
ประวัติศาสตรอารกันตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 1785

โดย
นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงค

สารนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ภาควิชาประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2547
ISBN 974-464-618-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



AN ANALYTICAL HISTORY OF ARAKAN
FROM THE EARLY SIXTEENTH CENTURY TO 1785

By
Nuchjaree Rerksomponk

A Master’s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF ARTS

Department of History
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2004

ISBN 974-464-618-7

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหสารนิพนธเร่ือง “ประวัติศาสตร 
อารกันตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ.1785” เสนอโดย นางสาวนุชจรี ฤกษสมพงค เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

                                                                   
(รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่         เดือน               พ.ศ.           

ผูควบคุมสารนิพนธ
อาจารย ดร.วินัย พงศศรีเพียร

คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ

                                                          ประธานกรรมการ
(  อาจารย ดร.วินัย พงศศรีเพียร  )
                 /                   /                   

                                                            กรรมการ  
(  อาจารย ดร. สุเนตร  ชุตินธรานนท  )
                 /                   /                                      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ง

K 43415004 : สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คําสําคัญ : ขอมูลประวัติศาสตรอารกัน / หลักฐานของชาวตะวันตกตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16

จนถึง ค.ศ. 1785
นุชจรี   ฤกษสมพงค : ประวัติศาสตรอารกันตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 

1785 (AN ANALYTICAL HISTORY OF ARAKAN FROM THE EARLY SIXTEENTH 
CENTURY TO 1785) อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : อ.ดร.วินัย   พงศศรีเพียร. 99 หนา. ISBN 
974-464-618-7

สารนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและอธิบายถึงประวัติศาสตรความเปนมา
ของรัฐอารกัน ซึ่งเปนรัฐๆ หนึ่งในพมาที่ไมไดรับความสนใจหรือมีการศึกษาคนควาจากนักวิชาการ
เทาที่ควร ทั้งที่รัฐนี้ดํารงอยูมานานหลายศตวรรษนับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 จนถึง ค.ศ. 1785 
หลังจากถูกผนวกเปนของพมา

การคํานึงถึงความเปนรัฐอิสระของอารกันที่สามารถอยูไดดวยตนเองโดยอาศัยการคา
และการผลิตเปนปจจัยหลักในการดํารงอยูของรัฐ นับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ. 1785 
หลังจากที่อารกันตกอยูภายใตการปกครองของพมา เนื่องดวยสภาพภูมิรัฐศาสตรที่เปนรัฐกึ่งชาย
ฝง ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และดวย
ความที่อารกันเปนรัฐการคาซึ่งเปดรับอิทธิพลจากภายนอกเขามา สงผลใหอารกันเปนรัฐที่มีความ
เปนสังคมนานาชาติเหมือนกับมะละกา  อยุธยา  และรัฐชายฝงอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ผลจากการศึกษาประวัติศาสตรอารกันจากหลักฐานของชาวตะวันตกในชวง  
คริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 1785 ทําใหเราทราบถึงประวัติศาสตรอารกันชัดเจนขึ้นในเรื่องของ
พัฒนาการดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาประวัติศาสตรอารกันจึงมี
ความสําคัญในฐานะที่อารกันเปนสวนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารกันก็เปนรัฐๆ หนึ่งที่เรา
ไมควรละเลยหรือมองขามในการที่จะศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้จะเห็นได
วาอารกันเปนรัฐที่เคยเจริญรุงเรืองสูงสุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 และสามารถดํารงอยูยาวนาน
นับต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 1785 หลังจากเสียเมืองมะรอกอูใหแกพมา

ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2547
ลายมือช่ือนักศึกษา                                               
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ

K 43415004 : MAJOR : HISTORY OF SOUTHEAST ASIA
KEY WORD : AN ANALYTICAL HISTORY OF ARAKAN / WESTERN ACCOUNTS ON ARAKAN

FROM THE EARLY SIXTEENTH CENTURY TO 1785
NUCHJAREE  RERKSOMPONK : AN ANALYTICAL HISTORY OF ARAKAN FROM THE 

EARLY SIXTEENTH CENTURY TO 1785. MASTER’S REPORT ADVISOR : WINAI PONGSRIPIAN, 
Ph.D. 99 pp. ISBN 974-464-618-7.

The purpose of this master’s report is to study and explain all the factors which 
contributed to Arakan, on important state in Burma, after having been united into a state, was 
overlooked and neclected by most scholars despite it had exited for many centuries (i.e. since 4 
century to 1785 A.D.)

This thesis has designed the delimitation of studying since 16th century when have 
enough information for research.  There are enough information concerened Arakan all Politics, 
Social and Culture.  Therefore that period had many Europian came to Arakan and write the 
documents which concerened Arakan.

The above mentioned articles explored into the social and cultural development of 
Arakan which arose from economical development.  In cultural aspect, Arakan was the state of 
international society.  The combination of both external and internal influences and the 
commonness of life remained for a certain period.  The communication of Arakan with Bengal, 
India, the western nations and neighboring countries in Southeast Asia resulted in making the 
Arakanese society full of variety and difference in races, religions, languages, cultures and 
lifestyle of the people.

The study of the Arakanese history from those books and articles informs us clearly of 
the history of Arakan about political, economical, social and cultural development.  The study of 
the Arakanese history is significant in term of being a part of Southeast Asia. Arakan was a state 
that should not be neglected or overlooked in term of studying of the history in Southeast Asia.  
Moreover, after having lost Mrauk-U city to Burma, it was the most prosperous state in 16th

century and remained being so for a very long time i.e. since 16th to 1785 A.D.

Department of History Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2004
Student’s signature                                                       
Master’s Report Advisor’s signature                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทานดวยกัน
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อดทนรอคอยการทํางานที่ลาชาของผูเขียนดวยความหวงใยเสมอมา ผูเขียนรูสึกซาบซึ้งเปนอยาง
ยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรคณะอักษรศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดใหการอบรมสั่งสอนถายทอดวิชาความรูอันมีคายิ่งอันเปนหน
ทางสูการทําสารนิพนธฉบับนี้และในที่นี้ผูเขียนขอขอบพระคณุสาํหรับความหวงใย การถามไถตลอด
ชวงเวลาของการศกึษาของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ
ชูแวน อาจารย ดร.สุวัฒน ทาสุคนธ และผูชวยศาสตราจารย พรเพ็ญ  ฮั่นตระกูล ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารย ดร. สุเนตร   ชุตินธรานนท  อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร  คณะอักษร
ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดใหคําแนะนําและขอวิจารณในประเด็นตางๆ ในการ
ปรับปรุงแกไขสารนิพนธฉบับนี้

ขอขอบคุณ คุณเพ็ญสุรัตน หอมแยม คุณสิริพร ศิริโพธิ์คา คุณกัญจวลัย นาชัยสิทธิ์
คุณอุทัยรัก หมอยาดี คุณพรรณธร ครุฑเนตร และเพื่อนรวมรุนทุกคนที่คอยเปนกําลังใจ และให
ความชวยเหลือกันมาตลอด

ขอขอบคุณ คุณนันทนิช ชัยวิมลพี่ผูใหคําแนะนําคําปรึกษาที่ดี รวมถึงรุนพี่และรุนนอง
ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตทุกทานที่เปนกําลังใจที่ดีตลอดมา

ขอขอบพระคุณสําหรับความหวงใยและกําลังใจอันลนเปยมจากสมาชิกทุกทานใน
ครอบครัวฉายอรุณ

และสุดทายลูกขอกราบขอบพระคุณสําหรับแรงสนับสนุน ความรัก ความหวงใยและ
กําลังใจอันมีคายิ่งจากคุณพอและคุณแม สารนิพนธฉบับนี้จะไมอาจสําเร็จลงไดถาลูกไมไดรับ
ความรักความเขาใจและความชวยเหลอืจากบคุคลอนัเปนทีรั่กในครอบครวัลกูขอกราบขอบพระคณุ
คณุพอคุณแมผูใหทุกสิ่งทุกอยางเพื่อการศึกษาของลูกมาโดยตลอด ประโยชนและคุณคาอันใดที่
เกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอบูชาแดพระคุณทาน

อนึ่ง หากมีขอผิดพลาดประการใดในสารนิพนธฉบับนี้ถือเปนความรับผิดชอบของ
ผูเขียนแตเพียงผูเดียว
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                                              บทที่ 1
                                               บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems)
ปจจุบันพมาเปนประเทศที่มีขนาดใหญเปนอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

เปนประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธใกลชิดกับไทยมาโดยตลอดจะมีเพียงความแตกตางที่เห็น
ไดชัดประการหนึ่งก็คือพมาเปนประเทศที่ขาดเอกภาพทางการเมืองอันเปนผลมาจากการที่พมา
ประกอบไปดวยชนชาติกลุมนอยที่มีลักษณะพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เปน
ของตนเอง เหตุการณดังกลาวสงผลใหพัฒนาการทางประวัติศาสตรของพมาโดยเฉพาะดานการ
เมืองมีปญหาเกี่ยวกับชนกลุมนอยอยูเสมอ เชน ไทใหญ  มอญ   และกะเหรี่ยง    บรรดาชนชาติ
เหลานี้บางชนชาติเคยเปนเจาของรัฐหรืออาณาจักรที่สําคัญมาก อยางไรก็ดียังมีรัฐที่มีความ
สําคัญอีกรัฐหนึ่งในพมาซึ่งยังไมไดรับความสนใจหรือมีการศึกษาคนควาจากนักวิชาการเทาที่ควร
ทั้งที่รัฐนี้ดํารงอยูมานานหลายศตวรรษนับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 4 จนถึง ค.ศ.1785 หลังจากได
สูญเสียเอกราชแกราชสํานักคองบองของพมา รัฐนี้  คือ อารกัน

อารกัน หรือ ยะไข เปนชื่อของรัฐๆหนึ่งที่อยูทางฝงตะวันตกของพมา  อารกันเคยเปน
อาณาจักรที่รุงเรืองมาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 4 และมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงคริสต
ศตวรรษที่ 16  ซึ่งมีเมืองหลวง ชื่อวา มะรอกอู   อารกันมีลักษณะภูมิรัฐศาสตรที่เปนชายฝงมีเมือง
ทาในการคาขายทั้งทางบกและทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน เชน แถบอาวเบงกอล และบริเวณ
ภาคพื้นทวีปตลอดจนถึงบริเวณชองแคบมะละกา

ดวยความที่อารกันมีลักษณะของความเปนรัฐกึ่งชายฝงที่อยูไดดวยตัวเอง โดยอาศัย
การคาและการผลิตเปนหลัก อารกันจึงกลายเปนรัฐที่มีความเจริญรุงเรืองรัฐหนึ่งในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต    ดังจะเห็นไดจากที่อารกันเปนรัฐสุดทายที่ถูกพมาผนวกไดใน ค.ศ. 1785 ซึ่งกอน
หนานี้พมาสามารถผนวกไทใหญ  มอญ ไดกอนอารกันเปนเวลานับรอยป แตอารกันเปนรัฐๆ เดียว
ในพมาที่สามารถดํารงอยูไดยาวนานที่สุด

ในดานของสังคมและวัฒนธรรมอารกันมีความนาสนใจตรงที่อารกันเปนโลกเปด  
อารกันมีการติดตอและรับเอาอิทธิพลจากภายนอกเขามาอยางมากมาย เชน การติดตอกับ 
เบงกอล และรับเอาศาสนาพุทธแบบหินยานเขามา หรือแมแตการติดตอกับอินเดียแลวรับเอา 
รูปแบบการปกครองเขามาก็เชนกัน  ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นรูปแบบของความเปนรัฐกึ่งชายฝงซึ่ง 
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เปดรับผูคนที่หลั่งไหลเขามาในกระแสการคาอีกดวย   คนที่เขามาในอารกันมีทั้งชาวตะวันตก และ
เพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน พะโค เบงกาลี อะเจห เปนตน จากการเขามาของผูคน
เหลานี้ทําใหอารกันกลายเปนรัฐที่มีความเปนสังคมนานาชาติ มีความหลากหลายในเรื่องของ 
วัฒนธรรม ส่ิงที่สะทอนออกมาใหเห็นอยางชัดเจน คือ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ดัง
จะเห็นไดจากชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตนตามคําสอนของพระอัลเลาะหอยาง
เครงครัดในอารกัน
                อารกันเคยเปนรัฐพุทธมากอนในชวงคริสตศตวรรษที่ 4 - 14 แตภายหลังอารกันหันมา
นับถืออิสลามซึ่งเปนเพียงรัฐเดียวในพมาที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยูมากที่สุด จากการรับเอาอิทธิพล
ดานความคิดความเชื่อมาจากภายนอกสงผลใหเกิดปญหาความแตกแยกและเกิดความเปน 
พหุสังคมขึ้นในพมาดังจะเห็นไดวาสิ่งที่ทําใหอารกันปรากฏอยูในประวัติศาสตรโลกก็คือ “ปญหา
เร่ืองชนกลุมนอยมุสลิมในพมา” ซึ่งพมาตองการแยกพลเมืองที่เปนชาวมุสลิมในรัฐอารกันออกไป
ยังประเทศอื่นๆ

ในการคนควาขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรอารกันตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 
16 ถึง ค.ศ. 1785 นักประวัติศาสตรไดขอมูลหลักเกี่ยวกับพัฒนาการดานการเมืองงานของ G. E. 
Harvey เร่ือง “History of Burma” และงานของ D.G.E. Hall เร่ือง “A History of South East 
Asia” ซึ่งกลาวถึงพัฒนาการดานการเมืองของอารกันวา มีการปกครองแบบรัฐพุทธรวมศูนยที่มี
ความเปนเอกภาพ โดยกษัตริยเปนศูนยรวมอํานาจทั้งหมด อารกันมีความเชื่อในเรื่องการปกครอง
แบบ “เมืองสิบสองนักษัตร”
 ขอมูลหลักเกี่ยวกับพัฒนาการดานสังคมและวัฒนธรรมไดมาจากงานของ Armanda 
Cortesao เร่ือง “The Suma Oriental of Tome Pires” งานของ Collis Maurice เร่ือง
“Campbell Robertson in Arakan 1825 A.D.” JBRS 13 (1923)257-260, “The City of 
Golden Mrauk-U” JBRS 13(1923) 244-256, “A tale of 16th century Arakan” JBRS 13 
(1923) 147 และ “A Glimpse of Arakan in 1630 A.D.” JBRS 13 (1923) 199-220 ขอมูลรวม
สมัยของของชาวตะวันตกสวนหนึ่งปรากฎในการรวบรวมของ  Donald F. Lach ในหนังสือเรื่อง
“Asia in the Making of Europe” นอกจากนี้ ยังมีบทความสําคัญเกี่ยวกับอารกันในวารสาร
Journal of the Burma Research Society” โดยเฉพาะงานของ J. Stuart เร่ือง “Arakan eighty 
years ago” JBRS 9 (1919) 27-31

บทความของ J. Stuart กลาวถึงพัฒนาการดานสังคมและวัฒนธรรมของอารกันซึ่งเปน
ผลที่เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ดานวัฒนธรรม อารกันเปนรัฐที่มีความเปน
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สังคมนานาชาติมีการรับอิทธิพลภายนอกมาผสมผสานกับอิทธิพลภายในและอยูรวมกันไดอยาง
ปกติในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ดังจะเห็นไดจากอารกันติดตอคาขายกับเบงกอล อินเดีย ชาติตะวันตก 
และรัฐเพื่อนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สงผลใหคนในสังคมอารกันมีความหลากหลายและ
แตกตางกัน ในเร่ืองของ เชื้อชาติ  ศาสนา  ภาษา  รวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอารกัน 
จนกระทั่งความหลากหลายในสังคมดังกลาว สงผลสืบเนื่องกลายมาเปนปญหาสังคม เชน ปญหา
ชนกลุมมุสลิมในประเทศพมาปจจุบัน
                งานคนควาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอารกันในวารสาร Journal of the Burma Research 
Society ไดแกงานของ Collis Maurice เร่ือง “The History of Arakan after 1400A.D.” 
JBRS12 (1922) 167  และ  “Arakan’s place in the civilization of the bay, a study of 
coinage and the foreign relations” JBRS 15 (1925) 34-52. D.G.E. Hall เร่ือง “Studies in 
Dutch relations with Arakan JBRS 26 (1936) 1-31 และงานของ San Shwe Bu เร่ือง “Dom 
Martin 1606-1643 An Arakanese prince who visited Portugal” JBRS 16 (1926) 11-23.

กลาวถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการคาของอารกันมีความเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มี
ภาคพื้นทวีปรวมอยูดวยไมไดเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีเพียงคาบสมุทรหรือกลุมเกาะเทานั้น ความผสม
ผสานระหวางความเปนรัฐกึ่งชายฝงและภาคพื้นทวีปทําใหอารกันเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีความได
เปรียบรัฐพื้นเมืองบางรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ อารกันเปนรัฐการคาที่ควบคูไปกับการ
ผลิต อารกันมีพื้นที่ชายฝงเหมาะแกการเปนเมืองทาคาขายและมีพื้นที่ภายในซึ่งเปนแหลงที่เหมาะ
ตอการเพาะปลูกทําใหอารกันสามารถผลิตขาวซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญของอารกันในชวงคริสต
ศตวรรษที่ 14-16  สงผลใหอารกันมีความสัมพันธกับชาวชาวตะวันตกในดานการคาขาว คาทาส  
และมีการใชเหรียญเงินเปนสื่อกลางในการคาขาย ซึ่งจากการคนควาทางโบราณคดีพบวาเหรียญ
เงินดังกลาวเปนเหรียญที่เกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
 ในสวนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะอารกัน งานคนควาของ Pamela Gutman เร่ือง
“Burma’s Lost  Kingdom” ซึ่งเพิ่งไดรับการพิมพเผยแพรใน ค.ศ. 2001 กลาวถึงเมืองธัญญวตี ซึ่ง
เปนเมืองหลวงแหงแรกของอารกันกอนที่จะยายศูนยกลางอํานาจไปที่เมืองเวสาลี เมืองธัญญวตี
เปนเมืองที่รวมสมัยเดียวกันกับอาณาจักรศรีเกษตร ทวารวดีและออกแกว การติดตอทางการคา
และความใกลชิดระหวางอารกันกับอินเดีย และบริเวณอาวเบงกอล ทําใหเมืองธัญญวตีมีรูปแบบ
การเพาะปลูกที่อาศัยการชลประทานมีการปลูกขาวปริมาณมาก

การศึกษาประวัติศาตรอารกันจากหนังสือและบทความทั้งหมดที่ไดยกมากลาวถึงแลว 
ทําใหเราทราบถึงประวัติศาสตรอารกันชัดเจนขึ้นทั้งในเรื่องของพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจ 
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สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาประวัติศาสตรอารกันจึงมีความสําคัญในฐานะที่อารกันเปนสวน
หนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารกันก็เปนรัฐๆ หนึ่งที่เราไมควรละเลยหรือมองขามในการที่จะ
ศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งนี้จะเห็นไดวาอารกันเปนรัฐที่เคยเจริญรุงเรืองสูง
สุดในสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 และสามารถดํารงอยูยาวนานนับต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 จน
ถึง ค.ศ.1785 หลังจากเสียเมืองมะรอกอใหแกพมา

หลักฐานประวัติศาสตรอารกัน
ในการศึกษาประวัติศาสตรอารกัน นักประวัติศาสตรไดใชหลักฐานขอมูลที่หลากหลาย

ทั้งที่เปนหลักฐานชั้นตนและชั้นรองซึ่งหลักฐานและชนิดจะมีความแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา 
1. หลักฐานชั้นตนที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรอารกันไดแกขอความที่บันทึกหรือ

เลาโดยผูรูเห็นเหตุการณหรือผูอยูรวมสมัยเดียวกับเหตุการณ เชน ศิลาจารึก บันทึกชาวตางชาติ 
รวมทั้งหลักฐานดานโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะของอารกัน ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 4 
จนถึงคริสตศตวรรษที่ 16

1.1 จารึก จารึกที่เกาที่สุดคือเสาหินจารึก สิตธอง (Shit-thaung) จารึกนี้กลาวถึง
พระนามของกษัตริยแหงจันทรวงศตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 ซึ่งปกครองเมืองธัญญวตีและมี 
รายนามพระมหากษัตริยจํานวน 101 พระองคที่สรางราชธานีแหงนี้ข้ึน จนกระทั่งในชวง 
คริสตศตวรรษที่ 16 พบเหรียญพิมพที่จารึกพระนามของกษัตริยอารกันที่เมืองมะรอกอู
                     1.2 เหรียญพิมพ นักโบราณคดีพบเหรียญพิมพที่เมืองไวสาลีซึ่งเปนเมืองหลวงแหง
ที่สองของอารกันเหรียญดังกลาวเปนเหรียญพิมพดั้งเดิมของชาวเมดิเตอรเรเนียนเหรียญพิมพ 
ดังกลาวรวมสมัยกับเหรียญที่ขุดพบบริเวณทางใตของประเทศไทยและเวียดนามสันนิษฐานวาเปน
เหรียญทั่วไปที่ใชในเมืองที่เปนศูนยกลางทางการคา1

             1.3 เหรียญเงิน  ที่ใชในการคาของอารกัน เรียกวา จะจะ (caca)  เปนเหรียญที่ทํา
มาจากทองแดงผสมกับดีบุกจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบวาเหรียญเงินที่ใชในอารกันเปน
เหรียญเงินที่ถูกผลิตขึ้นในราวๆ คริสตศตวรรษที่ 4 ซึ่งเปนเหรียญที่ผลิตเลียนแบบมาจากอินเดีย
ฝายเหนือเปนเหรียญที่ใชในพิธีกรรมและการคาอาจเปนเหรียญเงินที่เกาแกที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเหรียญดังกลาวเปนศิลปะรวมสมัยเดียวกันกับรัฐอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เชน พะโค (Pegu) ในพมาตอนลาง  ทวารวตี (Dvaravati) ในภาคกลางของไทย  ออกแอว 

                                          
1Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 7–8.
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(Oc-Eo) ในเวียดนามภาคใตและเขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (The Pre-Angkorian)
                        การศึกษาประวัติศาสตรอารกันโดยใชหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมนั้นทําให
ไดขอมูลเกี่ยวกับอารกันถูกตองและแมนยําที่สุด เพราะหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมถือวา
เปนหลักฐานที่มีน้ําหนักมาก การขุดสํารวจโบราณสถานอยางถูกวิธีทําใหไดขอมูลซ่ึงสามารถใช
ตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานประเภทอื่นๆ ได ประกอบกับการตรวจสอบอายุของโบราณ
วัตถุดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรนั้นมีความคลาดเคลื่อนนอย 
                        การศึกษาในเชิงประวัติศาสตรศิลปะโดยใชวิธีการเปรียบเทียบกับศิลปะตนแบบ
ในแตละยุคแตละสมัยทําใหมองเห็นถึงพัฒนาการของการรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากกระแสตางๆ
และรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของความคิด ความเชื่อของคนในสังคมอารกันทั้งนี้อาจกลาวได
วาหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรมทําใหทราบถึงพัฒนาการอํานาจทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
ของอารกันวามีจุดเริ่มตนและเสื่อมอํานาจในชวงเวลาใดการขุดพบหลักฐานทางดาน
ประวัติศาสตรศิลปะ เชน เหรียญพิมพ เหรียญเงิน ยังทําใหทราบถึงการแผอํานาจการติดตอ
คาขายและความสัมพันธระหวางอารกันกับรัฐอ่ืนๆ ในบริเวณอาวเบงกอลและเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอีกดวย 

1.4 บันทึกชาวตะวันตกที่เขามาในอารกัน แบงออกเปน
1.4.1 จดหมายเหตุพอคา
   1.4.1.1 งานเขียนของนิโคโล ดิ คอนติ (Nicolo de Conti) พอคาชาว

เมืองเวนิสเปนชาวตะวันตกคนแรกที่เดินทางมาพมาในชวงคริสตศตวรรษที่ 15 เขาไดแลนเรือเขา
มายังปากแมน้ําริมฝงอารกันและเขามาในเมืองตะนาวศรี   อารกัน อังวะและพะโค

  1.4.1.2 งานเขียนของ ราลฟ ฟตช (Ralph Fitch) พอคาชาวอังกฤษที่
เดินทางเขามาคาขายในพมาราวป ค.ศ. 1587-1588 เขาเดินทางมาเพื่อทําการสํารวจขอมูลทาง
การคาใหกับชาวอังกฤษ
                             1.4.1.3 งานเขียนของ Wouter Schouten พอคาชาวดัตชที่แลนเรือ
เขามาคาขายในเมืองมะรอกอูใน ค.ศ.1638-1704
                       1.4.2  นักเดินทาง

1.4.2.1 งานเขียนของโตเม ปเรส (Tome Pires) นักเดินทางชาว
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โปรตุเกสชื่อหนังสือ The Suma Oriental2 ถูกแตงขึ้นใน ค.ศ. 1512-1515 งานเขียนชิ้นนี้เปน
รายงานที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับเมืองและอาณาจักรตางๆ ที่อยูในดินแดนตะวันออกรวมถึงเมือง
อารกันและยังเปนรายงานที่พยายามอธิบายถึงวิธีการดําเนินการทางการคากับอาณาจักรตางๆ
เหลานี้อีกดวย
                      1.4.3 หมอสอนศาสนา

     1.4.3.1 งานเขียนของสาธุคุณเซบาสติเอา มันริเก (Friar Sebastiao 
Manrique) มิชชันนารีชาวโปรตุเกสไดเดินทางเขามาในอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 และได
จดบันทึกเรื่องราวของอารกันไวเปนภาษาสเปนและถูกแปลเปนภาษาอังกฤษรวบรวมอยูในวาร
สาร Journal of the Burma Research Society

2. หลักฐานชั้นรองที่ใชในการศึกษาประวัติศาสตรอารกันไดแกขอความที่เขียนขึ้น
ภายหลังเหตุการณ โดยผูเขียนไมไดเห็นเหตุการณและมีการแสดงความคิดเห็นของผูเขียนเพิ่มเติม 
เชน พงศาวดาร ตํานาน รวมไปถึงงานคนควาและงานเขียนเกี่ยวกับสถานภาพความรู 
ประวัติศาสตรอารกันหลังคริสตศตวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ.1785

2.1 พงศาวดารอารกันเปนหลักฐานซึ่งถูกบันทึกโดยชาวพื้นเมือง ไดแก พระสงฆ 
เปนตํานานการเผยแผศาสนาพุทธในเมืองธัญญวตีและการเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธของ
พระเจาจันทรสุริยะ (Chandra)และการสรางพระมหามุนีเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมือง                  
        2.2 งานเขียนของ จี.อี.ฮารวี่ (G.E. Harvey) เร่ือง “History of Burma : From the 
Earliest Times to 10 March 1824, the Beginning of the English Conquest.” ผูเขียนกลาว
ถึงเรื่องราวประวัติศาสตรอารกันบางสวนแทรกรวมอยูในประวัติศาสตรพมากลาววา อารกันมี
พัฒนาการการปกครองที่เปนรัฐอิสระปกครองตนเอง อารกันมีความเปนชาตินิยมสูงมากดังจะเห็น
ไดจากความภาคภูมิใจในความเปนพมาดั้งเดิมของตน นอกจากนี้ยังกลาวถึงการติดตอสัมพันธ
ระหวางอารกันกับรัฐพื้นเมืองอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงคือบริเวณพมาตอนลาง ไดแก เมือง
พะโค  สิเรียม พะสิม รางกุง เมาะตะมะ ตะนาวศรีและเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล 

2.3 งานเขียนของดี.จี.อี.ฮอลล (D.G.E. Hall) เร่ือง “A History of South East 
Asia” หนังสือนี้กลาวถึงสภาพภูมิศาสตรที่ตั้งของอารกันโดยอางหลักฐานการจดบันทึกของปโตเล
มีกลาวถึงเมือง Argyre (แผนดินเงิน) คือ อารกัน นอกจากนี้ฮอลลยังไดกลาวถึงรูปแบบการปก

                                          
2Hakluyt Society พิมพเผยแพรงานของโดเม ปเรส ซึง Armando Cortesao เปนผูแปลโดยใชชื่อ

เรืองวา  “The Suma Oriental of Tome Pires and The book of Francisco Rodrigues”
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ครองของอารกันวาเปนรัฐพุทธรวมศูนยโดยมีกษัตริยเปนศูนยรวมอํานาจทั้งหมดมีความเชื่อในการ
ปกครองแบบ “เมืองสิบสองนักษัตร”

2.4 งานเขียนที่ศึกษาประวัติศาสตรอารกันในดานสังคมและวัฒนธรรมที่รวบรวม
หลักฐานไดคืองานของ Cortesao Armando เร่ือง “The Suma Oriental of Tome Pires and 
The book of Francisco Rodrigues” งานของ Donald F. Lash ชื่อหนังสือ “Asia in the Making 
of Europe” งานของ Sir. Arthur Phayre เร่ือง “History of Burma Including Burma Proper, 
Pegu, Taungu, Tenasserim and Arakan : From the Earliest Time to the End of the First 
War with British India”

