหตทีุก็องสต็องสามารถก่อเรืองเลวร้ายทงัหมดได้ก็
ด้วยเป็นทีโปรดปรานยิงของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

นอกจากนี เมือครังทีหวัหน้าสถานีการค้าเอน็อค โปลฟุต (Enoch Poolvoet) ดํารง
ตําแหนง่หลวงอภยัวารี และมีหน้าทีดแูลรับผิดชอบกิจการของบริษัทอนัทรงเกียรตใินสยาม 

                                                   
9 ข้าหลวงใหญ่ขณะนนัคือ โยอนัเนิส กมัป์แฮวส์ (Joannes Camphuys) ดาํรงตาํแหนง่ ค.ศ. 1684-

1691 
10 ในข้อความด้านข้างของเอกสารเขียนวา่“เป็นตาํแหนง่พระราชทานให้พอ่ค้าใหญ่ของบริษัทอนัทรง

เกียรติหลงัจากทีได้เข้าเฝา้ฯสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัแล้วและเป็นทีโปรดปรานของพระองค์” หลวงอภยั
วารีเป็นยศและบรรดาศกัดิทพีระราชทานให้หวัหน้าสถานกีารค้าวโีอซีในกรุงศรีอยธุยา ในกรณีนคีอืโย
อนัเนิส ไกต์ส (Joannes Keyts) 
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อบัดร์ู รัสซคั (Abdul Vrerzaaken) บตุรของของชาวมะหง่น [โมกลุ] หรืออาจเป็นชาว 
มะหง่นเองได้รับแตง่ตงัเป็น Feja Felatis11 พร้อมได้รับมอบหมายให้ดแูลพืนทีบางส่วนของ
กรุงศรีอยธุยา ด้วยตําแหนง่นีเขาได้กําหนดให้หวัหน้าสถานีการค้าฮอลนัดาปฏิบตัติาม
ระเบียบและมาตรการเก็บภาษีทีไร้เหตผุลหลายประการและไมอ่นญุาตให้ซือขายตาม
กระบวนการทีควรจะเป็น ในเวลานีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงกําลงัแก้ไขปัญหานี และเมอื
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศโปรดเกล้าฯให้ Feja Felatib พ้นจากหน้าทีเสีย เหล่า
พ่อค้าตา่งชาตแิละชาวฮอลนัดาจงึสามารถดําเนินการค้าในสยามได้โดยสงบเสรี (อยู่เป็น
เวลานาน) อย่างไรก็ดี หลงัจากทีก็องสต็องเข้ารับตําแหน่งพระยาวิชาเยนทร์และทีปรึกษา
ในราชสํานกั เขาได้ก่อความยากลําบากและความไมเ่ป็นธรรมนานปัการแก่บรรดาพ่อค้า
ตา่งชาติรวมทงัชาวฮอลนัดา โดยอ้างว่าทงัหมดนีเป็นไปตามพระราชโองการในสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศเนืองจากทรงโปรดปรานและเมตตาเขายงิกวา่ Feja Felatib ด้วย
ความยําเกรง จงึไมมี่ผู้ ใดกล้าทีจะกราบทลูพระองค์ ทกุคนได้เพียงแตร่อจนหนทางและ
โอกาสทีเหมาะสมดําเนินมาถึง ก็องสต็องย่อมจะได้รับผลอนัสมควร และในเวลานีเอง เมือ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัประชวรอย่างหนกั ก็องสต็องได้สมคบกบัพวกฝรังเศส องักฤษ จีน 
และทหารชนัสงูในกองทพัสยามผู้ซงึถกูลอ่ลวงให้มาเข้ากบัฝ่ายของเขา เมือสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัองค์ปัจจบุนัทรงทราบเรืองดงักล่าวจึงได้จบักมุและสําเร็จโทษก็องสต็องเสีย และ
นีคือเรืองราวทีเกิดขนึกับบคุคลผู้ นี  

อนงึ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯให้แจ้งมา ณ ทีนีว่า ตลอดเวลาทีชาวฮอลนัดา
อาศยัในสยาม พวกเขาไมเ่คยก่อเรืองชวัร้ายหรือคบคิดแผนกบฏตอ่ราชอาณาจกัรหรือ
พยายามก่อความยากลําบากใด ๆ หากแตย่ดึมนัในครรลองแหง่มติรภาพ ปฏิบตัิตามหลกั
เหตผุลและข้อตกลงตลอดมา บดันีจงึเป็นเวลาอนัควรจะตอบแทนไมตรีจิตและเจตนาดี
ของชาวฮอลนัดา ทางเราเห็นวา่ในเวลานีเหมาะสมยิงทีจะกระทําตามความปรารถนานี 
ด้วยปราศจากอปุสรรคขดัขวางเรืองนีอีกตอ่ไป ในขณะนีข้อตกลงทีได้ระบไุว้และสญัญาที
กระทําขนึอยา่งเหมาะสมได้เป็นทียอมรับร่วมกนัโดยมิได้ผิดแผกไปจากความประสงค์
แม้แตน้่อย หากยงัมีสิงใดทีมิได้ระบใุนสญัญาและเป็นความประสงค์ของชาวฮอลนัดา ทาง
เราจะจดัการช่วยเหลือให้บรรลอุยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม นีเป็นความปรารถนาและ
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้า หากชาวฮอลนัดาแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงมิตรภาพและ
สมัพนัธไมตรีอนัจริงใจซือตรง ข้าพเจ้าจะมอบความอนเุคราะห์เกือกลูให้ยิงกว่าทีผ่านมา 
อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ามิได้มีความตงัใจหรือเจตนาหมายให้ภยนัตรายใดตกแก่ชาวฮอลนัดา 
และหากเกิดความเดือดร้อนใด ๆ ขนึกับชาวฮอลนัดาไมว่่า ณ ทีใด ขอเพียงแจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบ ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัมิให้เกิดเรืองเชน่นนัขนึ 

                                                   
11ในข้อความด้านข้างของเอกสารเขียนวา่ “เป็นบรรดาศกัดิสาํหรับขนุนาง”  

หมายถึงอบัดร์ู รัสซคั มาซนัดารนี ชาวเปอร์เซยีผู้ดํารงตาํแหนง่ออกญาพิชติในเวลานนั 
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ยงิไปกว่านนั หากเรือของบริษัทอนัทรงเกียรตอิบัปางลง ณ แหง่หนใดภายในนา่นนํา
ของราชอาณาจกัรสยาม ทางเราจะสรรหาวิถีทางอนัเหมาะสมเพือชว่ยเหลือบริษัทในเรือง
นี กระทงัเสนอความชว่ยเหลือแก่บรรดาพอ่ค้าตา่งชาติทงัหลายทีเข้ามาค้าขายใน
ราชอาณาจกัรสยาม กระนนั พอ่ค้าเหล่านีมิได้สํานกึในพระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั หากผู้ใดมิได้ตะหนกัถึงความปรารถนาดีนี ย่อมไมเ่ตม็ใจจะแสดงความนอบ
น้อม ในทางตรงกนัข้าม หากผู้ ใดพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุด้วยใจบริสทุธิ ย่อมไม่
ลงัเลจะแสดงออกด้วยความจงรักภกัดี อย่างไรก็ดี หากผู้ ใดกระทําการอนัทจุริตมวัหมอง 
เรายอ่มมิอาจรักษามิตรไมตรีทีมีแก่กนัไว้ได้ 

ในระหว่างนี สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัยงัไมมี่พระราชประสงค์จะทําการค้า แตท่รงปรารถนา
จะได้รับผ้า เหล่านีเพือนํามาใช้ในงานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศ 
มีผ้า 20 ชนิด จํานวน 1,032 corgies12 กบัอีก 10 ผืน ซงึจะนํามาใช้ได้ตามประสงค์ หาก
ทา่นข้าหลวงใหญ่ปรารถนาจะมอบอุปการคณุและแสดงไมตรี โปรดจดัเตรียมผ้าเหล่านีไว้
สําหรับพระราชพิธีพระบรมศพ 

อนงึ ทางเราปรารถนาจะได้รับผ้าชนิดอืน ๆ ตามตวัอย่างและรายการด้านลา่งเพือจะ
นํามาแจกจา่ยแก่ผู้จงรักภกัดีและข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัผู้ถวายงานด้วยใจ
บริสทุธิ ประกอบด้วยผ้า 53 ชนิด13 จํานวน 1,616 corgies หากท่านข้าหลวงใหญ่จะ
กรุณาสนองความประสงค์ของข้าพเจ้า ขอให้ส่งผ้าทงัหมดมาในทนัทีเพือจะได้นําไปใช้ใน
งานพระบรมศพ 

นอกจากนี หากบริษัทอนัทรงเกียรติจะส่งเรือหรือขบวนเรือมายงัสยามพร้อมผ้ามีขอบ
เขียนลายตามตวัอยา่ง14 ซงึระบไุว้ด้านล่างนี และหากบริษัทอนัทรงเกียรติปรารถนาจะ
ได้รับสินค้าทีจดัหาได้ในราชอาณาจกัรสยาม ท่านจะต้องมีคําสงัไปยงัเจ้าหน้าทีบนชายฝัง
โคโรมนัเดลให้สงัสิงทอและผ้าดงักล่าว ทงัทีมีขอบและไม่มีขอบเพือนําเข้ามาขายในตลาด
สยาม และหากได้รับผ้าเหลา่นีเมือใด ทางเราจะให้เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัรับเอาไว้โดย
แลกเปลียนกบัสินค้าอืน ๆ ทีชาวฮอลนัดาอาจต้องการ 

หากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงประสงค์สิงใดซงึผลิตในจากาตราหรือดินแดนทีชาว
ฮอลนัดาอาศยัหรือ ณ แหง่หนใดทีเรือของบริษัทเดนิทางไปค้าขาย ทา่นย่อมสามารถสนอง
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ เชน่เดียวกนั หากชาวฮอลนัดาปรารถนาสิงใด

                                                   
12 1 corge หรือ corgie ประกอบด้วยสงิทอ 20 ผืน 
13 ในข้อความด้านข้างของเอกสารเขียนวา่“ตวัอยา่งผ้าทงั 53 ชนิดไม่ปรากฏ มร. ไกต์สระบวุา่ไมไ่ด้รับ

ตวัอยา่งผ้า” 
14 ในข้อความด้านข้างของเอกสารเขียนวา่ “ตวัอย่างผ้าไมป่รากฏ เชน่เดียวกบัรายการภาษามาเลย์ทจีะ

กลา่วถงึต่อไป มร. ไกต์สไมไ่ด้นํามาด้วย แตก่ลบัมีรายการภาษาเปอร์เซียทีระบรุายการผ้าทงัหมด
สําหรับพระเจ้ากรุงสยามและบนัทึกข้อความสามชดุทตีา่งกนัและแยกออกมาจากรายการรวมทรีะบุ
วา่ผ้าประเภทไหนสามารถหาได้ในเขตเบงกอล ชายฝังโคโรมนัเดล และสรัุต” 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ. 
1688-1703) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 12 กมุภาพนัธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689   
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ภายใต้ขณัฑสีมาสยาม ทางเราจะส่งมอบไปโดยมิให้ฮอลนัดาขาดทนุแม้แตน้่อย  และ
ยอ่มจะยงัผลกําไรแก่ฮอลนัดาด้วย 

นอกจากนี บริษัทอนัทรงเกียรติได้สง่เรือออกไปเพือรับสินค้าทีซือไว้ แตเ่รือสามารถ
บรรทกุสินค้าได้เพียงบางส่วน แล้วยงัเหลือสินค้าตกค้าง ด้วยเหตนีุจงึจะส่งเรือมา 2-3 ลํา 
(แทนทีจะสง่มาเพียงลําเดียว) เพือจะสามารถบรรทุกสินค้าทีตกค้างและสินค้าอืน ๆ ให้เตม็
ลํา นีเป็นเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าเชน่กนัและข้าพเจ้าย่อมจกัปฏิบตัดิจุเดียวกนั ดงันนับดันี
หวัหน้ากรมพระคลงัจึงได้ส่งไม้ฝางจํานวน 200 หาบ นํามนั 200 หม้อ ดีบกุ 100 bahar 
ข้าวขดัเปลือกหรือข้าวสารปริมาณเต็ม 20 เกวียนใหญ่ และข้าวเปลือกอีก 40 เกวียน 
พร้อมด้วยทองแดง 100 หาบ ไปกบัเรือของบริษัท ข้าพเจ้าหวงัวา่ชาวฮอลนัดาจะเอือเฟือ
จดัหาผ้าตามรายการของล่ามมาเลย์ หากบริษัทเต็มใจจะจดัเตรียมผ้าดงักล่าวพร้อมผ้า
ชนิดอืน ๆ สําหรับใช้ในงานพระบรมศพแตไ่มส่ามารถหาผ้าดงัทีระบไุด้ในจากาตรา ขอให้
บริษัทช่วยจดัหาผ้ามาจากทีอืนอย่างเต็มกําลงั 

หากสินค้าทีได้ส่งไปยงัปัตตาเวียขายได้ราคาไมเ่หมาะสม ทา่นควรเก็บไว้ในสถานทีทํา
การของบริษัทหรือทีซงึบริษัทเดนิเรือไปค้าขาย เพอืจะสามารถขายสินค้าเหลา่นนัได้ใน
ราคาอนัสมควร ในกรณีนี ฮอลนัดาคงจะชว่ยขายสินค้าเหลา่นนัให้ในราคาทีดีทีสดุ และ
เมือสามารถขายสินค้าเหล่านนัได้ราคาดีแล้ว โปรดจดัซือผ้าตามทีระบไุว้ในรายการภาษา
มาเลย์ 

อนงึ ในสาส์นจากข้าหลวงใหญ่แจ้งว่าหลวงอภยัวารีได้พ้นจากหน้าทีแล้ว และได้ส่งปี
เตอร์ ฟัน เดน็ โฮร์น ให้มาปฏิบตัิหน้าทีแทน หลวงอภยัวารีเป็นผู้ มีความรู้เกียวกบัการ
ปกครองและจารีตของราชอาณาจกัรสยาม ด้วยเขาได้พํานกัอยู่ ณ ทีนีเป็นเวลาพอสมควร
และได้ดแูลธุรกิจการค้าของบริษัทอนัทรงเกียรติ รวมถึงวิธีดําเนินกิจการระหว่างดนิแดนทงั
สอง (สยามและปัตตาเวีย) เนืองจากเขาประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีในทกุเรือง สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบรรดาศกัดแิละเชียนหมากทองคํา
ให้ และนบัแตปี่เตอร์ ฟัน เด็น โฮร์น เข้ามาปฏิบตัหิน้าทีแทน หลวงอภยัวารีได้แนะนําเรือง
ทีพึงปฏิบตัใินราชอาณาจกัรนี และยงัชีแนะเกียวกบัประเภทของสินค้าทีควรส่งมาค้าขาย
ในสยาม รวมถึงเรืองอืน ๆ ทีพึงทราบ และหากในเวลานีปีเตอร์ ฟัน เด็น โฮร์น เผชิญความ
เดือดร้อนหรือความยากลําบากใด ๆ ข้าพเจ้าจะไมล่ะทิงเขาแล้วเพิกเฉยรอคอยให้เรืองพ้น
ไป หลวงอภยัวารีย่อมตระหนกัดีในความอนเุคราะห์ทีข้าพเจ้าได้มอบแก่บริษัทอนัทรง
เกียรติ และยอ่มจะแจ้งเรืองนีแก่ท่านข้าหลวงใหญ่อยา่งชดัเจนดจุกัน 

นอกจากนี ในสาส์นของทา่นข้าหลวงใหญ่ยงัระบดุ้วยว่า เมอืครังทีหลวงจฬุา15 เดินทาง
ออกจากทีนนั ได้กล่าววาจาและประพฤติตวัชวนให้เคลือบแคลง ทําให้ไมอ่าจเข้าใจได้ แต่

                                                   
15 ในข้อความด้านข้างของสาส์นเขียนวา่ “เป็นชือของราชทตูสยามทมีาเยือนปัตตาเวียก่อนหน้านีพร้อม

กบั มร. ไกต์ส” 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ. 
1688-1703) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 12 กมุภาพนัธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689   

 
 

 

19 

เมือได้รับสาส์นจากหลวงอภยัวารี เรืองนีจงึเป็นทีกระจา่ง และแสดงให้เห็นวา่สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วัทรงมีพระมหากรุณาธิคณุยิงแก่บริษัท16 

กระนนั ในสาส์นถงึบริษัทได้ระบวุ่า หากผู้ ใดก่อความวุน่วายหรือกระทําการให้เป็นที
เข้าใจผิด สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะทรงมีพระราชวินิจฉัยเกียวกบัเรืองดงักล่าวและมีรับสงัวา่
จะไมฟั่งความอยา่งฉาบฉวยแตจ่ะทรงพิจาณาให้ถ้วนถี 

นอกจากนียงัระบุด้วยวา่ นบัแตแ่รกเริมจวบจนปัจจบุนั กษัตริย์แหง่ยะโฮร์และผู้ว่าการ
มะละกา [ของวีโอซี] ได้เจริญสมัพนัธไมตรีแก่กนัอยูเ่สมอ ยิงกว่านนั ชาวจีนผู้หนงึได้เดิน
ทางผ่านมะละกามายงัปัตตาเวีย และรายงานว่ามีเรือทีบรรทกุไพร่พลของปาดกูา ราจา 
(Paduka Raja) จํานวน 47 ลํา มาชมุนมุกนัอยู่บริเวณรอบ Pulau Pandzjang และได้รับ
แจ้งว่าปาดกูา ราจาต้องการจะประกาศสงครามกบักษัตริย์ เป็นจารีตของราชอาณาจกัร
สยาม เมือมีผู้ใดโจษจนัหรือเผยแพร่ข่าวลืออนัเป็นเท็จ ทางเรามิได้เร่งจดัการในทนัที แตจ่ะ
พิจารณาสืบหาวา่ความเป็นจริงเท็จประการใด แล้วจงึดําเนินการตดัสินกําหนดบทลงโทษ
ตามกฎเกณฑ์ทีวางไว้ เชน่นีเป็นวิถีทียดึถือปฏิบตัิกนัในราชอาณาจกัรสยาม ท่านข้าหลวง
ใหญ่จงึควรรายงานแก่สยาม โดยเฉพาะหากเรืองดงักล่าวเป็นจริง ความจริงทีถกูต้องและ
เทียงตรงย่อมเป็นสิงชว่ยจรรโลงมิตรภาพให้ยงัยืน ดงันนัหากมีผู้ใดแจ้งท่านข้าหลวงใหญ่
เกียวกบัเรืองทีอาจนําไปสูค่วามบาดหมางหรือความเข้าใจผิด ขอโปรดอยา่ดว่นฟังความ  
ควรพินิจพิเคราะห์ให้ถีถ้วน เพือมิตรภาพของเราจะยาวนานมนัคง และนีคือเรืองราวที
เกิดขนึ 

นอกจากนี เมือขนุ Sorserit และหมืน rat Pitsji ซงึเดนิทางไปยงัเมืองริเยา กลบัมาถึง
สยามในเดือน 9 ได้รายงานว่าปาดกูา ราจาและบตุร คือ เตอมงักงุ และ ศรี บิดสิจิ ราจา 
แพร่ข่าวลือว่าชาวฮอลนัดาในมะละกากําลงัวางแผนโจมตีและทําร้ายผู้คนในยะโฮร์ ในการ
นี ปาดกูา ราจา เตอมงักงุ และ ศรี บิดสิจิ ราจาได้ระดมชาวเลย์ (Sakis) จํานวน 400 คน 
พร้อมด้วยเรือใหญ่น้อยติดสรรพาวธุพรังพร้อมจํานวน 29 ลํา ตงัใจจะเคลือนกําลงัไปโจมตี
กษัตริย์ยะโฮร์และลกัพาพระองค์ไปยงัตรังกานแูละเมือพวกเขาเดินเรือออกทะเลหลวง ก็
หมายจะสงัหารเบนิดาฮารากบัเหล่าเสนาบดีของอาณาจกัรยะโฮร์แลเมือกระทําการสําเร็จ
แล้วจะลกัพาตวักษัตริย์แหง่ยะโฮร์ไปยงัจมับา แตพ่วกชาวเลย์ไมเ่ห็นด้วยกบัแผนการของ
ปาดกูา ราจาจึงคดัค้าน เมือเบินดาฮารา และปาดกูา ราจาทราบเรืองดงักล่าวเบินดาฮารา 
ได้ขบัไล่พวกชาวเลย์ไปโดยส่งเรือรบ 5 ลํา ไลต่ิดตามพวกเขา ฝ่ายปาดกูา ราจาให้รู้สึกขุน่
เคืองขนุนางผู้ นียงิ จงึเกิดการวิวาทกัน แตกํ่าลงัพลของเบินดาฮาราสามารถจบักมุปาดกูา 
ราจาพร้อมบุตร ศรี บิดสิจิ ราจา แตบุ่ตรอีก 4 คนได้แก่ คนแรกคือลกัษมาณา 
(Laksmana) คนทีสองคือเตอมงักงุ (Temanggung) คนทีสามคือศรี นราธิ ราชา  (Sri 

                                                   
16 ในข้อความด้านข้างของสาส์นเขียนวา่ “ดเูหมือนวา่พระเจ้ากรุงสยามกําลงัพยายามสอืให้เขาเข้าใจวา่

พระมหากรุณาธิคณุเป็นพิเศษนีเพอืแลกกบัการทีทา่นข้าหลวงใหญ่จะกรุณาอนมุตัใิห้ชาวสยาม
เดินเรือไปยงัชวา ยงัไมเ่ป็นประเด็น ณ จดุน ี
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Nara du Raja) และคนทีสีคือ ปาราดารา เมินเตอรี (Paradara Menteri) หลบหนีไปยงั
ปัตตานี  

ครันแล้ว กษัตริย์แหง่ยะโฮร์พร้อมด้วยเบินดาฮารา และขนุนางชนัสงูแหง่อาณาจกัรได้
กลบัมายงัยะโฮร์อีกครังและได้พํานกัอยู ่ณ ทีนนั และ ดินแดนยะโฮร์ได้เป็นประเทศราช
ของราชอาณาจกัรสยามนบัแตอ่ดีต ดงัทีหลวงจฬุาได้อธิบายให้ทา่นข้าหลวงใหญ่ได้
ประจกัษ์เมือครังทีเขาพํานกั ณ กรุงปัตตาเวีย กษัตริย์แหง่ยะโฮร์จงึส่งพระราชสาส์นมา
ถวายสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัด้วยความภกัดี กราบทลูวา่ชาวฮอลนัดาในมะละกากําลงั
วางแผนโจมตียะโฮร์ อยา่งไรก็ดี ท่านข้าหลวงใหญ่ได้สงัห้ามมิให้รัฐบาลของมะละกาทํา
อนัตรายแก่ยะโฮร์ โดยห้ามมิให้ปฏิบตัิตอ่ยะโฮร์ในฐานะบริวารและห้ามรุกรานโจมตี
เชน่เดียวกนั ในสาส์นถึง[กษัตริย์] ยะโฮร์ ข้าพเจ้าได้สงัห้าม มิให้ก่อสงครามหรือรุกราน 
มะละกาดงันนัในเวลานีเมือผู้ทีอาศยัในยะโฮร์ได้ละเว้นการกระทํามิชอบตอ่มะละกา ทาง
มะละกายอ่มไมจู่โ่จมกลํากรายยะโฮร์เช่นกนั หากฝ่ายยะโฮร์ล่วงลําละเมิดมะละกาเมือใด 
ขอให้ชาวฮอลนัดาโปรดสง่สาส์นแจ้งมายงัหวัหน้าสถานีการค้าในสยาม เมือนนัสยามจะ
ได้สงัให้กษัตริย์แหง่ยะโฮร์มาแสดงตนในสยามเพือเรืองราวทีเป็นไประหวา่งทงัสองฝ่ายจะ
ได้กระจา่งชดัเจน 

นอกจากนี [ในสาส์น] บริษัทได้แจ้งว่า ชาวสยามจํานวน 11 คนทีส่งไปยงัทีนนั 
[ปัตตาเวีย] เพือเรียนรู้ฝึกฝนงานชา่งฝีมือบางประเภทมีความประพฤตไิมเ่หมาะสม ซํายงั
มวัเมาสรุาและการพนนั แตบ่ริษัทอนัทรงเกียรตมิไิด้เข้ามาก้าวก่ายจดัการเรืองนี กลบั
ปฏิบตัิตอ่คนเหล่านนัดจุเดียวกบัคนของบริษัทเอง โดยสงัให้แตล่ะคนฝึกฝนงานช่างให้
เชียวชาญบริบรูณ์ นบัเป็นพยานอนัแจม่แจ้งทีแสดงถึงความจริงใจในมิตรภาพทีมีแก่กนั 
อนงึ เมือคนเหลา่นีรําเรียนสําเร็จจนชําชอง ขอให้ท่านส่งพวกเขากลบัมายงัสยามโดยเร็ว
ทีสดุ 

บริษัทอนัทรงเกียรติยงัได้รายงานเกียวกบัข้าราชบริพารในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทีส่งไป
ยงัโปรตเุกส เรือทีเขาโดยสารไปนนัได้อบัปางลงบริเวณใกล้กบัแหลม[กู๊ดโฮป] แตเ่รือของ
บริษัทได้นําเขากลบัไปยงัจากาตราและสง่กลบัมายงัสยาม  

ยงิกวา่นนั ข้าราชบริพารในสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทีส่งไปยงัฝรังเศสพร้อมด้วยช้างและ
แรด ได้เสียชีวิต 2 นาย อีกนายหนงึได้กลบัมายงัปัตตาเวียและถกูส่งกลบัมายงัสยาม เรือง
นา่พอใจนีล้วนนําพาให้เกิดความเข้าใจอนัดีตอ่กนั 

นอกจากนี สําหรับเรือบรรทกุข้าวซงึนําสินค้าไปขายเพือซือม้าในจากาตรา ท่าน
ข้าหลวงใหญ่ได้จดัเตรียมเงินตราให้มากเทา่ทีต้องการ ย่อมเป็นสญัญาณว่าท่านปรารถนา
ให้มิตรภาพระหว่างเราแน่นแฟ้นยงิขนึ 

นอกจากนี เหล่าข้าราชบริพารทีได้เดนิทางไปยงัชายฝังตะวนัออกของชวาเพือซือม้า ยงั
มิได้เดนิทางกลบัมา และหากพวกเขาจะกลบัมายงัจากาตราก่อนฤดมูรสมุ จกัต้องรออยู ่
ณ ทีนี [ปัตตาเวีย] จนกระทงัมรสมุเริมขนึ เมือนนัพวกเขาจะโดยสารเรือของบริษัทมายงั
สยาม และเรืองเกียวกบั [เงิน] ทีทา่นให้เหล่าข้าราชบริพารหยิบยืมเพือจดัซือม้า เจ้าหน้าที
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ในกรมพระคลงัได้รับคําสงัให้ชดเชยเงินจํานวนดงักล่าวแก่หลวงอภยัวารีและปีเตอร์ ฟัน 
เด็น โฮร์น ตามรายการบญัชีของทา่นข้าหลวงใหญ่ซงึอยู่กบัหลวงอภยัวารี 

นอกจากนี ในสาส์นของทา่นข้าหลวงใหญ่ได้แจ้งว่าผู้คนมิได้มีความเข้าใจเกียวกบั
โอสถสมนุไพรทงั 64 ชนิดอย่างถ่องแท้ เนืองจากสมนุไพรเหล่านีมีชือเรียกเป็นภาษา
พราหมณ์ ทางเราได้สอบถามพวกพราหมณ์เกียวกบัสมุนไพรจงึได้ความว่าโอสถใน
รายการเหลา่นีสามารถหาได้ในเบงกอลและสรัุต และได้ให้บนัทึกไว้ในบญัชีรายการอีกครัง
เป็นภาษาพราหมณ์ หากบริษัทจะกรุณา โปรดสงัให้เจ้าหน้าทีทีอาศยัในสรัุตและเบงกอล 
มอบรายการนีแก่คนปรุงยา ขอให้พวกเขาช่วยอา่นชือโอสถเหล่านนั และหากสามารถซือ
ได้ทีนนั โปรดจดัส่งโอสถเหล่านนัมายงัสยามด้วย 

สินค้าของเรือหลวงซงึเทียบท่าอยูใ่นสรัุตและได้อบัปางลงได้กู้ คืนและสง่มายงัสยาม
แล้ว ได้แก่ ปืนใหญ่ 30 กระบอก ปืนคาบศิลา 50 กระบอก กระสนุปืนใหญ่ 806 ลกู 
กระสนุปืนคาบศิลา 5,000 ลกู คนัธน ู39 คนั ลกูศร 364 ดอก ดินปืนทีเสียหาย 2 หาบ 3 
สลึง นอกจากนียงัได้กู้ รอกและระโยงเรือเพือส่งคืนแก่สยามแล้ว ท่านข้าหลวงใหญ่ได้แจ้ง
ว่าตงัใจจะสอบถามนายท้ายเรืออาลี (Ali) ผู้ประจําการบนเรือทีถูกทิงไว้เกียวกบัเหตกุารณ์
และความเสียหายทีเกิดขึน แตเ่ขากําลงัไมส่บายอยู่จงึยงัมิได้สอบสวนเรืองนีให้ชดัเจนเพือ
แจ้งแก่สยาม หากเขายงัไม่หายจากอาการป่วย วิจารณญาณของทา่นข้าหลวงใหญ่นบัวา่
ชอบแล้ว เมือนายท้ายเรืออาลีคอ่ยยงัชวัแล้ว ทางเราปรารถนาให้มีการไตถ่ามเขาและขอ
คําแนะนําถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการนําเรือกลบัสูส่ยามรวมถึงการส่งอาลีกลบัมา
ยงัสยามพร้อมของบรรทุกในเรือเพือจะสามารถรายงานเรืองดงักล่าวด้วยตนเอง 

นอกจากนี ท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อนิเดียได้กรุณาสง่รถม้า
พร้อมม้าจํานวน 6 ตวั และสินค้าหลากชนิดมามอบเป็นบรรณาการ ซงึในเวลานีได้สง่มาถึง
ข้าพเจ้าทงัหมดแล้ว อย่างไรก็ดี นีเป็นอบุายของก็องสต็องทีต้องการสงัสินค้าเหล่านีเพือ
สนองความประสงค์ของตนและจดัการเรืองทงัหมดด้วยตนเอง ครังนนั ท่านข้าหลวงใหญ่
จงึเข้าใจวา่รถม้าจะเป็นทีพอพระราชหฤทยัในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัยงิ จงึปรารถนาจะ
ถวายแดพ่ระองค์ เมือข้าพเจ้าได้รับบรรณาการทงัหมดอนัแสดงถึงความเคารพ และนําขนึ
ทลูเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั พระองค์มีรับสงัให้เจ้าหน้าทีระดบัสงูในกรมพระคลงั
มอบไม้ฝางปริมาณ 1,650 หาบเป็นสิงตอบแทน อย่างไรก็ดี รถม้าไมมี่ประโยชน์และไม่
สามารถใช้งานได้จริงในสยาม ข้าพเจ้าจงึสงัให้มอบรถม้าดงักล่าวคืนแก่ทา่นข้าหลวงใหญ่ 
นอกจากรถม้าแล้ว ข้าพเจ้าได้รับบญัชาให้มอบดีบกุจากละคอนจํานวน 57 bahar เป็นการ
ตอบแทน และข้าพเจ้าขอมอบดีบกุอีก 15 bahar แก่ท่านด้วย เป็นความปรารถนาและ
ความประสงค์ของข้าพเจ้าทีจะธํารงมิตรภาพทีมีแก่กนัให้ยงัยืนตลอดทกุวนัคืน ตราบสริุยนั
จนัทรายงัฉายฉาน หวงัว่าทา่นข้าหลวงใหญ่จะเพียรยึดมนัในครรลองนีดจุเดียวกนั 
เขียนเมอืวนัองัคาร เดือน Safar ในปี 2232 ตามปฏิทินสยาม  
 
 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ. 
1688-1703) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 12 กมุภาพนัธ์
ค.ศ. 1689 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689   

 
 

 

22 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ากรุง
สยาม (สมเดจ็พระเพทราชา ครองราชย์ 1688-1703) วนัที 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1689 

ข้าหลวงใหญ่ โยอนัเนิส กมัป์แฮว์ส (Joannes Camphuys) และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แหง่อินเดียตะวนัออกผู้ พํานกัประจําปอ้มปัตตาเวียถวายสาส์นฉบบันีแดพ่ระเจ้ากรุงสยาม
ผู้ทรงครองแผ่นดนิด้วยปรีชาญาณอนัสขุมุ ผู้ทรงธํารงสนัติสขุและไมตรีกบักษัตริย์แลเจ้าผู้
ครองนครทงัผอง จนเป็นทียกยอ่งไปทวัสารทิศ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอํานวยให้พระองค์มี
พระชนม์ชีพยืนยาว ครองราชสมบตัิด้วยความไพบลูย์รุ่งเรือง และมีชยัเหนืออริราชศตัรูทงั
ปวง  

พระราชสาส์นพร้อมด้วยของขวญัจากพระเจ้ากรุงสยามทีอญัเชิญมามอบแก่ข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกโดยโยฮนัเนิส ไกต์ส (หวัหน้าสถานีผู้
กําลงัจะพ้นหน้าที) ซงึเดนิทางมาโดยเรือแฮ็นดริก เมาริตส์ (Hendrik Maurits) ได้รับไว้ ณ 
กรุงปัตตาเวีย ด้วยความสกัการะเทิดทนู ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกได้อา่นสาส์นด้วยความปลืมปีตด้ิวยพระเป็นเจ้าทรงกรุณารับพระเจ้ากรุง
สยามองค์ก่อนไว้ และพระเจ้ากรุงสยามองค์ปัจจบุนัได้สืบราชบลัลงัก์ตามพระประสงค์
แหง่พระผู้ เป็นเจ้า ถือเป็นบุญวาสนายงิของราชอาณาจกัรสยามอนัยงิใหญ่และกษัตริย์ผู้
ทรงประเสริฐ (ผู้ทรงอภิบาลราชอาณาจกัรมาอย่างยาวนาน หากแตต้่องประสบเคราะห์
กรรมจากฟอลคอนและพรรคพวก) ด้วยประการทงัปวง 

(ยอ่ความ: ข้าหลวงใหญ่ได้แสดงความยินดีในพระราชอธัยาศยัแหง่สมเด็จพระเพท
ราชา และปรารถนาให้พระองค์ยดึมนัในสนธิสญัญากับบริษัทซงึรือฟืนขนึมาใหมนี่) 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกรู้สึกเสียใจด้วยเวลานีไม่
อาจจดัหาภษูาแพรพรรณมาให้ได้ตามบญัชาของทา่น เนืองจากสภาวการณ์เลวร้ายใน
ชายฝังโคโรมนัเดล ทีซงึการค้าของบริษัทได้นิงชะงกัมาราวสามถึงสีปี สงคราม ทพุภิกขภยั
และความสญูเสียทําให้เราแทบไมไ่ด้รับสิงทอจากทีนนัเลย คลงัสินค้าของเราเกือบว่าง
เปลา่ ทางเราขาดแคลนสินค้าทีทา่นปรารถนาซงึเคยมีอยู่ก่อนหน้านี จงึสามารถส่งสินค้า
มาถวายพระเจ้ากรุงสยามได้ในจํานวนเพียงน้อยนิด อยา่งไรก็ดี ทางเราจะพยายามส่ง
สินค้าทียงัตกหล่นมาให้ท่านโดยเร็วทีสดุเพือให้เป็นทีพอพระราชหฤทยั ทงัยงัได้ส่งบญัชี
สินค้าทีท่านต้องการให้แก่สถานีการค้ารอบนอกเพือให้จดัหาสินค้ามาให้ เชน่เดียวกนักบั
บญัชีคําสงัซือโอสถทงั 64 รายการ สินค้าทีพระเจ้ากรุงสยามส่งมาได้ขนึเงินจากทางนี
เรียบร้อยแล้ว หวัหน้าสถานีการค้า ปีเตอร์ ฟัน เดน็ โฮร์น จะจดัเตรียมบญัชีรายการสินค้า
โดยละเอียดแก่นายเหรัญญิก 

พ่อค้าม้าของพระเจ้ากรุงสยามยงัเดนิทางอยูบ่นเรือพรินซ์แลนด์ (Princeland) ทางเรา
ได้จดัหาทีพกัและเงินทีจําเป็นให้ พวกเขาได้ซือม้าจํานวน 23 ตวั และในระหวา่งนี ทางเรา
จะดแูลให้นกัเรียนชาวสยามได้เรียนรู้งานของพวกเขา 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเพทราชาครองราชย์ ค.ศ. 
1688-1703) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 12 กมุภาพนัธ์
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ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแจ้งว่าได้รับของ
พระราชทานจากพระเจ้ากรุงสยามและรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุยิง พวกเขาถือ
เป็นเครืองหมายแสดงถึงพระเกียรติคณุ พระกรุณาธิคณุและนําพระทยับริสทุธิของพระองค์
และปรารถนาวา่พระองค์จะทรงพอพระราชหฤทยัในบรรณาการทีข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้ส่งมาถวายเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความจริงใจ
และความปรารถนาจะอนเุคราะห์เกือกลู 

 
  ผ้า ‘selampuri’17 ฟอกสีคณุภาพธรรมดา  1,040 ผืน  
  ผ้า ‘pulong gabar’    2,080 ผืน  
  ผ้า ‘serasah’18 มลาย ู   600 ผืน 
  ผ้า ‘hamman’    100 ผืน 
  ผ้าชินทซ์19    140  ผืน  
  ผ้า ‘allegia’20 ทองและเงิน  40 ผืน 
  ไม้จนัทน์    11,325 ปอนด์ 
  กานพล ู    732  ปอนด์ 
  ลกูจนัทน์เทศ      600  ปอนด์  
  ดอกจนัทน์เทศ     308 ปอนด์ 
  อบเชย      640 ชิน 
  รูปปันหินอ่อน     6  รูป 
 
ณ ปอ้มปัตตาเวีย เกาะชวาอนัยงิใหญ่ในอาณาจกัรจากาตรา 
4 พฤษภาคม ค.ศ.1689 ลงนามโดยโยอนัเนิส กมัป์แฮว์ส 

  

                                                   
17 Selampuri หรือ “salampores”ผ้าฝา้ยคณุภาพปานกลางจากอนิเดียภาคใต้และชายฝังโคโรมนัเดล 
18 Serasah หรือ “sarassa” ผ้าชินทซ์จากชายฝังโคโรมนัเดล 
19 ชินทซ์ เป็นผ้าฝา้ยพมิพ์ลายหรือวาดลาย ผลติในอินเดีย 
20 Allegia หรือ “allejas”ผ้าฝา้ยคณุภาพปานกลางเป็นลายทางหรือลายตารางจากอินเดยีภาคใต้และ

ชายฝังโคโรมนัเดล 
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ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 19. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 
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Collection Rijkmuseum, Amsterdam. Available online: 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  

 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2504, fols 127-139, 291-295 
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บทนํา 
 

ธีรวตั ณ ปอ้มเพชร 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าเสือ) ถึง
ข้าหลวงใหญ่ วิลเลิม ฟัน เอาต์โฮร์น (Willem Van Outhoorn) และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แหง่อินเดียตะวนัออกปี 1730 เขียนขนึเพียงไมน่านหลงัจากสมเด็จพระเจ้าเสือขึน
ครองราชย์ ในสาส์นฉบบันีเสนาบดีพระคลงัยงัได้กล่าวถึงการจดังานพระบรมศพของ
สมเดจ็พระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าเสือ (ครองราชย์ ค.ศ. 1703-1709) เป็นพระราชโอรส
พระองค์แรกในสมเดจ็พระเพทราชา (ครองราชย์ ค.ศ. 1688-1703) ได้ดํารงตําแหนง่เจ้าวงั
หน้าก่อนขนึเสวยราชย์ แม้ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา1 จะบนัทึกไว้ว่าพระองค์
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนารายณ์ (ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) แตย่งัไมมี่
หลกัฐานใดทีหนกัแนน่พอจะสนบัสนนุข้อสนันิษฐานนี ในเวลาตอ่มาสมเด็จพระเจ้าเสือ
ทรงสามารถผนกึพระราชอํานาจหลงัจากทรงกําจดัเจ้าพระขวญั พระอนชุาตา่งมารดาและ
เหล่าข้าราชบริพารคนสําคญั2 

สาส์นฉบบันีเขียนขนึในชว่งเวลาทีวีโอซีและราชสํานกัสยามตา่งไม่พอใจกนัและกนั 
หลงัการปฏิวตัโิคน่ล้มราชบลัลงัก์สมเด็จพระนารายณ์ในปี 1688 จนนําไปสู่การเปลียน
ราชวงศ์ สถานการณ์ดจูะมีความหวงัมากขึนสําหรับฮอลนัดา  ในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1688 
ฮอลนัดาได้ลงนามในสนธิสญัญาฉบบัใหมก่บัสมเด็จพระเพทราชาซงึได้เน้นยําสิทธิ
ทงัหมดของฮอลนัดาทีมีในสยามตามทีบญัญัติไว้ในสนธิสญัญาฉบบัเดือนสิงหาคม ค.ศ. 
1664 รวมไปถึง “การค้าเสรี” ในสยาม การผกูขาดการส่งออกหนงักวาง และสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขต ยิงไปกวา่นนั สนธิสญัญายงัได้ยืนยนัถึงเอกสิทธิของบริษัทในการสง่ออก
ดีบกุทีซือจากนครศรีธรรมราช เมืองท่าทางใต้ของสยาม ซงึมีผลตงัแต ่ค.ศ. 16713 เนือหา
ส่วนใหญ่ของสาส์นฉบบันีคือประเด็นเกียวกบัการพิจารณารือฟืนสนธิสญัญาฉบบัปี 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 

ziekte en overlijden van den SiamsekoninckPhraTrongThamgenaamt” by Arnout Cleur, 
c.1703-1704. โปรดด ูBhawan Ruangsilp, Dutch East India Company Merchants at theCourt 
of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c.1604-1765. Leiden: Brill, 2007, 
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. 
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ในชว่งการผลดัเปลียนรัชกาล ฮอลนัดาหวงัจะกําหนดข้อตกลงทางการค้าให้รัดกมุขนึ แต่
ราชสํานกัสยามยงัยืนกรานตามเงือนไขในสนธิสญัญาฉบบัโดยการอนมุตัขิองเสนาบดีพระ
คลงั 

ความไม่พอใจในการค้าและสถานภาพในราชอาณาจกัรสยามของฮอลนัดาเริมมีขนึไม่
นานหลงั ค.ศ. 1688 และเพมิขนึจนถึงทีสดุในรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าเสือ ช่วงเวลาเดียวกบั
ทีสาส์นฉบบันีได้เขียนขนึ 

 

ภาพประกอบที 2  ภาพขนุนางสยาม  

 
ปัญหาหลกัของวีโอซีในสยามเกียวข้องกับเรืองการค้าไม้ฝาง ดีบกุและสิงทอ รวมไปถึง

ความแคลงใจของสมเดจ็พระเจ้าเสือตอ่ฮอลนัดา ในปี 1705 คิเดโยน ตนัต์ (Gideon Tant) 
ผู้ ดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าในกรุงศรีอยธุยาในปี 1699-1703 ได้วิเคราะห์ถึง
อปุสรรคทางการค้าของบริษัทไว้อยา่งถีถ้วน4 แม้สนธิสญัญาจะอนญุาตให้ฮอลนัดา 
“ค้าขายได้อยา่งเสรี” ภายในราชอาณาจกัรสยาม แตฮ่อลนัดากลบัถกูห้ามไมใ่ห้ซือสินค้า
บางประเภทจากบรรดาพ่อค้าเอกชน ฮอลนัดาจงึจําต้องซือไม้ฝางซงึเป็นสินค้าสําคญัทีสดุ
สําหรับการค้าของวีโอซีในสยามจากคลงัสินค้าหลวงในราคาสงู  

ในเรืองของเอกสิทธิการส่งออกดีบกุจากนครศรีธรรมราชทีวีโอซีควรจะได้รับ ตนัต์
ค้นพบด้วยความตกตะลงึวา่ เนือหาทีคลาดเคลือนในสนธิสญัญาปี 1688 ทําให้ฮอลนัดา
ได้รับดีบกุเป็นจํานวนน้อยกว่าทีคาดไว้อย่างมาก ดีบกุจํานวนมากจะตกเป็นของพระเจ้า
กรุงสยามแทน กรณีนีมีเหตมุาจากในสนธิสญัญาฉบบัภาษาดตัช์ระบไุว้ว่าวีโอซีได้รับ
อนญุาตให้ส่งออกดีบกุในนครศรีธรรมราชได้ทงัหมด เว้นแตเ่มือพระเจ้ากรุงสยามมีพระ

                                                   
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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ราชประสงค์จะนําไปใช้ตามพระราชอธัยาศยั ในขณะทีสนธิสญัญาฉบบัภาษาสยามระบไุว้
ว่า “ดีบกุทงัหมด” ในนครศรีธรรมราช “เป็นของพระเจ้ากรุงสยามและจะซือขาย
แลกเปลียนได้โดยข้าราชสํานกัเท่านนั”5 ความเข้าใจผิดนีนา่จะเกิดจากความไมช่ดัเจนใน
สนธิสญัญาทีไมไ่ด้ระบวุ่าพระเจ้ากรุงสยามทรงมีสิทธิในการครอบครองดีบกุจาก
นครศรีธรรมราชในฐานะส่วยเทา่นนั 

ฮอลนัดามกัจะจดัหาสิงทอจากอินเดียมาขายในสยามอยู่เสมอ โดยมากเป็นผ้าฝ้าย
พิมพ์ลายหรือ “เขียนลาย” จากชายฝังโคโรมนัเดล เบงกอลและกจุราช อยา่งไรก็ตาม 
ปัญหาเรือรังของการค้าสิงทอในสยามคือพระเจ้ากรุงสยามประสงค์จะกําหนดราคาสินค้า
ทีจะซือทกุชนิด้วยพระองค์เอง รวมไปถึงผ้าจากวีโอซีก็รับซือในราคาตํากว่าทีฮอลนัดาจา่ย
ให้แก่อินเดีย ผ้าทีจําหน่ายไม่ออกจะถกูครอบครองโดยพระเจ้ากรุงสยาม เสมือนวา่ราช
สํานกัเป็นผู้ มีเอกสิทธิในการค้า6 

เสนาบดีพระคลงัขอร้องให้ปัตตาเวียแตง่ตงัหวัหน้าสถานีการค้าคนใหมท่ีเหมาะสม
แทนคิเดโยนตนัต์ เนืองจากนายตนัต์มีภาพลกัษณ์เป็น “ผู้ เป็นภยัตอ่ครรลองแหง่มิตรภาพ
และขนบจารีตเก่าแก่” เสนาบดีพระคลงัไมพ่อใจทีหวัหน้าสถานีการค้าพยายามขอเข้าเฝา้ฯ
พระเจ้ากรุงสยามเพือเจรจาตอ่รองให้พระองค์รือฟืนสนธิสญัญาระหวา่งฮอลนัดาและ
สยาม ตรงกนัข้ามอยา่งสินเชิงกบั “ยคุทอง” ของบริษัทการค้าประจํากรุงศรีอยธุยาในสมยั
สมเดจ็พระนารายณ์ (ค.ศ.1657-1688) ซงึเจ้าพนกังานของบริษัทมีตําแหน่งสถานะอยู่ใน
ราชสํานกัสยาม แตบ่ดันีการเข้าเฝา้พระเจ้ากรุงสยามต้องเป็นไปตามขนบจารีตอนั
เคร่งครัดของราชสํานกั ในสาส์นฉบบันีเจ้าพระยาพระคลงัยืนยนัวา่กรณีการเข้าเฝา้ฯที
ตนัต์อ้างถึง เกิดขึนในช่วงวิกฤตการณ์ฝรังเศสรุกรานสยามเมือปลาย ค.ศ. 1688 สมเดจ็
พระเพทราชาจึงมีพระราชกระแสรับสงัให้หลวงอภยัวารี (โยอนัเนิส ไกตส์ Joannes Keyts) 
และหลวงวิสิทธิสาคร (ปีเตอร์ ฟัน เดน็ โฮร์น Pieter van den Hoorn) มาเข้าเฝา้ฯ เพือ
หารือเกียวกบัการรือฟืนสนธิสญัญาปี 1664 เสนาบดีพระคลงัยืนกรานวา่การขอเข้าเฝา้ฯ
เป็นเรืองทีขดักบัราชประเพณี และการติดตอ่กบัพระเจ้ากรุงสยามจําเป็นจะต้องดําเนินการ
ผ่านเสนาบดีพระคลงั เนือหาโดยสรุปในสาส์นได้โจมตีความสามารถและความนา่เชือถือ
ของนายตนัต์โดยแทบจะกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ทจุริตการค้า 

แม้คเิดโยน ตนัต์จะย้ายไปประจําทีญีปุ่ นในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1703 เพือรับตําแหนง่
หวัหน้าสถานีการค้าประจําเดชิมา และนายอาร์เนาต์ เกลอร์ (ArnoutCleur) ได้รับแตง่ตงั
ให้มาประจําการในสยามแทน แตค่วามไม่ลงรอยระหว่างฮอลนัดาและราชสํานกักลบัยงิทวี
ความรุนแรงขนึจากข้อขดัแย้งในพิธีการและระเบียบประเพณีของสยามจนนําไปสู่การปิด
สถานีการค้าในสยาม อีกครังหนงึทีพิธีการได้กลายเป็นหวัใจหลกัของความขดัแย้ง 
อบุตักิารณ์ทางการทตูในปี 1705 เกิดขึนเมือ โยอนั ฟัน แฟ็ลเซ็น (Joan van Velsen) 

                                                   
5 Ten Brummelhuis,Merchant, p. 45. 
6 Ten Brummelhuis,Merchant, p. 45; Bhawan, Dutch East India Company Merchants, p. 177. 
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ข้าหลวงชาวฮอลนัดาถกูราชสํานกัของสมเดจ็พระเจ้าเสือสบประมาท ราชสํานกัสยามได้
ประณามข้าหลวงใหญ่ว่าไมไ่ด้ตอบพระราชสาส์นจากพระเจ้ากรุงสยามฉบบัก่อน และ
สมเดจ็พระเจ้าเสือทรงแสดงความไม่พอพระราชหฤทยัอยา่งโจง่แจ้ง ฟัน แฟ็ลเซ็นถกูขม่
ขวญั ข้อเรียกร้องทกุประการของเขาถกูปฏิเสธและไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าเฝา้ฯพระเจ้ากรุง
สยามแม้แตม้่า 2 ตวั บรรณาการจากปัตตาเวียทีฟัน แฟ็ลเซ็นนํามาถวายก็ถูกกกัไว้ในวงั
หลวงเป็นเวลา 10 วนั และถกูส่งกลบัไปให้ฮอลนัดาในสภาพน่าสงัเวช วีโอซีจงึไมมี่
ทางเลือกมากนกั เว้นแตอ่อกไปจากกรุงศรีอยธุยาเสีย กระนนัก็ไม่ใชก่ารถอนตวัอยา่ง
สมบรูณ์ ยงัมีเจ้าหน้าทีนายหนงึประจําอยูใ่นสถานีการค้าและอีกนายหนงึได้รับคําสงัให้
ดแูลโกดงัสินค้า “อมัสเตอร์ดมั”ซงึตงัอยูบ่ริเวณปากแมนํ่าเจ้าพระยา7 

ในสาส์นฉบบันี เสนาบดีพระคลงัได้กล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพระเจ้ากรุงสยาม
และ “เจ้าชายแหง่ออเรนจ์” มากกว่าหนงึครัง นีมิใชเ่พียงธรรมเนียมทีฝ่ายสยามปฏิบตักินั
โดยสามญั ราชสํานกัอยธุยามกัให้ความสําคญัแก่การเจรจาหรือการติดตอ่โดยตรงกบั
เจ้าชายแหง่ออเรนจ์ (“กษัตริย์แหง่ฮอลนัดา”) โดยไมเ่ข้าใจว่า “สาธารณรัฐดตัช์” คืออะไร 
เพือจะไมใ่ห้กระทบกระเทือนตอ่ความสมัพนัธ์ของประมขุทงัสองฝ่าย ฮอลนัดาคล้ายจะมี
มโนทศัน์ทีตา่งออกไป กระนนัก็ตาม อยธุยายงัคงรักษาความสมัพนัธ์ทางการทตูกบั
ปัตตาเวียอย่างตอ่เนือง เนืองจากข้าหลวงใหญ่เปรียบเสมือนผู้ปกครองทีมีสิทธิเป็นเอกเทศ
และยงัเป็นตวัแทนของธุรกิจการค้าของบริษัทอนิเดียตะวนัออกในเอเชียด้วย8 

เชน่เดียวกบัราชสํานกัของสมเด็จพระเพทราชา ราชสํานกัของสมเด็จพระเจ้าเสือมอง
บริษัทอินเดียตะวนัออกในฐานะผู้จดัจําหนา่ยสินค้ามีราคา (โดยเฉพาะสิงทอจากอินเดีย) 
เป็นผู้ รับซือสินค้าจากคลงัสินค้าหลวง และเป็นผู้สนองพระราชประสงค์ของพระเจ้ากรุง
สยามในการเสาะแสวงหาม้าชวาพนัธุ์ดี ดงันนัไมว่า่สมเด็จพระเจ้าเสือจะทรงเบอืหน่าย
เหล่าพ่อค้ายโุรปปานใด หรือไมว่่าการค้าจีนจะสง่อิทธิพลตอ่ราชสํานกัสยามสกัแคไ่หน ก็
จะยงัมีพืนทีในกรุงศรีอยธุยาให้วีโอซีจบัจองดําเนินการค้าได้อยูเ่สมอ  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดจูะยงัไมช่ดัเจนนกัสําหรับฝ่ายฮอลนัดา ความกระอกั
กระอว่นใจไมสิ่นสดุของวีโอซีในช่วงครึงศตวรรษสดุท้ายทีบริษัทค้าขายอยูใ่นอยธุยา คือ
ความไม่แนใ่จว่าควรจะละทิงสถานีการค้าเจ้าปัญหานีหรือควรจะดําเนินการตอ่ไป
ทา่มกลางผลประโยชน์ทีร่อยหรอลงทกุที9 การปิดสถานีการค้าในสยามเมือปี 1705-1706 
เป็นไปโดยชวัคราวเทา่นนั ในเดือนมิถนุายน ค.ศ. 1706 นายเกลอร์หวัหน้าสถานีการค้าได้
เดินทางมายงัสถานีการค้าทีตงัอยูริ่มนํา ห่างออกไปจากกําแพงเมืองอยธุยาเพียงไม่ไกล 
กลบัมาดําเนินการค้าทีเฉือยแฉะและกวนอารมณ์ต่อไป 

 

                                                   
7 Bhawan, Dutch East India Company Merchants, pp. 177-178. 
8 Bhawan, Dutch East India Company Merchants, pp. 29-33. 
9 Bhawan, Dutch East India Company Merchants, p. 179. 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 stuks karmozijnen stoffen purper 
 5 stuks dito dito violet 
 x stuks dito dito rood 
 x stuks dito dito kaneelkleurig 
 x lakenras schaar purper 
 600 stuks sompacken  
 100 stuks sanen  
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 40 stuks gouden Perzische stoffen 
 10 stuks gouden taatsen  
 112 stuks diverse glaswerken 
 x stuks kassen rozenwater 
 6 stuks gouden potloodpennetjes 
 6 stuks zilveren dito 
 6 stuks tfilagrine instrument kokertjes 
 6 stuks schildpadshoornen kokertjes 
 40 stuks diverse brillen met gouden, zilvere en ivoren randen 
 x stuks geëmailleerde verrekijker met een gouden bus 
 375 lb nagelen 
 50 lb foelie dito 
 15 lb notemuskaat dito 
 10 lb kaneel dito 
 6 stuks fijne karabijnen 
 10 stuks gewone dito 
 24 stuks kaliber musketten 
 x vergulde snaphanen 
 x dito karabijnen 
 x 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 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1704 
สาส์นจากเจ้าพระยาพระคลงัถึงท่านข้าหลวงใหญ่ วิลเลิม เอาต์โฮร์น (Willem Outhoorn) 
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก ผู้ซงึบริษัทอนัทรงเกียรตไิว้วางใจให้ดแูล
ธุรกิจการค้าและปกครองดนิแดนทงัหลายในอินเดียตะวนัออก ด้วยความซือตรงในการ
ปฏิบตัหิน้าที ท่านข้าหลวงใหญ่ผู้ทรงปัญญาได้เจริญวิถีแหง่มิตรภาพและสมัพนัธไมตรี
ระหว่างราชอาณาจกัรสยามและเจ้าชายแหง่ออเรนจ์กับบริษัท(อินเดียตะวนัออก) ดงันนัใน
เวลานีจงึไร้ความบาดหมางหรือความขดัแย้ง สถานะทางธุรกิจของบริษัททวัทงั
ราชอาณาจกัรสยามจงึยงัคงเสถียรภาพปราศจากอปุสรรคหรือความไมแ่นน่อนใด ๆ  ทงันี
ด้วยเหตทีุข้าพเจ้าได้เพียรธํารงความสมานฉนัท์กบัทา่นข้าหลวงใหญ่เพือจะได้แนใ่จว่า
สถานการณ์ทกุอยา่งในภายภาคหน้าจะดีขนึกวา่ปัจจบุนั สมเด็จบรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยู่
หวัมีพระราชโองการให้ข้าพเจ้ายืนหยดัในครรลองแหง่เจตนารมณ์อนัประเสริฐทีมีแก่
เจ้าชายแหง่ออเรนจ์ พระองค์ทรงชืนชมเห็นพ้องกบัท่านข้าหลวงใหญ่และโปรดเกล้าฯให้
ฟืนฟูส่งเสริมพาณิชยกรรมของบริษัท เพือประโยชน์ของทงัสองฝ่ายจะได้เพิมพนูขึนเป็น
เทา่ทวีคณู 

เมือวนัองัคารที 6 เดือน 3 ปีมะเมีย หวัหน้าสถานีการค้าได้ส่งหลวงทรงพานิช10 มาพบ
ข้าพเจ้าเพือแจ้งว่าหวัหน้าสถานีการค้าปรารถนาจะเข้ามาในราชสํานกัก่อนทีสาส์นของ
ข้าพเจ้าจะสง่ไปถึงปัตตาเวีย เนืองจากเมือสมยัทีหลวงอภยัวารี11 และหลวงวิสิทธิสาคร12 
ดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้า ตา่งได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝา้ฯ ครังนนั
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั13พระราชทานพระราชานญุาตตามสนธิสญัญาทีได้ลงมติไว้แต่
แรกเริม ในนามของข้าหลวงใหญ่ หวัหน้าสถานีการค้าจึงปรารถนาจะขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสเชน่นีจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัองค์ปัจจบุนัเช่นกนั เพือจะได้กราบทลูให้ทรง
พิจารณารือฟืนสนธิสญัญาอีกครัง  

ข้าพเจ้าได้กราบทลูเรืองนีให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วัทรงทราบ 
พระองค์จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานเุคราะห์และพระราชไมตรีแก่
ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่เอเชีย และรับสงัให้ข้าพเจ้ายึดมนัปฏิบตัิ
ตามสนธิสญัญาทีได้กระทําไว้ร่วมกนั ครันแล้วข้าพเจ้าจึงได้มอบหมายให้หลวงทรงพานิช

                                                   
10 เป็นลา่มทีราชสาํนกัอยธุยาได้รับมอบหมายให้ประจาํอยูก่บัวีโอซี  
11 หลวงอภยัวารี เป็นยศและราชทนินามสําหรับหวัหน้าสถานกีารค้าวีโอซใีนอยธุยา ในกรณีนีคือ โย

อนัเนิส ไกตส์  (Joannes Keijts) 
12 หลวงวิสิทธิ หรือ วิเศษสาคร เป็นยศและราชทินนามสําหรับหวัหน้าสถานีการค้าวีโอซใีนอยธุยา ใน

กรณีนีคือ ปีเตอร์ ฟัน แด็น โฮร์น (Pieter van den Hoorn) 
13 สมเด็จพระเพทราชา  
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แจ้งหวัหน้าสถานีการค้าให้นําสนธิสญัญาทีเก็บรักษาไว้ในสถานีการค้ามามอบแก่ข้าพเจ้า 
เพือข้าพเจ้าจะได้แก้ไขสนธิสญัญาและลงนามให้เรียบร้อยตามพระราชโองการ ดงัที
หวัหน้าสถานีการค้าได้ร้องขอ 

ตอ่มาหวัหน้าสถานีการค้าจึงส่งหลวงทรงพานิชกลบัมาแจ้งแก่ข้าพเจ้าวา่เขาไมอ่าจส่ง
ร่างสนธิสญัญา หรือนําสนธิสญัญามาให้ชําระได้ เว้นแตส่มเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้าฯ เชน่ในสมยัของหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาคร เพือเขา
จะได้รับทราบด้วยตนเองว่าบริษัทจะได้รับสิทธิประโยชน์อนัใดบ้าง ดงันนัข้าพเจ้าจงึได้แจ้ง
แก่หวัหน้าสถานีการค้าว่าการกระทําเชน่นนัขดักบัจารีตธรรมเนียมของสยาม ในปีมะเส็ง 
เมือครังทีหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาครเห็นวา่ควรจะมีการรือฟืนและลงนามใน
สนธิสญัญา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (สมเด็จพระเพทราชา) โปรดเกล้าฯให้หลวงอภยัวารี  
วิลเลิม ไกส์ (Willem Keis)14 หลวงวิสิทธิสาคร และ ปีเตอร์ ฟัน เด็น โฮร์น (Pieter van den 
Hoorn)15 เข้าเฝา้ฯ เนืองจากเป็นช่วงเวลาทีฝรังเศสกระจายกําลงัรุกเข้าโจมตีเมืองตา่ง ๆ 
ในเขตเนเกอรี (Negeri) หรือ “อมัโบเงียน บร์ู” (“Ambongian Boery”) ในโอกาสนนัทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝา้ฯเป็นการส่วนพระองค์และทรงเห็นชอบให้รือฟืนและลง
นามในสนธิสญัญาคําขอดงัทีหวัหน้าสถานีการค้าเรียกร้องนี ข้าพเจ้ามิเคยได้สดบัมาก่อน 
เนืองจากเป็นวิถีทีขดักบัจารีตประเพณี ข้าพเจ้าได้กราบทลูขอพระราชทานพระราชานญุาต
จากสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัให้หวัหน้าสถานีการค้าเข้าเฝา้ฯ แตพ่ระองค์ไม่ทรงอนญุาต  

ข้าพเจ้ากราบทลูว่าในหลายคราหวัหน้าสถานีการค้าได้ปฏิบตัิหน้าทีด้วยความเป็น
ธรรมทงัยงัยดึมนัอยูใ่นวิถีแห่งสนัถวไมตรีระหว่างเจ้าชายแหง่ออเรนจ์และสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วั ดงันนัเขาจงึปรารถนาจะได้เข้าเฝา้ฯพระองค์เฉกเช่นทีหลวงอภยัวารีและ 
หลวงวิสิทธิสาครได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝา้ฯสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
(สมเดจ็พระเพทราชา) หวัหน้าสถานีการค้ากลา่วว่าจะส่งสาส์นรายงานถึงท่านข้าหลวง
ใหญ่เกียวกบัเรืองทีข้าพเจ้าได้ชีแจงทงัหมด ข้าพเจ้าอนญุาต พร้อมกนันนัให้แจ้งทา่น
ข้าหลวงใหญ่ได้ทราบถึงพระราชโองการในเรืองนี 

วนัพธุที 6 เดือน 4 ปีมะเมีย หลวงทรงพานิชและออกหมืนวิศิษฏ์ภาษา (หรือ วิเศษ
ภาษา Ombon Witsit Nasa)16 พร้อมด้วยหวัหน้าสถานีการค้าและรองหวัหน้าสถานีการค้า
เดินทางมาพบข้าพเจ้า ณ จวนพระคลงัซงึเป็นทีชมุนมุของบรรดาเสนาบดี ข้าราชสํานกั
และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รวมทงัชาวมาเลย์ ชาวจีน ชาวมวัร์และชาว
สยาม หวัหน้าสถานีการค้าขอร้องให้ข้าพเจ้าเป็นธุระจดัการให้ได้มีโอกาสเข้าเฝา้ฯ ข้าพเจ้า
ได้ชีแจงว่าจะเป็นการละเมิดธรรมเนียมทีปฏิบตักินัอยู ่เนืองจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
(สมเดจ็พระเพทราชา) เพงิสวรรคต และ 12 วนัมานี ข้าพเจ้ามีภารกิจมากมายในการ

                                                   
14 หมายถงึ โยอนัเนิส ไกตส์  (Johannes Keyts) หวัหน้าสถานีการค้าวีโอซปีระจํากรุงศรีอยธุยา ดํารง

ตําแหนง่ปี 1685-1688. 
15 หวัหน้าสถานกีารค้าวีโอซปีระจํากรุงศรีอยธุยา ดาํรงตําแหนง่ปี 1688-1691 
16 ออกหมืนวิศิษฏ์ภาษาหรือ วิเศษภาษา ทําหน้าทีเป็นลา่ม 
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เตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพ  อย่างไรก็ดี หากหวัหน้าสถานีมีเรืองดว่นประการใด
ต้องเร่งกราบทลู ข้าพเจ้าจะเป็นผู้กราบทลูให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั (สมเดจ็พระเจ้าเสือ) 
ทรงทราบด้วยตนเอง และเหตไุฉนหวัหน้าสถานีการค้าจึงรีบร้อนจะกราบทลูเรืองเหล่านี 
ข้าพเจ้าได้แจ้งด้วยวา่หวัหน้าสถานีการค้าเพียงแตนํ่าร่างสนธิสญัญามามอบแก่ข้าพเจ้า
เทา่นนั การแก้ไขและการลงนามจะดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และตอ่จากนีไป 
สมัพนัธไมตรีกบัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์จะแน่นแฟ้นยงิขนึและจะเอือให้บริษัทได้รับประโยชน์
ยงิกวา่ทีเคย 

จากนนัหวัหน้าสถานีการค้าได้กลา่วขนึว่าเขาจําเป็นต้องกราบทลูให้สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวัทรงเห็นชอบในการค้าของบริษัทและสนธิสญัญาทีได้แก้ไขและลงนามใน
อดีต ซํายงักล่าวอีกว่า หากสารัตถะในสนธิสญัญาไมเ่ป็นไปตามความมุง่หมายของเขา 
เขาจะเข้าแทรกแซงให้เกิดการพิจารณาเปลียนแปลงหรือมิเชน่นนัจะขอให้ท่านข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแตง่ตงัผู้ปฏิบตัิหน้าทีโดยปราศจาก
ความขดัแย้งสบัสนมาดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าประจําสยามแทน กระนนัก็ตาม 
ข้าพเจ้าได้แจ้งว่าหากหวัหน้าสถานีการค้าหรือผู้ สืบทอดตําแหนง่ของบริษัทการค้าในสยาม 
หรือท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่เอเชียก่อความขุ่นเคืองใจหรือกระทํา
สิงไมพ่งึปรารถนา ข้าพเจ้าย่อมไม่ลงัเลจะกลา่วอยา่งตรงไปตรงมา สิงทีหวัหน้าสถานี
กล่าวนนัสอดคล้องพอสมควรกบัทีหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาครได้เคยกล่าวเอาไว้ 
ข้าพเจ้าได้บนัทึกถ้อยคําของหวัหน้าสถานีไว้และนําขนึกราบทลูสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

จากนนัมีพระราชโองการให้ข้าพเจ้าร่างสนธิสญัญาและลงนามตามความประสงค์ของ
หวัหน้าสถานีการค้า ซงึส่งผลให้สนธิสญัญาระหวา่งเจ้าชายแหง่ออเรนจ์มีผลสืบไปตาม
ครรลองทีได้บรรลไุว้โดยหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาคร จากนนัข้าพเจ้าได้นดัแนะให้
หวัหน้าสถานีการค้านําสนธิสญัญามาให้ข้าพเจ้าในวนัอาทิตย์ที 8 เดือน 4 ปีมะเมีย เพือ
แก้ไขและลงนาม กระนนัหวัหน้าสถานีกลบัปฏิเสธจะมาพบข้าพเจ้า แล้วสง่ลา่มหลวงทรง
พานิชมาพร้อมด้วยสาส์นแจ้งว่าหวัหน้าสถานี คิเดโยน ตนัต์ (Gideon Tant)17 ประสงค์จะ
ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงตระหนกัวา่สนธิสญัญาทีบรรลใุนสมยัของปีเตอร์ เดอ บติเตอร์ 
(Pieter de Bitter)18 ได้หมายรวมเอกสิทธิในการค้าดีบกุจากละคอนไว้ และประสงค์ให้ทรง
รับรองเอกสิทธิในดีบกุทีฮอลนัดาเคยได้รับแล้วระบลุงในสนธิสญัญาอีกครังดงัทีได้กระทํา
ในสนธิสญัญาฉบบัก่อน การกระทําเช่นนีจะเป็นการยืนยนัอยา่งหนกัแนน่ยงิขนึ เรืองสิทธิ
ในดีบกุจากละคอนจะถกูรวมไว้ในสนธิสญัญาตอนนี นีคือสิงทีเคยดําเนินกนัมาตาม
สนธิสญัญาและได้รับการยืนยนัอีกครัง และปัจจบุนัได้ลงนามโดยทงัสองฝ่าย  

การทีหวัหน้าสถานีการค้าได้แจ้งข้าพเจ้ามาทางสาส์นเชน่นีแสดงว่าเขาตงัใจบา่ยเบน
ออกจากวิถีของหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาคร โดยหมายจะทําตามเจตนารมณ์ของ

                                                   
17 คิเดโยน ตนัต์ ดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าประจํากรุงศรีอยธุยาปี 1699-1703 
18 ผู้แทนวีโอซีผู้ เจรจาตกลงสนธิสญัญาสยาม-ฮอลนัดา เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1664 
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เขาเอง หวัหน้าสถานีการค้ากล่าวว่าบริษัทได้รับเอกสิทธิในการค้าขายตามสนธิสญัญาที
ได้บรรลไุว้แตก่าลก่อนจากความเห็นชอบของทงัสองฝ่าย แตข้่าพเจ้าแจ้งว่าตราบใดที
หวัหน้าสถานีการค้าหรือผู้ใดก็ตามทีดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าดําเนินกิจการใน
ราชอาณาจกัรสยามปฏิบตัหิน้าทีด้วยความซือสตัย์ (ทกุอยา่งจะดําเนินไปด้วยดี) อย่างไรก็
ดี หากหวัหน้าสถานีการค้าหรือผู้ใดก็ตามทีได้รับความไว้วางใจจากบริษัท หรือท่าน
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่เอเชียไมป่ระสงค์จะดําเนินการค้าด้วย
ความชอบธรรมและละเมิดสนธิสญัญา ข้าพเจ้าจะไมอ่ดทนยดึมนัอยูใ่นครรลองธรรม
เชน่กนั กระนนัก็ดี หวัหน้าสถานีการค้าได้บิดเบือนความหมายทีแท้ของถ้อยคําและยงัคง
ปฏิเสธอยูด่งัเดิม 

ถ้อยความในสนธิสญัญามิได้ไตร่ตรองพิจารณาขนึใหม่ในเพียงชวัขณะ หากแตไ่ด้
บญัญตัิไว้ตงัแตส่มยัของหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาครซงึเรายงัคงยึดมนัปฏิบตัิกนั
อยู่ กระนนั หวัหน้าสถานีการค้ากลบักระทําตามอําเภอใจและอ้างสารัตถะของสนธิสญัญา
เพือเอือประโยชน์แก่ตน ในทางกลบักนั สิงใดทีเขาไม่พอใจปรารถนาก็ปล่อยให้ค้างคาไม่
สมบรูณ์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะชําระแก้ไขสนธิสญัญาแตไ่มอ่าจหาต้นฉบบัทีเก็บรักษาไว้ใน
สถานีการค้าได้ ซงึข้าพเจ้าได้กราบทลูสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัแล้ว พระองค์รับสงัว่า ทงัที
หวัหน้าสถานีการค้าเป็นผู้ เสนอเรียกร้อง กลบัไม่ยอมเตรียมการให้เรียบร้อยเพอืจะได้ร่าง
และลงนามสนธิสญัญาเชน่เมือครังทีหลวงอภยัวารีและหลวงวิสิทธิสาครได้กระทํา เราจงึ
ไมอ่าจเห็นเป็นอนืได้นอกเสียจากการละเมิดธรรมเนียมซงึขดัแย้งกบัสิงทีหลวงอภยัวารี
และหลวงวิสิทธิสาครได้เคยปฏิบตัิ หวัหน้าสถานีการค้ามุง่แตจ่ะบรรลสุนธิสญัญาทีเอือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเทา่นนัซงึไมอ่าจกระทําได้ในความเป็นจริง ดงันนัจงึขอให้หวัหน้าสถานี
การค้าพิจารณาและให้ความเห็นอีกครัง และหากวา่เขายงัปฏิเสธทีจะร่างสนธิสญัญา 
ข้าพเจ้าได้รับบญัชาให้แจ้งแก่ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่เอเชียให้ส่ง
หวัหน้าสถานีการค้าผู้ อืนทีมีวิจารณญาณและใฝ่ใจจะประคองครรลองแหง่ไมตรีระหว่าง
สยามกบัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์มายงัทีนี ข้าพเจ้าพร้อมจะแก้ไขและลงนามสนธิสญัญาซงึจะ
เพมิพนูประโยชน์แก่บริษัทยิงกวา่ทีผ่านมา อย่างไรก็ดี หวัหน้าสถานีการค้าสง่หลวงทรง
พานิชมาเพือแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าได้ส่งสาส์นไปยงัท่านข้าหลวงใหญ่ ณ กรุงปัตตาเวีย แล้ว 
เขาประสงค์จะกลบัไปยงัปัตตาเวียและหวงัว่าท่านข้าหลวงใหญ่จะสง่หวัหน้าสถานีการค้า
คนใหมผู่้ ทีเหมาะสมจะดแูลกิจการของบริษัทมายงัทีนี  

หวัหน้าสถานีการค้าผู้ เคยประจําอยู่ทีละคอนและมาเป็นผู้ดแูลกิจการในสยาม (กรุงศรี
อยธุยา) ขณะนี ได้ก่อความผิดพลาดมากกว่าหวัหน้าสถานีการค้าผู้ใดทีเคยพํานกัในสยาม 
เขาได้ดําเนินการค้าตามอําเภอใจซงึขดัต่อครรลองแหง่สมัพนัธไมตรี ปฏิบตัิหน้าทีอย่างไร้
สมัปชญัญะ กอบโกยเอาแตผ่ลประโยชน์เฉพาะตน นําความเสือมเสียมาสู่บริษัท ทงัยงั
แสดงให้เห็นว่าขาดดลุยพินิจในการดําเนินธุรกิจ เมือครังทีทา่นข้าหลวงใหญ่ได้ส่งผ้าแพร
พรรณและบรรดาสินค้าหายากมาเพือแลกเปลียนค้าขาย สิงแรกทีหวัหน้าสถานีการค้าได้
กระทําหลงัจากตอ่รองเจรจากบัเหลา่เจ้าพนกังานจากกรมพระคลงัคือการคํานวณหา
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ผลประโยชน์ของตน จากนนัจงึได้กําหนดราคาสินค้าให้สงูขนึผิดไปจากธรรมเนียมการค้าที
สืบทอดกนัมาจากบรรดาอดีตหวัหน้าสถานีการค้าผู้ยงัประโยชน์มหาศาลในการเจรจา
ตอ่รองแลกเปลียนสินค้ากบัเหลา่เจ้าพนกังานในกรมพระคลงั เมือข้าพเจ้าเปรียบเทียบ
ราคาสิงทอและราคาสินค้าอืนทีกําหนดโดยอดีตหวัหน้าสถานีการค้า ก็พบว่าราคาสินค้าที
กําหนดโดยหวัหน้าสถานีคนปัจจบุนัสงูกว่าในอดีตมากนกั และเมือลองพินิจเทียบเคียง
ตวัอย่างของสิงทอ หวัหน้าสถานีการค้าก็ไมมี่คําชีแจงใด ๆ  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหวัหน้าสถานี
การค้าผู้ นีกําลงัหลอกลวง ซํายงัพยายามจะบา่ยเบียงกล่าวโทษท่านข้าหลวงใหญ่โดย
กล่าววา่ทา่นข้าหลวงใหญ่คงจะกําหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามนีเชน่กนั และเมอืมีการ
เสนอราคาให้พ้องกบัทีได้เห็นชอบกนัไว้ในอดีต หวัหน้าสถานีการค้าก็ไมพ่อใจอย่างยิง 
และยืนกรานจะขายสินค้าตามราคาทีเรียกร้อง เขากล่าวว่าสินค้าเหล่านีมีราคาสงูกว่า
สินค้าของพอ่ค้าอืนทีเข้ามาค้าขายในสยาม ข้าพเจ้าปรามมิให้ผู้ใดเชือตามคําของหวัหน้า
สถานีการค้า ข้าพเจ้าเชือว่าหวัหน้าสถานีการค้าหลอกลวงยกัยอกบญัชีของบริษัทเพราะ
ข้าพเจ้าไมอ่าจเชือได้ว่าทา่นข้าหลวงใหญ่จะเป็นผู้ออกคําสงัเชน่นี  และทา่นข้าหลวงใหญ่
ยอ่มจะกําชบัให้หวัหน้าสถานีการค้าขายสินค้าแก่เจ้าพนกังานในกรมพระคลงัในราคา
ปรกติ 