หลักฐานดังกลาวเปนบันทึกของชาวตะวันตกที่เปนทั้งพอคานักเดินทางและ
มิชชันนารีเขามาเผยแผคริสตศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขาไดกลาวถึงสภาพสังคมอารกัน
ในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 อารกันเปนราชอาณาจักรที่มีอํานาจมีเมืองทาชื่อจิตตากอง เมืองหลวง
ชื่อมะโรอองหรือมะรอกอู เมืองหลวงนี้มิไดเปนแคเมืองที่มีปอมปราการใหญโตมโหฬารเทานั้น 
หากแตยังเปนเมืองที่มีความเปนสังคมนานาชาติ มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติและรับอิทธิ
พลภายนอกเขามา อาทิ ชาวตะวันตก  อินเดีย รัฐพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเมืองนี้
เปนเมืองศูนยกลางการคาขายและศูนยกลางวัฒนธรรมอีกดวย

2.5 งานเขียนหลักที่เปนบทความรวมอยูในวารสาร Journal of the Burma 
Research Society  สวนใหญเปนบันทึกของชาวตะวันตกในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 เชนกัน คือ 
งานของ Collis Maurice และ Friar Sebastiao Manrique สวนงานของ ดี.จี.อี. ฮอลล ที่พบใน
วารสารนี้กลาวถึงการติดตอคาขาวและทาสระหวางอารกันกับบริษัท V.O.C. ของดัตชและในชวง
คริสตศตวรรษที่ 16 เปนชวงที่อารกันเจริญรุงเรืองสูงสุดสามารถแผอิทธิพลไปถึงพุกาม อังวะ 
พะโค และบริเวณเมืองทาแถบอาวเบงกอล
  2.6 งานเขียนที่เปนบทความในวารสาร Journal of the Burma Research 
Society ยังกลาวถึงงานเขียนของนักประวัติศาสตรอารกันในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 18 คือ San 
Baw U และ San Shwe Bu ชื่อบทความ “The History of Arakan”, “The Arakan Mug 
battation”  ,“Dom Martin 1606-1643, the first Burman to visit Europe”, “Arakan’s place in 
the civilization of the Bay,a study of coinage and foreign relation”

2.7 งานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตรอารกันอีกชิ้นหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
ศึกษาประวัติศาสตรอารกัน คือ งานของพาเมลา กัตแมน (Pamela Gutman) ชื่อหนังสือ 
“Burma’s Lost Kingdom”  Pamela ศึกษาประวัติศาสตรอารกันโดยใชหลักฐานทางโบราณคดีใน
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การวิเคราะหประวัติศาสตรอารกัน หนังสือดังกลาวมีขอมูลที่หลากหลายและใกลเคียงกับความ
เปนจริงมากที่สุดเพราะใชขอมูลทางโบราณคดีประกอบกับมีนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดี
อารกันมารวมงานดวย ขอมูลสวนใหญกลาวถึงพัฒนาการของอารกันกอนคริสตศตวรรษที่ 16 
และขอมูลบางสวนในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 มีความสอดคลองกับบันทึกของชาวตะวันตก แต
อยางไรก็ดีขอมูลบางสวนและแนวคิดที่ไดจากงานเขียนชิ้นนี้ยังมีขอมูลบางสวนที่ขัดแยงระหวาง
ขอมูลที่ไดกับหลักฐานโบราณคดี

หลักฐานที่ใชคนควาในสารนิพนธฉบับนี้อาศัยหนังสือและบทความเทาที่แหลงขอมูล
จะอํานวย  ผู เ ขี ยนได ใช ร ะ เบี ยบวิ ธี การศึกษาทางประวัติ ศาสตร และนําเสนอตาม
แนวทางประวัติศาสตรเชิงวิเคราะหโดยอาศัยเอกสารหลักฐานรวมสมัยของไทยและตางประเทศ
รวมทั้งวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย ตลอดจนบทความตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  ใน
การศึกษาประวัติศาสตรอารกันสวนใหญผูเขียนใชขอมูลจากบันทึกของชาวตะวันตกที่เดินทาง
เขามายังอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 เนื่องจากบันทึกของชาวตะวันตกมีแหลงขอมูลมาก
มายหลายประเภทสามารถใหรายละเอียดของขอมูลที่ขาดหายไปจากพงศาวดารหรือหลักฐานของ
คนพื้นเมืองได

เปนที่ทราบกันดีวา ในการศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักฐานที่เปน
บันทึกของชาวตะวันตกไดถูกนํามาใชอยางกวางขวาง ซึ่งสวนใหญมักเปนการอางอิงแบบตอๆ กัน
มาจากงานเขียนของนักวิชาการชาวตะวันตกอีกทีหนึ่งโดยภาพรวมแลว หลักฐานที่เปนบันทึกของ
ชาวตะวันตกในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.1785  ชาวตะวันตกที่เดินทางเขามาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและจดบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวของกับดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตใน
ดานตางๆ ไว ทําใหงานเขียนของชาวตะวันตกมีขอมูลทางดานการคา ดานภูมิศาสตรและการ
สํารวจหาเมืองทาทางทะเล ขอมูลที่ไดจากงานเขียนของชาวตะวันตกจึงเปนผลมาจากการสังเกต
การณโดยตรงทําใหขอมูลที่ไดคอนขางนาเชื่อถือมากกวาหลักฐานรวมสมัยอ่ืนๆ

แตอยางไรก็ดี ชาวตะวันตกที่เขามาในอารกันตางมีจุดมุงหมายในการจดบันทึกแตก
ตางกัน ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของแตละชาติวา ตองการขอมูลของอารกันเพื่อประโยชนอะไร กลาว
คือ การจดบันทึกของพอคาโปรตุเกสเปนรายงานเกี่ยวของกับกิจกรรมการคาและวิธีการดําเนินการ
คากับอารกันและกลาวถึงบริเวณพมาตอนลางเปนสวนใหญเพราะเปนที่ตั้งของเมืองทาตางๆ ที่มี
บทบาททางดานการคาอารกันเปนรัฐหนึ่งที่ถูกกลาวถึงในบันทึกของชาวตะวันตกเหลานี้ แตกตาง
กับงานเขียนของ สาธุคุณเซบาสติเอา มันริเก (Friar Sebastiao Manrique) มิชชันนารีชาวโปรตุ
เกส และนักเดินทางคนอื่นๆ ที่พยายามจดบันทึกและพยายามอธิบายถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ดาน
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สังคมและศิลปวัฒนธรรมของชาวอารกันมากกวาเรื่องการคา
สวนหลักฐานขอมูลที่ไดจากพงศาวดารอารกันและของชาวพื้นเมืองอารกันนั้นมีขอมูล

บางสวนที่ผูเขียนเองไมไดศึกษาโดยตรงแตก็ไดพยายามระมัดระวังอางถึงเฉพาะที่สําคัญใหนอยที่
สุดเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  ซึ่งงานเขียนของชาว
พื้นเมืองเหลานี้มิไดมีความสําคัญเพียงแคใชศึกษาประวัติศาสตรวัฒนธรรมอารกันเทานั้น แตงาน
เขียนเหลานี้ยังทําใหเราทราบถึงแนวคิดของชาวอารกันวาพวกเขามีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรของตนเองอีกดวย งานเขียนดังกลาวจึงมีความสําคัญในแงของการศึกษาประวัติ
ศาสตรอารกันในสายตาของชาวอารกันเอง

ผูเขียนมีความคิดเห็นวา หลักฐานขอมูลที่ไดจากพงศาวดารอารกันและของชาวพื้น
เมืองอารกันนั้นมีขอจํากัดอยูหลายประการ กลาวคือ ขอมูลที่ไดมีจํานวนนอยและขอมูลบางสวน
ยังไมสามารถสะทอนใหเห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตรอารกันในบริบทที่หลากหลายมากนัก 
ประกอบกับลักษณะการเขียนพงศาวดารแบบจารีตของรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความเปนเรื่อง
มุขปาฐะคอนขางมาก ทําใหขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือนอยกวาหลักฐานรวมสมัยอ่ืนๆ ความนา
เชื่อถือในงานเขียนชาวพื้นเมือง ทําใหตองนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบจากหลักฐานรวมสมัยอื่นๆ ซึ่ง
หลักฐานที่นํามาศึกษาสวนใหญเปนบันทึกของชาวตะวันตกในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16 เปนชวง
ที่มีชาวตะวันตก เดินทางเขามาติดตอคาขายกับรัฐพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งอารกันก็
เปนรัฐหนึ่งที่ติดตอคาขายกับชาติตะวันตกเหลานี้
                      ดังนั้นในการจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ผูเขียนจึงพยายามเลือกใชหลักฐานและ
ขอมูลในแตละประเภทอยางระมัดระวังที่สุด ส่ิงสําคัญก็คือการคํานึงถึงจุดออนและจุดแข็งของ
หลักฐานแตละประเภทที่นํามาใชและไมควรที่จะกะเกณฑหรือชี้ชัดวาหลักฐานประเภทใดมีความ
สําคัญมากกวากันเพราะหลักฐานแตละประเภทยอมมีคุณคาในตัวของมันเองและควรจะถูกใชเพื่อ
เปนประโยชนในการศึกษาคนควาเฉพาะเรื่องไป

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)
              1. ศึกษาถึงภูมิรัฐศาตรและที่ตั้งของอารกันเพื่อเปนการเปดโลกทัศนความรูใหอารกัน
เปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน

2. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของอารกัน
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางอารกันกับชาติตะวันตกและเพื่อนบานในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.1785 
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สมมติฐานการศึกษา (Hypothesis to be tested)
การคํานึงถึงความเปนรัฐอิสระของอารกันที่สามารถอยูไดดวยตนเองโดยอาศัยการคา

และการผลิตเปนปจจัยหลักในการดํารงอยูของรัฐ นับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ. 1785
หลังจากที่อารกันตกอยูภายใตการปกครองของพมา  เนื่องดวยสภาพภูมิรัฐศาสตรที่เปนรัฐกึ่งชาย
ฝงซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และดวย
ความที่อารกันเปนรัฐการคาซึ่งเปดรับอิทธิพลจากภายนอกเขามาสงผลใหอารกันเปนรัฐที่มีความ
เปนสังคมนานาชาติเหมือนกับมะละกา อยุธยา และรัฐกึ่งชายฝงอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
กําหนดขอบเขตของการศึกษาประวัติศาสตรอารกันนับต้ังแตตนคริสตศตวรรษที่ 16

ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีหลักฐานเอื้อตอการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตรอารกันในดานเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมไดชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากหลักฐานสวนใหญเปนเอกสารของชาว
ตะวันตกซึ่งเดินทางเขามายังอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่16 จนกระทั่งถึง ค.ศ. 1785

วิธีการศึกษา
ใชระเบียบวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตรและนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชิง

วิเคราะหโดยอาศัยเอกสารหลักฐานรวมสมัยของไทยและตางประเทศรวมทั้งวิทยานิพนธ 
สารนิพนธ   ผลงานวิจัย  ตลอดจนบทความตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ขั้นตอนการศึกษา
1. สืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหขอมูล แบงประเภทของงานเขียน
3. เรียบเรียงงาน
4. ปรับปรุงแกไขงานเขียน
5. สรุปผลการศึกษา
6. จัดพิมพรูปเลม

แหลงขอมูล
1. สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ และวิทยาเขต
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พระราชวังสนามจันทร
2. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ทาพระจันทร
3. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
4. สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. หองสมุดคณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6. หอสมุดสยามสมาคม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. เปนงานคนควาที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรอารกันในชวงคริสต

ศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ.1785
2. ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองราวของรัฐอารกันในมุมมองที่หลากหลาย อาทิเชน ดานการ

เมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
3. เปนการเปดโลกทัศนใหมในฐานะที่รัฐอารกันเปนสวนหนึ่งของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต   ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงวิชาการไทยและผูสนใจโดยทั่วไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                  บทที่ 2
                พัฒนาการทางประวัติศาสตรของอารกันกอนคริสตศตวรรษที่ 16

2.1 ปจจัยภูมิศาสตร
อารกัน (Arakan) หรือ ยะไข เปนชื่อของรัฐๆ หนึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันตกในประเทศพมา

ในปจจุบัน อารกันเคยเปนอาณาจักรที่รุงเรืองมากอนตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 4 และมีความ
เจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงคริสตศตวรรษที่ 14  โดยมีเมืองหลวง ชื่อ มะรอกอู หรือ มะโรออง  
อาณาจักรอารกันมีชายฝงยาวประมาณ 350 ไมล มีอาณาเขตติดตอกับรัฐฉาน (ไทใหญ) ในทิศ
เหนือ สวนทิศตะวันตกติดตอกับบังกลาเทศเลียบไปตามฝงตะวันออกของอาวเบงกอลขึ้นไปจรด
ภาคใตของเมืองจิตตากอง (Chittagong)1 ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองทาที่ใหญและสําคัญที่สุดในแควน
เบงกอลตะวันออก

อารกันอยูบริเวณตะวันตกเฉียงใตของพมามีเทือกเขาอารกันโยมา (Arakan Yoma) 
แบงเขตคั่นอยูระหวางอารกันกับพมาในทิศตะวันออกตั้งแตบริเวณตอนกลางที่ราบลุมแมน้ํา
อิระวดี เทือกเขาอารกันโยมาทําใหอารกันแยกออกจากพมาโดยสิ้นเชิงเพราะมีชองทางบกผานไป
มาถึงกันไดอยูเพียง 2 แหงเทานั้น คือ ชองเขาอัน (An) ซึ่งเชื่อมถึงเมืองมินปู (Minbu) ของพมาบน
ฝงตะวันตกของแมน้ําอิระวดี  และชองเขาตองอับ (Taungup) ซึ่งเชื่อมกับเมืองแปร (Prome)2

                                          
1เมืองจิตตากอง (Chittagong) ตามลักษณะภูมิศาสตรแลวถือวาเปนเมืองที่อยูนอกเขตแดนของ

อารกัน เมืองจิตตากองเปนหนึ่งในเมืองทาที่ใหญและมีความสําคัญที่สุดในบริเวณแควนเบงกอลจึงเเปนดินแดน
ที่ถูกอารกันและเบงกอลทําสงครามยื้อแยงกันเสมอ ตองเปลี่ยนเจาของอยูบอยๆ มาเปนเวลาหลายรอยป แต
หลังจากถูกอารกันยึดไปเมืองจิตตากองตกอยูภายใตการปกครองของอารกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1666 
ราชวงศโมกุลจึงยึดไดและตกไปเปนของอินเดียตลอดมา