ทกุ ๆ ปี หวัหน้าสถานีการค้าได้ละเมิดครรลองแหง่สนัถวไมตรีและดเูหมือนจะกระทํา
ไปโดยขาดสตไิร้เหตผุล ความปรารถนาของเขาคือการขายสินค้าในราคาทีสงูกว่าและฉวย
เอากําไรไว้กบัตวั นีมิใชก่ารดําเนินการค้าอยา่งเป็นธรรม ซํายงับนัทอนมิตรภาพทีมีแก่กนั
และทําลายชือเสียงของบริษัท หวัหน้าสถานีการค้ามิได้หารือหรือพิจารณาไตร่ตรองให้ถ้วน
ถีจงึได้ก่อความผิดมากกวา่บรรดาอดีตหวัหน้าสถานีการค้า หากหวัหน้าสถานีการค้ายงัคง
พํานกัอยูใ่นสยามและปฏิบตัิงานให้บริษัทการค้าตอ่ไป ย่อมไม่อาจคําจนุวิถีแหง่
สมัพนัธไมตรี และจะนําความเสียหายอย่างมหาศาลมาสู่บริษัท  เขาได้กระทําความผิด
หลายครังตามทีข้าพเจ้าได้รายงานแก่ท่านข้าหลวงใหญ่ตลอดมา ข้าพเจ้าจําต้องแจ้งแก่
ทา่นข้าหลวงใหญ่อีกครังวา่หวัหน้าสถานีการค้าได้กําหนดราคาสินค้าไว้สงูมาก จงึสมควร
จะถกูสงัห้าม และข้าพเจ้าจะไมป่ลอ่ยให้เกิดความเหลือมลําของราคาสินค้าเชน่นีอีกตอ่ไป 

เมือสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั(สมเด็จพระเพทราชา)สวรรคตในวนัเสาร์ที 10 เดือน 3 ปี
มะเมีย19 ข้าพเจ้าได้ขอให้หวัหน้าสถานีการค้าส่งสาส์นแจ้งไปยงัปัตตาเวียโดยเร็วและให้
กําชบัผู้บงัคบัการเรือให้ออกเดนิทางก่อนฤดมูรสมุจะสินสดุ หวัหน้าสถานีการค้าจงึได้
ขอร้องให้ข้าพเจ้าทบทวนและลงนามในสนธิสญัญา ในวนัเดียวกนันนั ข้าพเจ้าได้กราบทลู
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัให้ทรงทราบ มีรับสงัให้ข้าพเจ้าร่างสนธิสญัญาและลงนามตามธรรม
เนียม พร้อมให้ผู้บงัคบัการเรือเร่งเดินเรือไปยงัปัตตาเวียก่อนจะพ้นฤดมูรสมุ อย่างไรก็ดี 
หวัหน้าสถานีการค้ามิได้ปฏิบตัิตาม แตก่ลบัโปป้ดเพือแก้ตา่งให้ตนพ้นผิด พาให้เข้าใจกนั
ว่าข้าพเจ้ามวัแตช่กัช้าประวิงเวลาไว้จนฤดมูรสมุได้ล่วงไป 

                                                   
19 ตรงกบั วนัท ี3 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1703 
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เหล่าพ่อค้าทงัหมดไมว่า่จะเป็นพอ่ค้าชาวจีน พอ่ค้าชาวสยามหรือพ่อค้าชาวพะโคผู้มา
ค้าขายหนงักวางหนงัโคให้หวัหน้าสถานีการค้าซงึเป็นการนําผลกําไรมาสู่บริษัท ได้มาพบ
ข้าพเจ้าและร้องเรียนวา่ในอดีตพวกเขาสามารถส่งหนงัสตัว์มาขายยงัคลงัสินค้าของ
หวัหน้าสถานีในราคาทีกําหนดไว้คงทีตามคณุภาพของหนงัสตัว์ซงึจดัแบง่ไว้ด้วยกนั 3 
ประเภท และเมือหวัหน้าสถานีได้รับหนงัสตัว์แล้วจะชําระด้วยเงินตราโดยไมมี่ปัญหาใด ๆ 
จากนนัจะชําระคา่หนงัสตัว์แก่เหล่าพอ่ค้าตา่งถินและผู้ ค้าหนงัสตัว์ทีนําสินค้ามาสง่ยงั
คลงัสินค้า พอ่ค้าทงัหมดจะได้รับชําระคา่สินค้าเป็นเงิน 1 ชงั และผู้ ทีนําหนงัสตัว์มาใน
จํานวนน้อยจะได้รับ 15 ตําลึงครึง หรืออาจเพียง 10 ตําลึง ตามธรรมเนียมทีปฏิบตักินั ณ 
ทีนี อย่างไรก็ดี ทงัทีหวัหน้าสถานีการค้าได้ปฏิบตัริาชการในสถานีการค้าแหง่นีมาร่วม 4 ปี 
แตก่ลบัดําเนินการตามธรรมเนียมนีอยู่เพียงปีเดียว หลงัจากนนัก็มิได้มอบสิงใดตอบแทน
แก่เหล่าพ่อค้าเลย มิได้ให้แม้แตร่าคาทีเคยให้ ยงิไปกว่านนั ยงัไมเ่ตม็ใจจะรับหนงัของสตัว์
เพศเมียไว้ เว้นเสียแตห่นงัสตัว์เหล่านนัไมชํ่ารุดเสียหาย ทําให้เหล่าพ่อค้าขาดทุนและไม่
พอใจเป็นอย่างมาก สถานการณ์เชน่นีไมเ่คยปรากฏในสมยัของบรรดาอดีตหวัหน้าสถานีผู้
มาประจําการ ณ ทีแหง่นีในนามของบริษัท หวัหน้าสถานีการค้าคนปัจจบุนัเป็นภยัตอ่
ครรลองแหง่สนัถวไมตรีและขนบจารีตเก่าแก่ ทงัยงัได้ก่อความไมพ่งึพอใจนานปัการ 

กระนนัข้าพเจ้ายงัคงสงัให้เหลา่พอ่ค้า ทงัพอ่ค้าชาวจีน พอ่ค้าชาวสยามและพ่อค้าชาว
พะโค ส่งหนงัสตัว์ไปให้หวัหน้าสถานีการค้า โดยแจ้งว่ามีเพียงหวัหน้าสถานีการค้าผู้ นี
เทา่นนัทีละเมิดครรลองแหง่มิตรภาพของเรา อยา่งไรก็ดี บรรดาอดีตหวัหน้าสถานีการค้า
รวมทงัท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้ดําเนินการค้า
กบัราชอาณาจกัรสยามด้วยความเป็นธรรมเสมอมาและได้มอบเงินให้แก่เหลา่พ่อค้าหนงั
สตัว์เป็นประจําทกุปีตามธรรมเนียมทีปฏิบตักินั ข้าพเจ้ามิอาจแจ้งเรืองทีได้รับร้องเรียนมา
ได้ครบถ้วนทงัหมด หากทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออก
ไมจ่ดัการปอ้งกนัเรืองเชน่นีมิให้เกิดขึนอีกในอนาคต การค้าย่อมไม่อาจดําเนินไปอยา่ง
ราบรืนและเอกสิทธิตา่ง ๆ ทีทา่นเคยได้รับก็ย่อมจะต้องเปลียนแปลงไป เมือนนั ท่าน
ข้าหลวงใหญ่จะไมส่ามารถบรรลเุปา้ประสงค์และจะสญูเสียผลประโยชน์รวมถึงสิทธิ
ทงัหลายทีได้รับ นอกจากนี สมัพนัธไมตรีกบัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์ก็มิอาจธํารงไว้ด้วยความ
จริงใจได้  ข้าพเจ้าขอแจ้งว่าหากหวัหน้าสถานีการค้าผู้ นียงัพํานกัอยู่ในสยามและดแูล
กิจการของบริษัทตอ่ไป ความผิดนานปัการทีเขาได้ก่อขนึจะทําลายวิถีแหง่มิตรภาพให้ยอ่ย
ยบั เพราะเขาปฏิเสธทีจะเคารพธรรมเนียมของสยาม และเมอืบริษัทมิได้ดําเนินการค้าโดย
ชอบธรรม ย่อมจะสร้างความเสียหาย ตลอดจนเอกสิทธิทีบริษัทได้ถือครองยอ่มจะถูก
ยบัยงัด้วยประการฉะนี ข้าพเจ้าขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่โปรดแตง่ตงัหวัหน้าสถานีการค้า
คนใหมเ่พือมาปฏิบตัหิน้าที ณ สถานีการค้าในสยาม หากหวัหน้าสถานีการค้าผู้นนัมี
วิจารณญาณและสามารถผดงุมิตรภาพระหว่างสยามและเจ้าชายแหง่ออเรนจ์กบัทงับริษัท
ให้ดํารงสอดคล้องตามขนบธรรมเนียมแหง่ราชอาณาจกัรสยาม ธุรกิจการค้าของบริษัท
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ยอ่มจะดําเนินไปทา่มกลางกําไรและผลประโยชน์ดงัเชน่ทีแล้วมา และย่อมจะมงัคงัขนึเป็น
เทา่ทวีคณูในภายภาคหน้า 

โดยสรุป เรืองทกุประการทีข้าพเจ้าได้ชีแจงมานีล้วนเพือส่งเสริมสมัพนัธไมตรีระหวา่ง
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั [กับทา่นข้าหลวงใหญ่]หากไมมี่การกระทําทีขดัตอ่สนธิสญัญาหรือ
ละเมิดธรรมเนียมของราชอาณาจกัรสยามเกิดขนึอีกในอนาคต มิตรภาพอนับริสทุธิจริงใจ
ของเราย่อมมนัคงตราบชวักลัปาวสาน ขอทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกโปรดไตร่ตรองพินิจ ดแูลจดัการให้ทกุสิงดําเนินไปโดยสจุริตเทียงธรรม 
เขียนเมอืวนัองัคาร เดือน 4 ปีมะเมีย  

 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี27 สิงหาคม ค.ศ.1703 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ากรุง
สยาม (สมเดจ็พระเจ้าเสือ) 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703 

สาส์นทีเขียนโดยหวัหน้าสถานีการค้าในสยามและคณะถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก ซงึได้สง่มาโดยเรือ บดันีได้มาถึงปัตตาเวียแล้ว 
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้อา่นสาส์นด้วยความรู้สึก
ปลืมปีติทีพระผู้ เป็นเจ้าทรงกรุณารับพระเจ้ากรุงสยามองค์ก่อนไว้ และพระเจ้ากรุงสยาม
องค์ปัจจบุนัได้สืบราชสมบตัิตามครรลองแหง่การสืบราชสนัตติวงศ์ 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแสดงความยินดียงิใน
การนีและขอถวายพระพรให้พระเจ้ากรุงสยามและราชสํานกัของพระองค์มงัคงับริบรูณ์ 
รุ่งเรืองด้วยอํานาจพร้อมเกียรติยศเพือพระองค์จะได้ปกครองราชอาณาจกัรให้รุ่งโรจน์
ไพศาลและมนัคงสืบไป บริษัทยงัคงดําเนินการค้าในฐานะมิตรเก่าแก่ผู้จริงใจและซือตรง
ของราชอาณาจกัรสยามดงัทีพระเจ้ากรุงสยามทรงแนพ่ระราชหฤทยัในเจตนารมณ์บริสุทธิ
และอชัฌาสยัรักสนัติของชาวฮอลนัดา กระนนัข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกมิปรารถนาจะคลางแคลงในพระมหากรุณาธิคณุและเจตนารมณ์อนั
ประเสริฐแหง่พระเจ้ากรุงสยาม ทางเราหวงัว่าพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรือฟืน
เอกสิทธ์และสนธิสญัญาทีได้เคยบรรลไุว้ระหว่างราชอาณาจกัรสยามและบริษัทอนัทรง
เกียรติ 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอกราบทลูพระเจ้ากรุง
สยามว่า เนืองจากนายคิเดโยน ตนัต์ หวัหน้าสถานีการค้าได้เดินทางไปญีปุ่ นเพือปฏิบตัิ
หน้าทีในฐานะลกูจ้างของบริษัท  ทางบริษัทจงึได้แตง่ตงันายอาร์เนาต์ เกลอร์ รองหวัหน้า
สถานีขนึเป็นหวัหน้าสถานีการค้าแห่งสยามแทน 

ท้ายทีสดุนี เพือเป็นการแสดงความจริงใจในเจตนารมณ์ทีจะเอือเฟือเกือกลูกนั ข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออก ขอทูลเกล้าฯถวายบรรณาการเหล่านี
แดพ่ระเจ้ากรุงสยาม หวงัวา่จะเป็นทีพอพระราชหฤทยั   
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ผ้า “การ์โมไซน์” สีมว่ง     5   ผืน  
ผ้าชนิดเดียวกนัสีมว่งคราม   5   ผืน 
ผ้าชนิดเดียวกนัสีแดง   [ไมร่ะบจํุานวน]  ผืน 
ผ้าชนิดเดียวกนัสีนําตาลเปลือกอบเชย [ไมร่ะบจํุานวน]  ผืน 
ผ้า “ลาเกินรัสซคาร์” สีมว่ง  [ไมร่ะบจํุานวน]  ผืน 
ผ้าสมปัก20     600   ผืน 
ผ้า“ซาเนิน”21     100  ผืน 
ผ้าเปอร์เซียสีทอง    40  ผืน 
ผ้าตาด      10  ผืน 
เครืองแก้วหลากประเภท    112  ชิน 
นํากหุลาบ     [ไมร่ะบจํุานวน]  ลงั 
ทีวางเครืองเขียนทําด้วยทอง   6  ชิน 
ทีวางเครืองเขียนทําด้วยเงิน   6  ชิน 
Filigree instrument tubes (ชนิลายฉลโุลหะ?) 6  กล่อง 
กล่องทําจากกระดองเต่า    6  กล่อง 
แว่นตากรอบทองคํา กรอบเงินและกรอบงาช้าง 40  คู ่
กล้องส่องทางไกลลงยาพร้อมกล่องทอง [ไมร่ะบจํุานวน] 
กานพล ู     375  ปอนด์ 
ดอกจนัทน์เทศ     50  ปอนด์ 
ลกูจนัทน์เทศ     15  ปอนด์ 
อบเชย      10  ปอนด์ 
ปืนสนัมีลวดลาย    6   กระบอก 
ปืนสนัไมมี่ลวดลาย    10   กระบอก 
ปืนยาว      24  กระบอก 
ปืนคาบศลิาเลียมทอง   [ไมร่ะบจํุานวน] 
ปืนสนัเลียมทอง    [ไมร่ะบจํุานวน] 
ปืนยาวปากกระบอกกว้าง  [ไมร่ะบจํุานวน]  

 
เขียน ณ ปอ้มปัตตาเวีย เกาะชวาอนัยิงใหญ่ในอาณาจกัรจากาตราเมือ วนัที 27 สิงหาคม 
ค.ศ. 1703 (ลงนามโดย) วิลเลิม ฟัน เอาต์โฮร์น ข้าหลวงใหญ่แหง่เนเธอร์แลนด์ในอินเดีย
ตะวนัออก 

 

                                                   
20 ผ้าลายหรือผ้าปมูสมยัเกา่สําหรับขนุนางเป็นต้นนุง่ (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493) 
21 อาจหมายถึง Sannoes ผ้าฝา้ยสีขาวจากเบงกอล 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าเสือครองราชย์ ค.ศ. 1703-
1709) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์น
ตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703 
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ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง ธีรวตั ณ ป้อมเพชร  

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 
(สมเดจ็พระเจ้าเสือครองราชย์ ค.ศ. 1703-1709) ถึงข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ราวเดือนมีนาคมค.ศ. 1703 
และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวยี วนัท ี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. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

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

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ มฮูมัหมดั แฮริส บดูิอาวณั (Muhammad Haris Budiawan) 

ทมีาของภาพประกอบ 1. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P- 
1896-A-19368-658 
2. หอเขียน วงัสวนผกักาด http:// 
www.thailandsworld.com/en/bangkok/bangkok-museums/suan-
pakkad-palace-museum/ho-khien-lacquer-pavilion/index.cfm 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา ธีรวตั ณ ป้อมเพชร (Dhiravat na Pombejra) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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1709) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ราวเดือนมีนาคม ค.ศ. 1703 และสาส์น
ตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 27 สิงหาคม ค.ศ. 1703 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2525 fols 85-90, HR2524 fols 352-353. 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชย์
ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี วนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641 
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ภาพประกอบที 1 เรือพระราชพธีิสยาม วาดโดย ยนั แลวเกิน  (Jan Luyken) ค.ศ. 1687  

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 

(สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชย์ ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้าหลวง
ใหญ่และสมาชกิสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย  

วนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641 
 

สารบญั 
บทนํา 2 
ตวับทภาษาดตัช์ 5 
บทแปลภาษาไทย 7 
ข้อมลูทางบรรณานกุรม 9 
ภาพเอกสาร 10 

 
 

www.sejarah-nusantara.anri.go.id 
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัถึงข้าหลวงใหญ่ อนัโตนิโอ ฟัน ดีเมิน (Antonio van Diemen 
ดํารงตําแหนง่ ค.ศ.1636-1645) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งปัตตาเวียฉบบันี เป็น
ตวัอย่างทีดีของ “การทตูทางทะเล” (“maritime diplomacy”) ซงึแสดงให้เห็นชนัเชิงการ
ติดตอ่ทางการทูตระดบัสงูระหวา่งสมทุรรัฐ (thalassocracies) ทงัสอง  (คือปัตตาเวียและ
สยาม) ในการสง่เสริมผลประโยชน์ร่วมกัน หรือการระงบัข้อพิพาทเกียวกบัพาณิชยกรรม
ทางทะเลและเขตอิทธิพลในทะเล 

เมือมาถึง ค.ศ. 1641 “ยคุทองแหง่การแลกเปลียนทางการทตูระหว่างฮอลนัดาและ
สยาม” กําลงัจะสินสดุลง มีการติดตอ่ระหวา่งพระเจ้ากรุงสยามและเจ้าชายแหง่ออเรนจ์
ในชว่งปี 1628-1641 และมีพิธียงิใหญ่ต้อนรับคณะทตูฮอลนัดาทีสําคญัถึงสีคณะในปี 
1641 พระราชสาส์นและเครืองราชบรรณาการชดุสดุท้ายจากเจ้าชายแหง่ออเรนจ์ซงึ
อญัเชิญมาถวายพระเจ้ากรุงสยามได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ โดยมี เยเรเมียส 
ฟัน ฟลีต (Jeremias van Vliet) หวัหน้าสถานีการค้าบริษัทอินเดียตะวนัออกประจํากรุงศรี
อยธุยาเป็นผู้ควบคมุดแูล 

ปี 1641 นบัเป็นปีสําคญัสําหรับฮอลนัดา เนืองจากฮอลนัดาได้ยึดมะละกามาจากการ
ครอบครองของโปรตเุกส ส่งผลให้ฮอลนัดาสามารถควบคมุช่องแคบมะละกาได้  

ในสาส์นฉบบันี สมเดจ็พระเจ้าปราสาททองทรงแสดงพระองค์ในฐานะผู้ปกครองทียืน
หยดัในธรรมเนียมอนัมีมาช้านานในการมีสว่นร่วมอยา่งกระตือรือร้นในเครือขา่ยการค้า
ทางทะเลภายในเอเชีย 

สําเภาหลวงของสยามปฏิบตัิการในทะเลจีนใต้และมหาสมทุรอินเดียมาเป็นเวลานาน
แล้ว ราชสํานกัสยามได้สง่บรรณาการไปยงัราชสํานกัหมิงถึง 58 ครังในช่วงปี 1371-1433 
สําเภาของสยามจงึปรากฏให้เห็นในทะเลจีนใต้อยูเ่สมอ จนถึงราวปี 1450 ชวาและจามปา
คือคูแ่ข่งสําคญัของสยามในแง่ความเป็นมหาอํานาจทางทะเล จนกระทงัมะละกาภายใต้
การปกครองของสลุตา่นมนัซูร์ ชาห์ (Sultan Mansur Shah ครองราชย์ ค.ศ.1459-1477) 
รุ่งเรืองขนึ และได้กลายเป็นศนูย์กลางของกิจกรรมทางทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

การพิชิตมะละกาของโปรตเุกสเมือปี 1511 อาจให้ประโยชน์แก่อยธุยาในระยะแรก 

เนืองจากอยธุยาได้กลายมาเป็นอีกทางเลือกหนงึสําหรับพอ่ค้าชาวมสุลิมและพอ่ค้า
ตา่งชาติอืน ๆ 

อีกทงัยงักลายเป็นจดุเชือมสําหรับการค้ากบัจีนตอ่ไปยงัหมู่เกาะฟิลิปปินส์และ
บอร์เนียว กระทงัอาณาจกัรอยธุยาซงึเป็นเมืองท่าทียงิใหญ่ทีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ชว่งกลางคริสต์ศตวรรษที 16 ถกูพม่ายดึครองในปี 
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ภาพประกอบที 2 เรือขุนนางสยาม วาดโดย ยนั แลวเกิน  (Jan Luyken) ค.ศ.1687  

 
1569 นอกจากนีการขนสง่สินค้าโดยตรงจากจีนไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ

ความรุ่งเรืองของรัฐบนัเต็นยงัส่งผลตอ่การเสือมลงของอยธุยาด้วย  
การเติบโตของบริษัทการค้ายโุรป โดยเฉพาะอยา่งยงิบริษัทอินเดียตะวนัออกของ

ฮอลนัดา (หรือ VOC ก่อตงัเมือ ค.ศ.1602) เป็นความท้าทายใหมที่อาณาจกัรอยธุยาต้อง
รับมือในช่วงปี 1600-1688 เรือบรรทกุสินค้าของยโุรปสามารถบรรทกุสินค้าได้มากขนึ
สําหรับระยะทางทีไกลขนึ ด้วยคา่ขนส่งทีย่อมเยากว่าเดิม ภายในเวลาไมน่านยโุรปยงั
สามารถผกูขาดสินค้าสําคญัในเครือข่ายธุรกิจ เช่น เครืองเทศคณุภาพดี (ลกูจนัทน์เทศ
และกานพล)ู จากหมูเ่กาะโมลกุกะ ปัตตาเวียภายใต้การครอบครองของฮอลนัดาและ
มะนิลาภายใต้การปกครองของสเปนจงึกลายมาเป็นคูแ่ข่งระดบันานาชาตทีิสําคญั ขณะที
โปรตเุกสยงัคงปักหลกัอยู่ทีมาเก๊า อยธุยาหนัมาให้ความสําคญัแก่การค้ากบัจีนมากยิงขนึ 
และดงึดดูบรรดาพ่อค้าทีถกูกีดกนัโดยการค้าผูกขาดของฮอลนัดา ได้แก่ พอ่ค้าองักฤษ 
พ่อค้าโปรตเุกส พ่อค้าฝรังเศส พ่อค้ามสุลิมจากอินเดีย และพอ่ค้ามาเลย์จากมะละกา
รวมทงัจากเมืองท่าหลกับนเกาะสมุาตราเชน่จามบแิละปาเล็มบงั แม้อยธุยาจะยงัคงให้
ความสําคญัแก่การสง่สินค้าออกไปยงัญีปุ่ น โดยมีหนงักวาง หนงัววั ไม้ฝาง หนงักระเบน
และงาช้างเป็นสินค้าสําคญั แตก่ารขนส่งสินค้าระหวา่งสยามและญีปุ่ นก็ซบเซาลงในชว่ง
กลางทศวรรษ 1620 ถึงปลายทศวรรษ 1640 ในชว่งทีการค้าซบเซาลงนี สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ข้าราชสํานกัส่งสําเภาไปยงัปัตตาเวียเพือนําข้าวและตะกวัไป
ขายในปี 1640-1641 
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สาส์นฉบบันีแสดงให้เห็นพระราชประสงค์ของสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง 2 ประการ 
คือให้ปัตตาเวียชว่ยค้นหาสําเภาสยามทีถกูชิงไปโดยผู้บงัคบัการเรือชาวจีนและให้
ปัตตาเวียสร้างเรือจําลองเพือเป็นของเล่นสําหรับพระราชโอรส 

พระราชประสงค์ประการแรกเผยให้เห็นข้อมลูทีนา่สนใจเกียวกบัขนาดของสําเภาซงึคง
จะเป็นขนาดปรกตสิามญัของสําเภาสยาม รวมถึงตวัอยา่งลกัษณะทวัไปของลกูเรือบน
สําเภาสยามซงึมีความหลากหลายทางเชือชาติ นีเป็นข้อมลูทีสามารถยืนยนัข้อเสนอของ
นกัประวตัศิาสตร์บางทา่น เช่น ศาสตราจารย์โยเนโอะ อิชิอิ ทีว่า สําเภาของราชสํานกั
สยามซงึปฏิบตัิการในทะเลดเูหมือนจะอยูใ่นความควบคมุของชาวตา่งชาติแทบทงัหมด 
ในขณะทีบนเรือมีพอ่ค้าชาวสยามเพียงไมกี่คนทีมีบทบาทในกิจกรรมการค้า จึงมีความ
เสียงบางประการดงัเชน่ทีสาส์นฉบบันีได้แสดงให้เห็น 

ข้อมลูเหล่านีรวมถึงข้อมลูเกียวกบัอาวธุในเรือ แสดงให้เห็นวิธีการจดัการเรือสําเภาของ
สยาม หากพิจารณาในแง่ความหลากหลายของลกูเรือและยทุโธปกรณ์ทางทหารแล้ว ใน
เวลานนัสําเภาสยามลําเล็กดจูะด้อยสมรรถนะกว่าเมือเทียบกับเรือบรรทกุสินค้าของยโุรป
ทีติดสรรพาวธุพรังพร้อม ด้วยเหตนีุเอง พระเจ้ากรุงสยามจึงมกัจะมีพระราชประสงค์ให้
บริษัทอินเดียตะวนัออกของฮอลนัดาชว่ยเหลือในกรณีทีเกิดปัญหาร้ายแรง 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 
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 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี2 มีนาคม ค.ศ. 1641 
สาส์นอนัเปียมด้วยไมตรีจิตและความจริงใจจากออกญาศรีธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานุ
ชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดีอภยัพิรียบรากรมภาหหุรือผู้อารักษ์พระราชลญัจกร ผู้ รักษาพระ
ราชทรัพย์หนงึในสีของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ผู้อปุถมัภ์และปกปอ้งชาวตา่งแดนทงัหลาย 
ถึงพณหวัเจ้าท่านอนัโตนิโอ ฟัน ดีเมิน (Antonio van Diemen) ข้าหลวงใหญ่ประจํา
สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ในอินเดียตะวนัออกผู้สงูศกัด ิเปียมด้วยความกรุณา ปัญญาและ
ความเทียงธรรม 

ในโอกาสทีกัปตนัเยเรเมียส ฟัน ฟลีต (Jeremias van Vliet) เดินทางกลบักรุงปัตตาเวีย 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะแจ้งแก่ทา่นวา่ ด้วยความหว่งใยในความผาสกุของบรรดาข้า
แผ่นดินและด้วยพระราชประสงค์ทีจะเกือกลูการค้าของกรุงปัตตาเวียอยา่งเตม็พระปรีชา
สามารถ สมเด็จบรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยู่หวัในกรุงพระมหานครบวรทวาราวดีศรีอยธุยา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสําเภาขนาดกว้าง 18¼  ยาว 3¼ fathoms1 แก่
เจ้าพระยาเกษตรสงครามรามราชแสนญาธิบดีศรีสชันาลยัอภยัรีพิรียบรากรมภาห ุเจ้า
เมืองสวรรคโลก ในการนีโปรดเกล้าฯให้ Srj Set Ja ชาวมาเลย์มสุลิมรังตําแหนง่ผู้บงัคบั
การเรือทีหนงึ และ Pecca ชาวจีนรังตําแหนง่ผู้บงัคบัการเรือทีสอง Cousy Sombat รัง
ตําแหนง่หวัหน้าพ่อค้า พร้อมผู้ช่วยสองนาย คือ Moncherbitit และ Ney Rachuyt กับชาว
จีนมสุลิมผู้ตดิตามชือ Heeuqua และ Equo สรังเรือชาวจีนพร้อมลกูเรือชาวสยาม 11 คน 
ลกูเรือชาวจีน 26 คน ลกูเรือชาวมาเลย์และชาวมวัร์อีก 22 คน รวมทงัสิน 61 คน2 

สําเภาลํานีติดอาวธุด้วยปืนใหญ่ทองเหลือง 4 กระบอก แตล่ะกระบอกสามารถยิง
กระสนุขนาด 2 นวิ และปืนใหญ่อีก 1 กระบอก สามารถยิงกระสนุขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 
1½ นวิ นอกจากนียงัมีปืนคาบศลิา 4 กระบอกและปืนไฟญีปุ่ น 15 กระบอก สําเภาลํา
ดงักล่าวบรรทกุข้าวและเสบียงอาหารนําหนกั 200 last3 และตะกวั 6 bahar ในนามของ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั สําเภาออกเดินทางจากกรุงศรีอยธุยาเพือไปยงัปัตตาเวียเมือ 16 
เดือนก่อน พร้อมสินค้าทีระบไุว้ข้างต้น แตด้่วยความเขลาของต้นหน สําเภาจงึพลดัไป
เทียบทา่ทีปัตตานีแทน ระหว่างเดินทางกลบัสูส่ยาม Heeuqua ผู้ติดตามชาวจีนได้สงัหารผู้
บงัคบัการเรือพร้อมชาวสยามกบัชาวมาเลย์ทงัหมด และได้หลบหนีไปพร้อมสําเภาและ
สินค้า 

                                                   
1 1 fathom เทา่กบั 34.31 x 6.11 เมตร 
2 จํานวนลกูเรือทีระบใุนทีนนีา่จะคลาดเคลอืน 
3 1 last เทา่กบั 1,250 กิโลกรัม 
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ทางเรามิอาจล่วงรู้ได้วา่ Heeuqua ใช้เส้นทางไหนเดินทางสู่เมืองทา่ใด ฉะนนั ด้วย
สมัพนัธไมตรีทีทา่นได้เจริญไว้กบัสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จากทา่น 
สงัการให้เรือในบงัคบัออกติดตามค้นหาในทกุแหง่ทวัอาณาบริเวณทีการค้าและสมอเรือ
ของฮอลนัดาไปถึง เพือจะได้จบักมุและสง่สําเภาลําดงักล่าวไปยงัปัตตาเวีย พร้อมจดัการ
เรืองนีตามวิจารณญาณอนัควรสรรเสริญของท่าน หากผลของการทงันีเป็นทีประจกัษ์แก่
ทางเราแล้ว ชือเสียงเกียรติคณุของท่านย่อมเป็นทีเลืองลือสถาพรสถิตอยูใ่นความทรงจํา
ของเราเป็นแม่นมนั 

อนงึ จกัเป็นทีพอพระราชหฤทยัยงิ หากทา่นจะกรุณาประดษิฐ์เรือจําลองของเล่น เพอื
ถวายพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั เจ้าฟ้าผู้ เยาว์แหง่ราชอาณาจกัรนี4 เรือ
ควรมีขนาดความกว้าง 4 ศอกและความยาวตามอตัราส่วนทีเหมาะสมในแบบของ
ฮอลนัดา และมีครบถ้วนทกุสิงทีพึงมี นอกจากนี ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสามารถของชาว
ฮอลนัดาในการเขียนภาพ จงึปรารถนาให้ท่านจดัหาภาพเขียนเป็นรูปช้าง 2 เชือก สําหรับ
ทลูเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภาพควรมีความสงู 2 ศอก (ตามแบบทีแนบ) และ
วาดด้วยฝีมือประณีตยิง ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะกรุณาสง่มอบภาพเขียนดงักล่าว (พร้อมเรือ
จําลอง) มาให้โดยเร็ว 

ณ กรุงศรีอยธุยา วนัแรม 18 คํา ปีฉล ูตรงกบั วนัที 2 มีนาคม ค.ศ.1641 
  

                                                   
4 หมายถงึสมเด็จเจ้าฟา้ไชย 
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P1896-A-19368-660,18 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ค.ศ. 1629-1656) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี วนัที 2 มีนาคม ค.ศ. 1641 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2457 fol. 421-423 
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ภาพประกอบที 1 แผนทอียธุยาเมอืครังคณะทตูฝรังเศสเยือนสยาม ค.ศ.1685 วาดโดย 
วินเชนโซ มาเรีย โคโรเนลลี (Vincenzo maria Coronelli) 

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 

(สมเด็จพระนารายณ์ ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื)  

วนัที 1 ธนัวาคม ค.ศ.1668 
 

สารบญั 
บทนํา 2 
ตวับทภาษาดตัช์ 6 
บทแปลภาษาไทย 7 
ข้อมลูทางบรรณานกุรม 9 
ภาพเอกสาร 10 

 

www.sejarah-nusantara.anri.go.id  
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
ในปี 1661 จอห์น เซาท์ (John South) พ่อค้าชาวองักฤษได้บรรยายถึงกรุงศรีอยธุยาไว้วา่ 
“ทีนีเป็นเมืองท่าทีดีทีสดุในเอเชียทีข้าพเจ้าได้เคยไปเยือน และเป็นทีทีเราได้รับการยกเว้น
ภาษีตลอดกาล” ในเดือนกมุภาพนัธ์และมีนาคมจะมีเรือเดินทางมาจากมาเก๊า ตงัเกีย  
โคชินจีน และมะนิลา ส่วนเรือของฮอลนัดาและเรือขององักฤษจากปัตตาเวียและบนัเตน็จะ
มาถึงในเดือนพฤษภาคมและมิถนุายน สองสามเดือนหลงัจากนนัจะสามารถพบเห็นเรือใบ
และเรือแกลลีย์ (galley) จากมากสัซาร์ ยะโฮร์ และอาเจะห์ และในลําดบัสดุท้าย เรือที
ค้าขายกบัญีปุ่ นจะพบเห็นได้ในเดือนพฤศจิกายน 

อยธุยาเป็นเมืองทา่สําคญัสําหรับฮอลนัดา เนืองจากตงัอยูบ่นเส้นทางการเดนิเรือสู่
สถานีการค้าและทีตงัของวีโอซีในตงัเกีย ฟอร์โมซา (ไต้หวนั) และญีปุ่ น และไม่มีชาติยโุรป
อืนใดเดินทางมาค้าขายในสยามบอ่ยเทา่กบัฮอลนัดาในชว่งทศวรรษ 1650 และ 1660 
ส่วนชาวสยามเองก็เดินทางไปบนัเต็นและปัตตาเวียด้วยเรือสําเภากบัเรือพาย บางครังยงั
เดินทางเลยไปถึงชายฝังตะวนัออกเฉียงเหนือของชวาเพือซือม้าโดยแลกเปลียนกบัดีบกุ
และเครืองเคลือบคณุภาพไม่สู้ดี ผู้บงัคบัการของเรือสยามเหล่านีนําพระราชสาส์นจากพระ
เจ้ากรุงสยามพร้อมของกํานลัไปมอบเป็นบรรณาการแดส่ลุตา่นแหง่บนัเต็น กษัตริย์แหง่  
มะตารัม และข้าหลวงใหญ่แหง่ปัตตาเวีย บางครังถึงกบันําช้างไปมอบให้ด้วย เชน่นีแล้ว 
ปัตตาเวียจงึเป็นหนงึในมิตรทางการทตูและคูค้่าทีสําคญัของพระเจ้ากรุงสยาม 

ความสมัพนัธ์ระหว่างฮอลนัดาและสยามได้เสือมคลายลงในชว่งต้นทศวรรษ 1660 การ
กลบัสูอ่ยธุยาขององักฤษรวมถึงสงครามระหว่างสยามกบัรัฐทางเหนือซงึได้ผลาญ
ทรัพยากรและกําลงัคนไปไม่น้อย ตา่งส่งผลเสียตอ่การค้าของฮอลนัดา นอกจากนีวีโอซียงั
แข่งขนัทางการค้าอย่างดเุดือดกบัพวกมวัร์ และมีการแขง่ขนัอยา่งเข้มข้นยิงกวา่กบัชาวจีน
และบรรดาสําเภาจีนสยามทีมุ่งหน้าไปยงัจีน ไต้หวนัและญีปุ่ น ในปี 1662 เกิดความ
ขดัแย้งระหว่างวีโอซีและโปรตเุกสขึนอีกครัง ทําให้วีโอซีเข้ายดึโคชินจากโปรตเุกสบน
ชายฝังตะวนัออกของอินเดีย 

การทีวีโอซีจบักมุเรือพร้อมลกูเรือโปรตเุกสใกล้เกาะไหหนานก่อให้เกิดการวิวาทกนัใน
กรุงศรีอยธุยาเนืองจากเรือลํานีส่งออกไปโดยสมเด็จพระนารายณ์ ขณะทีสมเดจ็พระ
นารายณ์ทรงกําลงัติดพนัสงครามทางเหนือ สถานีการค้าของวีโอซีในอยธุยาก็ถกูปิดล้อม
โดยคูแ่ข่งชาวจีน ในภายหลงัสมเด็จพระนารายณ์ทรงเรียกร้องคา่เสียหายจากการถกูยดึ
เรือเป็นเงิน 84,000 กิลเดอร์ 
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ภาพประกอบที 2 ภาพสมเด็จพระนารายณ์ในจนิตนาการของจิตรกรฝรังเศส 

 
ปัจจยัอีกประการคือพฤติกรรมของออกญาพิชิต (ขนุนางชาวมสุลิมเชือสายเปอร์เชีย) 