2 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia (London : Oxford University Press, 1963), 366.
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ภาพที่ 1 แผนที่ทางภูมิศาสตรกายภาพของรัฐอารกัน
ที่มา : G.E. Harvey, History of Burma : From the Earliest Times to 10 March 1824, the
Beginning of the English Conquest, 2nd ed. (London : Frankcass and Company Ltd.
1967), 178.
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อารกันเปนรัฐชายฝงมีเสนทางทะเลและแมน้ําติดตอกับอาวเบงกอล อารกันมีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนรัฐชายฝงมีเมืองทาในการคาขายทั้งทางบกและทางทะเลกับประเทศเพื่อนบาน 
ทั้งแถบอาวเบงกอลและบริเวณภาคพื้นทวีปตลอดไปจนถึงชองแคบมะละกา ดวยเหตุนี้จึงทําให
อารกันมีลักษณะของความเปนรัฐการคาชายฝงที่อยูไดดวยตัวเอง โดยอาศัยการคาและการผลิต
เปนหลัก

ตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 1 เปนตนมา การคาขายติดตอระหวางจีนกับอินเดียยุโรปเคย
เกิดขึ้นบริเวณศูนยกลางของเอเชีย  เสนทางการคาหลักทางบก คือ เสนทางสายไหม ในขณะที่
อินเดียตองการทองคํา อาณาจักรโรมันตองการผลผลิตสินคาและของแปลกจากตะวันออกสงผล
ใหการคาทั้งจากอินเดียตะวันออกกลางและชาวอาหรับเร่ิมสํารวจแหลงผลิตที่เปนทางเลือกใหม 
สวนเสนทางการคาทางทะเลที่อินเดียใชทางหนึ่งก็คือเสนทางที่ผานรัฐอารกัน3 คือจากมหาสมุทร
อินเดีย เลียบชายฝงอาวเบงกอลผานเมืองทาของอารกันเรื่อยมาจนถึงเมืองทาเมาะตะมะ  
มะละแหมง ตะนาวศรี สงขลา ปาไซ เลียบลงมาถึงชองแคบมะละกา

การมองหาเสนทางการคาใหมๆ ของชาวอินเดียและอาหรับ คือจุดเริ่มตนที่ทําให 
อารกันกลายเปนเครือขายการคาแหงใหม อารกันจึงกลายเปนเมืองทาซึ่งเปนจุดรับสงสินคาที่
สําคัญ คือ ขาวและทาสซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญของอารกัน  ความสัมพันธและความใกลชิด
ระหวางอารกันกับอินเดียทําใหอารกันมีความเขมแข็งทางดานการคาและการทหารจนสามารถแผ
อิทธิพลการปกครองไปถึงพมาตอนลางในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ภายใตการปกครองของราชวงศ
มะรอกอู

อารกันติดตอและรับเอาอิทธิพลจากภายนอกเขามาอยางมากมายไมวาจะเปนการ 
ติดตอกับเบงกอล แลวรับเอาศาสนาพุทธแบบหินยานเขามา หรือแมแตการติดตอกับอินเดีย แลว
รับเอาศาสนาอิสลามเขามาก็เชนกัน  การติดตอกับภายนอกสะทอนใหเห็นในความคิด  ความเชื่อ 
คานิยม ศิลปะ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ฯลฯ ของชาวอารกัน   นอกจากการรับเอาอิทธิพล
ทางดานความคิด ความเชื่อ มาจากภายนอกแลว อารกันยังเปนรัฐชายฝงที่เปดรับผูคนที่หลั่งไหล
เขามาในกระแสการคาอีกดวย

ผูคนที่เขามาในอารกันมีทั้งชาวตางชาติจากตะวันตก และเพื่อนบานใกลเคียง เชน  
พะโค เบงกาลี ฯลฯ ส่ิงนี้ทําใหอารกันกลายเปนรัฐที่มีความเปนสังคมนานาชาติ มีความ 
หลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม ส่ิงที่สะทอนออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ก็คือ ภาษา ศาสนา 

                                          
3 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 7.
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ประเพณีและวัฒนธรรมของผูคนที่สืบเชื้อสายมาจากความหลากหลายเหลานี้  ดังจะเห็นไดจาก   
ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามและปฏิบัติตนตามคําสอนของพระอัลเลาะหอยางจริงจังในรัฐ
อารกัน

ดวยความที่เปนรัฐชายฝงติดทะเลอารกันจึงเปนรัฐที่มีลักษณะพิเศษตรงที่เปนโลกเปด
ทําใหอารกันมีการรับอิทธิพลจากภายนอกเขามา จากการที่อารกันมีสภาพภูมิศาสตรที่เอ้ืออํานวย
ตอการรับอิทธิพลจากภายนอก  อารกันมีพื้นที่ที่ติดกับอาวเบงกอลซึ่งเปนแหลงที่พุทธศาสนาเจริญ
รุงเรืองทําใหประชาชนสวนใหญของอารกันนับถือศาสนาพุทธแตในขณะเดียวกันชาวอารกันก็ได
รับอิทธิพลจากพวกมุสลิมในอินเดียดวยเพราะอารกันติดตอกับอินเดียมาหลายรอยป

การพบเหรียญพิมพที่เมืองไวสาลีซึ่งเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอารกันในชวงคริสต
ศตวรรษที่ 6 – 8 เปนหลักฐานโบราณคดีที่แสดงใหเห็นการติดตอคาขายและรับอิทธิพลของอินเดีย
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เหรียญดังกลาวเปนเหรียญพิมพดั้งเดิมของ
ชาวเมดิเตอรเรเนียน เหรียญพิมพดังกลาวรวมสมัยกับเหรียญที่ขุดพบบริเวณทางใตของประเทศ
ไทยและเวียตนาม สันนิษฐานวาเปนเหรียญทั่วไปที่ใชในเมืองที่เปนศูนยกลางทางการคา4 จึงสรุป
ไดวาอารกันมีบทบาทและมีการติดตอทางการคาในเสนทางการคาระหวางจีนกับอินเดียโดย
เฉพาะการคาเลียบชายฝงอาวเบงกอล

ชาวอารกันเรียกตนเองวา “ยะไข” (Rakhaing) และเรียกประเทศของตนวา“ยะไขปยี” 
(Rakhaingpyi)   เซอรอารเธอร แฟร5 กลาววาคําๆ นี้เพี้ยนมาจากภาษาบาลี “รกขโส” (rakkhaso) 
แปลวา ยักษ  (ภาษาสันสกฤตเรียกวา  “รากษส” rakshasa  ภาษาพมา เรียกวา “บิลู” bilu) หรือ
ผูที่เฝาวิมานของพระอินทรบนเขาพระสุเมรุ   เซอรเฮนร่ี ยูล6  เชื่อวา  “เมืองอารกีเร” (Argyre) หรือ
แผนดินเงินของปโตเลมี7 นั้นหมายถึงดินแดนบางสวนของพมาที่ติดกับอินเดียซึ่งก็คือยะไขหรือ
อารกัน (Arakan)  ดี.อี.จี. ฮอลล กลาวถึงงานของปโตเลมีในหนังสือประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ดังนี้

                                          
4Ibid., 7-8.
5G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the Beginning 

of the English Conguest, 2nd ed. (London : Frankcass and Company Ltd., 1967), 141.
6Proceedings of the Royal Geographical Society (November,1882)
7ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) นักภูมิศาสตรและนักดาราศาสตรชาวเมืองอเล็กซานเดรีย ผูเขียน

หนังสือ Geographia ในป ค.ศ.165 เกี่ยวกับดินแดนในสวนตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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                                               หนังสือภูมิศาสตรของปโตเลมีแสดงถึงฝงทะเล
                                       ซึ่งประมาณอยางหยาบๆวาตั้งอยูแถบยะไขและ
                                       พมาจนถึงอาวแหง“สะบารา”(อาจเปนเมาะตะมะ)
                                      เมืองอารกีรา (Argyre) ของปโตเลมีตรงกับที่ตั้ง
                                      ของยะไข8

อยางไรก็ตาม การตีความเกี่ยวกับที่ตั้งของอารกันก็ยังเปนปญหาที่ตองถกเถียงกันอยู
ในปจจุบัน9 เพราะแควนอารกันไมมีแรเงิน  ตอมานักภูมิศาสตรผูหนึ่ง พระสารสาสนพลขันธ หรือ 
รอยเอก จี.อี.เยรินี (G.E. Gerini)  เปนผูคนควาและวิจัยงานของปโตเลมีในสวนที่เกี่ยวของกับเอ
เชียตะวันออกเฉียงใต   G.E. Gerini ไดเขียนหนังสือช่ือ Researches on Ptolemy’s Geography 
of Eastern Asia (Further India and Indo-Malay Archipelago ข้ึนใน ค.ศ. 1909 หนังสือเลมนี้
ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับช่ือทางภูมิศาสตรที่ปรากฏในแผนที่ของปโตเลมีชาวกรีกในสมัยศตวรรษ
ที่ 2 กอนคริสตกาล เยรินีใชวิธีการคํานวณทางภูมิศาสตรในการเทียบเคียงพิกัดของเสนรุงและเสน
แวงแลวนําไปเปรียบเทียบกับหนังสือภูมิศาสตรของปโตเลมี พบวาชื่อเมืองตางๆ รวมไปถึงแมน้ํา
สายสําคัญที่ปรากฏอยูในงานเขียนของปโตเลมีตรงกับดินแดนในบางสวนของอารกัน

งานคนควาของรอยเอกเยรินี G.R.Gerini ไดวิเคราะหคําวา Argyra (Argyre) ซึ่ง
หมายถึงแผนดินเงินวาคือ อารกัน จากการตีความของเขาคําวา Argyre มีความสอดคลองกับ
ลักษณะภูมิประเทศของอารกัน กลาวคือ จากหลักฐานที่พบวาเคยมีเหมืองแรเงินอยูในบริเวณ
หุบเขาชินวิน (Chindwin valley) ซึ่งอยูไมไกลนักจากแควนอารกัน10 และชื่อตลาด Barakura ที่
ปโตเลมีกลาวถึง พบวาสถานที่ดังกลาวตรงกับที่ตั้งของเมืองโบราณธัญญวตี Dhannavati  ซึ่งเคย
เปนเมืองหลวงของแควนอารกันตั้งแตชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 2 จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 8  
(ราวป ค.ศ. 146-788) นอกจากนี้เขายังไดวิเคราะหวาแมน้ํา Tokosanna River นั้นหมายถึงแมน้ํา
อารกันซึ่งคํานี้มีรากศัพทมาจากภาษาเบงกอล

                                          
8 ดี.จี.อี. ฮอลล, ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 2 เลม แปลโดย วรุณยุพา  สนิทวงศ ณ 

อยุธยา และคณะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2522), 1 - 18.
9 G.E. Gerini, Researches on Ptolemy’s Geography of Eastern Asia (India : Oriental 

Reprint 1909), 37-40.
10Ibid., 39.
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นอกจากนี้ จากบันทึกของพอคาชาวเวนิส ชื่อ นิโคโล เด คอนติ (Nicolo de Conti) 
ผูซึ่งเปนชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางเขามาในประเทศพมา เมื่อประมาณป ค.ศ.1435 เขาไดเดินทาง
ข้ึนไปทางทิศเหนือของอาวเบงกอลและเขาสูปากแมน้ําคงคา และแวะพักตามเมืองตางๆ ที่ตั้งอยู
ริมฝงแมน้ํากอนที่จะมุงสูปากแมน้ําราชา (Racha) และอางถึงที่ตั้งของอารกันวา
                                        …เขาลองเรือข้ึนไปตามปากแมน้ําราชา (The river Racha)11

                                        ใชเวลาเดินทาง 6 วัน กอนที่จะมาถึงเมืองที่ใหญมาก ๆ ซึ่ง
                                        มีชื่อเดียวกับแมน้ําและตั้งอยูบนฝงของแมน้ํานี้ดวย เมื่ออยู
                                        เมืองนี้พอสมควรแลว  เขาเดินทางผานเทือกเขาที่รกราง
                                       วางเปลาไมมีผูคนอาศัยอยูเลยตอจากนั้นก็เดินทางผานทุงราบ
                                       กวางอีกในที่สุดเขาก็มาถึงแมน้ําสายใหญกวาแมน้ําคงคาและ
                                       ไดแลนเรือข้ึนไปตามลําแมน้ํานี้เปนเวลา1เดือนจึงไปถึงนคร
                                      แหงหนึ่งที่งดงามมาก นครนี้มีชื่อวา   นครอังวะ (Ava)

จากบันทึกดังกลาวสันนิษฐานไดวาปากแมน้ําราชาที่ นิโคโล ดิ คอนติ กลาวถึงคือ 
ปากแมน้ําอารกัน  เมืองใหญซึ่งมีชื่อเดียวกับแมน้ํานาจะหมายถึง อาณาจักรอารกัน เทือกเขา 
ดังกลาวนาจะเปนเทือกเขาอารกันโยมา (Arakan Yoma) เทือกเขาที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ
อารกันเปนเทือกเขาที่กั้นพรมแดนระหวางอารกันกับพมา

  2.2 ชนชาติอารกัน
ชนกลุมด้ังเดิมของอารกันมีประมาณ 30,000 คน นักมานุษยวิทยาเชื่อวาคนสวนใหญ

ในอารกันเปนชาวพมากับอินเดีย และมีลักษณะของชาวพมาผสมอินเดีย จากตํานานของอารกัน
เลาวา พลเมืองกลุมแรกที่อาศัยอยูในภูมิภาคนี้เปนพวกผิวดํา รูจักกันในนามของ Bilu คําวาบิลู 
หมายถึง ยักษหรือคนปาเถื่อนในพมา และชื่อของอารกันไดมาจากภาษาบาลี รักขปุระ 
(Rakkhapura) หมายถึง ดินแดนของปศาจ

ชาวอารกันปจจุบันนี้คือ ชาวพมาแตมีเชื้อสายอินเดียปะปนอยูดวยเพราะอารกันติดตอ
กับอาวเบงกอลมาเปนเวลานาน  อารกันจัดอยูในกลุมชนธิเบต-พมา หนึ่งในส่ีของพลเมืองอารกัน
เปนมุสลิมที่รูจักกันในนามของ โรอิงกะยะ (Rohingyas) ที่มีตนตระกูลมาจากชาวเบงกาลีและ

                                          
11 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the 

Beginning of the English Conguest, 98-99.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

ชนกลุมนอยอื่นๆ เชน Thet, Khami, Daignet and Maramagyi  ผูซึ่งอาศัยอยูบริเวณเทือกเขาอาร
กันโยมา สวนในดานวัฒนธรรมและการแตงกายของชาวอารกันมีความคลายคลึงกับชาวพมามาก

ในสารานุกรมอเมริกานาเลม 5 ป ค.ศ.1968 หนา 2 กลาวถึงชนชาติอารกันหรือพวก
ยะไขวา
                              อารกันอยูบนฝงอาวเบงกอลดานพมา ชนพวกนี้มีประวัติศาสตร

แยกไปจากพมา แมจะมีความสัมพันธกับพมาแตชาวอารกันก็พูด
คนละภาษากับพมา ทั้งชาวอารกันยังมีรูปรางสูงใหญกวาพมา

ภาพที่ 2 ภาพผูหญิงสาวชาวอารกันในแถบลุมแมน้ํากุลาดัน
ที่มา : Richard K. Diran, The Vanishing Tribes of Burma (London : Weidenfeld, 1997), 
165.
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ภาพที่ 3 ภาพผูหญิงอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 19
ที่มา : Richard K. Diran, The Vanishing Tribes of Burma (London : Weidenfeld, 1997), 
161.
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ภาพที่ 4 ภาพเครื่องแตงกายผูหญิงชาวอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 19
ที่มา : Richard K. Diran, The Vanishing Tribes of Burma (London : Weidenfeld, 1997), 
162.
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ภาษาที่ใช คือ ภาษาพมา ในตระกูล ภาษาธิเบต-พมา ซึ่งเปนภาษาถิ่นดั้งเดิมของ
ชาวพมา อารกันมีภาษาเขียนเหมือนกับภาษาพมาแตภาษาพูดคอนขางจะแตกตางและออกเสียง
สําเนียงอยางพมาโบราณ ที่สังเกตไดชัดเปนพิเศษ คือ การที่ชาวอารกันยังออกเสียงตัว “ร” ไวได 
แตพมานั้นออกเสียงเพี้ยนไปเปนตัว “ย” นักวิชาการหลายทานเชื่อวาภาษาอารกันเปนภาษา
อันดับตนๆของพมา ชาวเบงกอล เรียกพวกอารกัน  หรือ พวกยะไขวา “มัฆ” (Magh)     นักเขียน
ชาวยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 17 กลาววา  “มักก” (Mugg) คําๆ นี้ ยังคงใชเรียกชนพวกหนึ่งในเมือง
จิตตากองปจจุบันซึ่งนับถือพุทธศาสนา พูดภาษาเบงกาลี แตไมใชชนเผามองโกล มีผูเขียนเรื่อง
ราวเกี่ยวกับนิรุกติศาสตรของภาษายะไขแปลกๆ ไวมาก12 แตก็เปนปญหาที่ยังพิสูจนไมไดและยัง
ไมมีการศึกษาอยางจริงจัง

พัฒนาการของอารกันกอนคริสตศตวรรษที่ 16
ดังที่ไดกลาวมาแลววาอารกันมีพื้นที่ติดกับอาวเบงกอลตะวันออกซึ่งเปนแหลงที่

พุทธศาสนาเจริญรุงเรือง  ศาสนาพุทธจึงไดเผยแผมาถึงอารกันกอนพมา หลักฐานจารึกเสาหินใน
ชวงตนคริสตศตวรรษที่ 613 พบวามีการเผยแผพุทธศาสนาครั้งแรกที่เมืองธัญญวตี (Dhanyawadi) 
ในจารึกกลาวถึงพระพุทธรูปมหามุนี หรือ มหามุนี (Mahamuni image) เปนพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยซึ่งเปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวอารกัน

                                          
12 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 367.
13 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 5.
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ภาพที่ 5 ภาพพระมหามัยมุนี ณ วัดอารกัน เมืองมัณฑเล
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 31.

ในตํานานและพงศาวดารอารกันกลาวถึงประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปมหามุนี
วาหลังจากรัชกาลของพระเจาเม็งรายกยอสตีแหงอาณาจักรธัญญวตีส้ินพระชนมลง อาณาจักร
ธัญญวตีเกิดการแยงชิงอํานาจขึ้นในหมูขุนนาง แตตอมาไดมีกษัตริยพระนามวา จันทรสุริยะ ข้ึน
ครองราชยในป 146-198 กอนคริสตกาล พระองคทรงรับเอาพุทธศาสนามาจากอินเดียและทรง
นับถือศาสนาพุทธเปนศาสนาหลักของอาณาจักร

ในตํานานกลาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจาในอาณาจักรธัญญวตีทําใหพระเจา
จันทรสุริยะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ ซึ่งกอนหนาที่พระเจาจันทรสุริยะจะเปลี่ยนศาสนาใน
ตํานานกลาววาพระพุทธเจาไดเสด็จมายังเมืองแปรกอน พระองคทรงตองการสรางตัวแทนของ
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พระพุทธองคเพื่อใหพุทธศาสนาอยูในความทรงจําของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระเจาจันทร
สุริยะจึงทรงหลอพระพุทธรูปข้ึน นั่นคือ พระมหามุน1ี4

พระพุทธรูปมหามุนีสันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยตอนตนคริสตศตวรรษที่ 1 โดย 
พระเจาจันทรวงศ (Chandra) สรางขึ้นแบบเดียวกันกับที่เมืองโกสัมพี (Kosambi)15 ซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย พระพุทธรูปมหามุนีเปนสัญลักษณความเปนเอกราชของอารกัน 
ตอมาถูกพมายึดและถูกขนยายไปยังเมืองมัณฑะเล (Mandalay) ในป ค.ศ. 1785  และปจจุบันยัง
คงประดิษฐานอยูในเจดียที่วัดอารกัน ณ เมืองมัณฑะเล

ถึงแมวาพลเมืองและภาษาถิ่นของอารกันจะมีความคลายคลึงกับพมาแตอารกันก็ยัง
คงเปนรัฐอิสระสามารถรักษาเอกราชและเก็บรวบรวมพงศาวดารของตนเองไวไดจํานวนหนึ่ง 
เอกสารโบราณอารกัน กลาวถึงจํานวนพระมหากษัตริยอารกันกวา 1,000 พระองค ผูซึ่งมีอํานาจ
ปกครองอาณาจักรอารกันตลอดระยะเวลา 2,000 ป  จารึกโบราณหลายแหงกลาวถึง กษัตริยใน
ราชวงศจันทรวงศ (Chandra)  ปกครองเมืองธัญญวตี เมืองหลวงแหงแรกของอารกัน  เมื่อราวๆ 
กลางคริสตศตวรรษที่ 6 ถึง 8 มีราชธานีอีกแหงหนึ่ง ชื่อวา   “ไวสาลี” (Vaisali) หรือ เวสาลี เปน
ภาษาอินเดีย ราชวงศจันทรวงศมีกษัตริยที่ครองราชยอยูที่เมืองไวสาลี  ในระยะเวลา 230 ป  ถึง 
13 พระองค พงศาวดารของอารกันกลาวไววา ราชอาณาจักรไวสาลี  มีอายุกอนคริสตกาล และมี
รายนามกษัตริยตั้งตนตั้งแตปนั้นเปนตนมา16

                                          
14 H.R. Spearman, Gazetteer of Burma : volume 1 (n.p. : Giant Publishing House, 1987) 

240-242.
15 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 29.
16 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the 

Beginning of the English Conguest, 369-372.
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ภาพที่ 6 แผนที่อาณาจักรธัญญวตี
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 28.
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เมืองธัญญวตี (Dhanyawadi) อยูในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 4 ถึงตนคริสตศตวรรษ
ที่ 6 นาม ธัญญวตี แปลวา ซึ่งมีขาว17 เปนสังคมเมืองที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดียมีการนํา
ระบบชลประทานของอินเดียมาใชในการเพาะปลูก   พบหลักฐานโบราณคดีแสดงการอพยพของ
ชาวอินเดียตะวันออกในเมืองนี้ เมืองธัญญวตีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับรัฐพื้นเมืองอื่นๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หลักฐานทางโบราณคดีซึ่งพบในเมืองธัญญวตีเปนศิลปะรวมสมัยเดียวกันกับ
อาณาจักรศรีเกษตร  พะโค  ทวารวตี  ออกแอว  เขมรสมัยกอนเมืองพระนคร (The Pre-
Angkorian)18 จึงสันนิษฐานไดวาธัญญวตีเปนเมืองรวมสมัยเดียวกันและอาจจะเคยติดตอมีความ
สัมพันธดานการคา และศาสนากับอาณาจักรดังกลาว

ภาพที่ 7 ภาพจารึกสิตธอง
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 41.

                                          
17 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 7.
18 Ibid., 29.
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จารึกสมัยพระเจาอนันทจันทร (Anandacandra) กลาวถึงพระมหากษัตริยพระนามวา 
ตวนจันทร (Dvan Candra) ซึ่งปกครองเมืองธัญญวตีและมีรายนามพระมหากษัตริยจํานวน 101 
พระองคที่สรางราชธานีแหงนี้ข้ึน เมืองธัญญวตีมีกําแพงและคูกําแพงลอมรอบตัวกําแพงกอดวย
อิฐ ภายในเมืองมีคูน้ําที่กวางถูกถมทับดวยโคลนและปลูกขาวตลอดจนพืชตางๆ ตลอดแนว 
ภายในสุดเปนที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 0.26 ตารางกิโลเมตร นอกกําแพงเมืองมี
ทุงหญาปดลอมอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเปนแนวปองกันการจูโจมจากศัตรูซึ่งมีทั้งเพื่อนบานใกลเคียงและ
ชนเผาอื่นๆ ทิศตะวันตกของเมืองธัญญวตีมีทิวเขาและแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ํากาลาดาน
(Kaladan) และแมน้ําเลมโร (Le-mro) เมืองธัญญวตีสามารถเดินทางออกสูทะเลไดโดยใชเรือ
ลําเล็กผานทางแมน้ํา Kaladan และแมน้ํา Tharechaung
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ภาพที่ 8 ภาพจารึกสมัยพระเจาอนันทจันทร
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 3.
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ภาพที่ 9 แผนที่อาณาจักรไวสาลี
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 40.
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เมืองไวสาลี Vaisali เปนเมืองหลวงที่ข้ึนมาแทนที่เมืองธัญญวตีในอาณาจักรอารกันมี
อายุราวๆกลางคริสตศตวรรษที่ 6 ถึง 8 เมืองไวสาลีอยูหางจากตอนใตของเมืองธัญญวตีประมาณ 
9 กิโลเมตร ที่ตั้งของเมืองไวสาลีทางทิศตะวันตกถูกขนาบขางดวยแมน้ําธัญชอง (Rann-chaung)
ซึ่งเปนแมน้ําที่แยกมาจากเทือกเขา Kaladan สวนทิศตะวันออกติดกับแมน้ํา Kaladan และแมน้ํา
Le-mro19 เมืองไวสาลีมีกําแพงเมืองลอมรอบเปนรูปวงรีเชนเดียวกันกับเมืองธัญญวตี มีคูเมืองเก็บ
กักน้ําในชวงฤดูฝน มีเสนทางบกติดตอกับอินเดียทําใหเมืองไวสาลีติดตอการคากับอาวเบงกอล
และมีอิทธิพลแผขยายไปยังตะวันออกเฉียงใตของอาวเบงกอล

ภาพที่ 10 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของเมืองไวสาลี
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 10.

                                          
19 Ibid., 10.
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ในการขุดคนทางโบราณคดีพบแผนจารึกรูปวัว สันนิษฐานไดวากษัตริยแหงจันทรวงศ  
ซึ่งปกครองเมืองไวสาลีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ  และมีความเชื่อวาจันทรวงศสืบ
เชื้อสายมาจากพระศิวะ การติดตอกับอินเดียทําใหเมืองไวสาลีติดตอการคากับอาวเบงกอลดวย
และตอมาสามารถแผขยายอิทธิพลไปยังตะวันออกเฉียงใตของอาวเบงกอล

ภาพที่ 11 ภาพแผนจารึกรูปวัว
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 11.
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เหรียญเงินที่ใชในอารกันนี้เปนเหรียญเงินที่ถูกผลิตขึ้นในราวๆ คริสตศตวรรษที่ 4 ซึ่ง
เปนเหรียญที่ผลิตเลียนแบบมาจากอินเดียฝายเหนือ เปนเหรียญที่ใชในพิธีกรรมและการคา ซึ่งอาจ
กลาวไดวาเปนเหรียญเงินที่มีความเกาแกกวาสมัยทวารวดี และอาจเปนเหรียญเงินที่เกาแกที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เปนได นอกจากนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ปรากฏวาเมืองไว
สาลีไมไดติดตอกับชนชาติพยูหรือพมาตอนลางเทานั้นแตยังติดตอกับอาณาจักรเขมรกอนพระนคร
อีกดวย (The Pre-Angkorian) 20

ภาพที่ 12 เหรียญเงินที่มาจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนและพบในอารกัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 7.

                                          
20 Ibid., 11.
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ในป ค.ศ.1630 บาทหลวงมันริเก (Manrique) ไดกลาวถึงการพบเศียรของพระพุทธรูป
ที่เมืองปุณยจุน (Punnyakyun) ตั้งอยูบริเวณฝงซายของแมน้ํา Kaladan ซึ่งเปนเสนทางที่อารกัน
ใชติดตอกับเบงกอล นอกจากนี้เมือง Punnyakyun ยังเปนจุดยุทธศาสตรที่อารกันใชควบคุม
เสนทางน้ําที่จะเขามายังเมืองมะรอกอู และเปนที่ตั้งฐานทัพเรือของอารกันอีกดวย การพบเศียร
พระพุทธรูป และเจดีย Urittaung บริเวณเมือง Punnyakyun แสดงถึงการตั้งรกรากของชาวอารกัน
ในบริเวณนี้ ประกอบกับการขุดคนทางโบราณคดีพบทะเลสาบขนาดใหญ 2 แหง และทะเลสาบ
ขนาดเล็กจํานวนมาก พื้นที่ดังกลาวมีซากโบราณวัตถุเปนสิ่งของเครื่องใชซึ่งทําดวยดินเผา 
หลักฐานโบราณคดีดังกลาวแสดงวาบริเวณเมือง Punnyakyun มีการตั้งรกรากถิ่นฐานของมนุษย
มากอนที่จะสรางเมืองมะรอกอู21

ภาพที่ 13 ภาพทับหลังหินทรายแดง : ศิลปะรวมสมัยทวารวตี ออกแอว เขมรสมัยกอนเมือง
พระนคร
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 47.