ข้าราชสํานกัชนัสงูผู้ ทําหน้าที “ผู้ ซือรายแรก” (voorkoper) ทีผกูขาดการค้าหนงักวาง
จํานวนมาก ทําให้ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาฯ ตดัสินใจถอนตวัออกจาก
อยธุยา ใน วนัที 5 กันยายน ค.ศ. 1663 เรือแปรงเซสรัวยาล (Princesse Royale) พร้อม
เรือใบประเภทฟลตูชือโฮคกาสเปิล (Hoogcaspel) และแอ็ลเซินบืร์ค(Elsenburg) เดินทาง
จากปัตตาเวียมาสยามเพือลอบปิดสถานีการค้าเรือฟลตูได้รับคําสงัให้ขดัขวางและจบักมุ
สําเภาจีนทีมุ่งสูส่ยาม1 ใน วนัที 25 ตลุาคม เจ้าหน้าทีทงั 15 คนของบริษัท รวมทงัหวัหน้า
สถานีการค้า เอน็อค โปลฟตุ (Enoch Poolvoet) หนีออกจากสถานีการค้าโดยไมบ่อก
กล่าวผู้ใดเดินทางโดยเรือแบบกมัพชูาทีใช้ใบขนาดเล็กไปยงัโกดงัอมัสเตอร์ดมั (บริเวณ
ปากแม่นําเจ้าพระยา) ทีซงึเรือแปรงเซสรัวยาลและเรือแอ็ลเซินบืร์ครออยู ่เรือแปรงเซสรวั
ยาลกลบัไปยงัปัตตาเวียเมือ วนัที 9 ธนัวาคม ค.ศ.1663 พร้อมด้วยเงิน (จํานวน 12,051 
เรียลสเปน) และสินค้าจากสถานีการค้าได้แก่ ไม้ฝาง 5,328 หาบ นํามนัมะพร้าว 6,154 
หม้อ หนงักวาง 1,549 ผืน และสินค้าอืน ๆ2 

ด้วยความไม่พอพระราชหฤทยัทีวีโอซีถอนตวัไปอย่างไมค่าดคิด สมเด็จพระนารายณ์
ทรงส่งราชทตูสองคนไปยงัปัตตาเวียในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ.1664 ในสาส์นฉบบัหนงึ
ออกญาพระคลงัได้อธิบายให้ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาฯฟังถึงความผิดของ
ออกญาพิชิตและโทษทีออกญาพิชิตได้รับจากสมเด็จพระนารายณ์ สมเดจ็พระนารายณ์มี

                                                   
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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พระราชประสงค์ให้วีโอซีกลบัมาทําการในกรุงศรีอยธุยาอีกครัง ใน วนัที 10 มิถนุายน ค.ศ.
1664 ข้าหลวงใหญ่ตดัสินใจสง่ปีเตอร์ เดอ บติเตอร์ (Pieter de Bitter) มายงัสยามด้วยเรือ
เซียร์กเซ (Zirkzee) เพือยตุิข้อพิพาทระหวา่งบริษัทวีโอซีกบัสมเด็จพระนารายณ์ เอน็อค 
โปลฟตุ ได้เดนิทางมาด้วย เผือว่าสถานีการค้าจะสามารถเปิดทําการได้อีกครัง3 เรือเซียร์ก
เซเดินทางมาถึงบริเวณปากแมนํ่าเจ้าพระยาใน วนัที 15 กรกฎาคม ทนัทีทีมาถึงนายขนอน
ก็ขนึไปบนเรือพร้อมแจ้งข่าววา่สมเด็จพระนารายณ์โปรดเกล้าฯให้ฟืนความสมัพนัธ์กบั
บริษัทอินเดียตะวนัออก   

เรือเซียกร์เซเดินทางกลบัไปยงัปัตตาเวียใน วนัที 30 พฤศจิกายน พร้อมด้วยไม้ฝางและ
นํามนัมะพร้าว ปีเตอร์ เดอ บิตเตอร์ส่งรายงานของเขาและจดหมายจากโปลฟุต พร้อมทงั
พระราชสาส์นจากสมเด็จพระนารายณ์ฉบบัภาษามาเลย์ จดหมายเหตรุายวนัของปอ้ม
ปัตตาเวียได้บนัทกึเหตกุารณ์นีไว้ด้วยความภาคภูมิ สาส์นจากปัตตาเวียได้รับการรับรองใน
สยามตามพิธีการเมือ วนัที 1 สิงหาคม และเปิดออกอ่านตอ่หน้าพระทีนงัท่ามกลางที
ชมุนมุของบรรดาขนุนางสยามทีล้วนถือเชียนหมากพระราชทาน สรุปวา่ความสมัพนัธ์ของ
ทงัสองฝ่ายถกูสนัคลอนอย่างมากจากออกญาพิชิตโดยทีสมเดจ็พระนารายณ์ไม่ทรงทราบ 
รวมถึงพฤตกิรรมหยาบช้าของชาวจีนทีออกญาพิชิตบงการให้ไปล้อมสถานีการค้าของ
ฮอลนัดา สมเด็จพระนารายณ์ทรงมิทนัตระหนกัถึงความทจุริตตา่ง ๆ ในราชสํานกั ออกญา
พิชิตถกูปลดจากตําแหน่งทนัทีและได้รับโทษในเวลาตอ่มา  

หลงัพิธีรับสาส์นหนงึวนั เจ้าหน้าทีวีโอซีและข้าราชสํานกัสยามเริมร่างสนธิสญัญาซงึลง
นามใน วนัที 22 สิงหาคม ค.ศ. 1664 สนธิสญัญาปี 1664 ระบใุห้ฮอลนัดาสามารถทํา
การค้าได้อย่างไม่จํากดักบัพ่อค้าทกุรายในกรุงศรีอยธุยา นครศรีธรรมราชและภเูก็ต โดยไม่
มีการขนึราคาภาษีในอนาคต สมเดจ็พระนารายณ์ทรงสญัญาว่าจะไมใ่ช้ลกูเรือจีนใน
สําเภาทีเดินทางไปยงัญีปุ่ น กวางตุ้ง โคชินจีนหรือตงัเกีย ข้อตกลงทีสําคญัทีสดุว่าด้วยสิทธิ
พิเศษของวีโอซีในการสง่ออกหนงักวางและหนงัววั ซงึเป็นสิทธิทีผู้ประกอบการชาติอืน ๆ 
จะไมไ่ด้รับโดยเด็ดขาด วีโอซีถกูห้าม มิให้โจมตีหรือแสดงตวัเป็นปรปักษ์ตอ่เรือและสําเภา
ของชาติใด ๆ ทีเข้ามาในนา่นนําของสยาม เนือหาโดยสมบรูณ์ของสนธิสญัญาได้บนัทึกไว้
ในจดหมายเหตรุายวนัของปอ้มปัตตาเวียทนัทีทีเรือเซียร์กเซเดินทางกลบัถึงปัตตาเวียเมือ 
วนัที 30 พฤศจิกายน 1664 ข้อความหนงึระบไุว้ตอ่จากสนธิสญัญาวา่สมเด็จพระนารายณ์
ทรงแสดงความกงัวลผา่นออกญาพระคลงัว่าสนธิสญัญานีจะสง่ผลให้อํานาจของพระองค์
ถกูท้าทาย  

นบัตงัแตก่ารทําสนธิสญัญาปี 1664 ธุรกิจการค้าตา่ง ๆ และความสมัพนัธ์ทางการทตู
กลบัมาเป็นปกติ เรือแปรงเซสรัวยาลกลบัมายงัสยามในเดือนสิงหาคม ค.ศ.1665 เรือลํา
อืน ๆ ทีมีจดุหมายในตงัเกีย ญีปุ่ นและฝโูจวก็เดินทางเข้ามากรุงศรีอยธุยา ในปีตอ่ ๆ มา 

                                                   
3 DKB 1664, 10 June 1664, pp. 236-237. 
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สมเดจ็พระนารายณ์โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยงัปัตตาเวียในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 
1665 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1667 เดือนตลุาคมและพฤศจิกายน ค.ศ.1668 

พระราชสาส์นจากสมเด็จพระนารายณ์ปี 1668 อญัเชิญไปโดยเอน็อค โปลฟุต หวัหน้า
สถานีการค้าผู้ กําลงัจะหมดวาระ เขาได้รับอนญุาตให้นําบตุร (ทีเกิดจากหญิงชาวสยาม) 
เดินทางไปปัตตาเวียด้วย โปลฟตุเดนิทางไปถึงด้วยเรือคูเร (Goeree) พร้อมของ
พระราชทานจากพระเจ้ากรุงสยามประกอบด้วยไม้ฝางและช้าง 4 เชือก เพียง 10 วนั
หลงัจากเรือคูเรมาถึง เรือแอ็ลเซินบืร์คก็เข้ามายงัปัตตาเวียพร้อมด้วยสินค้าขนาดย่อมกว่า 
ประกอบด้วยไม้ฝาง 1400 หาบ ข้าว 63 กระสอบ และนํามนัมะพร้าว 2,490 ไห เรือแอ็ล
เซินบืร์คนําพระราชสาส์นฉบบัทีสองในรอบหนงึเดือนจากสมเด็จพระนารายณ์มาสู่
ปัตตาเวีย พร้อมด้วยสาส์นจากนิโกลาส เดอ โรย (Nicolaes de Roy) หวัหน้าสถานีการค้า
ในกรุงศรีอยธุยา (ดํารงตําแหนง่ ค.ศ. 1669-1672) ลง วนัที 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1668 ใน
พระราชสาส์นฉบบันีสมเดจ็พระนารายณ์ทรงแสดงความชืนชมเอน็อค โปลฟตุ 

หากเปรียบเทียบกบัสาส์นจากราชสํานกัอืนในคริสต์ศตวรรษที 18 สาส์นจากราชสํานกั
สมเดจ็พระนารายณ์จะสนัและมกัไมก่ล่าวถึงพระราชดําริทางการเมืองโดยตรง เนือหา
บางส่วนของสาส์นฉบบัปี 1668 นี แสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ พระองค์
ทรงขอตวับรรดาช่างฝีมือและผู้ ชํานาญการทางการทหารจากปัตตาเวีย หรือขอให้จดัหา
สินค้ามีราคาและสิงประดิษฐ์ตา่ง ๆ อยู่บอ่ยครัง 

 
 

เอกสารอ้างองิ 
 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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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 
 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย 1 ธันวาคม ค.ศ.1668 
สาส์นจากกะปิตนัแหง่จากาตรา [ข้าหลวงใหญ่ ณ กรุงปัตตาเวีย] ซงึระบวุา่ได้ส่งชาว
ฮอลนัดาผู้สามารถผสมดนิปืนนายหนงึ พร้อมด้วยผู้ มีความรู้ในการสงครามและเชียวชาญ
การใช้ปืนอีกนายหนงึให้มาปฏิบตัหิน้าทีในสยามนนั นบัเป็นพยานยืนยนัถึงความจริงใจ
ของทา่นกะปิตนัซงึน้อมถวายมาแทบเบืองพระยคุลบาท Alaradt4 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั
ทรงพอพระราชหฤทยัยิง กระนนัก็ตามผู้ ทีมีความสามารถในการผสมดนิปืนได้ล้มเจ็บและ
เสียชีวิตลงเมือเดนิทางมาถึงสถานีการค้าในกรุงศรีอยธุยา โดยยงัไม่มีโอกาสผลิตดินปืน
เลย และผู้ ทีกล่าววา่มีความรู้ความชํานาญในการสงครามและอาวธุปืน เมือได้รับคําสงัให้
ยิงปืนไฟ ก็กลบัตอบปฏิเสธวา่ตนไมมี่ความชําชองในการใช้ปืน ดงันนัข้าพเจ้าจงึไม่อาจส่ง
เขาไปในราชการสงครามและจําต้องส่งตวัเขากลบัเนืองจากปฏิบตัริาชการไมไ่ด้ ด้วยเหตนีุ 
ข้าพเจ้าจงึใคร่ขอให้ทา่นกะปิตนัแห่งจากาตราจดัหาผู้ เชียวชาญในการสงครามหนงึนาย ผู้
สามารถผลิตดนิปืนหนงึนายและชา่งสลกัหินอีกหนงึนายมาประจําการ ณ สถานีการค้าใน
กรุงศรีอยธุยา 

อนงึ ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ชืนชมนาฬิกาขนาดเล็กทีชาวฮอลนัดาเรียกวา่ “โอร์โลจี 
(orlogie)” ซงึเป็นทีถูกใจข้าพเจ้ายงินกั จงึปรารถนาว่าภายในปีหรือสองปีข้างหน้า ท่าน
กะปิตนัจะมีโอกาสสง่นาฬิกาดงักล่าวมาทลูเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

เอน็อค โปลฟุต5 ได้แจ้งแก่ทางเราด้วยว่าได้รับสาส์นฉบบัหนงึจากกะปิตนัแหง่  
จากาตรา6 ซงึมีคําสงัให้เขากลบัไปยงัปัตตาเวีย พ่อค้าผู้ นีสมควรประจําการ ณ สถานี
การค้าในสยามตอ่ไป แตต่ามขนบธรรมเนียมซงึเคร่งครัดปฏิบตัิกนั ณ ทีนี ข้าพเจ้าจกัต้อง
เป็นผู้ได้รับสาส์นก่อนหากกะปิตนัแหง่จากาตราปรารถนาจะส่งคนใหม่มาดํารงตําแหน่ง
แทนหวัหน้าสถานีคนเดิม และเนืองจากโปลฟตุได้ปฏิบตังิานในสยามมาเป็นเวลานาน 
ข้าพเจ้าเห็นวา่กะปิตนัแหง่จากาตราอาจปรารถนาจะมอบหมายภารกิจอืนให้เขา แต่ด้วย
คําขอร้องจากเสนาบดีพระคลงั ข้าพเจ้าจงึยอมให้เขากลบัไปยงัปัตตาเวีย 

เอน็อค โปลฟุตเคยแจ้งว่าเขามีบตุรเกิดจากนางทาสทีอาศยัอยูใ่นสยาม ข้าพเจ้าได้
พิจารณาคําขอร้องนนัเห็นแก่สมัพนัธไมตรีทีสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงรักษาไว้กบักษัตริย์
แหง่ฮอลนัดาตามสนธิสญัญาทีบรรลไุว้แตเ่ดิม และเห็นแก่อปุการคณุทงัหลายทีทา่น  

                                                   
4 ไมท่ราบความหมายของคําวา่ Alaradt 
5 เอน็อค โปลฟตุ (Enoch Poolvoet) รักษาการตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าประจํากรุงศรีอยธุยา ค.ศ. 

1662-1663 และดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้า ค.ศ. 1664-1668 
6 จดหมายลบัสองฉบบัจากปัตตาเวียถึงโปลฟตุเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตแุหง่ชาติกรุงเฮก 

(เอกสารหมายเลข VOC 887 จดหมายลง วนัท ี 22 พฤษภาคม และ 3 กนัยายน 1663) 
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กะปิตนัมอบแก่เรา ข้าพเจ้าจึงอนญุาตให้เอน็อค โปลฟตุนําบตุรเดินทางกลบัไปยงั
ปัตตาเวียด้วยได้ 
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European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 22. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR 2471, fols 428-432 

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ จาจงั นร์ูจามนั (Jajang Nurjaman) 

ทมีาของภาพประกอบ 1.คอลเลคชนัสว่นบคุคล 
2. https://upload.wikimedia. 
org/wikipedia/commons/d/d0/french_depiction_of_ 
King_narai.jpg 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 

 
  



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ. 
1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื)  
วนัที 1 ธันวาคมค.ศ.1668 

 
 

10 

ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2471, fols 428-432 
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
สาส์นจากราชสํานกัสมเด็จพระนารายณ์ฉบบันีเขียนขนึราวเดือนตลุาคม ค.ศ. 1673 สาส์น
ตอบจากข้าหลวงใหญ่ ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงราชสํานกัสยามเป็นหนงึในบรรดาสาส์นตอบ
จากคณะมนตรีสงูสดุแห่งปัตตาเวียฉบบัแรกๆทีสามารถพบได้ในกลุม่จดหมายเหตวีุโอซีทงั
ทีกรุงเฮกและกรุงจาการ์ตาก่อนปี 1672 ไมป่รากฏสาส์นลกัษณะดงักล่าวสนันิษฐานว่าได้
สญูหายไป 

สาส์นฉบบันีกล่าวถึงวิกฤตการณ์ระหว่างฮอลนัดาและองักฤษแม้ว่าเนือหาในสาส์นจะ
แสดงออกตามวิธีทางการทตูแตใ่นความเป็นจริงเป็นสาส์นทีเขียนด้วยความไมพ่อใจ
สมเดจ็พระนารายณ์ทรงไมพ่อพระราชหฤทยัอยา่งยงิทีฮอลนัดายึดเรือฟิลลิปและแอนนา 
(Philip and Anna) ขององักฤษซงึออกเดนิทางจากกรุงศรีอยธุยาไปบอมเบย์เรือลํานี
บรรทกุของขวญัทางการทตูจากสมเดจ็พระนารายณ์เพือไปมอบให้ประธานบริษัทอินเดีย
ตะวนัออกขององักฤษ (EIC) ทีเมืองบอมเบย์โดยประธานบริษัทคือเจอรัลด์ออนเจียร์ 
(Gerald Aungier) และคณะทีปรึกษาได้รายงานไปยงัอีไอซีณกรุงลอนดอนความว่าเขา
ได้รับแจ้งจากเสนาบดีพระคลงัว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรง “ไมพ่อพระราชหฤทยัฮอลนัดา
ในกรณีนีรวมไปถึงความไร้มารยาทของฮอลนัดาตอ่เหล่าพอ่ค้าด้วย” 

บริบทของเหตกุารณ์นีคือสงครามองักฤษ - ฮอลนัดาครังที 3 (ต้น ค.ศ. 1672 ถึงต้น
ค.ศ.1674) ซงึในขณะนนักองทพัเรือองักฤษได้ร่วมมือกบัฝรังเศสเพือปิดกนัน่านนํา
ฮอลนัดาและพระเจ้าชาร์ลส์ที 2 ขององักฤษทรงพยายามจะยดึครองสาธารณรัฐฮอลนัดา
ในการทําสนธิสญัญาลบัแหง่โดเวอร์เมือปี 1670 องักฤษและฝรังเศสได้ทําข้อตกลงทีมี
เปา้หมายเพือทําสงครามลงโทษสาธารณรัฐฮอลนัดาในสงครามนีนายพลเรือชาวฮอลนัดา
มิคีลเดอแรวเตอร์ (Michiel de Ruyter) ได้รับชยัชนะในสมรภูมิทางทะเลหลายครังรัฐสภา
องักฤษกดดนัให้พระเจ้าชาร์ลส์ที 2 ยตุสิงครามหลงัจากความพยายามในการทําสงคราม
เป็นเวลา 2 ปีไมเ่กิดผลปี 1672 นบัเป็น “ปีแหง่หายนะ (Rampjaar)” ในประวตัิศาสตร์
ฮอลนัดาเนืองจากในเดือนมิถนุายนพระเจ้าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศสได้นํากําลงัพล 
130,000 นายบกุเนเธอร์แลนด์ 

เป็นคําถามทีน่าสนใจและในขณะเดียวกนัก็เป็นคําถามทีไม่อาจหาคําตอบได้ว่าสมเด็จ
พระนารายณ์ทรงตระหนกัถึงการทําข้อตกลงและเหตกุารณ์ทีเกิดขนึในยโุรปเหล่านีมาก
น้อยเพียงใดสาส์นจากปัตตาเวียลง วนัที 27 เมษายน ค.ศ. 1674 ชีให้เห็นว่าหวัหน้าสถานี
การค้าประจํากรุงศรีอยธุยา (ผู้ ดํารงตําแหนง่ขณะนนัคือโยฮนัเนิส ฟัน แดร์ สไปก์ 
(Johannes van der Spijck)) ได้แจ้งราชสํานกัเกียวกบัชยัชนะทางทะเลของฮอลนัดา 
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ภาพประกอบที 2 ราชทตูฝรังเศสเข้าเฝา้พระเจ้ากรุงสยาม วาดโดย ยนั แลวเกิน  
 (Jan Luyken) ค.ศ.1687 

 
และเป็นไปได้เชน่กันทีทงัองักฤษและฝรังเศสในอยธุยาก็แจ้งข้อมลูของฝ่ายตนเกียวกบั

สงครามองักฤษ–ฮอลนัดาแก่บรรดาข้าราชสํานกัด้วย 
คณะบาทหลวงต่างประเทศแหง่กรุงปารีส (Société des Missions étrangères de 

Paris หรือ M.E.P. ก่อตงัระหวา่งค.ศ. 1658-1663) ได้รับอนญุาตให้เปิดโรงเรียนสอน
ศาสนานกับญุยอแซฟในกรุงศรีอยธุยาเมือปี 1666 หลงัจากทีพระคณุเจ้า ล็องแบร์ต เดอ 
ลา มอตต์ (Mgr. Lambert de la Motte) และผู้ก่อตงัคณะบาทหลวงตา่งประเทศแหง่กรุง
ปารีสบาทหลวงฟร็องซวัส์ปัลล ู(François Pallu) เดินทางมาถึงความมีพระราชหฤทยัเปิด
กว้างในด้านศาสนาของสมเดจ็พระนารายณ์นบัเป็นสิงหายากในเวลานนัสยามเป็นเพียง
อาณาจกัรเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ทีมีโรงเรียนสอนศาสนาของโรมนัคาทอลิกหนงึ
ในข้อท้วงติงทีสมเดจ็พระนารายณ์ทรงมีตอ่ฮอลนัดาคือนโยบายต่อต้านคาทอลิกของ
ฮอลนัดาและการกีดกนัการดําเนินงานของคณะบาทหลวงคาทอลิกทีเดินทางไปยงับนัเตน็
และปัตตาเวียซงึเป็นการขดัขวางสมัพนัธไมตรีระหวา่งราชสํานกัสยามและพระเจ้าหลุยส์ที 
14 (ครองราชย์ค.ศ. 1643-1715) สมเดจ็พระสนัตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที 7 (ดํารง
ตําแหนง่ ค.ศ. 1655-1667) และสมเด็จพระสนัตะปาปาเคลเมนท์ที 9 (ดํารงตําแหนง่ค.ศ. 
1667-1669) นโยบายตา่งประเทศของสมเด็จพระนารายณ์ให้ความสําคญัแก่การส่งเสริม
พระเกียรติคณุโดยเน้นไปทีความสมัพนัธ์ทางการทตูกบับรรดาผู้ปกครองทีทรงอํานาจและ
เหล่าผู้ นําทางจิตวิญญาณของยโุรปจงึไม่น่าแปลกใจทีคณะบาทหลวงตา่งประเทศแห่งกรุง
ปารีสสามารถก่อตงัขนึในอยุธยาได้อย่างมนัคงในชว่งค.ศ. 1665-1679  
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นบัตงัแตอ่งักฤษปิดสถานีการค้าทีฮิราโดะ (ญีปุ่ น) ในปี 1623 องักฤษก็ไมไ่ด้นบัว่า
อยธุยาเป็นแหลง่การค้าทีสําคญัอีกตอ่ไปศนูย์กลางการค้าขององักฤษอยูที่บนัเต็นสรัุต
และมทัราส (ปอ้มเซนต์จอร์จสร้างขนึในค.ศ. 1640) ตอ่มาในปี 1668 ได้ย้ายไปอยูที่  
บอมเบย์นอกจากนีองักฤษยงัเปิดกว้างกวา่ฮอลนัดาในการให้ลกูจ้างบริษัทดําเนินการค้า
ส่วนตวัและการค้านอกระบบบริษัท (country trade) สมเดจ็พระนารายณ์ทรงยินดีต้อนรับ
พ่อค้าองักฤษประเภทนีส่วนอีไอซีนนัไมไ่ด้เปิดสถานีการค้าทีอยธุยาอีกจนกระทงัปี 1675 

ในสาส์นจากอยธุยาถึงอีไอซีณกรุงลอนดอนลง วนัที 22 ธันวาคม ค.ศ. 1675 ผู้แทนของ
บริษัทองักฤษได้รายงานว่าสมเดจ็พระนารายณ์ “ทรงถกูพ่อค้าเอกชนไร้สงักดั (private 
trader) เอารัดเอาเปรียบอย่างมาก”แตก็่ยงัทรงปฏิบตัติอ่ลกูจ้างของอีไอซี “ด้วยความ
สภุาพเกินกว่าทีคาดหมาย”อยธุยาเป็นทําเลทีดีในการค้าขายสิงทอจากอินเดียและเครือง
หตัถกรรมจากองักฤษสมเด็จพระนารายณ์ทรงสญัญาว่าจะปันส่วนแบง่ในการค้าดีบกุ
ภายใต้พระราชลญัจกรนอกจากนียงัโปรดเกล้าฯพระราชทานแร่เงินให้องักฤษ [กู้ ยืม?] 
จํานวน 40 ชงัพร้อมตะกวั 300 bahar และไม้ฝาง 1,000 หาบไมกี่เดือนตอ่มาองักฤษยงั
หวงัว่าจะได้รับพระราชทาน “เสรีภาพในการซือหนงัสตัว์และสินค้าทีเหมาะจะขายให้ญีปุ่ น
ดงัเชน่ทีฮอลนัดาได้รับ”อีกด้วยกรณีนียงิทําให้เห็นชดัเจนวา่สมเดจ็พระนารายณ์ไมมี่พระ
ราชประสงค์ทีจะจํากดัพระองค์ไว้เพียงแคก่ารค้ากบัฮอลนัดาเทา่นนัหากแตมี่  
พระราชประสงค์จะธํารงการผกูขาดการค้าและมอบสิทธิแก่ผู้ ทีทรงเห็นว่าสมควรจะได้รับ
ในบรรดาเจ้าผู้ปกครองทงัหลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้พระเจ้ากรุงสยามทรงดําเนิน
วิเทโศบายกบัชาติยโุรปได้อยา่งแยบคายทีสดุจนกระทงันโยบายการตา่งประเทศและการ
ทตูของสมเด็จพระนารายณ์เริมไม่ส่งผลดีในชว่งกลางทศวรรษ 1680  

 
เอกสารอ้างองิ 
 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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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 stuks incarnaat  Hollands fluweel 
 1 stuks zwarte aurora  moira  
 1 stuks gouden incarnaat moira 
 1 stuks goud en groen moira 
 1 stuks scharlaken 
 1 stuks karmozijnen rood laken 
 1 papegaaigroen laken 
 1 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 
 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี2 มีนาคม ค.ศ. 1674 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงทราบเรืองเรือฟิลลิปและแอนนา (Philip and Anna) ขององักฤษ
ซงึฮอลนัดาได้ยดึไว้เมือครังทีเรือเดินทางออกจากสยามแล้ว ในเรือบรรทกุหีบสองใบและตู้
ญีปุ่ นหนงึใบทีสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้ผู้นําใน
องักฤษ ด้วยความเคารพยําเกรง ฮอลนัดาจงึมิได้เปิดดสูินค้าเหล่านนั หากแตเ่ก็บรักษา
เอาไว้ บดันีข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทา่นสง่สินค้าเหล่านนักลบัมาพร้อมด้วยสาส์นจากท่าน
ข้าหลวงใหญ่ และหากท่านข้าหลวงใหญ่ไมข่ดัข้อง จะถือเป็นความสขุมุรอบคอบและเป็น
การธํารงสมัพนัธไมตรีทีมีมาเนนินานระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัและกษัตริย์ฮอลนัดา 
ด้วยข้าพเจ้าตงัใจจะส่งสิงของทงัหมดนีไปมอบให้หวัหน้าบริษัทอนิเดียตะวนัออกของ
องักฤษ ณ เมืองสรัุต1 

ข้าพเจ้ายงัได้ทราบด้วยว่า ฮอลนัดากําลงัทําศกึกบักษัตริย์แหง่ฝรังเศสและองักฤษ2 
ข้าพเจ้าจงึเรียกกะปิตนัโยฮนัเนิส3 มาสอบถามและได้รับการยืนยนัเช่นนนั ข้าพเจ้าวิตกยงิ
นกั ด้วยทราบดีว่ากษัตริย์ฮอลนัดาทรงเป็นผู้ยึดมนัในสจัจะ และคํามนัสญัญาของพระองค์
มอิาจฝ่าฝืนทําลายได้ ฉะนนัข้าพเจ้าจงึขอวิงวอนสิงศกัดสิิทธิให้อํานวยชยัชนะแดพ่ระองค์ 
เนืองจากในเวลานีข้าพเจ้าไมอ่าจหาหนทางชว่ยเหลือฮอลนัดาได้  

 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี27 เมษายนค.ศ. 1674 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ากรุง
สยาม (สมเดจ็พระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688)  
ข้าหลวงใหญ่โยอนั มาตแซวเกอร์ (Joan Maetsuycker)4 และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่ง
สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์แห่งตะวนัออกผู้ พํานกั ณ กรุงปัตตาเวีย เขียนสาส์นนีด้วยความ
จริงใจอนับริสทุธิถวายแดม่หาราชผู้ครองราชอาณาจกัรและดินแดนแหง่สยาม ผู้ได้รับ
สรรเสริญจากทวัโลกว่าทรงปรีชาญาณและธรรมจริยาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ 
ผู้ทรงธํารงสนัติภาพและมิตรภาพกบับรรดาผู้ปกครองและอาณาจกัรทงัหลาย  ขออํานาจ
สิงศกัดสิิทธิโปรดดลบนัดาลให้พระองค์ทรงเจริญด้วยพระพลานามยัสมบรูณ์และมีพระ

                                                   
1 หวัหน้าบริษัทอินเดียตะวนัออกขององักฤษ ณ เมืองสรัุตในปี 1674 คือ เจอรัลด์ ออนเจียร์ (Gerald 

Aungier) 
2 หมายถงึสงครามองักฤษ-ฮอลนัดาครังที 3 (ค.ศ. 1672-1674) 
3 โยฮนัเนิส ฟัน แดร์ สไปก์ (Johannes van der Spijck) รักษาการตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าใน

อยธุยา ค.ศ. 1668-1669 และดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้า ค.ศ. 1672-1676 
4 โยอนั มาตแซวเกอร์ (Joan Maetsuycker)ดํารงตาํแหนง่ข้าหลวงใหญ่ ค.ศ. 1653-1678 
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ชนม์ชีพยงัยืน ให้ทรงคลาดแคล้วจากอริราชศตัรูทงัปวง ตราบเทา่ทีปถุชุนจะพึงปรารถนา
ได้ 

ทางเราได้รับพระราชสาส์นจากพระเจ้ากรุงสยามถึงข้าหลวงใหญ่ฉบบัล่าสดุเรียบร้อย
แล้ว ขอน้อมรับไว้ด้วยความสกัการะแดอ่งค์มหาราชา ทงันีเรารู้สึกสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคณุทีทรงพระราชทานดีบกุจํานวน 20 bahar ให้แก่ผู้แทนของเราในสยาม ข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้อา่นเนือความแปลจากสาส์นซงึ
เรียงร้อยไว้ด้วยถ้อยความประณีตแสดงความจริงใจและความปรารถนาดีในพระเจ้ากรุง
สยามทีพระราชทานให้แก่พวกเขาและฮอลนัดาเพือจะธํารงสนัตภิาพและมิตรภาพอนั
มนัคงกบัผู้คนในดนิแดนเหล่านี ความเทิดทนูของข้าพเจ้าและชาวฮอลนัดาทงัหลายตอ่
พระเจ้ากรุงสยามและข้าแผ่นดนิของพระองค์จะยงัยืนตราบนานเทา่นาน แนน่อนว่า
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกยินดีถวายการรับใช้พระเจ้า
กรุงสยามอยา่งเต็มกําลงัในทกุโอกาส เพือสนัติภาพและมิตรภาพระหว่างสยามและ
ปัตตาเวียจะดํารงอยูต่ราบสริุยนัจนัทรายงัสถิตในฟากฟ้าทงันี ตามทีพระเจ้ากรุงสยาม
รับสงัถึงหีบสองใบและตู้ญีปุ่ นทีพบบนเรือองักฤษซงึพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้หวัหน้าชาวองักฤษในสรัุต ทางเราได้ส่งสิงของเหลา่นนักลบัมาถวายคืน
พระเจ้ากรุงสยามในสภาพสมบรูณ์พร้อมด้วยสาส์นฉบบันีแล้ว 

 
เกียวกบัศึกสงครามกบักษัตริย์ฝรังเศสและองักฤษทีเกิดขึนในบ้านเมืองของข้าพเจ้า 

ทางเรากําลงัรอรับข่าวสารความเป็นไปอยู่ทกุขณะ อยา่งไรก็ดี หวัหน้าสถานีการค้าของเรา
ในสยามจะกราบทลูพระเจ้ากรุงสยามให้ทรงทราบเกียวกบัชยัชนะทางทะเล5 และ
ความหวงัแหง่สนัติสขุของพวกเรา 

อนงึ พระราชสาส์นจากพระเจ้ากรุงสยามยงัได้กล่าวถึงตะกวั ในการนีทางเราได้กําชบั
กะปิตนัให้ขอพระราชทานตะกวักบัดินประสิวจํานวนอยา่งละ 2-3 หาบ (ในราคาตาม
ท้องตลาด) เพือจะนํามาเป็นตวัอยา่ง ทางเราหวงัวา่พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้ ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อนิเดียตะวนัออกจกัสํานึกใน
พระกรุณาธิคณุยงิ ดงัทีพวกเราซาบซงึในพระกรุณาธิคณุทีทรงชว่ยเหลือกะปิตนัของพวก
เรา 

เกียวกบัเรืองชา่งฝีมือชาวฮอลนัดา ทางเราจะหาทางสนองพระราชประสงค์อย่างเต็ม
กําลงั ในเวลานีข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกไม่มี
บรรณาการใดจะถวายแดพ่ระเจ้ากรุงสยาม นอกไปจาก 

 กํามะหยีฮอลนัดาสีแดงอมชมพ ู  1 ผืน  
 ผ้าไหมสีดํา     1 ผืน 

                                                   
5 ชยัชนะทางทะเลครังนีนา่จะหมายถงึชยัชนะของนายพลเรือมิคีล เดอ แรวเตอร์ (Michiel de Ruyter)  

เหนือกองเรือผสมฝรังเศส-องักฤษทีสโคเนอเฟลต์ (Schooneveld) ในเดือนมิถนุายน 1673 หรือใน
สมรภมูิไกก์แดวน์ (Battle of Kijkduin) ในเดือนสิงหาคม 1673 
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 ผ้าไหมสีทอง     1 ผืน  
 ผ้าไหมสีทองและสีเขียว    1 ผืน  
 ผ้าขนสตัว์สีแดง    1 ผืน 
 ผ้าขนแกะสีแดงเข้ม    1 ผืน 
 ผ้าขนแกะสีเขียวขนนกแก้ว   1 ผืน6  
 นํากหุลาบบรรจขุวด    1 ลงัใหญ่ 
 
ขอทรงพระกรุณารับบรรณาการเหลา่นีไว้ 
ณ ปอ้มปัตตาเวีย 27 เมษายน ค.ศ.1674 
โยอนั มาตแซวเกอร์ ข้าหลวงใหญ่แหง่เนเธอร์แลนด์ในอินเดียตะวนัออก 

  

                                                   
6 ดรูายละเอยีดประเภทของผ้าในฉบบัแปลภาษาองักฤษ 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ. 
1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 2 มีนาคมค.ศ. 
1674 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวยี วนัที 27 เมษายน ค.ศ. 1674 

 
 

10 

ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)  

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จ
พระนารายณ์ครองราชย์ ค.ศ. 1656-1688) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิก
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ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, document 
23. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 
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ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR 2477, fols 89-91, fols 131-133 
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ทมีาของภาพประกอบ 1. Tachard, Guy. Voyage de Siam des pèresJesuites, envoyés 
par le roy, aux Indes& à la Chine :avecleurs observations 
astronomiques, &leursremarques de physique, de géographie, 
d’hydrographie, &d’histoire.  Amsterdam: Chez P. Mortier, 1687. 
2. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/rp-p- 
1896-a-19368-655 
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ผู้ เขียนคํานํา แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 
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ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2477, fols 89-91, fols 131-133 
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บทนํา 
 

ธีรวตั ณ ปอ้มเพชร 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท้าย
สระ) ถึงข้าหลวงใหญ่และสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ฉบบันีเป็นตวัอยา่งทีชวนให้
สงัเกตวา่การทตูระหวา่งสยามและฮอลนัดาในเวลานนัข้องเกียวอยู่กบัธุรกิจการค้ามาก
เพียงใด หรืออาจกล่าวให้จําเพาะวา่คือการสงัซือสินค้าจากบริษัทฮอลนัดาโดยราชสํานกั
อยธุยา 

สินค้าทีกล่าวถึงในสาส์นฉบบันีอนัได้แก่ สิงทอ ปืน ม้า หมวก รวมไปถึงภษูาอาภรณ์
จากตา่งแดนสําหรับพระเจ้ากรุงสยามและเหลา่ข้าราชสํานกั ไมใ่ช่สินค้าแปลกใหม ่ความ
ต้องการสินค้าหรูหราหรือสินค้าหายากของราชสํานกัสยามมีมาอยา่งยาวนาน ราชสํานกั
ของสมเดจ็พระนารายณ์มกัจะสงัซือสินค้าหรูหราและของหายากจากบรรดาพ่อค้ายโุรปอยู่
เสมอ แม้กระทงัอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เชน่กล้องส่องทางไกล1 หรือสินค้าจําพวกแว่นตา
และนาฬิกา  

สาส์นฉบบันีแสดงให้เห็นว่าเสนาบดีพระคลงัตระหนกัถึงขอบข่ายอํานาจทางธุรกิจและ
การเมืองอนักว้างขวางของวีโอซีเป็นอย่างดี สาส์นของเสนาบดีได้ขอกานพลแูละจนัทน์เทศ
จากหมูเ่กาะเครืองเทศ ไม้จนัทน์หอมจากติมอร์ สิงทอนานาชนิดจากอนิเดียรวมถึง
เครืองเงินและหมวกปีกขนนกจากฮอลนัดาปืนใหญ่ขนาดยอ่มสําหรับใช้บนหลงัช้างเป็น
สินค้าทีน่าสนใจเป็นพิเศษ แม้โดยปรกต ิช้างจะหวาดกลวัเสียงปืนไฟและเป็นสตัว์สงคราม
ทีมีความสําคญัน้อยลงในเอเชียเมือเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที 17 แตช้่างศกึจํานวนหนงึของ
พระเจ้ากรุงสยามถกูฝึกให้ทนตอ่เสียงกมัปนาทของปืน ด้วยเหตนีุสยามจงึสงัซือปืนใหญ่
ขนาดยอ่มเหล่านี ช้างของพระเจ้ากรุงสยามยงัคงได้รับการฝึกให้ไมต่นืเสียงยิงปืนใหญ่ไป
จนกระทงั ค.ศ. 1761 เพือเตรียมพร้อมรับศกึสงครามกบัพม่า2 

ในประวตัศิาสตร์สยาม บริบทเฉพาะของสาส์นฉบบันีเกียวกบับทบาทของชาวจีนในราช
สํานกัอยธุยาและการค้าข้าวกบัทางภาคใต้ของจีน การฟืนฟูพาณิชยกรรมทางทะเล
ระหว่างจีนกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เกิดขึนหลงัจากราชสํานกัชิงได้ยกเลิกการจํากัดสิทธิ
ในการค้าทางทะเล (เรียกในภาษาจีนวา่ “ไหจ่นิ”) แม้วา่หลงัจากนนัไมน่านจะมีการนํา
ข้อบงัคบันีกลบัมาใช้อีก แต่ก็ไมไ่ด้ทําให้กิจกรรมการค้าสําเภาชะงกัไปเป็นเวลานาน ใน
กรณีของสยาม อทุกภยัและทพุภิกขภยัทีเกิดขนึในภาคใต้และภาคตะวนัออกของจีนซงึ
ส่งผลกระทบในกวางตุ้ง เจ้อเจียงและโดยเฉพาะทีฝเูจียน 

                                                   
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 เพนียดคล้องช้างทอียธุยา ค.ศ. 1864 

 
ผนวกกบัการทีสยามผลิตข้าวได้ในปริมาณมากเกินความต้องการ ทําให้การค้าข้าว

ระหว่างอยธุยากบัเมืองทา่ของฝเูจียนและกวางตุ้งเฟืองฟูขนึ3 
ผลอีกประการจากความสมัพนัธ์ทางการค้าระหวา่งจีนและสยามทีแนน่แฟ้นยงิขึน  

รวมถึงอทิธิพลของจีนตอ่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในชว่งเวลานนั คือการแตง่ตงัชาวจีน
จากเซียเหมินเป็นเสนาบดีกรมพระคลงัในราชสํานกัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ ชาวจีน
กลายเป็นกลุม่ผู้ทรงอิทธิพลในราชสํานกั โดยเฉพาะในหน่วยงานทีรับผิดชอบการค้าของ
พระเจ้ากรุงสยาม มีความเป็นไปได้ว่าเสนาบดีพระคลงัชาวจีนเป็นผู้ เขียนสาส์นฉบบันีถึง
คณะมนตรีสงูสุด ณ กรุงปัตตาเวีย สาส์นตอบจากคณะมนตรีสงูสดุถึงพระเจ้ากรุงสยาม
เขียนอย่างสภุาพและเตม็ไปด้วยถ้อยความประณีตแสดงสมัพนัธไมตรี ในขณะทีสาส์นจาก
ปัตตาเวียถึงเสนาบดีพระคลงันนัเกียวข้องกบัธุรกิจการค้าโดยตรง ตวัอยา่งเชน่ ในกรณีที
พ่อค้าม้าของพระเจ้ากรุงสยามไมส่ามารถหาซือม้าได้เหมาะสมตามต้องการ ข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษายืนยนัวา่ได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าทีเหล่านนัของสยามอยา่งเต็มกําลงั
แล้ว ทงัการจดัเตรียมพาหนะและให้กู้ ยืมเงิน ฮอลนัดาได้ชว่ยเหลือราชสํานกัสยามอย่าง
ตอ่เนืองในการจดัหาม้าชวาสําหรับใช้ในราชสํานกัอยธุยา นบัแตรั่ชสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ (ค.ศ. 1656-1688) จนถึงรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ (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 ปัตตาเวียคอ่นข้างจะกล่าวอยา่งเปิดเผยว่าผู้ดแูลม้าของพระเจ้ากรุงสยามนนั
มกัจะใช้ข้อแก้ตา่งมากมายเพือปกปิดความล้มเหลวในการหาซือม้าให้ได้ตรงตามที  
ราชสํานกัต้องการ 
  

                                                   
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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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 Gouverneur-
Generaal 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 Gouverneur-
Generaal 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 Gouverneur-
Generaal 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 Gouverneur-
Generaal 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 Gouverneur-
Generaal 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 stuks roode 
 10 stuks blauwe 
 10 stuks groene 
 250 stuks hoogbolle hoeden 
 93 stuks falconetten 
 14 stuks fijne uitgekapte snaphanen 
 40 stuks brillen in soort 
 x balen kaneel 
 x pikuls nagelen 
 3 pikols nootmuskaat 
 22 stuks oradikay 
 

Geschreven in het Kasteel te Batavia op het eiland Groot Java de 18e augustus 1719,  
H. Zwaardecroon. 

 

  



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี (ได้รับเมอื) วนัที 31 มีนาคม
ค.ศ. 1719 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 

 
 

12 

บทแปลภาษาไทย 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี31 มีนาคม ค.ศ. 1719 
สาส์นจากเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานชิุตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี 
อภยัพิรียบรากรมภาห ุเจ้าพระยาพระคลงั ถึงท่านข้าหลวงใหญ่คริสตอฟเฟิล ฟัน ซโวล
(Christoffel van Zwoll) ผู้ปกครองบริษัทและดินแดนทงัหลายในเอเชีย ท่านข้าหลวง
ใหญ่คริสตอฟเฟิล ฟัน ซโวลผู้บริสทุธิและผู้ เต็มใจสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จบรม
บพิตรพระพทุธเจ้าอยู่หวั  

เนืองด้วยทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้สง่สาส์
นพร้อมบรรณาการมากบัผู้บงัคบัการเรือชาวฮอลนัดาในเดือน 9 ปีจอ และขอให้ข้าพเจ้านํา
ขนึทลูเกล้าฯถวายสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทงัสาส์นและบรรณาการได้รับไว้ตามพิธีการทีเป็น
ธรรมเนียมปฏิบตัแิล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพอพระราชหฤทยัยิงและได้สรรเสริญท่าน
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกถึงการธํารงสนัถวไมตรีอนั
บริสทุธิจริงใจระหว่างเจ้าชายแหง่ออเรนจ์กบับริษัทได้อย่างบริบรูณ์ พร้อมรับสงัให้ข้าพเจ้า
ตอบสาส์นฉบบันี 

ในสาส์นทีข้าพเจ้าได้ส่งไปนนั เกียวกบัเรืองผ้าไหมทองและสงิทออืน ๆ ทีส่งมายงัสยาม
ก่อนหน้านี เมือได้เทียบเคียงกบัตวัอย่างแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าผ้าเหลา่นนัมีเนือหยาบและ
คณุภาพด้อย ทงัยงัมีราคาสงู ดงันนัเจ้าหน้าทีในกรมพระคลงัจึงปฏิเสธจะรับไว้ แตด้่วย
สมัพนัธไมตรีทีมีแก่กนั ข้าพเจ้าได้สงัให้เจ้าหน้าทีรับเอาผ้าไหมทองเหล่านนัไว้ ตาม
ความเห็นของชา่งทอชาวสรัุต พวกเขาไม่สามารถทอผ้าเหล่านนัได้ตามแบบทีกําหนดด้วย
เครืองทอทีมีอยู ่จําเป็นจะต้องปรับปรุงเครืองทอใหม่ ซงึจะทําให้ผ้ามีราคาสงูขนึกวา่เดิม 
ข้าพเจ้าได้ถือวิสาสะในการส่งตวัอย่างผ้าทองทีข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัสงัให้
ทําขนึไปยงัปัตตาเวีย โดยขอให้ชา่ง [ในสรัุต] ทอผ้าตามตวัอยา่งแล้วสง่มายงัทีนีในราคาที
เหมาะสม ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกได้สงัให้ผลิต
ผ้าทองแล้วสง่มายงัทีนีในปีมะเมียและปีมะแมจํานวน 133 พบั ตามราคาทีตา่งกนั [รวม
เป็นเงิน] 344 ชงั 15 ตําลงึ 2 บาท 1 สลึง เนืองจากราคาดงักล่าวสงูเกินไป เจ้าหน้าทีกรม
พระคลงัจึงไมป่ระสงค์จะรับไว้ ผ้าทองทีส่งมานนัหนาทบึไปด้วยทอง และมีสีไม่งดงาม
กระจา่งชดัเทา่ทีควร ซํายงัมีราคาสงูเสียยิงกวา่บรรดาผ้าทีเหล่าข้าราชบริพารได้ซือไว้ 

ในเรืองนีทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแจ้งว่าเครือง
ทอผ้าทีใช้ทออยูต่ามปรกติมิได้ประดิษฐ์ขนึเพือทอผ้าดงัตวัอยา่ง และได้ขอให้สง่ข้าราช
บริพารไปตรวจสอบด้วยตนเอง เดิมทีข้าพเจ้าคิดจะสง่ผ้าทองเหล่านีกลบัไปยงัปัตตาเวีย 
เนืองจากกรมพระคลงัไมป่รารถนาจะรับไว้  และบริษัทจะเสียประโยชน์หากผ้าเหล่านนัคง
ค้างไว้ในคลงัแตเ่ห็นแก่มิตรภาพระหว่างเรา ข้าพเจ้าจงึได้สงัให้เจ้าหน้าทีในกรมพระคลงั
รับซือไว้ตามราคาทีกําหนดแน่นอนว่าเครืองทอ [ในสรัุต] ไมส่ามารถผลิตผ้าได้ตามที
ประสงค์ เนืองจากมีซีหา่งเกินไป ผ้าทอจงึหยาบกวา่ทีเคยผลิตแตเ่ดิม 
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ในเวลานี บรรดาพอ่ค้าจากโคโรมนัเดลในสยามได้เสนอขายผ้าทอและผ้าไหมสีทอง
จํานวนหนงึ เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัได้คดัสรรและเลือกซือผ้าทีงดงามและมีคณุภาพดีไว้
โดยพิจารณาจากเนือผ้าและความเงางาม รวมถึงราคาทีเหมาะสม  ผ้าเหลา่นีมีอยู่เป็น
จํานวนมากทีต้องตรงตามความปรารถนาและเป็นทีชืนชอบของเรา เราสามารถหาซือผ้า
เหล่านีได้จากลูกเรือซงึนบัเป็นประโยชน์แก่เรายิงขอให้ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกโปรดดแูลให้การทอผ้าเป็นไปตามตวัอยา่งทีแจ้งไว้เหมือน
ดงัทีแล้วมา และหากช่างทอจะอ้างว่าไมส่ามารถทอผ้าดงักลา่วด้วยเครืองทอทีมีอยู่ และ
ไมส่ามารถจดัเตรียมผ้าทองในลกัษณะดงักล่าวให้แก่เราได้ ในกรณีนีชา่งทอยอ่มต้อง
เปลียนเครืองทอใหม่เพือจะสามารถทอผ้าไหมทองให้ได้ตามตวัอย่าง 

ในโอกาสนี ข้าพเจ้าได้ส่งตวัอยา่งผ้าทองคณุภาพดีจํานวนหนงึทีซือจากพอ่ค้าโคโรมนั
เดลมาให้แก่ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อนิเดียตะวนัออก ท่านย่อม
สงัเกตได้วา่ผ้าเหลา่นีมีลกัษณะเชน่ใด สีของผ้านนังดงามคงทน ข้าพเจ้าได้ส่งตวัอยา่งผ้า
จํานวน 10 ผืนมายงัท่าน เพือให้ท่านข้าหลวงใหญ่ได้โปรดพิจารณาว่าช่างทออาจทอผ้า
เชน่นีได้แล้วจดัส่งมายงัทีนี 

ผ้าลายแถบสีเงินและสีขาวเช่นผ้าสมปักขนาดยาว 16 cobaers และกว้าง 2 cobaers 
ทางเราประสงค์จะได้รับจํานวน 3 ผืนในราคาผืนละ 17 ตําลึง 

ตวัอย่างผ้าทีได้ส่งมาด้วยนีคือผ้าลายแถบสีทองและสีขาวซงึทอด้วยไหมและทองทงั
สองด้านเชน่เดียวกบัผ้าสมปัก ผ้าลายแถบดงัตวัอย่างทีส่งมานีแตล่ะผืนมีราคา 1 ชงั 2 
ตําลงึ มีความยาว 16 cobaers และกว้าง 2 cobaers ผ้าเหลา่นีต้องทอขนึตามแบบที
กําหนดไว้ให้ได้ขนาดเท่าชว่งศอก (Cubit)5 โดยขนาดของลายแถบไมก่ว้างนกัแตเ่ป็นริวสี
แดงเล็ก เหมือนกบัผ้าตวัอย่างไม่ผิดเพียน มีเนือผ้าและสีคณุภาพดี ทนทานแน่นหนา ทาง
เราประสงค์จะได้รับจํานวน 3 พบั  

ผ้าตวัอยา่งทีมีพืนเป็นสีไม้จนัทน์ มีลวดลายดอกไม้เงินทีเดินริมด้วยไหมสีแดง ความ
ยาว 15 cobidaars และกว้าง 2 cobidaars ดงัตวัอยา่ง ในราคาพบัละ 15 ตําลงึทางเรา
ประสงค์จะได้รับจํานวน 3 พบัเชน่กนั 

ผ้าลายแถบสีนําเงิน สีทองและสีแดงดอกคําฝอย แถบสีมกุ สีเหลือง และสีเขียวอ่อน ดงั
ตวัอย่าง ความยาว 15 cobaers และกว้าง 2 cobaers ในราคาพบัละ 15ตําลึงทางเรา
ประสงค์จะได้รับจํานวน 3 พบัเชน่กนั 

ผ้าชนิดเดียวกนักบัตวัอยา่ง ลายแถบไหมสีเขียวอ่อน สีทองและสีมกุ เดินด้วยแถบไหม
สีดําทงัสองด้าน เหมือนดงัตวัอย่าง ความยาวและความกว้างตามทีแจ้งไว้ข้างต้น ในราคา 
8 ตําลึง ทางเราประสงค์จะได้รับจํานวน 3 พบัเช่นกนั 

ผ้าตวัอยา่งลายแถบสีทองขนาดใหญ่และแถบสีขาว เดนิริมด้วยแถบไหมสีแดงและแถบ
สีมกุ และผ้าชนิดเดียวกนัทีมีลายแถบสีทอง เดนิริมด้วยไหมทองตลอดผืนตามตวัอยา่งซงึมี

                                                   
5 Cobit หรือ Cubit เป็นหนว่ยวดัความยาวประมาณ 1 ชว่งศอก 
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ความยาว 15 cobaers กว้าง 2 cobaers ในราคาพบัละ 12 ตําลึง ผ้า 3 พบั ลายแถบไหม
สีแดงทีได้ส่งไปเป็นตวัอย่างมีความยาว 15cobaers และกว้าง 2 cobaers ราคาพบัละ 15 
ตําลงึทางเราประสงค์จะได้รับจํานวนอยา่งละ 3 พบั 

ผ้าลายแถบสีขาว ลายแถบสีเงินและลายแถบไหมสี เดินริมด้วยแถบสีเงินขนาดใหญ่
และแถบไหมขนาดเล็ก มีลายแถบสีเงินเล็กเช่นเดียวกบัตวัอย่าง ความยาว 15 cobaers 
และกว้าง 2 cobaers ในราคาผืนละ 15 ตําลงึ ทางเราประสงค์จะได้รับจํานวน 3 พบั และ
ผ้าดงัตวัอย่างทีส่งมา ความยาวและความกว้างดงัระบไุว้ข้างต้น ในราคาพบัละ 16 ตําลึง 
จํานวน 3 พบัเชน่กนัผ้าทกุประเภทนี ได้แนบรายละเอียดและชนิตวัอยา่งมาให้ รวมทงัสิน 
10 รายการ เนืองจากผ้าตวัอยา่งเหล่านีโดยมากเสือมคณุภาพและหมดความเงางาม จงึ
นํามาใช้เป็นแบบไมใ่คร่ได้ ทางเราขอให้ผ้าทอทุกผืนมีเนือดีและมีสีสนัน่ามอง ทงัทอง เงิน
และแถบไหมควรเงางาม มีสีสนักระจา่งคงทน  นอกจากนี ผ้าดงักล่าวต้องไมพ่บั แตพ่งึส่ง
มาในลกัษณะทีเป็นม้วนเนืองจากทองและเงินจะชํารุดเสียหาย ผ้าทกุชนิดทีระบไุว้ข้างต้น
ซงึคงจะมีคณุภาพดีและเงางามคงทน  พร้อมราคาทีเหมาะสมกว่าเดิม จะได้รับซือไว้และ
ส่งมายงัทีนี ทางเราจะให้เจ้าหน้าทีของกรมพระคลงัและหวัหน้าสถานีการค้ากําหนดราคา
ของสินค้าแตล่ะรายการดงัทีเคยได้ปฏิบตัมิา 

ผ้าสมปักและผ้าเกียววาดลวดลายหลากสีทีจะใช้เป็นของพระราชทานแก่เหล่าข้าราช
บริพาร ซงึข้าพเจ้าได้ขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวนัออกสง่มาให้ในปีเถาะ จํานวน 300 ผืนทงัผ้าฝา้ยลายจดุ (marados หรือphotas)
และผ้าชนินนัมีขนาดสนัและมีหน้าแคบเกินไป ทงัยงัมีเนือหยาบหนา ไมต่รงกับตวัอย่างที
แจ้งไว้ รวมไปถึงสีพืนของผ้า [ไมต่รงตามตวัอยา่งเชน่กนั] ยงิกวา่นนัยงัมีราคาสงู ดงันนั
เจ้าหน้าทีในกรมพระคลงัจงึไม่รับผ้าเหลา่นีไว้และส่งผ้าทงัหมดคืนแก่หวัหน้าสถานีการค้า 

เกียวกบัเรืองผ้าสมปักและผ้าเกียวพิมพ์ลายสําหรับพระราชทานแก่เหล่าข้าราชบริพาร 
ทางเราได้แจ้งถึงลกัษณะทีต้องการไปเรียบร้อยแล้ว และเนืองจากท่านข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแจ้งว่ายินดีจะมอบความอนเุคราะห์ชว่ยเหลือ
แก่ราชสํานกัสยามเพือธํารงมิตรภาพทีมีแก่กนั ทางเราจึงใคร่ขอให้ทา่นส่งผ้าสมปักเขียน
ลาย ขนาดยาว 12 chieus และกว้าง 6 คืบมีพนืเป็นลายตารางสองชนัรวมทงัผ้า
dammetjes หลากสีและมีแบบเหมือนผ้า chelassen6 รวมถึงผ้าเกียวเขียนลายขนาดยาว 
6 chieus กว้าง 6 คืบ หลากชนิดตามทีระบไุว้ข้างต้น มีเนือดีและสีสนักระจ่างชดัคงทนมี
ราคาทีเหมาะสมและไมส่งูเกินไป เช่นเดียวกบั [ผ้า] ทีได้ส่งมากอ่นหน้านี 

เนืองจากผ้า goewatrangpar ทีส่งมาให้ก่อนหน้านีมีความยาวเพียง 6 chieus และ
กว้างเพียง 6 คืบนบัจากนีไปจงึใคร่ขอให้ทา่นทอผ้าเหล่านีให้มีความยาว 12 chieus และ
กว้าง 6 คืบ โดยไมมี่ริมผ้า  

                                                   
6 Chelassen หรือ sellas เป็นผ้าฝา้ยสขีาวหรือเหลืองมแีถบสีดําผลติในโคโรมนัเดลเพอืสง่ออกไปยงั

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ทา่นอาจส่งมาในปริมาณพอสมควรเพือเราจะใช้มอบเป็นของขวญัสําหรับเรือและข้า
ราชบริพารทีเราจะสง่ออกไป  

นอกจากนี ทางเราประสงค์จะได้ผ้า Goewatrangpaar ยาว 8 chieus และกว้าง 6 คืบ 
ตามลกัษณะทีได้แจ้งไว้ ขอให้ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดีย

ตะวนัออกสง่ผ้าเหล่านีมาให้จํานวน 3,000 ผืนในทกุ ๆ ปี  
ทางเราได้รับผ้าขนแกะคณุภาพดีและชนิดธรรมดาแล้ว และเนืองจากยงัต้องการใน

ปริมาณทีมากกว่าเดิม จงึใคร่ขอให้ท่านจดัส่งผ้าประเภทตอ่ไปนีมาให้ในปีหน้า 
 
  สีแดง    200 ผืน 
  แบบธรรมดาสีเขียว 20 ผืน 
  แบบธรรมดาสีฟ้า 20 ผืน 
 
เนืองจากผ้าขนแกะทีส่งมายงัสยามก่อนหน้านีเพือมอบแก่เหล่าข้าราชบริพารนนัมี

ลกัษณะไมเ่หมาะสม ทางเราจงึใคร่ขอให้ยกเลิกการจดัส่งผ้าลกัษณะนีในคราวต่อไป 
เชน่เดียวกบัปืนไรเฟิลขนาดเล็ก ขอให้ยกเลิกการจดัส่งเช่นกนั เนืองจากมิได้ใช้

ประโยชน์ และเนืองจากปืนคาบศิลาขนาดยาวทีส่งมานนัใช้ยิงกระสนุขนาดใหญ่ได้ดี จงึ
ใคร่ขอให้ทา่นจดัหาปืนชนิดทีเหมาะจะยิงกระสนุขนาดเล็กกว่า ซงึมีนําหนกัดงันี 1 บาท, 1 
บาท กบั 1 เฟือง, และ 5 สลึง 

ในสาส์นฉบบัก่อนหน้านี ข้าพเจ้าได้ขอให้ท่านจดัหาปืนคาบศิลา 10 กระบอก ปืนสนั 2 
กระบอก และผ้ากํามะหยีสีแดงเลือดนก 3 ผืน รวมทงัขอให้หลอ่ปืนใหญ่ขนาดย่อมสําหรับ
ใช้บนหลงัช้างตามความประสงค์ของราชสํานกั บดันีทางเราขอให้ทา่นจดัหาปืนคาบศิลา
ฮอลนัดาตามแบบของฝรังเศสทีมีคณุภาพดีและทนทาน เหมาะจะยิงกระสนุนําหนกั 1 
บาท, 1 บาท กบั 1 เฟือง, และ 5 สลึงแตปื่นสนัทีสงันนัไมไ่ด้ส่งมาด้วย ซงึคงจะเป็นความ
ผิดพลาด 

ทางเราปรารถนาจะได้รับปืนคาบศลิาคณุภาพดีและทนทาน 4 กระบอก ดงัทีกษัตริย์ใน
ยโุรปใช้กนั ซงึใช้กบักระสนุทีมีนําหนกั 1 บาท, 1 เฟือง และ 5 สลึงท่านข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกจะกรุณาดแูลให้ชา่งเหล็กผลิตปืนเหล่านีให้เป็น
ทีถกูใจเรา ปืนใหญ่ขนาดย่อมสําหรับใช้บนหลงัช้างซงึตกหลน่ไปขอให้ทา่นเร่งผลิตให้
โดยเร็วทีสดุ โดยให้มีความทนทานแนน่หนาตามตวัอยา่งทีส่งไปให้ก่อนหน้านี 

หมวกโปรตเุกสซงึได้ขอรับไว้นนั ได้สง่มาให้แล้วจํานวน 250 ใบ และยงัรอรับอีกจํานวน 
250 ใบ ข้าพเจ้าขอสง่กลบัไปอีกครัง เนืองจากปีกของหมวกอ่อนเกินไป อย่างไรก็ดี หวัหน้า
สถานีการค้าสญัญาวา่จะทําให้แข็งแรงกว่าเดิม และได้ทําตามนนัเรียบร้อยแล้ว ดงันนั 
ข้าพเจ้าขอให้ปีกของหมวกอีก 250 ใบทีเหลือไมอ่่อนเหมือนดงัทีได้สง่มา ชา่งทําหมวกควร
ได้รับคําสงัทีถกูต้อง 
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ทางเราไมต่ดิใจเกียวกบัคําสงัซือในสาส์นทีส่งออกไป ว่าด้วยไม้จนัทน์หอมจากติมอร์ 
และmahora จากเบงกอลหรือยะไข่ทีมีลกัษณะเป็นเดือยไก่ 

เนืองด้วยทางเราต้องการอบเชย จนัทน์เทศและกานพลเูพือนํามาใช้ปรุงยา จงึขอให้
ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกส่งเครืองเทศดงักลา่วมา
จํานวนอย่างละ 5 หาบในแตล่ะปี 

เกียวกบัเรืองการส่งเงินสดและเรืองทีบริษัทแจ้งว่าไมส่ามารถส่งเงินมาให้ในจํานวน
มากกว่าทีจําเป็นต้องใช้ในการค้า ทางเราใคร่ขอให้ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกสง่เงินสดมาให้เป็นจํานวนมากเพือกรมพระคลงัจะได้นําไป
แปรเป็นเหรียญกษาปณ์ดงัทีเคยปฏิบตั ิทางเราจะดแูลมิให้เงินทีส่งมาให้หวัหน้าสถานี
การค้าเพือใช้ทําการค้าและใช้เป็นของขวญัหลงเหลือแม้แตนิ่ดเดียว และจะดแูลให้ใช้เงิน
ทงัหมดนีจนสิน 

ทีทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแจ้งว่าเนืองจากเกิด
พายใุนละคอนเมอืปี 171? (ตามปฏิทินสยาม) ฮอลนัดาจงึได้รับดีบกุในปริมาณน้อยและที
ทา่นวา่เรืองนีขดัตอ่สญัญา ทําให้ข้าพเจ้าข้องใจยงินกั หวัหน้าสถานีการค้าแจ้งว่าเขาไม่
อาจเชือได้ว่าในปีมะแมนนัจะเกิดพายรุ้ายแรงทีทําลายต้นไม้ ภเูขาและเหมืองดีบกุใน
บริเวณทีมีการขดุดีบุก แตพ่วกเขา[เจ้าหน้าทีท้องถิน][อ้างว่า] ไมส่ามารถจดัหาดีบกุ
แม้กระทงัส่วนแบง่ทีต้องถวายพระเจ้าอยู่หวัได้แม้ได้พยายามอย่างเตม็กําลงัเพือรวบรวม
ให้ได้มากขนึ (แตก็่ได้ไมม่ากเทา่ทีผ่านมา) นีเป็นเหตผุลทีฮอลนัดาได้รับดีบกุในปริมาณ
น้อยตามทีหวัหน้าสถานีการค้าย่อยในละคอนได้รับทราบ 

ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแจ้งว่าได้ให้พอ่ค้าม้า
จากสยามกู้ยืมเงิน 2,000 ดอลลาร์ฮอลนัดาเพือใช้ซือม้าในชวา ยงิไปกวา่นนั [ยงัแจ้งด้วย
ว่า] อนัทีจริงมีม้าเป็นจํานวนมาก เพียงแตม้่าเหล่านีเพาะพนัธุ์ขนึเพือจําหนา่ยโดยเฉพาะ 
แตเ่หลา่ข้าราชบริพารไม่ปรารถนาจะรับซือไว้พวกเขาเลือกซือแตเ่พียงม้าธรรมดาในราคา 
7-10 ดอลลาร์ฮอลนัดา ซงึเราจําเป็นต้องเชือเชน่นนั นอกจากนีสญัญากู้ ยืมเงินได้ส่งไป
ให้แก่หวัหน้าสถานีการค้าในสยามแล้ว พ่อค้าม้าขนุ Koentas Patsji และขนุ Trampakdi 
ได้รายงานเมือเดนิทางกลบัมาแล้ววา่ ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกได้เอือเฟือเงินกู้ จํานวน 2,000 ดอลลาร์ฮอลนัดา ซงึจะถกูหกัออกไป 6 
สลึงตอ่ 1 ดอลลาร์ฮอลนัดา รวมเป็นเงิน 37 ชงั 10 ตําลงึ 
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อย่างไรก็ดี เมือพวกเขาไปถึงสะมารัง ท่านข้าหลวงใหญ่ได้แจ้งว่าห้ามมิให้ชาวฮอลนัดา
เดินทางออกนอกเมืองไปกบัเหลา่ข้าราชบริพาร ด้วยเหตผุลเกียวกบัสงคราม7 พวกเขาจะ
พํานกัในสะมารังและจดัซือม้าทีนนั ท่านข้าหลวงใหญ่ได้สงัให้ชาวชวานําม้าไปยงัสะมารัง
เพือทําการซือขายทีนนั และเพอืเฟ้นหาม้าทีมีสดัส่วนตามประสงค์ มีทว่งท่าสง่างามและ
เตะขาได้ว่องไว แตท่างเราไม่อาจหาม้าตามลกัษณะทีต้องการได้ มีม้า 3-4 ตวัซงึมีสดัส่วน
ใกล้เคียงกบัทีเราปรารถนา แตเ่มือข้าราชบริพารจะซือม้าเหลา่นนั ก็ถกูเรียกราคาถึง 50-
60 ดอลลาร์ฮอลนัดา ซงึนบัว่าสงูเกินไป การซือขายจงึไมเ่ป็นผล 

หากม้าเหลา่นนัมีลกัษณะดี เหลา่ข้าราชบริพารย่อมจะซือไว้ แตพ่วกเขากลบัซือได้เพียง
ม้าธรรมดาแล้วนํามายงัสยามซงึสามารถนํามาใช้เป็นเพียงม้าเร็วเทา่นนั พวกเขาน่าจะ
สามารถหาม้าลกัษณะดีได้หากสามารถเดินทางออกไปนอกเมือง เนืองจากนอกสะมารังมี
ฝงูม้าอยูม่ากมาย และสยามได้สง่พอ่ค้าม้าไปในทกุปี ด้วยประสงค์จะสรรหาม้าตามทีราช
สํานกัต้องการ แตเ่นืองจากทางเราไมไ่ด้ม้าลกัษณะดีแม้แตต่วัเดียว ขอท่านข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกโปรดคํานึงถึงสมัพนัธไมตรีทีมีแก่กนัและสงั
ให้ผู้วา่การพร้อมเจ้าหน้าทีของบริษัทในสะมารังมอบความอนเุคราะห์และอนญุาตให้พวก
เขาไปซือม้านอกเมืองได้ 

เนืองจากทางเราในราชอาณาจกัรสยามปรารถนาจะครอบครองเครืองเงินหลากชนิด 
ข้าพเจ้ามีตวัอย่างซงึผลิตด้วยดีบกุและได้มอบไว้แก่หวัหน้าสถานีการค้า ตวัอยา่งแตล่ะชนิ
ได้ทําเครืองหมายสลกัไว้ ทางเราต้องการหม้อนําเหมือนดงัตวัอย่างจํานวน 10 ชิน ชาม
ขนาดเล็กพร้อมฝาปิดจํานวน 13 ชิน และชามมีขาตงัดงัตวัอยา่ง 89 ชิน ดงันนัเครืองเงิน
ทงั 5 ชดุนีรวมกันเป็นจํานวนทงัหมด 138 ชิน8 ในการนี จําต้องใช้แร่เงินจํานวน 70-75 ชงั
ทางเราปรารถนาวา่จะได้รับเครืองเงินเหลา่นีในฤดมูรสมุทีจะมาถึง เจ้าหน้าทีกรมพระคลงั
จะชําระคา่ธรรมเนียมแก่หวัหน้าสถานีการค้าตามทีเคยปฏิบตัิ 

สมเดจ็บรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วั เจ้าเหนือหวัของข้าพเจ้า ได้พระราชทานของขวญั
เหล่านีแก่ท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก ได้แก่ ดีบกุ
จํานวน 102 bahar 1 หาบ 17 ชงั 3 ตําลึงจีน และไม้ฝางจํานวน 4,005 ชิน คิดเป็นนําหนกั 
18 ชงั 12 ตําลงึจีน 

                                                   
7 สงครามชิงราชสมบตัใินชวาครังที 2 เริมต้นขนึในปี 1719 เมอืสสุฮุนูนัปากูบโูวโนที 1 (Susuhunan 

Pakubuwono I ครองราชย์ปี 1704-1719) สนิพระชนม์และพระราชโอรสอมงักรัุตที 4 (Amangkurat 

IV) ขึนครองราชย์โดยไมไ่ด้รับการยอมรับจากพระญาติและเจ้าหญิงบลิตาร์ (Blitar) และเจ้าหญิง

ปรูบายา(Purbaya) ฝ่ายตรงข้ามบกุเข้าไปในวงัในเดือนมิถนุายนแตถ่กูขบัไลโ่ดยกองทหารวีโอซีที

ประจําอยูท่นีนั M.C. Ricklefs, War, Culture and Economy in Java 1677-1726. Asian and 

European Imperialism in the early Kartasura period. 
8 เครืองเงินอีก  ประเภทมิได้ระบใุนเนอืความ 
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นอกจากนี ข้าพเจ้าขอมอบดีบกุจํานวน 6 bahar 66 ชงั 13 ตําลึงจีน และ ไม้ฝาง
จํานวน 273 หาบ 39 [ชงั] 11 ตําลึงจีน แก่ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกเพือรักษามิตรภาพและธํารงสนัถวไมตรีระหวา่งสมเดจ็บรมบพิตร
พระพทุธเจ้าอยู่หวั เจ้าเหนือหวัของข้าพเจ้ากับเจ้าชายแห่งออเรนจ์ เจ้าชายและประมขุ
ของทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกให้ยงัยืนสืบไปในภาย
ภาคหน้า […] 

 
จดหมายเหตุของป้อมปัตตาเวีย วันท ี18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลงั วนัที 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 

ข้าหลวงใหญ่แฮ็นริก ซวาร์เดอโกรน (Henric Zwaardecroon) และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกได้รับพระราชสาส์นทีส่งมายงัปัตตาเวียไว้อย่างสมพระเกียรติ
ด้วยความชืนชมยินดี ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอ
ถวายพระพรให้พระเจ้ากรุงสยามผู้ เกรียงไกรและปกครองราชอาณาจกัรด้วยพระปรีชา
ญาณมีพระชนมายยืุนนาน ครองราชสมบตัิด้วยความสขุสวสัดี ทางเราซาบซงึในพระมหา
กรุณาธิคณุทีมีตอ่คณะมนตรี [แหง่ปัตตาเวีย] 

ในขณะทีข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกไมมี่เจตนารมณ์
อืนใดนอกไปจากการเพมิพนูสมัพนัธไมตรีเพือทีจะสืบสานมิตรภาพ เนืองจากพระผู้ เป็น
เจ้าได้ปลดปล่อยทา่นข้าหลวงใหญ่คริสตอฟเฟิล ฟัน ซโวลให้เป็นอิสระจากโลกนีแล้ว บดันี
ข้าหลวงใหญ่แฮ็นริก ซวาร์เดอโกรนได้เข้ามาดํารงตําแหน่งแทน ด้วยมีเจตนารมณ์และ
วิริยภาพเสมอกนักบัท่านผู้ล่วงลบัผู้นา่สรรเสริญ  ข้าหลวงใหญ่แฮ็นริก ซวาร์เดอโกรน
พร้อมด้วยสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อนิเดียตะวนัออกมุง่มนัจะธํารงและเผยแพร่พระ
กรุณาธิคณุและพระเมตตาในพระเจ้ากรุงสยาม ซงึได้ประจกัษ์มาเป็นเวลาหลายปี และได้
ประจกัษ์แจ้งยงิขนึจากพระราชสาส์นทีได้รับพระราชทาน  ด้วยไมตรีจิตทีมีแก่กันพวกเขา
เชือมนัว่าพระเจ้ากรุงสยามจะทรงธํารงความผาสุกแก่บริษัทฮอลนัดา และไมค่ลางแคลงใจ
ว่าพระองค์จะยงัทรงดําเนินตามธรรมเนียมและสนธิสญัญา 

เจ้าหน้าทีแหง่บริษัทอนัทรงเกียรตใินราชอาณาจกัรสยามจะยดึมนัตามขนบจารีตและ
สนธิสญัญาอย่างเคร่งครัด และพร้อมทีจะเชือฟังปฏิบตัิตามบญัชาทีได้รับ เพือจะได้เป็นที
พอพระราชหฤทยั 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกซาบซงึในพระมหา
กรุณาธิคณุทีพระราชทานของขวญัลําคา่ ฉะนนัเพือเป็นบรรณาการตอบแทนและเป็น
เครืองหมายแหง่ความเคารพสกัการะ ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดีย
ตะวนัออกขอถวายสาส์นพร้อมสิงของเหลา่นีแดพ่ระเจ้ากรุงสยาม หวงัว่าจะเป็นทีพอพระ
ราชหฤทยั  
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ผ้าสีแดง     30 ผืน 

 ผ้าสีนําเงิน     10 ผืน 
 ผ้าสีเขียว     10 ผืน  
 หมวกทรงสงู     250 ใบ 
 ปืนใหญ่ขนาดย่อม (Falconet)  93 กระบอก 
 ปืนคาบศลิาสลกัลายไม้งามวิจิตร  14 กระบอก 
 แว่นตาหลากชนิด    40 คู ่
 อบเชย     [ไมร่ะบจํุานวน] หอ่  
 กานพล ู    3  หาบ  
 จนัทน์เทศ     3 หาบ 
 ราก oradikay9    22  ชิน 
 
เขียน ณ ปอ้มปัตตาเวียแหง่เกาะชวาอนัยงิใหญ่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1719 
 

  

                                                   
9 ราก Oradikay  เป็นสมนุไพรรักษาโรค 
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ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง ธีรวตั ณ ป้อมเพชร  

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 
(สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์ ค.ศ.1709-1733) ถึง
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) 
วนัท ี31 มีนาคม ค.ศ. 1719 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวยี วนัท ี
18 สิงหาคม ค.ศ. 1719  
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 24. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR 2547 fols 165-183, HR 2548 fols. 575-578 

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ จาจงั นร์ูจามนั (Jajang Nurjaman) 

ทมีาของภาพประกอบ 1. https://upload.wikimedia. 
org/wikipedia/commons/a/a2/Tachard-elephant.jpg 
2. Henri Mouhot, Travels in the Central Parts of Indo-China 
(Siam), Cambodia, and Laos. London: John Murray, 1864, p. 
114. 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา ธีรวตั ณ ป้อมเพชร (Dhiravat na Pompejra) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2547 fols 165-183, HR 2548 fols. 575-578 
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1 

ภาพประกอบที 1 แผนทแีมนํ่าเจ้าพระยา รวมบางกอกและอยธุยา ประมาณ ค.ศ.1753  

 
สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 

(สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ ครองราชย์ ค.ศ.1709-1733) ถึงข้าหลวง
ใหญ่และสมาชกิสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 9 

มีนาคม ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย  
วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 

 
สารบญั 
บทนํา 2 
ตวับทภาษาดตัช์ 4 
บทแปลภาษาไทย 10 
ข้อมลูทางบรรณานกุรม 17 
ภาพเอกสาร 18 

www.sejarah-nusantara.anri.go.id  



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี (ได้รับเมอื) วนัที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 

 
 

2 

บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
ผู้ ทีได้อา่นสาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ 
(ครองราชย์ ค.ศ. 1709-1733) ย่อมจะสรุปว่าวีโอซีทําการค้าสิงทออย่างไม่รัดกมุและขาย
สินค้าด้อยคณุภาพเสนาบดีพระคลงัตําหนิว่าผ้าฝา้ยทีได้รับไมต่รงตามตวัอยา่งทีแจ้งไว้
และยงัชีแจงด้วยว่าสยามสามารถซือสิงทอเหล่านีจากอนิเดียโดยตรงตลาดการค้าของ
สยามมีคลงัสิงทอจากอินเดียจํานวนมหาศาลวีโอซีจงึไมค่วรสง่มาให้จํานวนมากเกินไป 

ยงัมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกียวกบัวีโอซีอีกประการหนงึในสาส์นระบวุา่สํานกัข้าหลวงใหญ่ 
ณ กรุงปัตตาเวีย ปฏิบตัติ่อม้าด้วยความโหดร้ายทารุณม้าจํานวน 40-50 ตวัซงึตวัแทนของ
สยามซือมาจากชวาและได้รับอนญุาตให้ขนส่งไปกบัเรือของวีโอซีเป็นประจําทกุปีตาม
ธรรมเนียมได้ขนย้ายมาด้วยเรือขนาดเล็กเพียงลําเดียวเมือเดนิทางมาถึงกรุงศรีอยธุยา
ปรากฏวา่ม้าทงัหมดถกูทอดทิงให้ผอมโซครันลําเลียงลงจากเรือม้าหลายตวัได้ล้มตายลง
ทําให้สญูเสียม้าไปจํานวนถึงหนงึในสีสยามขอให้ปัตตาเวียใช้เรือ 2 ลําเพือขนสง่ม้าใน
คราวตอ่ๆไป 

ราวกบัวา่ทงัหมดนียงัเลวร้ายไมพ่อหวัหน้าสถานีการค้าโรเคียร์ฟันอลัเดอเวแร็วต์ 
(Rogier van Alderwereld) ยงัได้ทําร้ายลา่มประจําสถานีการค้าวีโอซีเนืองจากลา่ม
ปฏิเสธจะส่งข้าวให้วีโอซีในปริมาณเกินกว่าทีเสนาบดีพระคลงัอนญุาตสยามเรียกร้องให้
ปัตตาเวียส่งหวัหน้าสถานีการค้าคนใหมม่าปฏิบตัิหน้าทีแทนหวัหน้าสถานีการค้าผู้กระทํา
ตามอําเภอใจนีทนัทีลา่มอาวโุสผู้ เป็นทีนบัถือถกูทําร้ายจนใบหน้าปดูบวมและมีรอยฟกชํา
หลายแหง่ตามร่างกายในนครศรีธรรมราชพวกฮอลนัดาก็ไมไ่ด้ประพฤติตวัตา่งออกไป
ฮอลนัดาได้ยึดเรือบรรทกุดีบกุทีจะนําไปถวายพระเจ้ากรุงสยาม 

เมือพิจารณาอย่างถีถ้วนถึงนําเสียงและเนือหาของสาส์นจากสยามฉบบันีคงไมอ่าจ
ปฏิเสธได้วา่ราชสํานกัสยามกําลงัขุน่เคืองพฤตกิรรมของเหล่าผู้แทนฮอลนัดานําเสียงของ
สาส์นแสดงความเชือมนัในตนเองหรืออาจแสดงความเหนือกว่าด้วยซําข้อความใน
ตอนท้ายระบวุ่าชาวตา่งชาติหรือคนนอกสามารถเข้ามาค้าขายในสยามได้แตต้่องเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และไมล่ะเมิดข้อบญัญัตใิดๆเพือความสมานฉันท์และมิตรภาพทีมีแก่กนัอนั
ทีจริงฝ่ายสยามกําลงักล่าวว่าหากชาวตา่งชาตไิมย่อมปรับตวัให้เหมาะสมก็ควรจะออก
จากสยามไปเสียนีคือท่าทีทีสาส์นหลายฉบบัในชว่งคริสต์ศตวรรษที 18 แสดงออกรูปแบบ
และโวหารของสาส์นจากบรรดาเจ้าชายและสลุตา่นในคาบสมทุรมลายแูละหมูเ่กาะ
อินโดนีเซียทีส่งไปยงัปัตตาเวียแตกตา่งจากสาส์นของสยามอยูม่ากสยามมกัแสดงความ
มนัใจภาคภมูิเป็นอิสระและทะนงตน 

สาส์นตอบจากสํานกัข้าหลวงใหญ่เขียนอยา่งเป็นทางการปราศจากการใช้อารมณ์
เชน่เดียวกบัสาส์นทางการทตูสมยัใหม่ 
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ภาพประกอบที 2 ต้นฝาง 

 
มีการแสดงความเสียใจต่อคํารายงานเกียวกบัการประพฤติผิดของหวัหน้าสถานีการค้า

ฟันอลัเดอเวแร็วต์และมีคําสงัให้เปลียนตวัหวัหน้าสถานีทนัทีวีโอซียอมรับว่าเสนาบดีพระ
คลงัมีเหตผุลอนัชอบธรรมในหลายประเด็นและวีโอซีจะพยายามปรับปรุงคณุภาพการค้า
สิงทอให้ดีขนึสาส์นสง่มาพร้อมกบัชุดเครืองเงินจากยุโรปและหวันําหอมกลินกุหลาบและ
ในเวลาตอ่มาวีโอซีใช้เรือลําใหญ่ขนึในการขนส่งม้านอกจากม้าทีสมบรูณ์แข็งแรงแล้ว
สยามยงัได้รับม้าเปอร์เซียเป็นบรรณาการเพมิเตมิความสมัพนัธ์ระหว่างสยามและ
ฮอลนัดาจงึได้ฟืนฟูขนึ 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 Gouverneur-
Generaal 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 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี (ได้รับเมอื) วนัที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 

 
 

5 

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 
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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 Gouverneur-
Generaal 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 stuks diverse lakenen, te weten: 

 x stuks schaarrood 
 x stuks goudgeel 
 x stuks grasgroen 

 x stuks rode greynen  
 x stuks rode perpetuanen  
 x lb. Eurostuks gouddraat 
 x flesjes etter van rozen 
 40 lb. verschillende soorten specerijen: 

 10 lb. foelie 
 10 lb. kruidnagelen 
 10 lb. nootmuskaat 
 10 lb. kaneel 

 20 stuks moeris, rode Kust  
 20 stuks mallemollen, fijne 
 x 50 stuks verschillende soorten vijlen 
 x stuks schuif slijpsteenen 
 x 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 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี9 มีนาคม ค.ศ. 1730 
(ย่อความ: สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัถึงข้าหลวงใหญ่คนใหม่ ดิเดอริก ดือร์เฟิน (Diderik 
Durven) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกดว้ยความปรารถนาว่า
ความสมัพนัธ์จะดําเนินไปเฉกเช่นในสมยัของข้าหลวงใหญ่มตัเตอึส เดอ ฮาน (Mattheus 
de Haan) และตามข้อตกลงในสนธิสญัญา ราชสํานกัสยามทว้งติงว่าม้าสีนําตาลที
ปัตตาเวียส่งมาให้มีอายมุากเกินไปและไม่ไดล้กัษณะตามต้องการ หวงัว่าบริษัทจะส่งม้าที
มีลกัษณะตามทีเคยได้แจ้งไว้มาใหปี้ละ 1-2 ตวั) 

ผ้าฝา้ยเนือนุ่มและผ้ามสัลินอยา่งละ 80 ผืนดธูรรมดาดาษดืน ไม่ตรงตามตวัอยา่งทีได้
ส่งไปให้จากทีนี ผ้ามสัลินมีเนือบางเกินไปและเส้นใยของผ้าฝา้ยเนือนุ่มนนัหยาบหนา
เหลือเกิน เป็นอีกครังหนงึทีเราต้องขอให้ท่านส่งผ้าฝา้ยเนือนุ่มคณุภาพดีตามตวัอยา่งทีได้
แจ้งไว้พร้อมด้วยผ้าลินินจากซามาร์จํานวน 4-5 ผืนหรือหากเป็นไปได้จํานวน 9-10 ผืน
สําหรับแว่นตาสีเขียวทีสงัไว้นนัขอให้ทา่นสง่มาไมเ่กิน 4-5 คู ่เนืองจากเราไมต้่องการ
จํานวนมากและเรารอคอยจะได้รับผ้าลกูไม้ปักลายหากปัตตาเวียได้รับ [จากฮอลนัดา] 
แล้ว 

แม้คราวก่อนเราได้ขอให้ทา่นส่งผ้าลินินประเภท fotases หรือ gewatrang มาใน
จํานวนไมเ่กิน 400-500 ผืน เนืองจากเรามีลินินจําพวกนีอยู่ในคงคลงัเป็นจํานวนมาก แต่
เห็นแก่คําขอร้องจากท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก
ข้าพเจ้าได้ให้เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัรับไว้จํานวน 1,100 ผืน หวงัว่านบัจากนีไปในแตล่ะปี
ทา่นจะส่งมาเพียง 400-500 ผืนเท่านนั 

ว่าด้วยเรืองผ้าสกัหลาดขอแจ้งให้ทา่นทราบว่าเราต้องการชนิดธรรมดาทีมีเนือแนน่กว่า
นีและมีสีตา่งไปจากทีส่งมาคราวก่อนดงัทีได้แจ้งแก่ทา่นเสมอมา ขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกโปรดสง่สกัหลาดสีแดงสด สีเขียวสดและสี
ฟ้าครามอย่างละ 5 ผืนมาให้แก่เราอีกครัง 

เกียวกบัเงินจํานวน 1,950 ดอลลาร์ฮอลนัดาทีบริษัทได้เอือเฟือให้เหล่าข้าราชบริพาร
กู้ ยืมซงึจะคิดดอกเบยี 6 สลึงตอ่ 1 ดอลลาร์ฮอลนัดาโดยให้กู้ ยืมในรูปของเงิน 36 ชงั 9 
ตําลงึและ 1 บาทสําหรับใช้ซือม้าและขนสง่กลบัมายงัสยาม 51 ตวั ข้าพเจ้าได้สงัให้
เจ้าหน้าทีในกรมพระคลงัชําระเงินจํานวนดงักล่าวแก่หวัหน้าสถานีการค้าเป็นรายปี
ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกจดัสง่
ม้าด้วยเรือ 2 ลําดงัทีได้เคยกระทําแตล่ะลําบรรทกุม้า 20 ตวัหรืออาจมากกวา่นนั เนืองจาก
หลายปีทีผ่านมาม้าจํานวน 40-50 ตวัทีข้าราชบริพารได้จดัซือบรรทกุมาในเรือเพียงลํา
เดียว เมือออกเดินเรือไปเพียงครึงทางม้าจํานวนหนงึในสีก็ล้มตายลงเพราะความแออดั ม้า
หลายตวัเดนิทางมาถึงในสภาพผอมโซและเจ็บป่วยและบางครังหลงัจากขนย้ายลงจากเรือ
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ม้าจํานวน 5-6 ตวัก็ล้มตายอยา่งน่าสงัเวช ด้วยวิธีลําเลียงเชน่นีทําให้ในบางคราวเรา
สญูเสียม้าไปจํานวน 9 หรือ 10 ตวั 

ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ Hoen Tsjat Tsiene Hoewisaan Asadid Mampit Raksa 
และ Pankoen  เหล่าผู้ ชํานาญการควบคมุดแูลม้าเดินทางไปด้วยเรือของบริษัทพร้อม
ขอร้องบริษัทให้เอือเฟือเงินกู้ดงัทีเคยกระทําและขอให้บคุคลเหล่านีได้รับอนญุาตให้
เดินทางโดยเรือของบริษัทพร้อมสาส์นแนะนําตวัและล่ามเพือไปยงัสะมารัง จากนนัไปยงั
เมืองและหมูบ้่านทีมีการเพาะพนัธุ์ม้าและเมอืได้จดัซือม้าเรียบร้อยแล้วขอให้บคุคลเหล่านี
เดินทางพร้อมม้าจากบริเวณนีของเกาะชวากลบัไปยงัปัตตาเวียเชน่ทีเคยปฏิบตัมิา แล้วให้
เดินทางกลบัมายงัสยามพร้อมกบัการจดัสง่สินค้าของบริษัท 

เกียวกบัเรืองปริมาณไม้ฝาง ข้าพเจ้าตระหนกัดีว่าไม้ฝางทีส่งมอบให้บริษัทในนามของ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมีจํานวนไม่เพียงพอ เมือเรือบรรทกุสินค้าของบริษัทเดนิทางมาถึง
ข้าพเจ้าจะให้เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัรับสินค้าเหล่านนัไว้พร้อมชําระคา่สินค้าและจะดแูล
จดัหาไม้ฝางจํานวน 1,400-1,700 หาบไปให้แก่บริษัทในทกุๆปีดงัเชน่ทีแล้วมา อย่างไรก็
ตาม ในปีระกานีมีโคกระบือล้มตายเป็นจํานวนมากทงับริเวณแผน่ดินตอนในและบริเวณ
ชายฝังจงึเกิดอปุสรรคในการขนสง่เพราะขาดแคลนสตัว์ทีใช้ลากเกวียนบรรทกุไม้ฝางไปยงั
เรือ จากพืนทีปลกูไม้ฝางบางแหง่ไปยงัทางนําต้องใช้เวลาเดนิทางร่วม 7-10 วนัหรืออาจ
มากถึง 12 วนัการรวบรวมไม้ฝางสําหรับสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัไมเ่ป็นทีนา่พอใจนกัในปีนี
กระนนัข้าพเจ้าได้สงัให้กรมพระคลงัจดัหาไม้ฝางในปริมาณครึงหนงึของ 8,000 หาบซงึ
เป็นปริมาณทีส่งให้บริษัทในแตล่ะปี 

ไมอ่าจเป็นไปได้ทีจะสง่ข้าวจํานวนหลายเกวียนตามคําเรียกร้องซงึอาณาจกัรจากาตรา
ต้องการนําไปใช้เป็นอาหารสําหรับชาวพืนเมืองและพนกังานของบริษัท เมือคํานวณตาม
มาตราตวงของสยามแล้วจะต้องใช้ข้าวปริมาณ 750 เกวียนและเนืองจากการล้มตายอยา่ง
ผิดธรรมชาติของโคกระบือ ทําให้ชาวนาต้องหว่านเมล็ดพนัธุ์ด้วยมือเสียมาก ผลการเก็บ
เกียวในปีระกานีจงึเทียบไมไ่ด้กบัปีก่อนๆเลย ยงิไปกว่านนัในชว่งเดือน 8 และเดือน 9 มีฝน
ตกชกุจนทว่มผืนนา ต้นข้าวถกูถอนรากถอนโคนเสียหาย เมือพิจารณาอย่างรอบคอบและ
คํานงึถึงมิตรภาพทีมีแก่กนัแล้ว ข้าพเจ้าเห็นชอบและอนุญาตให้หวัหน้าสถานีการค้า
สามารถซือข้าวเพือส่งออกไปได้ในจํานวน 200 เกวียน 

อนงึทางเราจะยินดียงิหากได้รับหวันําหอมกลินกหุลาบ ขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกโปรดจดัหาหวันําหอมจํานวน 2-5 djabols 
[ขวด?] มาให้แก่เราด้วย 

หลายปีก่อน นบัแต่บริษัทเข้ามาผกูมิตรกบัสยามพร้อมทงัจดัตงัสถานีการค้าและทํา
สนธิสญัญา หวัหน้าสถานีการค้าหลายนายมีความเชียวชาญและปฏิบตัติามขนบจารีต
ของสยามแตบ่างนายมิได้เป็นเชน่นนั เมือหวัหน้าสถานีผู้ ด้อยประสบการณ์ละเมิดกฎ พวก
เขาถกูตกัเตือนมิให้ก่อความเสียหายหรือสร้างอปุสรรคแก่การค้าของบริษัทและโกษาธิบดี
ได้ลงโทษความผิดพลาดทีร้ายแรงทีสดุ 
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ในเวลานีอลัเดอเวแร็วต์ได้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าสถานีการค้าเนืองจากเขาพํานกัอยูใ่น
สยามเป็นเวลานานในฐานะรองหวัหน้าสถานี จงึจดัเจนในวิถีปฏิบตัขิองสยาม ข้าพเจ้า
จําต้องแจ้งว่าเขาวางตวัไมเ่หมาะสมนกัเนืองจากขาดความเข้าใจในการเจริญ
สมัพนัธไมตรี ซํายงัมีอปุนิสยับุม่บา่มหวัรัน ทําตามอําเภอใจใช้วาจาหยาบคายชวนให้เกิด
ปัญหา กระนนัก็ตาม เห็นแก่มิตรภาพทีมีแก่กนัข้าพเจ้าได้ตกัเตือนเขาในหลายเรือง ทงันี
ด้วยความเป็นมิตร 

อย่างไรก็ดี เนืองจากในเวลานีทา่นข้าหลวงใหญ่ต้องการซือข้าวจํานวน 500 เกวียนแต่
ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่หวัหน้าสถานีการค้าผา่นลา่มขนุทรงพานิชว่าเนืองจากความขาดแคลน
ทางเราจงึมีให้เพียงไม่เกิน 200 เกวียนเทา่นนั แตห่ลงัจากทีเขาได้ส่งคนไปรับข้าวโดยมี
เหล่าบริวารของออกหลวงโชฎึกและบรรดาขนุหมนืจากกรมนาร่วมอยู่ด้วย เขาได้สงัให้ตวง
ข้าวในปริมาณเกินกวา่ทีข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ เมือล่ามขนุทรงพานิชแจ้งไปว่าได้ตวงข้าวครบ
ตามปริมาณทีกําหนดไว้แล้วไม่อาจตวงเพมิได้อีก หวัหน้าสถานีจงึตอ่ยกรามของขนุทรง
พานิชด้วยความฉนุเฉียวขาดวิจารณญาณจนใบหน้าขนุทรงพานิชปดูบวมและได้แผลฟก
ชําหลายแหง่ตามร่างกาย 

ครันแล้วข้าพเจ้าจึงมอบหมายให้ออกหลวงโชฎึกราชเศรษฐีไปเจรจากบันายหวัหน้า
สถานีการค้าเกียวกบัเหตกุารณ์ทีเกิดขนึจนได้รับคําตอบวา่ “ข้าพเจ้าได้กระทําผิดจริง”
อย่างไรก็ดี ขนุทรงพานิชเป็นล่ามอาวโุสและเจ้าพนกังานของกรมทา่ อีกทงัเป็นผู้ มีสิทธิใน
การเจรจากบัหวัหน้าสถานีการค้าของบริษัทโดยตรง การปฏิบตัิตอ่ขนุทรงพานิชอยา่ง
ทารุณเยียงทีหวัหน้าสถานีผู้ โอหงัได้กระทําไปนีผิดไปจากข้อตกลงในสนธิสญัญาและธรรม
เนียมของสยาม เพือปอ้งกนัมิให้เกิดพฤติกรรมไมเ่หมาะสมเชน่นีอีกข้าพเจ้าขอให้ท่าน
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้สอบสวนท่าทีและการ
วางตวัของนายสถานีนิสยัรุนแรงผู้ นี หากหวัหน้าสถานีต้องพํานกัอยูใ่นสยามเป็นเวลานาน
กว่านี กิจการของบริษัทย่อมจะไมร่าบรืนมนัคง อีกทงัมิตรภาพและสมัพนัธไมตรีทีมีแก่กนั
ยอ่มจะมีแตเ่สือมทรามลง 

ตามข้อความทีผนวกไว้ในสนธิสญัญาฉบบัเดิมซงึระบวุ่าดีบกุทงัหมดจากละคอนเว้นแต่
ส่วนทีเป็นของพระเจ้ากรุงสยามจะต้องขายให้แก่ฮอลนัดาเท่านนัและห้ามขายให้แก่พอ่ค้า
ตา่งชาติอืนๆ บรรดาหวัหน้าสถานีทงัหลายของบริษัททีพํานกัอยูใ่นละคอนจะรวบรวมดีบกุ
จํานวนพอสมควรจากชาวละคอนในทกุปีโดยไม่รวมถึงดีบกุของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
เจ้าหน้าทีฝ่ายคลงัในละคอนได้จดัหาดีบกุส่งมาให้ทกุปีเพือใช้แลกเปลียนกบัผ้าลินิน ม้า
และของกํานลัอืนๆจากบริษัท 

ปริมาณดีบกุของพระเจ้ากรุงสยามไมว่า่มากหรือน้อยล้วนดแูลรักษาโดยฝ่ายคลงั (ใน
ละคอน?) ทงัสินตามคําสงัของพระคลงั (ในกรุงศรีอยธุยา) ดีบกุจะส่งมาทีกรุงศรีอยธุยา
ทางเรือ บรรดาเจ้าหน้าทีผู้ ได้รับมอบหมายให้เจรจากบัหวัหน้าสถานีการค้าและนายอากร
ดีบกุทีละคอนมกัสง่ดีบกุมาให้กรุงศรีอยธุยาอยูเ่สมอ ไมม่ากก็น้อย บางครังยงัได้สง่มาให้
เกินกว่าทีต้องการ ในกรณีเช่นนีเจ้าพนกังานจะเดินทางไปพร้อมด้วยเงินของพระเจ้ากรุง
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สยามเพือซือดีบกุจากละคอนหรือจากพืนทีรอบข้าง บางคราวเป็นมลูคา่มากถึง 200-500 
ชงัซงึจะได้ดีบกุปริมาณ 400-800 bahar เพือนําเข้ามาในกรุงศรีอยธุยา 

เจ้าหน้าทีสถานีการค้าในละคอนไม่เคยขดัขวางกระบวนการนี พวกเขาแจ้งปริมาณ
ดีบกุทีส่งมายงักรุงศรีอยธุยาผา่นทางสาส์นถึงหวัหน้าสถานีการค้า เจ้าท่าเป็นผู้ตรวจสอบ
ว่าสินค้าทีส่งมาเป็นไปตามรายการทีหวัหน้าสถานีแจ้งไว้และคําอนมุตัหิรือไม ่หากตรวจ
นบัวา่ตรงตามข้อกําหนดแล้วจะรายงานแก่หวัหน้าสถานีตอ่ไป เมือไม่นานนีเสมียนอิสคาย ู
(Iskayoe) ได้รับมอบหมายจากหวัหน้าสถานีการค้าให้เดินทางไปละคอนเพือจะรับ
ตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าทีนนั ข้าพเจ้าได้มีคําสงัถึงเจ้าหน้าทีคลงัวา่หลงัจากจดัหา
ดีบกุให้แก่ฮอลนัดาในละคอนแล้ว ดีบกุทีเหลือไมว่า่จะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดจะต้อง
ส่งมายงักรุงศรีอยธุยาโดยเจ้าพนกังานทีได้รับมอบหมาย ครันดีบกุทีเหลือจํานวน 101 
bahar กําลงัจะส่งมาตามคําสงั หวัหน้าสถานีการค้าทีละคอนกลบัยึดเรือบรรทกุดีบกุนนั
ขณะทีเรือแลน่ผ่านสถานีการค้า ดีบกุของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัถกูขนถ่ายลงจากเรือและ
นําไปไว้ในโกดงั หวัหน้าสถานีการค้าทีละคอนไม่ยอมฟังข้อโต้แย้งของเจ้าพนกังานฝ่าย
สยามว่าได้รับคําสงัให้สง่ดีบกุเหล่านีมายงักรุงศรีอยธุยา ดงันนัหวัหน้าอิสคายจูงึได้กระทํา
การอนัละเมิดสญัญาและธรรมเนียมซงึบรรดาอดีตหวัหน้าสถานีการค้าไมเ่คยปล่อยให้เกิด
เหตกุารณ์เชน่นี (เนือความตอ่จากนีเสนาบดีพระคลงัขอให้วีโอซีแตง่ตงัหวัหน้าสถานี
การค้าคนใหมท่งัทีกรุงศรีอยธุยาและละคอน)  

แม้วา่ข้าพเจ้าได้แจ้งในสาส์นฉบบัก่อนหน้านีว่าสยามต้องการหินเหล็กไฟจํานวนหนงึ
พร้อมขอร้องให้สง่มาเป็นจํานวน 2,000-3,000 ชินตอ่ปี ข้าหลวงใหญ่มตัเตอสึ เดอ ฮาน 
(Mattheus de Haan) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกกลบัจดัสง่มาให้
เพียง 1,000 ชินและไมไ่ด้จดัส่งมาแตอ่ย่างใดในปีระกา ดงันนัข้าพเจ้าจงึขอให้ท่าน
ข้าหลวงใหญ่ดิเดอริก ดือร์เฟิน (Diderik Durven) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดีย
ตะวนัออกจดัส่งหินเหล็กไฟจํานวน 2,000-3,000 ชินมาให้สยามทกุๆปีนบัแตบ่ดันีเป็นต้น
ไป 

ของกํานลัทีสมเดจ็บรมพิตรพระเจ้าอยู่หวัพระราชทานแก่ข้าหลวงใหญ่ดิเดอริก ดือร์
เฟินและสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อนิเดียตะวนัออกประกอบด้วยไม้ฝางจํานวน 1,513 
หาบ 27 ชงั 5 ตําลงึ 1 บาท 1 สลึงและดีบกุ 34 bahar 1 หาบ 17 ชงั 12 ตําลงึ 3 ¼ สลงึ
ตามมาตราชงัของจีนในการนีข้าพเจ้าขอมอบไม้ฝางจํานวน 340 หาบ 25 ชงัและดีบกุ
จํานวน 7 bahar 2 หาบ 20 ชงั 8 ตําลึงแก่ทา่นข้าหลวงใหญ่ดเิดอริกดือร์เฟินและสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก 

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทกุสิงดําเนินไปตามธรรมเนียมทีได้ปฏิบตัิสืบกันมาตามสนธิสญัญา
อนัชอบธรรมและมิตรภาพทีสมเดจ็บรมพิตรพระเจ้าอยูห่วัเจริญไว้กบัเจ้าชายแหง่ฮอลนัดา
และบริษัทการค้าฮอลนัดา ข้าพเจ้าหวงัวา่ปฏิญญาอนัจริงใจและยงัยืนทีเรามีกบัทา่น
ข้าหลวงใหญ่ดิเดอริก ดือร์เฟินและสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกจะสถาวร
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มนัคง เพือเหล่าชาวตา่งถินตา่งภาษาจะสามารถเดนิทางมาค้าขายแลกเปลียนโดย
ปราศจากความขดัข้องใดๆจากทงัสองฝ่าย 

เขียนเมอืวนัจนัทร์ที 15 เดือน 2 ปีระกา 
 

จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี3 สิงหาคม ค.ศ.1730 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลงั วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 
 (ยอ่ความ: สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม ลงวนัจนัทร์ที 
15 เดือน 2 ปีระกาได้รับการรับรองตามพิธีการปัตตาเวีย ขอบคณุเสนาบดีพระคลงัทีได้ให้
ความชว่ยเหลือกิจการของบริษัท ตามข้อสญัญาทีได้ตกลงกนัใหม่และได้กล่าวถึงแร่เงินที
ส่งไปแตห่วัหน้าสถานีการค้าประจําละคอนยงัไม่ได้รับเนืองจากกรมพระคลงัไมมี่เวลา
จดัหาให้ทนัก่อนเรือออกเดินทาง) 

ตามคําร้องเรียนของทา่นเสนาบดีพระคลงัผนวกกบัปัจจยัอืนๆ ข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้มอบหมายให้ยนั ฟัน ค็อค (Jan van Gog) 
รอง หวัหน้าสถานีการค้าขึนดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้าในละคอนแทน และจะส่ง
ยาโกบเดอ บกุโกย (Jacob de Bucquoy) พนกังานบญัชีไปดํารงตําแหนง่รองหวัหน้า
สถานีการค้าแทนยนั ฟัน ค็อค ด้วยหวงัว่าพวกเขาจะปฏิบตัิตามสนธิสญัญาเพือรักษา
มิตรภาพอนัแน่นแฟ้นของเรา เสนาบดีพระคลงัย่อมได้ประจกัษ์ว่าดีบกุจากภเูก็ตและไชยา
จะสง่มาถวายพระเจ้ากรุงสยามดงัเชน่ทีแล้วมา 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแสดงความเสียใจทีได้
ทราบจากเสนาบดีพระคลงัว่าหวัหน้าสถานีการค้าในสยามมิได้ยดึมนัในหน้าทีขอให้ท่าน
วางใจวา่ในกาลข้างหน้าจะมิเกิดเหตกุารณ์เชน่นีอีกและหวงัวา่สิงทีเกิดขนึจะไมข่ดัขวาง
ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจและสมัพนัธไมตรีทียงัยืนของเรา 

เพือเป็นพยานแหง่เจตนารมณ์อนัประเสริฐของท่านเสนาบดีพระคลงั ข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกยอมรับข้อเสนอและสญัญาของทา่นทีว่าจะ
จดัส่งข้าวให้ในปริมาณมากกว่าเดมิ และยงัรับทราบเหตผุลเกียวกบัการล้มตายของโค
กระบือจํานวนมากรวมทงัปริมาณนําฝนและอทุกภยัทีร้ายแรงผิดปกต ิเมือพิจารณาว่าใน
เวลานีสามารถเก็บเกียวข้าวได้ในปริมาณมากบนเกาะชวา ทางเราจงึยงัไมต้่องการข้าว
เพมิหวงัเพียงวา่ทา่นจะสามารถส่งข้าวให้แก่เราได้ในโอกาสตอ่ไป 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้ทราบจากสาส์นของ
ทา่นเสนาบดีพระคลงัว่าผ้าฝ้ายเนือนุ่มและผ้ามสัลินทีส่งไปให้ทา่นเมือปีก่อนไมต้่องตรง
ตามตวัอย่าง ฝา้ยเนือนุ่มบางเบาเกินไปในขณะทีเส้นใยของผ้ามสัลินนนัหยาบหนาเกิน ไม่
เหมาะจะนําไปใช้ตามความประสงค์หวงัว่าฝา้ยเนือนุ่มและผ้ามสัลินทีส่งมาในคราวนีจะ
เป็นทีชืนชอบและมีคณุภาพตามทีทา่นปรารถนา 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี (ได้รับเมอื) วนัที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 

 
 

15 

แว่นตา 4-5 คูแ่ละผ้า karate ทีทา่นประสงค์จะจดัส่งไปให้ในทนัทีทีได้รับจากฮอลนัดา
อนงึ เครืองเงินทีพระเจ้าจกัรพรรด ิ(พระเจ้ากรุงสยาม) ทรงปรารถนาเพงิมาถึงจากยโุรป 
ทางเราหวงัวา่สิงของเหล่านีจะเป็นทีพอพระราชหฤทยัและเป็นเครืองแสดงไมตรีจิตของ
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกอยา่งไม่เป็นทีสงสยั ด้วย
สํานกึในเรืองนีทางเราได้ส่งหวันําหอมกลินกุหลาบตามทีทา่นปรารถนามาตา่งบรรณาการ
และจะพยายามอย่างเต็มกําลงัในการจดัหาหินเหล็กไฟจํานวน 2,000-3,000 ก้อนมาให้ใน
ทกุๆปีตามทีท่านประสงค์ 

เราได้รับทราบตามทีท่านเสนาบดีพระคลงัแจ้งเกียวกบัผ้าฝา้ยย้อมสีและจะส่งไปให้ไม่
เกิน 400-500 ผืนตามทีทา่นขอร้อง ผ้าสกัหลาดเนือแนน่และมีสีตามทีทา่นปรารถนาได้มา
อยู่ในคลงัสินค้าของเราแล้ว ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออก
ขอขอบคณุทา่นเสนาบดีพระคลงัทีได้ให้เจ้าพนกังานกรมพระคลงัรับผ้า fotass ทีได้ส่งไป
ให้ในปริมาณเกินกว่าทีต้องการไว้ในคลงั 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้ช่วยเหลือผู้ดแูลม้าจาก
สยามในการจดัซือม้าและยงัได้ให้กู้ ยืมเงินสดจํานวน 2,050 ดอลลาร์ฮอลนัดา ทางเราได้
จดัเรือขนส่งม้าให้แก่ผู้ดแูลม้าเหล่านีสําหรับเดินทางไปยงัสะมารังและพวกเขาได้กลบัมา
พร้อมกบัม้า 52 ตวั บดันีผู้ดแูลม้าได้เดินทางกลบัสยามด้วยเรือเบอร์บีส (Berbice)  
เนืองจากการจดัสรรเรือ 2 ลําเพือแบง่บรรทกุม้าตามทีท่านเสนาบดีพระคลงัขอร้องนนัมิ
อาจกระทําได้ในปีนี ทางเราสามารถส่งเรือไปสยามได้เพียงลําเดียวเทา่นนั การเดนิเรือผ่าน
ละคอนเพือไปรับเงินตราและดีบกุจะใช้เวลานานเกินกว่าทีสตัว์จะทนตอ่ความยากลําบาก
และภยนัตรายได้ เรือทีกําลงัเดนิทางมาในขณะนีมีพืนทีกว้างขวางพอจะบรรทกุสตัว์ได้
โดยสะดวก ทางเรามนัใจว่าจะสามารถขนส่งม้าเหลา่นีไปในสภาพทีดีพร้อมด้วยม้า
เปอร์เซียอีก 2 ตวัทีเพงิได้รับมาเมือไม่นานนี 

แม้ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกพอใจทีท่านได้จดัสง่ไม้
ฝางมาให้ในปริมาณมากกวา่ปีทีแล้วและแม้ว่าข้อชีแจงเกียวกบัการล้มตายของโคกระบือ
จํานวนมากและข้อชีแจงอืนๆจะเป็นเหตผุลทียอมรับได้ อย่างไรก็ดี เราหวงัว่าในอนาคต
ทา่นจะสามารถจดัสง่ไม้ฝางมาให้ในปริมาณมากกวา่นี 
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอน้อมรับสาส์นจากเสนาบดี
พระคลงัรวมทงัดีบกุและไม้ฝางทีส่งมาเป็นของกํานลั เราขอมอบสิงเหล่านีตอบแทนเพือ
เป็นเครืองยืนยนัในมิตรภาพและความปรารถนาดีทีมีแก่ท่านเสนาบดีพระคลงั 
 

ผ้าสกัหลาดเนือหนาหลากสีจํานวน  3 ผืน  
สีแดงสด  
สีเหลืองทอง  
สีเขียวสด 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระครองราชย์
ค.ศ. 1709-1733) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวยี (ได้รับเมอื) วนัที 9 มีนาคม
ค.ศ. 1730 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730 

 
 

16 

ผ้าแคมเล็ต (Camlet) สีแดง1 
ผ้าเพอเพทวน (perpetuan) สีแดง2 
ด้ายทองจากยโุรป (ไมร่ะบจํุานวน) ปอนด์ 
หวันําหอม (ไมร่ะบจํุานวน) ขวด 
เครืองเทศชนิดตา่ง ๆ ปริมาณ 40 ปอนด์ ได้แก่  

จนัทน์เทศ   10  ปอนด์ 
กานพล ู 10  ปอนด์ 
ลกูจนัทน์เทศ  10 ปอนด์ 
อบเชย  10 ปอนด์ 

ผ้ามริูส (moeris) สีแดง  20 ผืน 
ผ้ามสัลินคณุภาพดี  20 ผืน 
ตะไบ (สําหรับงานช่าง) แบบตา่ง ๆ  50   
หินลบัมีดแบบแท่ง (ไม่ระบจํุานวน) 
โมห่ินขนาดเล็ก (ไมร่ะบจํุานวน) 

 
ณ ปอ้มปัตตาเวีย เกาะชวาอนัยงิใหญ่ในอาณาจกัรจากาตรา วนัที 3 สิงหาคม ค.ศ. 1730  
(ลงชือ) ข้าหลวงใหญ่แหง่เนเธอร์แลนด์ในอินเดียตะวนัออก ดิเดอริก ดือร์เฟิน 

  

                                                   
1 Camlet (มาจากภาษาอาราบิก khaml)  คือ ผ้าทอจากขนแพะองักอรา ( Angora goat)  หรือผ้าทมีี

สว่นผสมของไหมและขนสตัว์ มีราคาสงูมาก  
2 Perpetuan หรือ  perpetuano ผ้าขนสตัว์ผลติในองักฤษตงัแตค่ริสต์ศตวรรษที  16 
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ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 
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และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2564 fols 186-218, 681-690 
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1735 สาส์นการทตูฉบบัแรกจากสยาม นบัจากการผลดัเปลียน
แผ่นดินเมอืปี 1733 ได้ส่งมาถึงปัตตาเวียในทีสดุ หลงัจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ
สวรรคตเมือ วนัที 13 มกราคม ค.ศ. 1733 เกิดการปะทะกนัระหว่างฝ่ายตา่ง ๆ ในราช
สํานกัอยธุยา เจ้าฟ้าพร (พระอนชุาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ) ผู้ครองวงัจนัทรเกษม 
(วงัหน้า) ทรงพระปรีชาในการใช้ประโยชน์จากความวุน่วายและเข้ายึดพระราชวงัหลวงไว้
ได้ พระบรมวงศานวุงศ์หลายพระองค์พยายามหลบหนี บางพระองค์หนัไปพงึร่ม  
กาสาวพสัตร์แตถ่กูจบัและตีตรวนในเวลาตอ่มา เจ้าฟ้าผู้ เป็นปฏิปักษ์ทงัสองพระองค์ซึง
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระถกูสําเร็จโทษด้วยท่อนจนัทน์ตามโบราณ
ราชประเพณี จากนนัเจ้าฟ้าพรทรงปราบดาภิเษกเป็นสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศ ขนุ
ชํานาญผู้ มีสว่นช่วยให้การยึดอํานาจของเจ้าฟ้าพรสําเร็จได้รับตําแหนง่เป็นเสนาบดีพระ
คลงัคนใหม่ และกลายเป็นผู้ทรงอํานาจทีสําคญัทีสดุในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรม
โกศ 

เดิมทีคณะผู้แทนของฮอลนัดาในกรุงศรีอยธุยาเห็นพ้องกนัว่าเสนาบดีพระคลงัคนใหม่นี
จะเกือหนนุประโยชน์แก่บริษัทวีโอซี หากข้าหลวงใหญ่ได้รับการจงูใจให้มองในแง่ดีเชน่นนั 
สาส์นฉบบัแรกนีคงเป็นเครืองบนัทอนความยินดีนนัลง เสนาบดีพระคลงัชีแจงอยา่งชดัเจน
ว่าวิธีการชําระคา่สินค้าทีบริษัทจดัหาให้จะชําระด้วยไม้ฝางเป็นบางส่วน ตามธรรมเนียมที
ปฏิบตัิกนัมา และจะไมชํ่าระด้วยดีบกุและแร่เงินจํานวนอยา่งละครึงหนงึ ทีน่าสนใจคือ
เสนาบดีพระคลงัให้เหตผุลว่า เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัย่อมจะปฏิเสธ และเสนาบดีพระคลงั
ไมมี่อํานาจในการเปลียนแปลงใด ๆ แน่นอนวา่เหลา่ขนุนางทีรวมกลุ่มกนัอยูใ่นกรมพระ
คลงักําลงัปกปอ้งผลประโยชน์ทางการค้าของตน หากพวกเขาจดัส่งสินค้าอืนมาให้วีโอซี
แทนไม้ฝาง อาจสง่ผลเสียในแง่ของราคาสินค้าทีจะถกูตอ่รองจากบรรดาพอ่ค้าเอเชีย ใน
กรณีของสินค้าเช่นตะกวั งาช้าง และยางไม้ (กํายาน) เป็นต้น  