                                          
21 Ibid., 44.
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ภาพที่ 14 ภาพแกะสลักเสาหิน : ศิลปะรวมสมัยทวารวตี ออกแอว และเขมรสมัยกอนเมือง 
พระนคร
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 47.
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ภาพที่ 15 ภาพแกะสลักเสาหินรูปนางอัปสร : ศิลปะรวมสมัยทวารวตี ออกแอว และเขมรสมัยกอน
เมืองพระนคร
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 47.
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ภาพที่ 16 แผนที่อาณาจักรโบราณของอารกัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 6.
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สันนิษฐานวาชวงคริสตศตวรรษที่ 10 ชนชาติพมายังคงไมไดเขามาอยูในอารกัน 
เพราะมีหลักฐานจารึกที่กลาวถึงกษัตริยที่ปกครองอารกันในราชวงศกอนๆ นั้นเปนชาวอินเดีย 
เขามาปกครองอารกัน  โดยสังเกตจากชื่อของกษัตริยและชื่อเมืองที่เปนภาษาอาหรับ22 ชื่อ ไวสาลี 
เปนชื่อเมืองๆหนึ่งในอินเดียที่นับถือพุทธศาสนาประกอบกับประชาชนชาวอารกันสวนใหญก็มี
ลักษณะที่คลายคลึงกับชนเผาที่อยูในอาวเบงกอล บรรดาราชธานีที่มีชื่อปรากฏอยูในประวัติ
ศาสตรอารกันนั้นก็ลวนแตอยูทางเหนือใกลๆ กับมณฑลอัคยับในปจจุบันนี้   ซึ่งดินแดนแถบนี้เปน
บริเวณที่ถูกพวกชาวเขาเผาตางๆ  เชน ไทใหญ พมา และเบงกาลี รุกรานอยูเสมอ

แตอยางไรก็ดี ชาวอารกันเปนชาติที่รักอิสรภาพมีความเปนเอกราชอยางแรงกลา การ
รุกรานจากเพื่อนบานจึงมีเพียงอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น สวนในเรื่องของการรบนั้น อารกันก็เปน
ฝายรุกรานผูอ่ืนบอยเทาๆ กับที่ตนถูกรุกรานเหมือนกันซึ่งกิจกรรมที่สําคัญที่อารกันทําอยูเสมอ  
ก็คือ การไปรุกรานอาวเบงกอลทางทะเล จนสงผลทําใหอารกันมีความชํานิชํานาญในการรบทาง
ทะเลและแมน้ํามากยิ่งขึ้น และชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 16 อารกันก็ข้ึนมามีอํานาจยิ่งใหญเหนือ
เมืองทาใดๆ ในแถบอาวเบงกอล23 ซึ่งจากการขึ้นมามีอํานาจของอารกันนี้ก็ทําใหประชาชนในเมือง
ทาแถบปากแมน้ําคงคาเกรงกลัวกองทัพของอารกันมาก

อารกันทางเหนือเคยถูกพระเจาอโนรธา24 กษัตริยแหงอาณาจักรพุกามคุกคาม  แตไม
ไดถูกผนวกไวในอาณาจักรของพระองค ยังปลอยใหเปนรัฐอิสระมีกษัตริยของตนเองปกครองและ
สืบสันตติวงศกันตอมา คร้ันอาณาจักรพุกามลมสลายลงเมื่อป ค.ศ. 1287 อารกันก็เปนเอกราชใน
รัชกาลของพระเจามินถี (Minhti)  พงศาวดารของอารกันกลาววา25 รัชกาลของพระเจาของมินถีนี้
ครองราชยยืนยาวถึง 95 ป (ค.ศ.1279-1374) ในรัชกาลของพระองคก็มีเหตุการณทางการเมืองที่
สําคัญ คือ อารกันไดรับชัยชนะอยางใหญหลวงเมื่อพวกเบงกาลีมารุกราน

พอสิ้นรัชกาลนี้แลว ในป ค.ศ. 1404  พมากลับมามีอํานาจเหนืออารกันอีกครั้ง  
พระเจานรเมขลา (Narameikhla) หรือ พระเจาเมง สอ มุน (Meng Soa Mun) กษัตริยองคตอมา

                                          
22 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 368.
23 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the 

Beginning of the English Conguest, 140.
24 ขึ้นครองราชยในป ค.ศ.1044-1077
25 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the 

Beginning of the English Conguest, 138.
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ของอารกันหนีไปเบงกอล  พระเจาอาเหม็ด ชาห (Ahmed Shah) ผูครองอาณาจักรกอล (Gaur) 
ไดชวยเหลือพระเจานรเมขลาไวโดยใหการตอนรับและใหล้ีภัยอยูในอาณาจักรกอล สวนพระเจา 
นรเมขลาก็ไดชวยพระเจาอาเหม็ด ชาหขับไลศัตรูซึ่งมารุกรานเมืองกอลได

ในป ค.ศ. 1426 พระเจาอาเหม็ด ชาร  ส้ินพระชนมลง พระเจานาซีร ชาร (Nazir 
Shah)  กษัตริยองคใหมก็ไดชวยพระเจานรเมขลา  โดยการจัดกองทัพใหพระเจานรเมขลามากู 
เอกราชคืนจากพมา  พระเจานาซีร ชาร ทรงมอบหมายใหแมทัพ  ซี่งพงศาวดารของอารกันบันทึก
วา26 ชื่อ วาลี ชาร (Wali Shah) ใหเปนผูบังคับกองทัพนั้นแตแมทัพผูนี้กลับทรยศตอพระเจา 
นรเมขลา โดยจับพระองคขังไว แตพระเจานรเมขลาก็หนีออกมาได ในป ค.ศ. 1430 พระเจา 
นรเมขลาไดราชสมบัติคืน โดยไดรับความชวยเหลือ จากกองทัพพระเจานาซีร ชาร ซึ่งสงมาชวย
เปนครั้งที่สอง

หลังจากที่พระเจานรเมขลาขึ้นครองราชย พระองคทรงสรางราชธานีข้ึนใหม ในป ค.ศ. 
1433  มีชื่อเปนภาษาอารกันวา “มะรอกอู” (Mrauk-u) หรือ มะโรออง  แตคนทั่วไปนิยมเรียกตาม
ภาษาพมาวา “มะโรออง” (Mrohaung)  จากการที่มีความสัมพันธและไดรับความชวยเหลือดวยดี
จากอาณาจักรกอล ทําใหพระเจานรเมขลา ถือวาอาณาจักรของพระองคเปรียบเสมือนเปนเมือง
ข้ึนของอาณาจักรกอล พระองคกับรัชทายาท จึงใชสรอยพระนามตามแบบมุสลิมตอทายพระนาม
ของพระองค เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงวา   เปนเจาประเทศราชของอาณาจักรกอล  ทั้งๆ ที่ 
พระองคทรงนับถือศาสนาพุทธ  พระองคไดสรางเหรียญมี “กาลิมะ” (Kalima)  ซึ่งเปนเครื่องหมาย
แสดงวาทรงนับถือศาสนาอิสลามอีกดวย27

ในป ค.ศ.1434  พระอนุชาของพระเจานรเมขลา พระเจามินขะรี (Min Khari) หรือ 
พระเจาอาลีขาน (Ali Khan) พระองคไดสืบราชสมบัติตอมา พระองคทรงประกาศเอกราชไมยอม
ข้ึนกับอาณาจักรกอล พระเจาปสอผะยู (Basawpyu) พระราชโอรสของพระเจาอาลีขาน ซึ่ง 
ครองราชยในป ค.ศ. 1459 ไดฉวยโอกาสขณะที่พระเจาบารเบก ชาร (Barbek Shah) แหง 
อาณาจักรกอลออนแอ เขายึดเมืองจิตตากอง (Chittagong) ซึ่งเปนเมืองทาที่อยูในอาวเบงกอล
และมีความสําคัญมากในอาณาจักรกอล  แตอยางไรก็ดีพระเจาปสอผะยูและรัชทายาท  ซึ่งสืบ 
ราชสมบัติก็ยังคงใชพระนามแบบมุสลิมอยู แตคราวนี้ไมใชเปนเครื่องหมายของการเปนเมืองขึ้นแต
กลับเปนเครื่องแสดงวามีอํานาจเหนือกวาพวกมุสลิมในเมืองจิตตากองในอาณาจักรกอล

                                          
26 Ibid., 139.
27 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 368.
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เมืองจิตตากอง (Chittagong) ตามลักษณะภูมิศาสตรแลวถือวาเปนเมืองที่อยูนอก
เขตแดนของอารกัน เมืองจิตตากองเปนดินแดนที่ถูกอารกันและเบงกอลทําสงครามยื้อแยงกัน
เสมอ ตองเปลี่ยนเจาของอยูบอยๆ มาเปนเวลาหลายรอยป  แตหลังจากถูกอารกันยึดไปเมืองจิต
ตากองตกอยูภายใตการปกครองของอารกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1666 ราชวงศโมกุลจึงยึด
ไดและตกไปเปนของอินเดียตลอดมา28

เมื่อพระเจาปสอผะยู ถูกลอบปลงพระชนม ในป ค.ศ. 1482 อาณาจักรอารกันก็ตกอยู
ในสภาพที่ไรความสงบเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 50 ป พระราชวงศก็เสื่อมอํานาจมีกษัตริยข้ึนครอง
ราชยไมนอยกวา 8 พระองค สวนมากถูกลอบปลงพระชนม  จนกระทั่งในป ค.ศ.1531  กษัตริย
หนุมผูมีความสามารถ  พระเจามินปน (Minbin) ไดข้ึนครองราชยและนําอารกันเขาสูยุคใหม ดวย
การเปดประเทศใหชาวยุโรปเขามาในนานน้ําของอารกันเปนครั้งแรก จากหลักฐานของชาวตะวัน
ตกที่นํามาศึกษาพบวา ในสมัยพระเจามินปนอารกันมีความเจริญรุงเรืองสุงสุดทั้งดานการปกครอง 
การคา และดานวัฒนธรรม  ดังจะไดกลาวถึงในบทตอไปถึงพัฒนาการอารกันหลังคริสตศตวรรษที่ 
16 จนถึง ค.ศ.1824  หลังจากเสียเมือง มะโรอองใหแกพมา

ประวัติศาสตรอารกันในตํานานและพงศาวดารอารกัน
ตนวงศของอารกันอพยพมาจากเมืองตะโกงซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศไทใหญ 

หลังจากที่ไดมีผูตั้งอาณาจักรตะโกงแลวพระโอรสองคแรกของพระเจาอภิราชาผูสรางอาณาจักร
ตะโกงพระเจากันราซาคยี (Kanrazagyee)29 ไดสละราชสมบัติใหแกพระอนุชา และพระองคได
เสด็จลงมาตั้งถิ่นฐานทางใตซึ่งเปนบริเวณเนินเขา คยุก ปน (Kyouk-pan) ซึ่งเปนเทือกเขาที่ตั้งอยู
บริเวณทางตอนเหนือของอารณาจักรอารกันในปจจุบัน

ในพงศาวดารอารกันกลาวถึงพระราชวงศอารกันวามีมากอน 825 ปกอนคริสตกาล 
กษัตริยผูกอต้ังราชวงศอารกันสืบเชื้อสายมาจากพระราชวงศทางเหนือ ในชวงเวลานั้นมีอาณาจักร
ที่เขมแข็งอาณาจักรหนึ่ง ชื่อ ธัญญวตี  ซึ่งอาณาจักรดังกลาวกอต้ังมาแลวกวา 2658 ปกอน
คริสตกาลมีกษัตริยปกครองจํานวน 54 พระองค ปฐมกษัตริยพระองคแรก คือ พระเจามะระอู 
(Ma ra yu)30

                                          
28 Ibid.
29 H.R. Spearman, Gazetteer of Burma : volume 1, 235-240.
30 Ibid., 237-240.
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ในตํานานอารกันกลาวถึงประวัติการสถาปนาอาณาจักรธัญญวตีและกลาวถึงกษัตริย
ผูสถาปนาอาณาจักรธัญญวตี  ซึ่งเรื่องดังกลาวมีความคลายคลึงกับกษัตริยผูสถาปนาอาณาจักร
แปร ในตํานานกลาวถึง กษัตริยทั้งสองพระองคซึ่งเปนเพื่อนรักกันครั้นเมื่อเสวยพระชาติเปนลิงกับ
กวางอาศัยอยูในปาหิมวัน  วันหนึ่งเกิดพายุหนัก พายุไดพัดทั้งสองพระองคใหลอยไปในกระแสน้ํา
จนไปถึงบริเวณปากแมน้ํากัตชบา ใกลเชิงเขากุบตอตอง ริมฝงแมน้ํากุลาดัน ทั้งสองพระองคได
อาศัยอยูในปา และทรงมีลูกมีหลานสืบตอมาจํานวน 33 ตน ซึ่งพวกหนึ่งเปนกวาง พวกหนึ่งเปน
มนุษย และพวกหนึ่งเปนพิลู (Phee-lu) 31 ยักษซึ่งกินคนและทําลายบานเมืองอื่นๆ

ณ เมืองกบิลพัต มีกษัตริยชื่อพระเจาอักษาจุนนะ ทรงเปนกษัตริยที่ทรงปรีชาชาญและ
มีพระราชอํานาจมาก พระองคทรงสละราชสมบัติ ออกบวชเปนสมณเพศฤษี  พระองคไดเสด็จ 
เขาสูปาหิมวันซึ่งหางไกลจากพวกมนุษยและไดออกจาริกแสวงบุญเดินทางไปบริเวณทางใตจนถึง
ตนน้ํากุลาดันพระองคทรงบําเพ็ญตบะบริเวณใตตนไทรริมฝงแมน้ํากุลาดัน บรรดาสัตวทั้งหลายที่
อาศัยอยูในบริเวณนั้นไดมาเขาเฝาพระองค โดยมีกวางเพศผูตัวหนึ่ง ชื่อ อินทมายุ เปนผูสืบ 
เชื้อสายมาจากสิงหโต กวางตัวนี้ในอดีตชาติเคยเสวยชาติเปนพระชายาของพระเจาอักษาจุนนะ  
กวางตัวนี้ขอรองใหพระองคมาปราบยุคเข็ญอันเนื่องมาจากคําทํานายของผีแนต (Nat) วา 
เนื่องจากดินแดนเวสาลี อารกัน กําลังทนทุกขกับการรุกรานของพวกพิลูซึ่งเปนลูกหลานพวกหนึ่ง
ของกวางที่ถูกพายุพัดมา บรรดาสัตวทั้งหลายกําลังเฝารอผูที่มีบุญญาธิการซึ่งเปนสัตวประเภท
เดียวกันและสืบเชื้อสายมาจากวงศเดียวกันมาปราบยุคเข็ญและสถาปนาเมืองหลวงขึ้น

ในอีกตํานานกลาวไววาจากตํานานของอารกันเลาวา กษัตริยทั้งสองพระองคซึ่งเปน
เพื่อนรักกันครั้นเมื่อเสวยพระชาติเปนลิงกับกวางอาศัยอยูในปาหิมวัน  วันหนึ่งเกิดพายุหนัก พายุ
ไดพัดทั้งสองพระองคใหลอยไปในกระแสน้ําจนไปถึงบริเวณปากแมน้ํามีขะยอง (Meekhyong) ซึ่ง
เปนแมน้ําสาขาหนึ่งบริเวณตอนเหนือของแมน้ํากุลาดัน  ณ ที่กลางปากวางไดใหกําเนิดบุตรสาว  
วันหนึ่งหัวหนากวางซึ่งสืบเชื้อสายกษัตริย ชื่อ มลู ออกไปหาอาหารพรอมกับสุนัขลาเนื้อไดเจอเด็ก
ชายคนหนึ่งไดนํามาเลี้ยงไวตอมาเด็กชายคนนี้ไดแตงงานกับลูกสาวของตน  ตั้งบานเมืองขึ้นและมี
พระโอรส ชื่อ มลายุ32 สถาปนาตนเองเปนกษัตริยครองเมืองธัญญวตี33

                                          
31 จากตํานานของอารกันเลาวา พลเมืองกลุมแรกที่อาศัยอยูในภูมิภาคนี้เปนพวกผิวดํา รูจักกันใน

นามของ Bilu คําวาบิลู หมายถึง ยักษหรือคนปาเถื่อนในพมา และชื่อของอารกันไดมาจากาษาบาลี รักขปุระ 
(Rakkhapura) หมายถึง ดินแดนของปศาจ

32 ในตํานานกลาววาเปนชื่อของพระมารดาซึ่งเปนกวาง
33 H.R. Spearman, Gazetteer of Burma : volume 1, 251-253.
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จากตํานานและพงศาวดารอารกันในบางสวนที่กลาวถึงการสถาปนาอาณาจักร
ธัญญวตีจะเห็นไดวาพงศาวดารอารกันใหความสําคัญเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรธัญญวตี
เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการกลาวถึงราชวงศกษัตริยอารกันวามีการสืบเชื้อสายมาจากเจา
ไทใหญทางเหนือ  หรือการกลาวถึงกษัตริยซึ่งสืบเชื้อสายจากวงศกษัตริยซึ่งเคยเสวยชาติเปนกวาง
ในปาหิมวันมากอนมิใชสืบเชื้อสายมาจากพวกพิลู ซึ่งการใหความสําคัญตอการสืบเชื้อสาย
กษัตริยที่บริสุทธิ์มาจากกษัตริยองคกอนในอารกันมีความสําคัญมากในเรื่องของความเชื่อสิทธิ 
อันชอบธรรมในการปกครองแบบสมมติเทพในเวลาตอมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
พัฒนาการทางการเมืองของอารกันตั้งแตตนคริสตศตวรรษที่ 16 ถึง ค.ศ. 1785

1. ดานการเมืองการปกครอง
สภาพภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมที่แตกตางกันทําใหลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการ

มีพัฒนาการทางการเมืองของรัฐแตละรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแตกตางกัน กลาวคือ รัฐที่ตั้ง
อยูในพื้นที่ราบลุมมีแมน้ําขนาดใหญมีพื้นที่เพาะปลูกมากจะชวยใหรัฐมีพัฒนาการการเมืองแบบ
รวมศูนยอํานาจไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวารัฐซ่ึงมีลักษณะเปนกลุมเกาะกระจัดกระจาย จึง
อาจกลาวไดวา การที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งจะพัฒนาตอไปจนกลายเปนบานเมืองหรือรัฐขนาดใหญ
ไดนั้น ยอมข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ ลักษณะทําเลที่ตั้งและการรับอิทธิพลวัฒนธรรมจาก 
ภายนอก

1.1 ลักษณะสภาพภูมิศาสตรมีผลตอพัฒนาการทางการเมืองของอารกัน
ดวยความที่อารกันเปนรัฐกึ่งชายฝงมีทําเลที่เหมาะสมในเสนทางการคาและมีพื้น

ที่การผลิตทรัพยากรเปนหลัก จึงทําใหอารกันกลายเปนจุดยุทธศาสตรหรือศูนยกลางในการติดตอ
คาขายกับโลกภายนอก และศูนยกลางการถายทอดทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการรับอิทธิพลวัฒน
ธรรมจากภายนอกอีกดวย ถึงแมวาอารกันจะเปนรัฐหนึ่งที่มีลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรเอื้อตอการ 
ปกครองแบบรวมศูนยอํานาจ แตขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรของการเปนรัฐกึ่ง
ชายฝงอิสระมีเมืองทานอยใหญจํานวนมาก ทําใหอารกันมีความเชื่อในการปกครองแบบเมืองสิบ
สองนักษัตร

ความเชื่อในการปกครองแบบเมืองสิบสองนักษัตรของอารกันพบหลักฐานจากเสา
หินที่มีภาพแกะสลักของสิบสองนักษัตรเชนเดียวกับที่นครศรีธรรมราชและจากพงศาวดารอารกัน
ซึ่งฮารวีย1ไดกลาวไววา อาณาจักรอารกันปกครองโดยกษัตริยซึ่งเปนศูนยรวมอํานาจทั้งหมด  
อารกันมีความเชื่อในเรื่องการปกครองแบบ“เมืองสิบสองนักษัตร”
                       ในจํานวนเมืองทา 12 เมืองในสามเหลี่ยมปากแมน้ําคงคาและแถบอาวเบงกอลรวมทั้งอารกัน
ดวย ที่จะมีการปกครองแบบเมืองสิบสองนักษัตร ซึ่งเมืองแตละเมืองจะผลัดกันขึ้นมามีอํานาจ ถาเมืองใดเมือง

                                                          
1G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the Beginning of 

the English Conguest, 2nd ed. (London : Frankcass and Company Ltd., 1967), 140.
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หนึ่งขึ้นมามีอํานาจเมืองที่เหลืออีก สิบเอ็ดเมืองก็ตองเปนเมืองขึ้นและตองสงเครื่องราชบรรณาการไปใหแด
ผูปกครองเมืองนั้นทุกปดวย

ภาพที่ 17 ภาพจารึกรูปสิบสองนักษัตร
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 43.

แตอยางไรก็ดีโครงสรางการปกครองแบบเมืองสิบสองนักษัตรก็มีขอจํากัดในเรื่องของ
ความเปนเอกภาพทางการเมือง เพราะการปกครองดังกลาวมีการรวมอํานาจที่คอนขางหละหลวม
ไมเขมขนเหมือนกับรัฐที่มีพื้นที่ขนาดใหญ ดังนั้นการรักษาอํานาจและความเปนเอกภาพของรัฐจะ
ตองมีพระมหากษัตริยที่เขมแข็งสามารถปกครองดูแลหัวเมืองชายฝงทั้งสิบสองเมืองไดหากอํานาจ
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ของกษัตริยออนแอลงรัฐกึ่งชายฝงอื่นๆ ที่เคยเปนเมืองขึ้นจะกาวเขามามีอํานาจทันที  ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหในเวลาตอมาอารกันเปลี่ยนการปกครองมาเปนรัฐฮินดูพุทธ

1.2 การรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอก
จะเห็นไดวา อารกันก็เปนรัฐหนึ่งที่มีการรับวัฒนธรรมอินเดียเชนเดียวกับรัฐอ่ืนๆ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารกันมีพื้นที่ติดตอกับอาวเบงกอล ทําใหอารกันรับเอากระแสวัฒน
ธรรมอินเดียโดยผานทางพอคาชาวอินเดีย การปฏิสัมพันธทางการคาระหวางอารกันกับพอคา
อินเดีย จึงเปนสื่อในการถายทอดวัฒนธรรมอินเดียในดานตางๆ โดยเฉพาะพัฒนาการดานการ
เมืองการปกครอง การรับเอาแนวความคิดเกี่ยวสถาบันกษัตริยและการเปนรัฐฮินดูพุทธ

จากการที่อารกันมีพื้นที่ติดกับอาวเบงกอลซึ่งเปนแหลงที่พุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
ศาสนาพุทธจึงไดเผยแผมาถึงอารกันกอนพมาโดยสังเกตไดจาก “พระพุทธรูปมหามุนี” หรือ “มหา
มัยมุนี” (Mahamuni image) ซึ่งกลาวกันวา พระเจาจันทรวงศสรางขึ้นในสมัยตอนตนคริสตกาล 
ทั้งนี้ จารึกโบราณหลายแหงกลาวถึงกษัตริยในราชวงศจันทรวงศ (Chandra) และดูเหมือนราชวงศ
นี้ไดสถาปนาขึ้นเมื่อราวๆ กลางคริสตศตวรรษที่ 4 โดยมีราชธานีชื่อวาเมือง “ไวศาลี” (Vaisali) อัน
เปนคัมภีรนามสันสกฤต ราชวงศจันทรวงศมีกษัตริยที่ครองราชยอยูที่เมืองไวศาลีในระยะเวลา 
230 ปถึง 13 พระองค พงศาวดารของอารกันกลาวไววา ราชอาณาจักรนี้ตั้งขึ้นเมื่อ 2666 ป กอน
คริสตกาลและมีรายนามกษัตริยตั้งตนตั้งแตปนั้นเปนตนมา2 อยางไรก็ตาม การอางอิงนี้เปนเพียง
เรืองตํานานเทานั้น

                                                          
2 Ibid., 369-372.
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ภาพที่ 18 แผนที่รัฐอารกันและรัฐเพื่อนบานใกลเคียง
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 2.
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สันนิษฐานไดวาตนคริสตศตวรรษที่ 4 รัฐอารกันรับเอาแนวคิดแบบรัฐฮินดูพุทธเขามา 
โดยสังเกตจากพระนามกษัตริยและชื่อเมืองที่เปนภาษาบาลี3  ประกอบกับประชาชนชาวอารกัน
สวนใหญก็มีลักษณะที่คลายคลึงกับชนเผาที่อยูในอาวเบงกอลและบรรดาราชธานีที่มีชื่อปรากฏ
อยูในประวัติศาสตรอารกันนั้นก็ลวนแตอยูทางเหนือใกลๆ กับมณฑลอัคยับในปจจุบันนี้

2.  พัฒนาการดานการเมืองการปกครองกอนการเขามาของชาติตะวันตก
ในพงศาวดารพมากลาวถึงอาณาจักรอารกันวาอาณาจักรอารกันหรือยะไขเปน 

อาณาจักรพมาอีกอาณาจักรหนึ่งที่แยกตัวออกไปหลังจากอาณาจักรพุกามลมสลายในชวง 
คริสตศตวรรษที่ 10 อาณาจักรอารกันมีพื้นที่อยูใกลอินเดียซึ่งในชวงเวลานั้นราชวงศโมกุล ซึ่ง 
นับถือศาสนาอิสลามเขามาปกครองอินเดียและเขามาบุกรุกอารกัน จึงทําใหอารกันตองปองกัน 
ตนเองอยูเสมอ อารกันจึงแยกตัวเองออกจากอํานาจของพมา แตในขณะเดียวกันภายในราชธานี
ของอารกันเองก็ยังมีการแยงชิงอํานาจในหมูตนเอง

กษัตริยอารกันพระเจามินติ (Minhti) ทรงครองราชย ค.ศ.1279-1374 ไดสราง 
สัมพันธไมตรีกับพระเจาสีหสุเพื่อปองกันตนเองจากพวกไทใหญ แตหลังจากพระเจาสีหสุสวรรคต
กองทัพของอารกันก็มักถือโอกาสขามเทือกเขาอารกันโยมาหรือเทือกเขายะไขเขามารุกรานโจมตี
เขตแดนพมาอยูเสมอใน ค.ศ. 1333 ชาวอารกันไดเขามาโจมตีเมืองตเยเมียว ซึ่งอยูตรงขามกับ
เมืองแปรบนฝงแมน้ําอิรวดี แลวนําตัวเจาเมืองแปรไปเปนเชลย จนกระทั่งเมื่อตั้งเมืองอังวะแลว 
อารกันก็ไมไดเขามารุกรานในเขตแดนพมาอีก หลังจากนั้นในชวง ค.ศ.1365 เหตุการณในพมาจึง
สงบลงในชวงเวลานั้นพมา จึงมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญเกิดขึ้นสามอาณาจักรคืออังวะ อารกันและ 
พะโค

ตอมาเมื่อเมืองอังวะหมดอํานาจลง เมืองอารกันและพะโคเริ่มรุงเรืองขึ้นในขณะที่เมือง
อังวะและพะโคกําลังทําสงครามกันอยูนั้นอิทธิพลของศาสนาอิสลามเริ่มขยายตัวเขามาในบริเวณ
คาบสมุทรมลายูและหมูเกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต การคาในบริเวณคาบสมุทรมลายูเร่ิมฟนตัว
ข้ึนหลังจากถูกพวกมองโกลเขามารุกราน ในไมชารัฐสุลตานมะละกาซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ก็
กลายมาเปนศูนยกลางการคาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังจากเมืองอังวะหมดอํานาจลง  
พระเจานรเมขลาซึ่งเคยถูกกองทัพอังวะขับไล ก็กลับมาปกครองอาณาจักรอารกันโดยมีการ
สถาปนาราชธานีข้ึนใหม คือ เมืองมะรอกอู