เสนาบดีพระคลงัเป็นกงัวลในเรืองการรักษาธรรมเนียมทางการค้า เพือจะได้กําหนด
ระเบียบเหล่านีขนึอีกครัง เขาได้นําสญัญาทางการค้าในอดีตมาพิจารณา สําเนาของ
เอกสารเหล่านีซงึเก็บไว้ในสถานีการค้าวีโอซีถกูมอดปลวกกดักินจนไมอ่ยูใ่นสภาพจะอา่น
ได้  

ได้นํามาเปรียบเทียบกับสําเนาอีกฉบบัทีเก็บรักษาไว้โดยเจ้าท่าสยามซงึอยูใ่นสภาพ
ชํารุดไมต่า่งกนั ในการติดตอ่ทางการทตูมกัจะมีการอ้างอิงถึงสญัญาการค้าเหลา่นีอยู่
เสมอ แตส่าส์นฉบบันีแสดงให้เห็นวา่ ในความเป็นจริงเอกสารเหล่านีไมไ่ด้รับการเอาใจใส่
จากทงัหวัหน้าสถานีการค้าและเสนาบดีพระคลงั (ผู้ ให้เจ้าทา่เก็บรักษาไว้) 
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ภาพประกอบที 2 ไม้ฝาง 

 
สาส์นตอบจากปัตตาเวียแสดงความผิดหวงัและเขียนอย่างตรงไปตรงมา ข้าหลวงใหญ่

และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งเอเชียได้ถวายพระพรพระเจ้ากรุงสยามองค์ใหม่ และเผยให้รู้
ในทนัทีวา่แท้ทีจริงวีโอซีต้องการจะให้สยามล้มเลิกการชําระคา่สินค้าด้วยไม้ฝาง มิฉะนนั วี
โอซีจะยบุเลิกสถานีการค้าเพือหลีกเลียงความสญูเสียในภายภาคหน้า มลูคา่ของ “ไม้ฝาง
นนั” ตกตาํลงไปมาก “จนไม่อาจนบัได้ว่ามีคา่มากกว่าฟืน” ปัตตาเวียได้สง่เตโอโดรึส ฟัน 
เด็น เฮอเฟิล (Theodorus van den Heuvel) หวัหน้าสถานีการค้าคนใหม่ผู้ได้รับการ
แตง่ตงัจากข้าหลวงใหญ่ อะบราฮมั ปาตราส (Abraham Patras) มาพร้อมกบัผ้าหลายผืน
เพือมอบเป็นบรรณาการ ซงึผ้าเหล่านีสยามคงจะมีอยูเ่ป็นจํานวนมากแล้ว 

 
เอกสารอ้างองิ 
 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. 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 Gouverneur-
Generaal Abraham Patras die nevens de Raden van Indië tot een geschenk sturen: 

 
 x stuks lakenen in soort 
 2 stuks greijnen schaarrood 
 x lb. gouddraad, groene band aan strengen 
 x tholas etter van roosen 
 20 stuks moeris rode Kust 
 20 stuks salempoeris dito 
 20 stuks mallemollen fijne en 
 40 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 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี22 มีนาคม ค.ศ. 1735 
สาส์นอนัเปียมด้วยไมตรีจิตจากเจ้าพระยาศรีธรรมราชเดชะชาติอํามาตยานชุิต  
พิพิธรัตนราชโกษาธิบดีอภยัพิรียบรากรมภาหถุึงทา่นข้าหลวงใหญ่เดีร์ยก ฟัน โกลน (Dirk 
van Cloon) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกผู้ เตม็ใจสนองพระราชประสงค์
ในสมเดจ็พระบรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วัด้วยใจบริสทุธิ เมือวนัจนัทร์ที 7 เดือน 11 ปีขาล 
สาส์นและบรรณาการทีทา่นส่งมาถวายสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและส่งมามอบแก่ข้าพเจ้าได้
อญัเชิญมาถึงโดยกัปตนัเรือของฮอลนัดาทีเดินทางสูส่ยาม เมือข้าพเจ้าได้พิจารณา
รายละเอียดของสาส์นทีแปลความจากภาษามาเลย์มาเป็นภาษาสยาม รวมทงัได้ฟังความ
จากกปัตนัเรือ ข้าพเจ้าจงึแจ้งแก่ใจว่าท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกกําลงัดแูลผลประโยชน์ของบริษัทด้วยความสขุมุเยือกเย็นซงึข้าพเจ้ามี
ความยินดียงิ 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมีรับสงัให้ข้าพเจ้าแจ้งทา่นข้าหลวงใหญ่เกียวกบัการสวรรคตของ
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศซงึก่อให้เกิดความโกลาหลในราชอาณาจกัรสยาม ทาง
เราจงึไม่อาจตอบสาส์นฉบบัก่อนๆของท่านได้ นบัแตบ่ดันนัมาสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัได้
ปราบอริราชศตัรูและได้ขึนครองราชสมบตัโิดยสมบรูณ์ ในเวลานีทรงปกครอง
ราชอาณาจกัรให้เป็นไปโดยสงบสนัติและทรงยินดีจะยึดมนัในมิตรภาพอนัเก่าแก่ระหวา่ง
ราชอาณาจกัรสยามกบัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์และบริษัทการค้าฮอลนัดา อํานาจสิงศกัดสิิทธิ
จะบนัดาลให้มิตรภาพนียงัยืนสืบไป 

สาส์นจากทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกได้แจ้งว่า
บริษัทได้รับความเสียหายอย่างมากจากการรับซือไม้ฝางไว้ บริษัทจงึไม่ประสงค์จะรับไม้
ฝางอีกต่อไปการชําระคา่สินค้าอาจชําระด้วยแร่เงินและดีบกุเป็นจํานวนอยา่งละครึงหนงึ
ข้าพเจ้าจําต้องแจ้งแก่ทา่นว่านีจะเป็นการละเมิดธรรมเนียมปฏิบตัิทีมีอยู่ ข้าพเจ้ามิได้อยู่
ในฐานะทีจะปรับเปลียนกฎเกณฑ์ใดๆได้ หากข้าพเจ้ากล่าวถึงเรืองนีแม้เพียงเล็กน้อย
ยอ่มจะถกูคดัค้านปฏิเสธจากเจ้าหน้าทีกรมพระคลงัเสมือนว่าข้าพเจ้าผู้ซงึขนึดํารง
ตําแหนง่เสนาบดีเพียงไมน่านพยายามจะเปลียนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์ทีได้บญัญัตไิว้แต่
เก่าก่อนก่อนหน้านีข้าหลวงใหญ่หลายท่านได้เคยรบเร้าให้อดีตเสนาบดีพระคลงัยกเลิก
การชําระคา่สินค้าด้วยไม้ฝางหรืออย่างน้อยให้ลดปริมาณลง 

ไมอ่าจเป็นไปได้ทีจะเปลียนแปลงเรืองนีและไมมี่หนทางจะโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีในกรม
พระคลงัคิดเปลียนแปลงได้เชน่กนั ดงัทีได้กล่าว ข้าพเจ้ามิได้มีอํานาจแก้ไขเปลียนแปลง
กฎเกณฑ์ดงัเดมิรวมถึงสนธิสญัญาทีได้บรรลไุว้ระหวา่งท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภา
ทีปรึกษาในอินเดียตะวนัออกกบัราชอาณาจกัรสยาม กระนนัก็ดีข้าพเจ้าสญัญาวา่จะไม่
เพิกเฉยละเลยตอ่การเกือกลูบริษัทในทกุเรืองดงัทีได้กระทํามาโดยตลอด 
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สาส์นจากทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกทีส่งมาในปี
ขาลมิได้ระบวุ่าต้องการข้าวจํานวน 200 last  ตะกวั 500 หาบและงาช้าง 30 หาบ อย่างไร
ก็ดีเนืองจากหวัหน้าสถานีการค้าในสยามได้แจ้งข้าพเจ้าโดยวาจาผ่านทางล่ามว่าเขาได้รับ
คําสงัให้จดัซือสินค้าดงักลา่ว ข้าพเจ้าจงึอนญุาตให้ซือได้และยงัแนะนําด้วยว่าไม่
จําเป็นต้องชําระคา่ภาษีในการสง่ออกสินค้าดงัเชน่ทีพ่อค้าอืนต้องชําระ นอกจากนีข้าพเจ้า
จะขายตะกวัให้แก่หวัหน้าสถานีการค้าในราคายอ่มเยาด้วย 

ในโอกาสนีเพือความถ่องแท้ในเรืองธุรกิจการค้า ข้าพเจ้าได้นําระเบียบข้อปฏิบตัทิงัเก่า
และใหมม่าทบทวน ข้าพเจ้าจงึได้ค้นพบเอกสารลงตราเกียวกบัระเบียบทางการค้า เอกสาร
ฉบบันีเก็บรักษาไว้โดยหวัหน้าสถานีการค้าแตถ่กูแมลงกดักินจนไม่อยูใ่นสภาพจะอา่นได้
และเนืองจากข้าพเจ้าเห็นว่าธุรกิจการค้าของบริษัทยอ่มจะยงัดําเนินตอ่ไปและเอกสารนีจะ
ชํารุดทรุดโทรมลงจนไม่สามารถอ่านได้ ใน วนัที 11 เดือน 9  ปีขาล ข้าพเจ้าจงึได้นํา
เอกสารนีกลบัมาพิจารณาอีกครังแล้วให้เจ้าพนกังานในบญัชาของข้าพเจ้าตรวจสอบพร้อม
ให้บรรดาขนุหมืน Grohoeang Choemoen  ผู้แทนของเจ้าทา่นําเอกสารทีได้เก็บรักษาไว้
มาเทียบเคียงกนั เนือความในเอกสารทงัสองฉบบัตรงกนัแตเ่อกสารถกูกดักินไปเสียมาก
และเมือเวลาลว่งไปย่อมไมส่ามารถอา่นได้ในทีสดุ ดงันนัข้าพเจ้าจงึได้ทําสําเนาเอกสารทงั
สองฉบบัขึนใหม่เมอืได้ตรวจทานกบัต้นฉบบัแล้วข้าพเจ้าจึงลงตราอนมุตัพิร้อมมอบสําเนา
แก่หวัหน้าสถานีการค้าและเจ้าทา่ให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัเิพือปอ้งกนัมิให้เกิดข้อ
พิพาท 

นอกจากนีข้าพเจ้าได้ส่งบคุคลทงัสีได้แก่ Choempatjee Sintoek และ Choenraet 
Patjee ผู้ เชียวชาญเรืองม้าพร้อมด้วย Moen Amaraat และ Panparoem อศัวแพทย์ให้
เดินทางไปด้วยเรือของบริษัทเพอืจดัซือม้าตามธรรมเนียม จงึใคร่ขอให้ทา่นอํานวยความ
สะดวกให้พวกเขาได้กู้ยืมเงินดงัเชน่ทีแล้วมาและกรุณาสง่พวกเขาไปยงัเกาะชวาพร้อม
จดหมายรับรองให้เดนิทางไปในเมืองตา่งๆเพือเฟ้นหาม้าพนัธุ์ดีอาย ุ4-5 ปี สงูสง่าตาม
สดัส่วนทีกําหนดและเมอืพวกเขาจะสง่ม้าเหล่านีกลบัมา ขอให้สามารถนําม้าเดนิทางมา
ด้วยเรือของบริษัทโดยแบง่บรรทกุไปในเรือ 2 ลําและโปรดจดัหาหญ้าและนําไว้ให้พร้อม
เพือม้าจะไม่ผ่ายผอมหรือล้มตายจากการขาดอาหารหรือจากความแออดั 

อนงึข้าพเจ้าขอให้บริษัทโปรดอย่าละเลยในการจดัหาสิงของทีจําเป็นและสิงของทีกรม
พระคลงัประสงค์มาให้ในทกุๆปีได้แก่ chimka (ผ้าเข้มขาบ?), taas (ผ้าตาด?), patola, 
chimaraat, gobars tapak tjatoor (ผ้าลินิน) ลายดอกหลากสีและชนิดดอกตามตวัอย่างที
เจ้าหน้าทีกรมพระคลงัจดัส่งมาให้ 

ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกแจ้งไว้ในสาส์นทีส่ง
มาเมือปีระกาวา่ได้สง่ตวัอย่างผ้าลกูไม้ทีทางเราประสงค์ไปให้แก่ฮอลนัดาแล้วเพือจะได้
ผลิตผ้าดงักล่าวให้ราชสํานกัสยามบดันีเวลาได้ล่วงไปหลายปีแตย่งัมิได้เห็นผลประการใด
ข้าพเจ้าจงึเขียนมาในปีขาลนีอีกครังหนงึเพือจะได้ทราบแน่ชดัวา่ทา่นจะมอบความ
ชว่ยเหลือในเรืองนีหรือไม ่หากทา่นยินดีทางเราจะรอคอยให้ทา่นสง่ผ้าเหล่านนัมากบัเรือ
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ของทา่น มิเชน่นนัแล้วข้าพเจ้าขอให้ท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดีย
ตะวนัออกโปรดสง่ผ้าทีเราได้มอบไว้เป็นตวัอยา่งนนักลบัคืนมาด้วย 

ณ เวลานีสยามต้องการเหรียญทองแดงจากสลุ็อกและบอร์เนียวในปริมาณ 500-1,000 
หาบตอ่ปีเพือนํามาใช้เป็นอบัเฉาเรือ 

สมเดจ็บรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานดีบกุจํานวน 22 bahar  2 หาบ 33 
ชงั 6 ตําลึง 2 บาทพร้อมไม้ฝางจํานวน 1002 หาบ 10 ชงัตามมาตราชงัของจีนและข้าพเจ้า
ขอมอบดีบกุ 17 bahar  2 หาบ  43 ชงัตามมาตราชงัของสยามเพอืเป็นของกํานลัแก่ท่าน
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออก ทงันีด้วยประสงค์จะรักษา
มิตรภาพและสมัพนัธไมตรีระหวา่งพระเจ้ากรุงสยามกบัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์และบริษัท
ฮอลนัดาเพือสนัถวไมตรีระหว่างเราจะยงัยืนสถาวร เมือนนับรรดาชาวตา่งแดนทงัหลายจะ
สามารถเดินทางเข้าออกได้โดยเสรีปราศจากอปุสรรค ขอท่านข้าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกปกครองดแูลทุกสิงด้วยความสขุมุรอบคอบ 

เขียนเมอืวนัเสาร์ที 1 เดือน 2 ปีขาล 1090 [ปีตามทีปรากฏในเอกสารต้นฉบบั] 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย วันท ี12 สิงหาคม ค.ศ.1735 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลงั วนัที 12 สิงหาคม ค.ศ.1735 
ข้าหลวงใหญ่อะบราฮมั ปาตราส (Abraham Patras) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดีย
ตะวนัออกผู้ พํานกั ณ ปอ้มปัตตาเวียได้ส่งสาส์นอนัเปียมด้วยความจริงใจฉบบันีถึงทา่น
เสนาบดีพระคลงัผู้สขุมุทรงปัญญา ผู้ เปียมบารมีเป็นทีไว้วางพระราชหฤทยัในสมเด็จบรม
บพิตรพระพทุธเจ้าอยู่หวัผู้ครองราชอาณาจกัรสยา มขอท่านเสนาบดีประสบสขุสิริสวสัด ิมี
อายยืุนนานพร้อมพลานามยัสมบรูณ์บริบรูณ์ด้วยสิงพงึปรารถนาทกุประการ 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแจ้งให้ท่านเสนาบดี
พระคลงัทราบว่าทางเราได้รับสาส์นและบรรณาการเรียบร้อยแล้ว และมีความยินดีใน
สภาวะอนันา่พอใจภายในราชอาณาจกัรสยามซงึได้ฟืนฟูให้กลบัสู่ความสงบเรียบร้อย
เหมือนดงัทีแล้วมา นบัแตพ่ระเจ้ากรุงสยามได้สืบราชบลัลงัก์อนัรุ่งโรจน์ตอ่จากพระอรรค
ราชบรรพบรุุษด้วยพระปรีชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ทงัผองในรัชสมยัแหง่
ความไพบลูย์นี ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกเชือมนัและ
ปรารถนาวา่มิตรภาพระหว่างพระเจ้ากรุงสยามกบับริษัทการค้าฮอลนัดาจะแนน่แฟ้นยงัยืน
ด้วยสนธิสญัญาและพนัธกิจทีได้เห็นชอบไว้ร่วมกนัตามวิถีอนัสง่างามขององค์บรูพกษัตริย์
แหง่สยามผู้ควรสรรเสริญ โดยเฉพาะในเรืองการค้าเสรีของบริษัทฮอลนัดาทงัในสยามและ
ละคอน ด้วยความสขุมุแยบคายของท่านเสนาบดีพระคลงั ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาที
ปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกหวงัวา่เอกสิทธินีจะได้รับการรือฟืนขนึอีกครัง 

มิเพียงต้องพงึพระบารมีปกเกล้าฯเหลา่พนกังานในบริษัทการค้าทงัสองแหง่นีเทา่นนั 
แตจํ่าเป็นต้องอาศยัพระปรีชาของพระเจ้ากรุงสยามในการละเว้นพนัธะของบริษัทฮอลนัดา
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จากการรับไม้ฝางไมพ่งึประสงค์ [แทนการชําระคา่] สินค้ามีคา่พงึปรารถนาอีกตอ่ไป มิ
เชน่นนัธุรกิจการค้าและการติดตอ่กบัสยามยอ่มไมอ่าจดําเนินตอ่ไปได้ เมือนนับริษัท
จําต้องออกไปจากกรุงศรีอยธุยา ละทิงพนัธมิตรเก่าแก่ซงึผิดไปจากความปรารถนาและ
เจตนารมณ์ ทงันีเพือปอ้งกนัความสญูเสียทีจะเกิดขึนจนนําไปสูก่ารลม่สลายของบริษัท 
ทางเราจงึขอให้ท่านเสนาบดีพระคลงักราบทลูพระเจ้ากรุงสยามให้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯผอ่นผนัการรับไม้ฝางของบริษัทเนืองจากมลูคา่ของไม้ฝางนนัลดลงมากเสียจนไม่
อาจนบัได้วา่มีคา่มากกวา่ฟืน ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออก
เชือมนัว่า ด้วยความร่วมมือและการไกลเ่กลียประนีประนอมของทา่นเสนาบดี พระคลงั
พระเจ้ากรุงสยามจะทรงตระหนกัได้ว่าหากบริษัทออกไปจากสยามย่อมเกิดความสญูเสีย
ซงึจะส่งผลกระทบตอ่ราชอาณาจกัรและข้าแผ่นดนิของพระองค์อยา่งมิอาจหลีกเลียงได้
และยอ่มจะมีพระราชประสงค์ให้เร่งเปลียนแปลงเรืองนีให้ถกูต้องตามทํานองคลองธรรม 

บริษัทได้มอบความอนเุคราะห์แก่บรรดาข้าราชบริพารทีได้รับมอบหมายจากพระเจ้า
กรุงสยามให้มาซือม้า พวกเขาได้รับความชว่ยเหลือจากเจ้าหน้าทีของบริษัทในเกาะชวา 
โดยทางเราได้เอือเฟือเงินจํานวน 2,100 ดอลลาร์ฮอลนัดาสําหรับการจดัซือม้าและทีผิดไป
จากความคาดหมายคือบริษัทสามารถขนสง่ม้าทีซือมาได้โดยการแบง่บรรทุกไปในเรือ 2 
ลําทงัเรือทีเดินทางสูก่รุงศรีอยธุยาโดยตรงและเรือทีเดินทางผ่านละคอน เนืองจากในปีนี
พนกังานดแูลม้าของพระเจ้ากรุงสยามเดินทางกลบัจากชวาเร็วกว่าทีเคย โดยปรกตพิวก
เขามกัจะมาถึงปัตตาเวียล่าช้าเสียจนเรือทีจะเดินทางผ่านละคอนได้บรรทกุสินค้าเต็มแนน่
จนไมอ่าจนําม้าบรรทกุขึนไปได้อีกดงันนัทา่นยอ่มเข้าใจได้ว่าในภายภาคหน้าการขนส่งม้า
ไปในเรือ 2 ลํายอ่มไม่อาจเกิดขนึได้ 

การจดัสง่ผ้าลินินมาให้ตามประสงค์ของท่านนบัเป็นพยานยืนยนัถึงไมตรีจิตของ
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแจ้งแก่ท่านโดยสงัเขปวา่
ทางเราไมอ่าจจดัหาสินค้าได้ต้องตรงตามตวัอย่างทงัหมด เนืองด้วยตวัอยา่งทีได้รับมาถกู
ส่งไปยงัโคโรมนัเดลและเรายงัต้องรอรับสินค้า ส่วนเรืองผ้าลกูไม้จากฮอลนัดาทีทา่น
ประสงค์ทางเราเสียใจทีสามารถแจ้งทา่นได้เพียงว่าตวัอย่างทีส่งมานนัได้ส่งไปฮอลนัดา
เมือนานมาแล้ว 

อย่างไรก็ดีในขณะทียงัรอคอยข่าวคราวเกียวกบัผ้าลกูไม้ ผ้ามสัลิน (sashes) สีเงินและ
สีทองหลายผืนได้ส่งจากฮอลนัดามาถึงสยามแล้ว ทา่นอาจนําขนึทลูเกล้าฯถวายพระเจ้า
กรุงสยามหากทรงพอพระราชหฤทยั  

ทางเรายงัไมอ่าจจดัหาเหรียญทองแดงมาให้ท่านเสนาบดีพระคลงัได้ด้วยเป็นสิงทีไม่
อาจหาได้ในปัตตาเวียและมิใชส่งิทีมีอยู่ดาษดืนทวัไป กระนนัทางเราได้จดัเตรียมเหรียญ
ทองแดงคณุภาพดีทีได้รับจากฮอลนัดามาให้ทา่นซงึเหรียญทองแดงจํานวน 144 เหรียญมี
มลูคา่เทา่กบั 1 บาท ทา่นอาจสามารถรับไว้ในคลงัได้ตามมลูคา่ดงักล่าวซงึได้ระบไุว้นบัแต่
ปีทีแล้วและพระเจ้ากรุงสยามคงจะทรงโสมนสัยินดีเมือได้ทอดพระเนตร ในการนีข้าพเจ้า
ได้ส่งตวัอย่างจํานวนมากมากบัเตโอโดรึส ยาโกบสึ ฟัน เด็น เฮอเฟิล (Theodorus 
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Jacobus van den Heuvel) พ่อค้าและหวัหน้าสถานีการค้าประจําสยามผู้ เพิงได้รับแตง่ตงั
พร้อมกบัพอ่ค้ารอง คริสตอฟเฟิล แวร์ลิตซ์ (Christoffel Werlitsz) ผู้ ได้รับเลือกเป็นหวัหน้า
สถานีการค้าประจําละคอน ด้วยเห็นว่าทงัสองเหมาะสมยงิทีจะช่วยอํานวยผลประโยชน์แก่
ทา่นเสนาบดี 

ขอขอบคณุทา่นเสนาบดีทีได้นําสําเนาของสนธิสญัญาซงึอยูใ่นสภาพทรุดโทรมมา
ทบทวนและจดัทําสําเนาขนึใหมพ่ร้อมอนมุตัเิห็นชอบ นอกจากนียงัอนญุาตให้ภรรยาผู้ยงั
อยู่ในสยามของนายซเคเปอส์ (Schepers) ผู้ชว่ยนายท้ายเดนิทางมายงัปัตตาเวีย จะเป็น
ความทกุข์ทนยงิหากต้องพลดัพรากจากภรรยาและบตุรเพราะนบัเป็นสมบตัลํิาคา่ทีสดุที
เขามีในครอบครอง ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกหวงัว่า
ทา่นจะไมก่่อความยากลําบากใดๆในภายภาคหน้าเพือทกุสิงจะได้ดําเนินไปอย่าง
สอดคล้องกบัครรลองของธรรมชาติและมนษุย์ ดงัทีทา่นเคยเห็นชอบซงึแม้อาจขดักบั
กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองกระนนัต้องเป็นไปด้วยความยตุธิรรมและรอมชอมตามข้อตกลง
และปฏิญญาทีมีร่วมกนั 

ท้ายทีสดุนีข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทา่นทราบถึงมรณกรรมของทา่นข้าหลวงใหญ่เดีร์ยก ฟัน 
โกลนและการสืบทอดตําแหนง่โดยข้าพเจ้า ข้าหลวงใหญ่อะบราฮมั ปาตราสเมือ วนัที 10 
มีนาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกขอมอบบรรณาการเหลา่นี
แก่ท่าน 

 
ผ้ากํามะหยีหลากชนิด  [ไมร่ะบจํุานวน]   
ผ้า camlet สีแดง   2 ผืน 
ด้ายทองกบัแถบผ้าสีเขียว  [ไมร่ะบจํุานวน]    
หวันําหอมกหุลาบ   [ไมร่ะบจํุานวน] tholas  
ผ้า mori สีแดง   20 ผืน 
ผ้า salempuri    20   ผืน    
ผ้ามสัลินคณุภาพดี   20  ผืน  
เครืองเทศน์หลากชนิดจํานวน   40 ปอนด์ 

 
ณปอ้มปัตตาเวียแหง่เกาะชวาอนัยิงใหญ่ วนัที 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735   (ลงนามโดย) 
อะบราฮมั ปาตราส ข้าหลวงใหญ่แหง่เนอเธอร์แลนด์ในอินเดียตะวนัออก  
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ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer)  

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ ครองราชย์ ค.ศ.1733-1758) ถงึข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) 22 มีนาคม ค.ศ. 
1735 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย 12 สิงหาคม ค.ศ. 1735 
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, document 
26. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR 2567 fols 207-216, fols 620-633 

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ จาจงั นร์ูจามนั (Jajang Nurjaman) 

ทมีาของภาพประกอบ 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Temples_Ruins_-_Wat_Phra_Sri_ 
Sanphet.jpg 
2. http://plantillus- 
trations.org/illustration.php?id_illustration= 
121504&SID=-knort2d80jser1bqpim3mhuof7 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2567 fols 207-216, fols 620-633 
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ภาพประกอบที 1. รอยพระพทุธบาท พิพิธภณัฑ์วดัพระพทุธบาท สระบรีุ 
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(สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวง
ใหญ่และสมาชกิสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 

มีนาคม ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย  
วนัที 28 สิงหาคม  ค.ศ. 1740 

 
สารบญั 
บทนํา 2 
ตวับทภาษาดตัช์ 5 
บทแปลภาษาไทย 9 
ข้อมลูทางบรรณานกุรม 13 
ภาพเอกสาร 14 

www.sejarah-nusantara.anri.go.id 
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บทนํา 
 

แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์  
เตโอโดรึส ยาโกบสึ ฟัน เดน็ เฮอเฟิล (Theodorus Jacobus van den Heuvel) หวัหน้า
สถานีวีโอซีประจํากรุงศรีอยธุยา (ดํารงตําแหนง่ ค.ศ. 1735-1740) มีชือปรากฏใน
ประวตัิศาสตร์ในฐานะผู้ได้รับโปรดเกล้าฯจากสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศให้ตามเสด็จ
เมือครังเสดจ็พระราชดําเนินไปยงัพระพทุธบาท (สระบรีุ) เพือนมสัการรอยพระพทุธบาท
ประจําปี ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1737 ซงึเป็นโอกาสทีพระเจ้ากรุงสยามทรงแสดงความ
เหนือกว่าทางวฒันธรรมและศาสนาของสยามตอ่ชาวฮอลนัดา ในปีถัดมาหวัหน้าสถานี
การค้าได้รับโปรดเกล้าฯให้ตามเสด็จอีกครัง แตเ่ขาปฏิเสธ  ปี 1730-1740 เป็นช่วงที
ความสมัพนัธ์ระหว่างสยามและฮอลนัดาทงัในด้านการเมืองและเศรษฐกิจเสือมคลายลง 
อย่างไรก็ดี นกัประวตัศิาสตร์ยงัไมอ่าจหาแนวทางการวิเคราะห์ทีชดัเจนเกียวกบัข้อครหา
จากทงัสองฝ่าย โดยเฉพาะประเดน็เกียวกบัประสบการณ์ในทางลบของสยามจากการ
รับมือกบัความพยายามอนัยิงยวดของฮอลนัดาในการกําหนดระบบผกูขาดสินค้าเชน่ดีบกุ
และงาช้างนนัยงัไมมี่การศกึษาอย่างจริงจงั สาส์นทางการทตูนบัเป็นหลกัฐานสําคญัทีสดุ
สําหรับศกึษาประเดน็เหล่านี สาส์นตงัแตปี่ 1740 แสดงให้เห็นวา่วิวาทะทางการเมือง
ระหว่างสองฝ่ายทีมีมาเป็นเวลานานได้ทวีความเข้มข้นขนึ 

รายงานสรุปสถานการณ์ (General Missives) ทีข้าหลวงใหญ่แหง่ปัตตาเวียส่งไปยงั
สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์หลายฉบบัในแตล่ะปีแสดงให้เห็นมมุมองของฮอลนัดา ตาม  
ธรรมเนียม สาส์นจากกษัตริย์และเสนาบดีพระคลงัสยามจะส่งไปพร้อมกบัรายงานสรุป
สถานการณ์เหลา่นี ดงันนัคณะผู้บริหารบริษัทวีโอซียอ่มทราบความจากราชสํานกัสยาม
และยอ่มจะได้เห็นว่าตลอดหลายปีทีผ่านมาสถานีการค้าในสยามไมไ่ด้สร้างกําไรแก่
ฮอลนัดาแต่อยา่งใด หากแตทํ่าให้ขาดทนุ และกําไรย่อมเป็นเปา้หมายสําคญัเหนือสิงอืน
ใด 

ทงัคณะผู้บริหารบริษัทในเนเธอร์แลนด์และเหล่าสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย
มองความสําคญัของสถานีการค้าในสยามในแง่เศรษฐกิจและการเมืองจากมมุมองเชิง
ยทุธศาสตร์ทีกว้างขวางและมีชนัเชิง ในปี 1732 คณะมนตรีสงูสดุมีหนงัสือถึงเนเธอร์แลนด์
แจ้งว่าเจ้าหน้าทีในสยามเล็งเห็นประโยชน์เพียงน้อยนิดจากการยบุเลิกสถานีการค้าทีนนั 
บริษัทองักฤษยอมปลอ่ยมือจากการค้าในสยามให้พอ่ค้าเอกชน แตพ่อ่ค้าเอกชนองักฤษ
ตลอดจนพ่อค้ามสุลิมจากสรัุตจําเป็นต้องทําตามเงือนไขตา่ง ๆ ทีวีโอซีไมต้่องปฏิบตัิตาม
จงึทําให้องักฤษต้องซืองาช้างในราคาทีสงูกวา่ หากปิดสถานีการค้าในกรุงศรีอยธุยา อาจ
เป็นไปได้ว่าบริษัทฮอลนัดาจะสญูเสียเอกสิทธิในการค้าดีบกุทีนครศรีธรรมราชไปด้วย  
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ภาพประกอบท ี2 ดอกฝิน 

 
ในระหว่างนนั การค้าชากบัจีนทวีความสําคญัขนึอย่างเห็นได้ชดั แม้ว่าไม้ฝางจะยงัพอ

มีประโยชน์สําหรับถ่วงเรือของวีโอซี แตช่าเป็นสินค้าทีสร้างกําไรได้ดีกวา่มาก ในชว่งต้น
คริสต์ศตวรรษที 18 สําเภาจีนหลายลําบรรทกุชาไปยงัปัตตาเวีย และในปี 1727 “คณะ
สภุาพบรุุษทงั 17” (The Gentlemen XVII คณะผู้บริหารบริษัทวีโอซีในเนเธอร์แลนด์) 
ตดัสินใจส่งเรือ 2 ลําไปยงักวางตุ้ง ซงึในขณะนนัเป็นจดุหมายทีนิยมของบริษัทการค้ายโุรป 
ใน 5 ปีนบัจากนนั วีโอซีสง่เรือ 11 ลําตรงไปยงักวางตุ้ง และในปี 1730-1732 ได้ซือใบชา
ปริมาณ 1.4 ล้านปอนด์จากจีนทกุ ๆ ปี จนวีโอซีมีสถานะสําคญัในตลาดการค้าชา นบัจาก
ปี 1734 การค้าชาของวีโอซีได้กลายเป็นส่วนหนงึของเครือขา่ยการค้าเอเชีย 

ในบริบททีการค้าชาเฟืองฟูขนึนี อยธุยาไมไ่ด้เป็นแหล่งการค้าทีน่าดงึดดูใจอีกตอ่ไป 
การค้าในสยามเริมมีความสําคญัน้อยลงสําหรับบริษัทการค้ายโุรปทงัหลายเนืองจาก
การค้าชาทีรุ่งเรืองขึนของจีน การเพาะปลกูกาแฟทีเพมิขนึอยา่งมากบริเวณเทือกเขาตอน
ในของเมืองทา่ชิเรบน บนเกาะชวา (ทีเรียกว่าเปรียงงนั (Priangan)) มีความสําคญัสําหรับ
วีโอซีนบัแต ่ค.ศ. 1707 ในปี 1725 ชวาสามารถผลิตกาแฟให้ตลาดยโุรปได้มากกว่า 4 ล้าน
ปอนด์ แตเ่หตผุลอีกประการหนงึทีทําให้สยามได้รับความนิยมน้อยลงคือการห้ามค้าฝิน 

ชว่ง 25 ปีสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที 17 ชายฝังตะวนัออกเฉียงเหนือของชวา
กลายเป็นพืนทีหลกัของการค้าฝินผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม พืนทีส่วนใหญ่ของชวาไมไ่ด้
มีข้อห้ามเกียวกบัฝิน ฝินยงัใช้ในพิธีกรรมของราชสํานกัมะตารัมเป็นต้น แม้วา่สลุตา่น  
อาเจง ตีร์ตายาซา (Ageng Tirtayasa) แหง่เมืองบนัเต็นในชวาภาคตะวนัตกพยายาม
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ปราบปรามฝิน แตก่ารค้าฝินในชวายงัขยายตวัอย่างรวดเร็วในชว่งทศวรรษแรกของ
คริสต์ศตวรรษที 18 สําหรับทงัองักฤษและฮอลนัดา การค้าฝิน (ผิดกฎหมาย) จึงเป็นเรือง
สําคญัยิงกวา่การค้าสิงทอจากอนิเดีย  

พระเจ้ากรุงสยามทรงห้ามมิให้มีการค้าฝินโดยเด็ดขาด และมีบทลงโทษร้ายแรงสําหรับ
การนําเข้าฝินดงัทีเจ้าหน้าทีของบริษัทได้รับทราบ ในปี 1714 ปีเตอร์ บรอชบวร์ด (Pieter 
Brochebourde) ล่ามของวีโอซีเสียชีวิตในเหตกุารณ์เมือเจ้าหน้าทีเข้าจบักมุผู้ ค้าฝินบริเวณ
สถานีการค้าเจ้าหน้าทีกรมท่าสยามได้ตรวจสอบเรือโป๊ะของบริษัท ซํายงัหมายจะสอบสวน
ลกูจ้างของบริษัททกุคน อย่างไรก็ดี ตามคําขอร้องของหวัหน้าสถานีการค้าเดียร์ก โบลม 
(Dirk Blom) สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระทรงยกเลิกมาตรการนีไป เหตกุารณ์นีทําให้
การค้ากบัวีโอซีหยดุชะงกัไปเป็นเวลา 2 เดือน 

ในบริบทของประวตัิศาสตร์ทีการค้ากาแฟ ชาและฝินขยายตวัขนึนี สยามมีบทบาท
สําคญัน้อยลงในธุรกิจการค้าภายในเอเชียและการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรป ในระยะยาว
อาจพิจารณาได้วา่เป็น “โชคทีแฝงมาในเคราะห์กรรม” สําหรับประเทศไทย การที
มหาอํานาจยโุรปพุง่เปา้ไปทีอินเดีย จีนและชวา และความสําคญัทีลดน้อยลงของสยาม 
ผนวกกบัความหนกัแน่นมนัคงของพระเจ้ากรุงสยาม ชว่ยให้สยามรอดพ้นจากการเป็น
เหยือของลทัธิอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที 19 
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ตวับทภาษาดตัช์ 
 

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 Gouverneur-
Generaal 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. 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ 
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 มีนาคม 
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 

 
 

 

6 

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. 

 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ 
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 มีนาคม 
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 

 
 

 

8 

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 
 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย 29 มีนาคมค.ศ.1740 
(ย่อความ: ในเบืองต้น เสนาบดีพระคลงัได้อธิบายว่าราชสํานกัไม่ได้รับสาส์นฉบบัก่อนจาก
ปัตตาเวียตามปรกติ เนืองจากยงัมีข้อพิพาทเกียวกบัราคาของสิงทอทีบรรทกุมาในเรือสลปุ 
ในสาส์นขนาดยาวทีเต็มไปด้วยรายละเอียดฉบบันี เสนาบดีพระคลงัได้แจกแจงถึงความ
เข้าใจผิดและวิวาทะระหว่างสถานีการค้าวีโอซีและกรมพระคลงัว่า เตโอโดรึส ยาโกบึส ฟัน 
เด็น เฮอเฟิล (Theodorus Jacobus van den Heuvel) หวัหนา้สถานี)…  

 
...ไมพ่อใจอยา่งยงิ จงึปฏิบตัิตอ่เจ้าพนกังานกรมท่าและบคุคลอืน ๆ ด้วยความสบ

ประมาทดแูคลน ซงึไมเ่คยปรากฏมาก่อนเมอืครังทีหวัหน้าสถานีนายอืนปฏิบตังิาน 
เนืองจากในเหตกุารณ์นีและอีกหลายกรณีหวัหน้าสถานีการค้ามิได้วางตวัอย่างเหมาะสม 
แตก่ลบัประพฤตตินด้วยความคะนองไร้สติ ในเวลานนั ข้าพเจ้าจงึไม่รับสาส์นใด ๆ ทีส่ง
มายงัราชสํานกั จนกระทงัเขาสงบอารมณ์ได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่เขาวา่การกระทําเช่นนีเป็น
การละเมิดสนธิสญัญาและหากเขายงัประพฤติตวัอยา่งขาดสติเช่นนีอีก ก็อาจถกูจบักุม
เหมือนดงัเชน่โยอนั ฟาโรล วาลเซียเรอ (Joan Farool Walsiere)1 เมือครังกล่าววาจาไม่
เหมาะสมในขณะทีหลวงสรุเสนดํารงตําแหนง่หวัหน้าสถานีการค้า เขาถกูนําตวัไปจาก
สถานีการค้าของบริษัทและถกูกกัตวัไว้ ดงัทีทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา
แหง่อินเดียตะวนัออกได้รับทราบ 

อย่างไรก็ดี เนืองจากเขา[ฟัน เด็น เฮอเฟิล]จะออกไปจากสยามในไมช้่านี ท่านข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกอาจสามารถไลเ่ลียงถึงเหตผุลทีเขา
ล่วงเกินเจ้าทา่ และไมป่ฏิบตัิตามเยียงอย่างของบรรดาอดีตหวัหน้าสถานีผู้สร้างประโยชน์
ให้บริษัททงัในสยามและในละคอนมาโดยตลอด ข้าพเจ้าปรารถนาจะเตือนท่านข้าหลวง
ใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกวา่ข้าพเจ้าได้ร้องเรียนท่านผา่นสาส์น
หลายฉบบัเกียวกบัพฤตกิรรมทีไมเ่หมาะสมของหวัหน้าสถานีการค้าผู้ นี จงึไมอ่าจเข้าใจได้
ว่าเหตใุดทา่นจึงยงัเพิกเฉยตอ่พฤติกรรมอนัไม่บงัควรของนายสถานีซงึได้รับร้องเรียนอยู่
เป็นอาจิณ และกลบัปล่อยเรืองนีไว้ให้ตกเป็นภาระของกรมพระคลงัแล้วกลา่วเพียงว่า
เจ้าหน้าทีกรมพระคลงักระทําการทีขดัตอ่ขนบจารีต ข้าพเจ้าคิดว่าอาจไมส่อดคล้องกับวิถี
แหง่ความเทียงธรรมนกั 

  
(ย่อความ: ข้อพิพาทประการทีสองเกียวกบัราคาของสิงทอทีวีโอซีพยายามจะขายให้กรม
พระคลงั เสนาบดีพระคลงัชีแจงรายละเอียดเกียวกบัเรืองทีเกิดขึน และอธิบายถึงเหตผุลที
สยามไม่อาจรับสิงทอเหล่านีไวไ้ด้) 

                                                   
1 ไมส่ามารถระบไุด้ว่าเป็นใคร 



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ 
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 มีนาคม 
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 
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เกียวกบัเรืองทีบริษัทแจ้งถึงความเสียหายจากการส่งผ้าลินินเข้ามาขายในปีมะเมีย ซึงมี
มลูคา่แร่เงิน 194 ชงั 5 ตําลงึ 3 บาท 3 สลึง 550 picis โดยอ้างว่ากรมพระคลงัชําระคา่
สินค้าในราคาทีเป็นไปตามอําเภอใจ ข้าพเจ้าขอเรียนให้ท่านทราบดงันี ข้าราชสํานกัได้
สอบถามทงัหวัหน้าสถานีการค้ารวมถึงผู้บงัคบัการเรือและผู้ดแูลสินค้าเป็นการส่วนตวั
เกียวกบัราคาของลินินทีนําเข้ามา กระนนั หวัหน้าสถานีได้กําหนดราคา tapaktjatoer (ผ้า
ลินิน?) สงูกว่าทีฮอลนัดาและองักฤษได้แจ้งไว้เมือคราวก่อน นอกจากนีฮอลนัดาและ
องักฤษยงัสง่ผ้ามาได้ตรงตามตวัอยา่งทีกําหนด ด้วยเหตนีุพระคลงัจึงไมอ่าจรับผ้าเหล่านนั
ไว้ได้ 

. 
อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าได้ส่งหลวงโชฎึกราชเศรษฐี หลวงเทพภกัดีและขนุ Keia ไปยงัสถานี

การค้าเพือแจ้งหวัหน้าสถานีวา่ข้าพเจ้ากําลงัจะส่งพอ่ค้าไปตรวจสอบและประเมินราคา  
tapaktjatoer ข้าพเจ้าจงึได้รับคําตอบว่าหวัหน้าสถานีจะไมอ่ยูร่่วมในการประเมินราคาแต่
จะมอบหมายให้ผู้บงัคบัการเรือและผู้ดแูลสินค้ามาแทน จากนนัข้าพเจ้าได้รับหนงัสือ
ประทบัตราจากผู้บงัคบัการเรือและผู้ดแูลสินค้า ซงึมีใจความเห็นชอบในเจตนารมณ์ของ
ข้าพเจ้า พวกเขาขอเพียงให้ข้าพเจ้าสง่เหล่าพอ่ค้าไปยงัสถานีการค้า และเมอืได้ตกลงราคา
ประเมินกนัเรียบร้อยแล้วจะมอบผ้าลินินเหลา่นนัไว้แก่กรมพระคลงั  

ข้าพเจ้าจงึระดมเหล่าพ่อค้า ประกอบด้วย ชาวมวัร์ 11 คน ชาวฮินด ู2 คน ชาวโปรตเุกส 
2 คน และชาวจีนอีก 4 คน รวม 19 คน แล้วสงัให้ล่องเรือลงไปยงัสถานีการค้าเพือร่วม
ประเมินราคาผ้าลินิน ขณะนนัทีสถานีการค้ามีบุคคลอยูร่่วมด้วย 6 คน (นายเรือ 3 คน 
ผู้ดแูลสินค้า 1 คน และเสมียน 2 คน) การประเมินราคาได้รับความเห็นชอบจากทุกคน 
หลงัจากนนัเจ้าหน้าทีทีเข้าร่วมการประเมินได้สง่หนงัสือประทบัตรามาแจ้งแก่ข้าพเจ้าวา่
การประเมินราคาเป็นไปโดยยตุธิรรมแล้ว ข้าพเจ้าจึงสงัให้พนกังานในกรมพระคลงัไปรับ 
tapaktjatoer เหล่านนัมาตามราคาทีผู้บงัคบัการเรือและผู้ดแูลสินค้าแจ้งไว้ในหนงัสือ 

นอกจากนีหวัหน้าสถานียงัได้ส่งหนงัสือประทบัตราไปยงัเจ้าท่า ไมเ่พียงเป็นหลกัฐานที
แสดงว่าการประเมินราคาเป็นไปด้วยความพอใจของทงัสองฝ่าย แตย่งัเป็นเกณฑ์ของราคา
ทีอาจใช้ยึดถือเป็นหลกัในภายภาคหน้าด้วย ข้าพเจ้าจึงไมอ่าจเข้าใจได้วา่เหตใุดหวัหน้า
สถานีจงึแจ้งแก่ทา่นข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกวา่กรม
พระคลงัได้ประเมินราคาผ้าลินินตามอําเภอใจ ในเมอืหวัหน้าสถานีได้อนมุตัเิห็นชอบการ
ประเมินนนัพร้อมส่งหนงัสือประทบัตราแจ้งมายงัข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่ทงัหวัหน้าสถานีการค้าคนใหมแ่ละผู้ดแูลสินค้าคนใหมว่่าหากพวก
เขายดึมนัตามเนือหาของสนธิสญัญาและจารีตเก่าแก่ของสยาม ข้าพเจ้าจะให้ความ
คุ้มครองพวกเขาเสมอ สําหรับคําขอของท่านซงึต้องการให้กําหนดราคาสินค้าไว้ใน
สนธิสญัญาฉบบัใหมเ่พือปอ้งกนัมิให้เกิดข้อพิพาทหรือความบาดหมาง ข้าพเจ้าได้ถาม
หวัหน้าสถานีการค้าและผู้ดแูลสินค้าว่าบริษัทต้องการกําหนดราคาสินค้าตามหลกัการใด
และต้องการทําสนธิสญัญาฉบบัใหมใ่นลกัษณะใด พวกเขาจงึได้ส่งหนงัสือประทบัตรามา



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ 
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 มีนาคม 
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 
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เพือชีแจงเกียวกบัเรืองนี อย่างไรก็ดี เรืองการซือดีบกุทีละคอนจะเป็นไปตามสนธิสญัญา
ฉบบัเดิม กระนนัข้าพเจ้าได้แจ้งว่าจะกราบทลูเรืองนีให้สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงทราบ ไม่
ว่าจะสามารถหมายรวมเอาประเดน็การซือดีบกุในละคอนไว้ในสนธิสญัญาฉบบัใหม่
หรือไม่ก็ตาม 

เรืองของธุรกิจการค้าทีก่อให้เกิดความบาดหมางครังใหญ่แก่มิตรภาพของเรา อนั
ประกอบด้วยหลายประเด็นซงึข้าพเจ้าได้ชีแจงโดยละเอียดมาในสาส์นฉบบันี ข้าพเจ้าขอ
แจ้งอีกครังว่าหากบริษัทยงัปรารถนาจะแสดงความเอาใจใส่ตอ่มิตรภาพและสมัพนัธไมตรี
ทีมีแก่กนั เพือจะสามารถดําเนินธุรกิจการค้าในสยามอยา่งถกูต้องยตุธิรรม ข้าพเจ้าจะนํา
ข้อเรียกร้องในการรือฟืนสนธิสญัญาขนึกราบทลูสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และจะแทรกเสริม
ประเดน็ใหม่ ๆ ไว้ในตอนท้ายของสนธิสญัญาฉบบัเดมิ ตามทีทา่นข้าหลวงใหญ่และ
สมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกได้แสดงความปรารถนามาในสาส์น 
เขียนเมอื วนัองัคารที 14 เดือน 2 ปีมะแม 1127 [ปีทีปรากฏในเอกสาร] 

 
จดหมายเหตุรายวันของป้อมปัตตาเวีย 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพระเจ้ากรุง
สยาม (สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ) วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 
ข้าหลวงใหญ่อาดริยาน ฟัลเกอเนียร์ (Adriaan Valckenier) และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกในนามของบริษัทอินเดียตะวนัออกได้ส่งสาส์นฉบบันีมาทลูเกล้าฯถวาย
สมเดจ็บรมบพิตรพระพทุธเจ้าอยูห่วั ผู้ทรงเป็นพระมงิขวญั ผู้ทรงบารมีเป็นทียําเกรงของ
เหล่าอริราชศตัรู และผู้ทรงครองแผน่ดินด้วยปรีชาญาณและวิจารณญาณ ข้าหลวงใหญ่
และสมาชิกสภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกขอถวายพระพรให้ทรงเจริญด้วย  
พระจตรุพิธพรชยั ขอพระผู้ เป็นเจ้าโปรดอํานวยให้ทรงแคล้วคลาดจากอริราชศตัรูทงัปวง 
เพือจะทรงปกครองผองข้าแผน่ดินด้วยความผาสกุร่มเย็น 

การค้าทงัหลายล้วนดําเนินไปเพือประโยชน์ของทงัสองฝ่ายและผลประโยชน์ย่อมมิใช่
สิงทีพระองค์จะให้คา่มากไปกว่าความถกูต้องเทียงธรรม หากปรากฏวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนงึละ
ทงิเปา้หมายในการค้าขายนี อีกฝ่ายย่อมหมดพนัธะ กระทงัมีสิทธิละทิงการค้านนัเมือไม่
ปรารถนาจะสร้างความเสียหายแก่ตนเองแทนทีจะสร้างผลกําไร 

บริษัทการค้าฮอลนัดาซงึได้ขยายการค้าเข้ามาในราชอาณาจกัรสยามเป็นเวลาร่วม
ศตวรรษภายใต้ขนัติธรรมของพระเจ้ากรุงสยามทกุพระองค์มิเคยสามารถลําพองใจในเอก
สิทธ์ทีได้รับแตอ่ยา่งน้อยสามารถดแูล [ผลประโยชน์และความเสียหาย] มิให้ลกัลนักัน เว้น
แตใ่นชว่งทศวรรษทีผ่านมา ซงึห้าปีมานีนบัว่าเลวร้ายทีสดุ เนืองด้วยผลกําไรจากสินค้า[ที
บริษัท] นํามาค้าขาย [ในสยาม] รวมกับ [กําไรจาก] [สินค้า] ทีส่งออกไปขายในแทบทกุมมุ
โลก ไมส่ามารถรองรับคา่ใช้จา่ยของบริษัทในการดแูลพนกังาน การแตง่เรือและกิจการอืน 
ๆ ได้  
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ยงิไปกว่านนั เสนาบดีทงัหลายของพระเจ้ากรุงสยามยงัปฏิบตัิต่อคนของบริษัทด้วย
ความดแูคลนสบประมาทอยู่เป็นนิจ และเนืองจากสภาวะขาดดลุอนัเป็นผลจากทีสยามได้
ส่งดีบกุ ไม้ฝางและสินค้าอนื ๆ มาให้ในจํานวนทีไมเ่พียงพอ ทางเราจงึแก้ปัญหาโดยการ
ระงบัการค้าในราชอาณาจกัรของพระองค์ ทงัในสยาม (อยธุยา) และละคอน พร้อมให้
พนกังานของบริษัททงัหมดออกจากสยามและละคอน ด้วยเหตนีุ ข้าพเจ้าจึงกราบทลูขอ
พระราชทานความอนเุคราะห์ในเรืองนี พร้อมขอให้ทรงชําระคา่สินค้าและหนีสินที
ราชอาณาจกัรสยามและบรรดาพ่อค้าได้สร้าง[ไว้แก่บริษัท] เพือธุรกิจการค้าจะได้ปิดตวัลง
ตามสมควร และเมอืเจ้าหน้าทีของบริษัทเดินทางออกไปเรียบร้อยแล้วจะสามารถรายงาน
การปฏิบตัิหน้าทีแก่ข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสม 

   
อย่างไรก็ดี บดันี ทางเรายงัคงภกัดีตอ่พระเจ้ากรุงสยามตามปฏิญญาแหง่มิตรภาพที

ทรงแสดงผ่านมาในพระราชสาส์นอนัเป็นทีเทิดทนู ตลอดจนของกํานลัตอบแทนคือดีบุก
และไม้ฝางทีได้รับมาพร้อมกนันี    

 
ณ ปอ้มปัตตาเวีย เกาะชวาอนัยงิใหญ่ ในอาณาจกัรจากาตรา  
วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740  

  



สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม (สมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ 
ค.ศ.1733-1758) ถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) วนัที 29 มีนาคม 
ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวีย วนัที 28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 

 
 

 

13 

ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E.Niemeijer) 

สาส์นจากเสนาบดีพระคลงัในพระปรมาภิไธยพระเจ้ากรุงสยาม 
(สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศครองราชย์ ค.ศ.1733-1758) ถึง
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทปีรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย (ได้รับเมอื) 
วนัท ี29 มีนาคม ค.ศ. 1740 และสาส์นตอบจากกรุงปัตตาเวยี วนัท ี
28 สิงหาคม ค.ศ. 1740 
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 27. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR 2571 fols 236-266, 624-632 

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ จาจงั นร์ูจามนั (Jajang Nurjaman) 

ทมีาของภาพประกอบ 1. รอยพระพทุธบาท พิพิธภณัฑว์ดัพระพทุธบาท สระบรีุ 
ภาพโดย ธีรวตั ณ ป้อมเพชร 
2. Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 1: t. 37 (1887) 
[W.Müller].  
http://plantgenera.org/illustration.php? 
id_illus-tration=13161&SID= 
a2mrqlbhs1bfki0vapsl33gh67&mo- 
bile=0&code_category_taxon= 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR 2571 fols 236-266, 624-632 
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ภาพประกอบที 1. ช้างศกึในสยาม 
 

สาส์นจากพญาพิพฒัน์โกษาถึงข้าหลวงใหญ่และสมาชกิสภาที
ปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัที 13 มกราคม ค.ศ. 1769 และสาส์นตอบ

จากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย 
 

 
สารบญั 
บทนํา 2 
ตวับทภาษาดตัช์ 5 
บทแปลภาษาไทย 7 
ข้อมลูทางบรรณานกุรม 10 
ภาพเอกสาร 11 

 

www.sejarah-nusantara.anri.go.id  
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บทนํา 
 

ธีรวตั ณ ปอ้มเพชร 
สาส์นจากสยามฉบบันีเขียนโดยพญาพิพฒัน์โกษา ผู้ซงึน่าจะรักษาการตําแหนง่เสนาบดี
พระคลงัในช่วงต้นรัชสมยัสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช โดยปรกตติําแหนง่พิพฒัน์โกษา
หมายถึงปลดักรมพระคลงั สาส์นฉบบันีมีจดุประสงค์เพือเชือเชิญให้วีโอซีกลบัมา
ดําเนินการค้าในสยามอีกครัง เสนาบดีพระคลงัได้กล่าวถึงการล่มสลายของกรุงศรีอยธุยา
ในปี 1767 และยืนยนัวา่ราชอาณาจกัรสยามภายใต้การปกครองของ “พญาตาก” ได้รับ
การบรูณะฟืนฟูจนกลบัมามงัคงัดงัเดมิแล้ว 

เมือพระเจ้าอลองพญาแหง่พมา่เข้าโจมตีสยามและทําลายบริเวณรอบนอกของกรุงศรี
อยธุยาในปี 1760 สถานีการค้าของวีโอซีถกูปล้นสะดมเสียหายและนิโกลาส บงั (Nicolaas 
Bang) หวัหน้าสถานีการค้าถกูทําร้ายจนถึงแก่ชีวิต1 นบัเป็นประสบการณ์เลวร้ายเจ็บปวด
ทีฮอลนัดาไม่อาจลืมได้รวดเร็วโดยเฉพาะเมอืพระเจ้ามงัระ กษัตริย์องค์ใหม่แหง่พมา่ได้สง่
ไพร่พลมารุกรานสยามในราวห้าปีตอ่มา 

เดือนธันวาคม ค.ศ. 1765 วีโอซีปิดสถานีการค้าในกรุงศรีอยธุยาและออกไปจากสยาม 
สาส์นฉบบัสุดท้ายซงึเขียนเมือ วนัที 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1765 โดย อบัราฮมั แวร์นด์ไล 
(Abraham Werndlij) หวัหน้าสถานีการค้าวีโอซีประจําสยาม เต็มไปด้วยความหวาดหวนั 
ซงึเป็นสญัญาณอนัชดัเจนแห่งความไม่เชือมนัในศกัยภาพของราชสํานกัสยามในการ
ปอ้งกนัการโจมตีจากพมา่2 แวร์นด์ไลและเพือนร่วมงานของเขาคาดการณ์ได้ถกูต้อง
อยธุยาเสียเมืองแก่พมา่ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1767 บ้านเมืองรวมทงัพระราชวงัและวดัถกู
ปล้นสะดม และผู้คนนบัหมนืถกูกวาดต้อนไปยงัพม่า 

ประเดน็สําคญัสองประเด็นจากเนือหาในสาส์นของพญาพิพฒัน์โกษาได้แก่การยืนยนั
ว่า “พญาตาก” ได้รับคําสงัจากพระเจ้าเอกทศัให้ทงิกรุงศรีอยธุยาและไปจนัทบรูเพือขอ
กําลงัมาช่วยเหลือในการปกปอ้งราชธานี หรืออีกนยัหนงึคือ พญาตากไมไ่ด้หลบหนีหรือ
แปรพกัตร์จากพระเจ้าเอกทศั ประเดน็สําคญัอีกประเด็นหนงึคือ ชาวอยธุยาทีลีภยัจาก
สงครามและการปล้นสะดมได้กลบัออกจากป่าและได้ “เลือก” พญาตากเป็นกษัตริย์ สาส์น
ได้เน้นยําเรืองสิทธิอนัชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองแหง่สยามของพระเจ้าตากสิน  

                                                   
1 ดรูายละเอยีดใน 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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แม้วา่พระองค์ไมไ่ด้มีสิทธิในราชบลัลงัก์จากการสืบเชือสายแตพ่ระองค์ได้รับสิทธิในการ
ปกครองเมอืผู้คนยอมรับอํานาจของพระองค์ในเวลาทีไม่ปรากฏผู้ อืนทีเหมาะสมจะเป็น
กษัตริย์ ประเด็นสุดท้ายคือการอ้างวา่ไมมี่รัชทายาทจากราชวงศ์เก่าหลงเหลืออยู ่

ประเดน็เกียวกบัความชอบธรรมในการขนึครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
 

 

ภาพประกอบที 2 วดัธรรมกิราช พระนครศรีอยธุยา  

 
มีผลกระทบตอ่พระองค์ไปเกือบตลอดรัชสมยั โดยเฉพาะเมอืทรงพยายามให้ราชสํานกั

จีนยอมรับพระองค์อยา่งเป็นทางการ ในความเป็นจริงกว่าราชสํานกัชิงจะยอมรับสมเดจ็
พระเจ้าตากสินในฐานะกษัตริย์สยามก็ล่วงไปถึง ค.ศ. 1781 ปลายรัชกาลของพระองค์แล้ว 
ในบรรดาเอกสาร (ซงึเป็นส่วนหนงึของจดหมายเหตรุายวนัของปอ้มปัตตาเวีย) ทีหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย มีสาส์นถึงคณะมนตรีสงูสดุฉบบัหนงึจากเจ้าศรีสงัข์และ
เจ้าจุ้ย3 ซงึเป็นเจ้านายในราชสํานกัสยามผู้รอดชีวิตจากการรุกรานของพมา่และได้ลีภยัไป
พํานกัในกมัพชูา สาส์นฉบบันีเป็นหลกัฐานหนงึทีแสดงให้เห็นวา่แท้จริงแล้วอํานาจของ
สมเดจ็พระเจ้าตากสินถกูท้าทายจากเชือพระวงศ์แหง่ราชวงศ์เก่า ทงักรมหมืนเทพพิพิธ (ผู้

                                                   
3 ANRI, VOC, Archives of the Supreme Government, Daily Journals of Batavia Castle, 3574, 

fs. 305-309. กรมหมืนเทพพิพิธทรงเป็นพระราชโอรสในสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศและพระอนชุา
ตา่งมารดาของสมเด็จพระเจ้าเอกทศัเจ้าศรีสงัข์ทรงเป็นพระราชนดัดาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วับรม
โกศ เจ้าจุ้ยทรงเป็นพระราชนดัดาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ พวกฮอลนัดาเคยมีแผนการทีจะ
ให้กรมหมืนเทพพิพิธเสวยราชย์ในกรุงแคนดี แตไ่มส่าํเร็จ 
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ถกูสมเด็จพระเจ้าตากสินยกทพัไปปราบและถกูสําเร็จโทษหลงัการลม่สลายของกรุงศรี
อยธุยาไมน่าน) และเจ้านายทงัสองพระองค์นี แต่ความปรารถนาของทกุพระองค์ไมเ่ป็น
ผลสําเร็จ 

พ่อค้าชาวจีนทําหน้าทีคนกลางชว่ยในการติดตอ่ระหว่างสยามและวีโอซี สําเภาของ 
“จีนเฮง” (Tjien Heeng) นําสาส์นและของขวญัจากราชสํานกัธนบรีุไปมอบให้ปัตตาเวีย 
นอกจากนี ในสาส์นโต้ตอบระหวา่งสยามและวีโอซีฉบบัตอ่ ๆ มา ยงัได้กล่าวถึงกปัตนัเรือ
ชาวจีนอีกจํานวนมาก4 ในขณะทีชาวจีนมีบทบาทสําคญัในเศรษฐกิจสยามและใน  
ราชสํานกัของสมเดจ็พระเจ้าตากสิน พระองค์ทรงปรารถนาจะฟืนฟูจารีตของแผน่ดนิ โดย
ยงัคงขนานนามกรุงธนบรีุราชธานีแหง่ใหมว่า่ “ทวาราวดีศรีอยธุยา” และทรงรือฟืน
โครงสร้างการบริหาร ศาสนาและวฒันธรรมดงัเดมิ  

แนน่อนว่าสาส์นจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงพญา
พิพฒัน์โกษา เขียนอยา่งสภุาพตามมารยาทและเลียงทีจะให้คํามนัว่าจะกลบัสูส่ยาม โดย
อ้างวา่การกลบัมาทําการในสยามต้องได้รับพระราชานญุาตจากเจ้าชายแหง่ออเรนจ์ แตก่็
ไมไ่ด้ปฏิเสธตดัรอนการค้าระหว่างสยามและวีโอซี ยงิไปกว่านนัการค้าระหวา่งกรุงธนบรีุ/
กรุงเทพฯกบัปัตตาเวียยงัคงดําเนินตอ่ไปแม้กระทงัหลงัการปิดกิจการของวีโอซี ใน
ระยะแรกนอกจากราชสํานกัสยามจะต้องการสินค้าเชน่ปืนคาบศลิาเพือใช้ในสงครามแล้ว 
ราชสํานกัยงัเริมสงัสินค้าอืน ๆ จากปัตตาเวีย เช่น เพชร5 ไม้ฝางของสยามเป็นสินค้า
แลกเปลียนซือขายกบัฮอลนัดาตามปรกติ การค้าระหว่างฮอลนัดาและสยามทีดําเนิน
ตอ่เนืองในชว่งหลงั ค.ศ. 1767 แม้จะมีชาวจีนเป็นตวักลาง แตก็่นบัเป็นรากฐานของการ  
รือฟืนความสมัพนัธ์ทางการทตูอยา่งเป็นทางการระหว่างราชสํานกัรัตนโกสินทร์และ
เนเธอร์แลนด์ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที 19 

 
 
 
 

  

                                                   
4 โปรดดสูาส์นจากเสนาบดีพระคลงัถึงคณะมนตรีสงูสดุใน ค.ศ. 1771 และ 1772, VOC 3338 (fs.255-

261) และ VOC 3339 (fs.714-717 verso). 
5 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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ตวับทภาษาดตัช์ 
 
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 Gouverneur-
Generaal 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 Gouverneur-
Generaal van Nederlands Indië.  
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บทแปลภาษาไทย 
 
ชุดสาส์นถึงปัตตาเวีย (เอกสารแปล) วันท ี13 มกราคม ค.ศ. 1769 
เป็นทีประจกัษ์ว่ามิตรภาพอนัแนน่แฟ้นและจริงใจระหวา่งราชอาณาจกัรสยามและบริษัท
การค้าฮอลนัดาอนัทรงเกียรติได้ดํารงอยูเ่รือยมาตงัแตอ่ดีตจวบจนปัจจบุนั นบัแตก่าลก่อน 
ทา่นผู้สงูศกัดไิด้ส่งคณะผู้แทนและบรรดาเจ้าพนกังานมายงัทีแหง่นี พวกเขาได้ตงัหลกั
แหล่งในสยามและได้ก่อตงัสถานีการค้าสําหรับเป็นคลงัเก็บสินค้าทีนําเข้ามาโดยเรือของ
บริษัทและค้าขายให้แก่ชาวสยาม เหล่าอดีตเสนาบดีพระคลงัมิได้ละเลยทีจะสง่สินค้าตาม
ความประสงค์ของบริษัทมาให้แก่หวัหน้าสถานีการค้าเป็นประจําทกุปี  

อนงึ ข้าพเจ้าขอแจ้งว่า เมือบรรดาพม่าข้าศกึได้เข้ารุกรานสยาม สมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
โปรดเกล้าฯให้ชาวจีนนามว่าพญาตากเดินทางไปยงัจนัทบรูเพือรวบรวมไพร่พลจากทีนนั
มาเป็นกําลงัสู้รบทีกรุงศรีอยธุยา แตมิ่ทนัการณ์ ราชอาณาจกัรสยามจงึปราชยั พระเจ้ากรุง
สยามและพระบรมวงศานวุงศ์รวมทงัขนุนางและข้าแผ่นดินตา่งถกูสงัหารหรือหลบหนีไป 
ราชอาณาจกัรถกูทําลายยอ่ยยบักระทงัไมห่ลงเหลือผู้ทรงอํานาจราชสิทธิในการปกครอง 
เว้นแตเ่พียงพญาตากผู้ ทีได้กล่าวถึงข้างต้น 

พญาตากพร้อมด้วยบริวารจํานวนหนงึกลบัเข้าไปยงักรุงศรีอยธุยา (ซงึถกูข้าศกึเผา 
ปล้นสะดมและถกูทงิร้าง) ทีซงึบรรดาผู้คนทีหนีเข้าป่าได้มารวมกําลงักบัพญาตาก พร้อม
เห็นพ้องให้พญาตากขนึเป็นเจ้าเหนือหวัผู้ปกครอง ด้วยเหตนีุ ราชอาณาจกัรสยามจงึได้
กลบัคืนสูส่ภาวะเดมิ ซํายงัรุ่งเรืองกว่าก่อน ในเวลานีมีสําเภาและเรือสินค้าเดินทางเข้ามา
ในสยามมากกว่าในอดีต ดงันนั ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทา่นผู้สูงศกัดไิด้ก่อตงัสถานีการค้าขึน ณ 
ทีแหง่นี [กรุงธนบรีุ] พร้อมให้หวัหน้าสถานีและลกูจ้างมาประจําการ เพือจะได้ดําเนินการ
ค้าตามธรรมเนียมทีเคยปฏิบตัิกนัมา ข้าพเจ้าสญัญาว่าไมว่า่บริษัทต้องการสิงใด ข้าพเจ้า
จะบญัชาให้เหลา่เจ้าหน้าทีในกรมพระคลงัจดัหามาให้จงได้ 

เนืองจากข้าศกึได้ขนเอาบรรดาสรรพาวธุไปจนสิน ข้าพเจ้าจงึต้องการปืนคาบศิลา
จํานวน 1,000 กระบอกเป็นอยา่งยิง ด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตกุารณ์ทํานองนีขนึอีก ข้าพเจ้า
และเหลา่ขนุนางชาวจีนขอความอนเุคราะห์มายงัทา่น ด้วยสมัพนัธภาพทีมีแก่กนัมาแตเ่ก่า
ก่อน ขอทา่นโปรดสง่สินค้าเหลา่นีมาด้วยเรือบรรทกุสินค้าทีจะมุง่หน้ามายงัสยาม ในราคา
ใกล้เคียงกบัทีเคยได้กําหนดไว้ 

นอกจากนี เนืองด้วยราชอาณาจกัรสยามและฮอลนัดามีไมตรีแก่กนัมาเนินนาน 
ข้าพเจ้าจงึใคร่ขอให้ทา่นกรุณาสง่สําเนาของสาส์นฉบบันีไปยงัเจ้าชายแหง่ออเรนจ์และ  
นสัเซาพร้อมทงักราบทลูพระองค์ให้ทรงพิจารณาแตง่ตงัหวัหน้าสถานีอีกครังเพือมาดแูล
การค้าตามธรรมเนียมทีเคยปฏิบตัิมา ด้วยเห็นว่ามิตรภาพทีมีแก่กนัยงัคงธํารงอยูม่ิเสือม
คลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้มิตรภาพนียงัยืนและขอถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุ
ยืนนาน 
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ท้ายทีสดุนี ข้าพเจ้าได้รวบรวมงาช้างชนัเลิศจํานวน 2 หาบหาบหนงึมีงา 4 กิง อีกหาบ
หนงึมีงา 5 กิง ข้าพเจ้าวางใจให้จีนเฮง กปัตนัเรือชาวจีนเป็นผู้ นําไปมอบแก่ทา่น 

วนัศกุร์ที 13 เดือน 3 ปีชวด 1130 [ปีทีปรากฏในเอกสาร] 
 

ชุดสาส์นจากปัตตาเวีย วันท ี29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769   
สาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย ถึงเสนาบดีพระ
คลงั วนัที 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769 
ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแสดงความเสียใจอยา่งสดุ
ซงึทีได้ทราบเกียวกบัความวิบตัิในราชอาณาจกัรสยามรวมถึงหายนะทีบงัเกิดแก่ราชวงศ์
และไพร่ฟ้าชาวสยามจากแสนยานภุาพทีเหนือกวา่ของข้าศกึพมา่ ในขณะเดียวกนัก็มี
ความยินดียงิทีได้รับสาส์นฉบบั วนัที 13 มกราคม 1769 จากท่าน เนืองจากความพินาศ
ของกรุงศรีอยธุยาทําให้เจ้าหน้าทีของบริษัทจําต้องออกไปจากสยาม ทางเรายินดีทีได้
ทราบว่าพมา่ได้ยกกําลงัออกไปจากราชอาณาจกัรสยามแล้ว และชาวสยามทีเหลืออยูไ่ด้
เลือกให้พญาตากเป็นผู้ปกครอง รวมถึงบ้านเมืองก็ได้รับการบรูณะให้สงบสขุเรียบร้อย
เฟืองฟู กวา่แตเ่ก่าก่อน และโดยเฉพาะในเรืองทีทา่นผู้ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบตัหิน้าที
ในกรมพระคลงัได้แสดงความปรารถนาจะรือฟืนมิตรภาพกบับริษัทฮอลนัดาและ
ดําเนินการค้าตามธรรมเนียมทีได้ปฏิบตักินัมา 

ข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอแสดงความยินดีแก่ท่าน
ทีได้รับตําแหนง่เสนาบดีพระคลงัอนัทรงเกียรติ อยา่งไรก็ดี ไมว่่าข้าหลวงใหญ่และสมาชิก
สภาทีปรึกษาแห่งอินเดียตะวนัออกพร้อมจะสง่เจ้าหน้าทีมายงัสยามเพียงใด ก็มิอาจ
กระทําได้หากปราศจากความเห็นชอบจากเจ้าชายแหง่ออเรนจ์และนสัเซา และคณะ
ผู้บงัคบับญัชาของบริษัทมิพกัต้องกล่าวถึงการตงัสถานีการค้าหรือการแตง่ตงัหวัหน้าสถานี
และเจ้าหน้าทีให้มากํากับดแูลการส่งเรือสินค้า อย่างไรก็ดี ในเวลานีเพือเป็นการแสดงว่า
เรายงัคงยึดมนัในธรรมเนียมทีได้ปฏิบตักินัมาข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่
อินเดียตะวนัออกไมเ่พียงได้นําสาส์นของทา่นขนึทลูเกล้าฯถวายเจ้าชายแหง่ออเรนจ์
และนสัเซาแล้ว หากยงัได้จดัส่งปืนคาบศิลาคณุภาพดีจํานวน 1,000 กระบอกตามทีท่าน
ปรารถนามาพร้อมกปัตนัเรือชาวจีน 5 นาย [ปืนเหล่านีจะส่ง] มาในคราวแรกกบักปัตนัเรือ
นายละ 100 กระบอก หรือรวมกนัแล้วเป็นจํานวน 500 กระบอกซงึเป็นปืนคาบศิลา
คณุภาพดีพร้อมไม้อดัดนิปืนในราคา 2,650 ดอลลาร์ฮอลนัดา หรือ 2,120 เหรียญสเปน 
ตามทีได้เคยกําหนดไว้ สําหรับสนนราคาของปืนคาบศิลาขอให้ท่านจดัส่งไม้ฝางในราคา 
1¼ ดอลลาร์สเปนตอ่หาบนําหนกั 125 ปอนด์มายงัปัตตาเวียพร้อมกับขบวนเรือและกัปตนั
เหล่านนัตามเวลาทีกําหนดหากไม้ฝางมีปริมาณไมเ่พียงพอ ทา่นอาจสง่ขีผึงในราคาทีซือ
ขายกนัอยู่มาให้แทน นีจะเป็นเครืองทดสอบให้เห็นว่าการค้าระหว่างเราเอือให้เกิดผล
ประโยชน์อนัใดบ้าง   
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นอกจากนีข้าหลวงใหญ่และสมาชิกสภาทีปรึกษาแหง่อินเดียตะวนัออกขอขอบคณุ
สําหรับของกํานลัทีได้รับอนัประกอบด้วย งาช้าง 2 หาบ อนงึ เพือเป็นบรรณาการตอบแทน 
ข้าพเจ้าขอมอบ 

ปืนคาบศลิาเลียมทอง 2 กระบอก ปืนสนัเลียมทอง 1 คู ่และผ้า hamans6 ลายทอง
คณุภาพดี 4 ผืน แก่ทา่น 

 
ณ ปอ้มปัตตาเวีย เกาะชวา 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1769 ข้าหลวงใหญ่แหง่เนเธอร์แลนด์ใน
อินเดียตะวนัออก 

  

                                                   
6 ผ้าฝา้ยคณุภาพดีจากเบงกอล  
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ข้อมลูทางบรรณานกุรม 
ชือเรือง ธีรวตั ณ ป้อมเพชร  

สาส์นจากพญาพพิฒัน์โกษาถึงข้าหลวงใหญ่ 
และสมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย วนัท ี13 มกราคม ค.ศ. 
1769 และสาส์นตอบจากข้าหลวงใหญ่และ  
สมาชิกสภาทีปรึกษา ณ กรุงปัตตาเวีย 
ใน Harta Karun. Hidden Treasures on Indonesian and Asian-
European History from the VOC Archives in Jakarta, 
document 28. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 
2016. 

บรรณาธิการหลกั แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้ประสานงานโครงการ แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้คดัเลือกเอกสาร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ทมีาของจดหมายเหต ุ ANRI, HR3574 fols142-147, HR 3585 fols 1045-1052 

ผู้คดัเลือกภาพประกอบ จาจงั นร์ูจามนั (Jajang Nurjaman) 

ทมีาของภาพประกอบ 1. https://upload.wikimedia. 
org/wikipedia/commons/a/ac/Animal_products% 
3B_%281877%29_%2814753844456%29.jpg 
2. https://upload.wikimedia.org/wikipe- 
dia/commons/0/05/ 
Ruins_of_Ayutthaya_Thailand_01.jpg 

ผู้ปริวรรตอกัษร แฮ็นดริก เอ. นีไมเยอร์ (Hendrik E. Niemeijer) 

ผู้แปลภาษาไทย สทุธิมาน ลิมปนสุรณ์ (Sutthiman Limpanusorn) 

ผู้ เขียนคํานํา ธีรวตั ณ ป้อมเพชร (Dhiravat na Pombejra) 

ผู้ตรวจทาน มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

รูปเลม่ มาร์โก โรลิง (Marco Roling) 

ผู้ ถือลขิสิทธิ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติอินโดนีเซีย (ANRI)  
และมลูนิธิควตส์ (The Corts Foundation) 
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ภาพเอกสาร 
 

ทีปรากฏนีคือหน้าแรกของเอกสารตวัจริง สามารถเข้าชมภาพเอกสารตวัจริงทงัหมดได้ใน
เว็บไซต์  
https://sejarah-nusantara.anri.go.id  
 
ทีมาของจดหมายเหต ุ
ANRI, HR3574 fols142-147, HR 3585 fols 1045-1052 

 
 