                                                          
3 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia (London : Oxford University Press, 1963), 368.
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2.1 การสถาปนาราชธานีมะรอกอู
                   อารกันทางเหนือเคยถูกพระเจาอโนรธากษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม ปราบไดในป 
ค.ศ.1044-1077 แตไมไดถูกผนวกไวในอาณาจักรของพระองค ยังปลอยใหเปนรัฐกึ่งอิสระมี
กษัตริยของตนเองปกครองและสืบสันตติวงศตอมา คร้ันอาณาจักรพุกามลมสลายลงเมื่อป 
ค.ศ.1287 อารกันก็เปนเอกราชในรัชกาลของพระเจามินถี (Minhti) พงศาวดารของอารกัน 
กลาววา4 รัชกาลของพระเจามินถีนี้ครองราชยยืนยาวถึง 95 ป (ค.ศ. 1279-1374) แตในรัชกาล
ของพระองคก็มีเหตุการณทางการเมืองที่สําคัญ คือ อารกันไดรับชัยชนะอยางใหญหลวงเมื่อพวก
เบงกาลีมารุกราน พอสิ้นรัชกาลนี้แลว ในป ค.ศ. 1404  พมากลับมามีอํานาจเหนืออารกันอีกครั้ง 
พระเจานรเมขลา (Narameikhla) หรือ พระเจามิน สอ มุน (Meng Soa Mun) แหงอารกันจึงหนีไป
เบงกอล พระเจาอาเหม็ด ชาห (Ahmed Shah) ผูครองอาณาจักรกอล (Gaur) ไดชวยเหลือ 
พระเจานรเมขลาไว โดยใหการตอนรับและใหล้ีภัยอยูในอาณาจักรกอล  สวนพระเจานรเมขลาก็ได
ชวยพระเจาอาเหม็ด ชาหขับไลศัตรูซึ่งมารุกรานเมืองกอลได

ในป ค.ศ. 1426 พระเจาอาเหม็ด ชาร  ส้ินพระชนมลง พระเจานาซีร ชาร (Nazir 
Shah) กษัตริยองคใหมของอาณาจักรเบงกอลไดชวยพระเจานรเมขลา โดยการจัดกองทัพให 
พระเจานรเมขลากูเอกราชคืนจากพมา  พระเจานาซีร ชาร ทรงมอบหมายใหแมทัพ  ซี่งพงศาวดาร
ของอารกันบันทึกวา5 ชื่อ วาลี ชาร (Wali Shah) ใหเปนผูบังคับกองทัพนั้นแตแมทัพผูนี้กลับทรยศ
ตอพระเจานรเมขลา เขาจับพระองคขังไว แตพระเจานรเมขลาก็หนีออกมาได ในป ค.ศ. 1430 พระ
เจานรเมขลาไดราชสมบัติคืน โดยไดรับความชวยเหลือจากกองทัพพระเจานาซีร ชาร ซึ่งสงมาชวย
เปนครั้งที่สอง

หลังจากพระเจามิน สอ มุน กลับมายังประเทศของตน ซึ่งในชวงเวลานั้นอารกันซึ่ง
เคยเปนเมืองขึ้นของสุลตานอาวเบงกอลเปนเวลา 100 ป ในบันทึกของชาวเปอรเชีย6 กลาวถึงพระ
องควา หลังจากที่พระเจานรเมขลาขึ้นครองราชย พระองคทรงสรางราชธานีข้ึนใหม ในป ค.ศ. 
1433  มีชื่อเปนภาษาอารกันวา “มะรอกอู” (Mrauk-u) แตคนทั่วไปนิยมเรียกตามภาษาพมาวา 
“มะโรออง” (Mrohaung) พระองคสรางราชธานีแหงนี้ข้ึนใหมในป ค.ศ. 1433 หลังจากที่เมืองเวสา
ลีเสื่อมอํานาจลง

                                                          
4 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the Beginning of 

the English Conguest, 138.
5 Ibid., 139.
6 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 40.
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2.2 อารกันในฐานะรัฐมุสลิม
จากการที่มีความสัมพันธและไดรับความชวยเหลือดวยดีจากอาณาจักรกอล 

ทําใหพระเจานรเมขลา ถือวาอาณาจักรของพระองคเปรียบเสมือนเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรกอล 
พระองคกับรัชทายาทจึงแสดงความกตัญู ดวยการนําความคิดแบบมุสลิมกลับเขามาใชใน
อาณาจักรอารกัน โดยใชสรอยพระนามตามแบบมุสลิมตอทายพระนามของพระองคและนํา
เหรียญสลักจารึกภาษาอาหรับเขามาใชดวย เพื่อเปนเครื่องหมายแสดงความศรัทธาตอชาวมุสลิม    
ซึ่งเปนเจาประเทศราชของอาณาจักรกอล  ทั้งๆ ที่พระองคทรงนับถือศาสนาพุทธ  แตพระองคยัง
ไดสรางเหรียญมีชื่ออิสลามของพระองคพิมพลงในเหรียญ “กาลิมะ” (Kalima)  ซึ่งเปนเครื่องหมาย
แสดงวา ทรงนับถือศาสนาอิสลามอีกดวย7 นอกจากนี้พระองคยังใหนองชายที่ปกครองตอมา รับ
เอาตําแหนงมุสลิมเขามาใช คือ ตําแหนงอาลีขาน พระองคทรงสรางสัมพันธไมตรีกับเมืองอังวะ
อยางเปนทางการ และขยายการคาของอารกันไปสูเมืองทาเบงกอลและมะละกา

ตอมาพระเจามินคารี (Min Khari) หรือพระเจาอาลีขาน (Ali Khan) พระอนุชาของ
พระเจามิน สอ มุน ซึ่งขึ้นครองราชยในป ค.ศ.1434-1459 พระองคไดสืบราชสมบัติตอมา พระองค
ทรงประกาศเอกราชไมยอมข้ึนกับอาณาจักรกอล การขยายการคาของอารกันไปสูเมืองทาเบงกอล
และมะละกาทําใหอารกันมีความมั่งคั่งและมีอํานาจขึ้น สามารถขยายอํานาจครอบครองเมืองทา
บริเวณอาวเบงกอลและเมืองทาชายฝงบริเวณแมน้ํา Ramu  และตอมาพระเจา Kalimah Shah 
พระเจาปสอผะยู (Basawpyu) พระราชโอรสของพระเจาอาลีขาน ซึ่งขึ้นครองราชยในป ค.ศ. 
1459-1482 พระองคไดฉวยโอกาสขณะที่พระเจาบารเบค ชาร (Barbek Shah) แหงอาณาจักร
กอลออนแอ พระองคทรงยกกองทัพเขายึดเมืองทาจิตตากอง (Chittagong) ซึ่งเปนหนึ่งในเมืองทา
ที่ใหญและสําคัญที่สุดในแควนเบงกอลตะวันออกไดในเวลาตอมา
                          แตอยางไรก็ดี พระเจาปสอผะยูและรัชทายาทซึ่งสืบราชสมบัติก็ยังคงใชพระนาม
แบบมุสลิมอยู แตคราวนี้ไมใชเปนเครื่องหมายของการเปนเมืองขึ้น แตกลับเปนเครื่องแสดงวามี
อํานาจเหนือกวาพวกมุสลิมในเมืองจิตตากองในอาณาจักรกอล เมืองจิตตากองนี้ตามลักษณะ
ภูมิศาสตรแลวถือวาเปนเมืองที่อยูนอกเขตแดนของอารกัน และเปนดินแดนอารกันและเบงกอลทํา
สงครามยื้อแยงกันเสมอ จนตองเปลี่ยนเจาของอยูบอยๆ มาเปนเวลาหลายรอยป  แตหลังจากถูก
อารกันยึดไป เมืองจิตตากองตกอยูภายใตการปกครองของอารกันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 
1666 ราชวงศโมกุลจึงยึดไดและตกไปเปนของอินเดียตลอดมา8

                                                          
7 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 368.
8 Ibid.
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จะเห็นไดวา การสถาปนาราชธานีมะรอกอูทําใหเกิดสถาบันกษัตริยข้ึนในอารกัน 
ดวยความที่อารกันมีการความสัมพันธติดตอกับรัฐสุลตานบริเวณอาวเบงกอล ทําใหอารกันมี
สถาบันกษัตริยที่มีวัฒนธรรมของอิสลามเขามาผสมผสานในราชสํานัก โดยสังเกตจากพระนาม
ของกษัตริยอารกันจํานวน 3 พระองคที่เปนภาษาอาหรับ

3. พัฒนาการดานการเมืองการปกครองหลังการเขามาของชาติตะวันตกในชวงตนคริสต
ศตวรรษที่ 16

สมัยที่อารกันเจริญรุงเรืองสูงสุดอยูในยุคของเมืองมะรอกอูตรงกับชวงตนคริสต
ศตวรรษที่ 16   ในชวงระยะเวลาดังกลาวมะรอกอูเปนอาณาจักรที่เรืองอํานาจทั้งดานการปกครอง 
ดานการคาอารกันมีอารยธรรมอันรุงเรืองและกองทัพที่เกรียงไกรที่สุด ในชวงระยะเวลา 150 ปของ
การขึ้นครองราชยของพระมหากษัตริยจํานวน 5 พระองค คือ รัชสมัยของพระเจามินปน (Min Bin, 
1531-1553)  จนถึงรัชสมัยของพระเจาจันทสุธรรมราชา (Candasudhammaraja, 1652-1684) 
และในรัชสมัยของพระเจามิน ผะลอง  (Min Phalaung, 1571-1593)  พระเจามินราซากรี (Min 
Raja-kri, 1593-1612)  และพระเจามิน ขะมอง (Min Khamaung, 1612-1622)  ซึ่งเปนยุคที่อาร
กันทําสงครามอยางตอเนื่องกับรัฐเพื่อนบานใกลเคียงทําใหอารกันมีพัฒนาการดานการเมืองมาก 
สามารถแผขยายอํานาจไปยังพื้นที่บริเวณเมืองทาแถบอาวเบงกอลและรัฐพื้นเมืองใกลเคียง
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ภาพที่ 19 ภาพวาดภายในเมืองมะรอกอู วาดโดยนักเดินทางชาวตะวันตกที่เขามาในชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 16

ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 16-17.

3.1 พัฒนาการทางการเมืองสมัยพระเจามินปน  (1531-1553)
  เมื่อพระเจาปสอผะยูถูกลอบปลงพระชนม ในป ค.ศ. 1482 อาณาจักรอารกันก็ตก
อยูในสภาพที่ไรความสงบเรื่อยมาตลอดระยะเวลา 50 ป พระราชวงศก็เสื่อมอํานาจมีกษัตริยข้ึน
ครองราชยไมนอยกวา 8 พระองค สวนมากถูกลอบปลงพระชนม จนกระทั่งในป ค.ศ. 1531  
กษัตริยหนุมผูมีความสามารถ พระเจามินปน (Minbin) ไดข้ึนครองราชยและนําอารกันเขาสูยุค
ใหม ดวยการเปดประเทศใหชาวยุโรปเขามาในนานน้ําของอารกันเปนครั้งแรก ชาวโปรตุเกสเปน
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาในอารกัน ชาวโปรตุเกสที่เขามาเปนทั้งทหารรับจาง โจรสลัด ฯลฯ 
และเริ่มเขามาตั้งบานเรือนอยูที่เมืองจิตตากอง โดยไดรับการอนุญาตจากพระเจามินปน9

                                                          
9 G.E. Harvey, History of Burma : from the Earliest Times to 10 March 1824, the Beginning of 

the English Conguest, 140.
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ในป ค.ศ. 153110 อาณาจักรอารกันจึงไดกษัตริยผูมีความสามารถในการปกครอง
อีกครั้ง คือ พระเจามินปน กษัตริยองคที่ 12 ของพระราชวงคมะรอกอู ผูทรงครองราชยตั้งแตป ค.ศ. 
1531ถึง1553 พระองคเปนกษัตริยหนุมผูมีความสามารถและเปนพระมหากษัตริยที่ทรงอํานาจมาก   
พระองคทรงเปนกษัตริยพระองคแรกที่นําพาอาณาจักรอารกันเขาสูยุคใหม ดวยการเปดประเทศให
ชาวยุโรปเขามาในนานน้ําของอารกันเปนครั้งแรก พระเจามินปน นําพาอาณาจักรอารกันเขาสูยุค
รุงเรืองทางการคาและการมีอํานาจทางทะเลที่เขมแข็ง สามารถแผอิทธิพลไปยังบริเวณเมืองทาแถบ
อาวเบงกอลและพมาตอนลาง

                                                          
10 Ibid., 1146.
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ภาพที่ 20 ภาพวาดขบวนเสด็จของพระเจามินปน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 83.
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3.1.1 การติดตอกับชาติตะวันตก
                                พระเจามินปนขึ้นครองราชยและนําอารกันเขาสูยุคใหมดวยการเปดประเทศ
ใหชาวยุโรปเขามาในนานน้ําของอารกันเปนครั้งแรก จากหลักฐานของชาวตะวันตกที่นํามาศึกษา
พบวาในสมัยพระเจามินปน อารกันมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดทั้งดานการปกครอง การคา และ
ดานวัฒนธรรม  พระองคสามารถแผขยายอํานาจตอไปอีกโดยมีปจจัย 2 ประการที่ชวยสงเสริม
อํานาจของพระองค คือ การเขามาของชาวโปรตุเกส (ซึ่งชาวโปรตุเกสจํานวนหนึ่งเขามาเปนทหาร
รับจางในอารกัน) และการเกิดสงครามกลางเมืองในเบงกอลทําใหเบงกอลเริ่มเสื่อมอํานาจลง11

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 1612 ชาวโปรตุเกสซึ่งเปนนักเดินเรือที่เกงที่สุดใน
ชวงเวลานั้นไดเดินทางเขามาบริเวณอาวเบงกอลและพยายามเขามาเผยแผศาสนาคริสตนิกาย
คาทอลิกใหกับชาวพื้นเมือง  ในขณะเดียวกันชาวโปรตุเกสก็ทําการคาควบคูไปดวย พระเจามินปน
และชาวอารกันมีความเห็นวาควรจะอนุญาตใหชาวโปรตุเกสเขามาทําการคาในอารกัน เพื่อเปน
การขยายดินแดนและเปดเมืองทาการคา  พระองคคิดวาการเปดประเทศใหชาวยุโรปเขามาคาขาย
ในนานน้ําของอารกัน ทําใหอารกันไดรับผลประโยชนโดยผานพอคาและชาวเดินเรือโปรตุเกส ส่ิงที่
อารกันจะไดรับ ก็คือ ผลประโยชนทางดานการคา และความรูวิทยาการจากตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความรูเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล และความทันสมัยของอาวุธ กําลังทหารและการสราง
ปอมปราการ

3.1.2 ดานการทหารและการปองกันประเทศ
                  พระเจามินปน ทรงจางชาวโปรตุเกสจํานวนมากในการสรางกําแพงเมือง ขุดคูรอบ
เมือง สรางปอมปราการ หลออาวุธเและสรางปนใหญ นอกจากนี้พระองคยังทรงตั้งกองทหารเพื่อ
ฝกหัดซอมรบ   มีการจางทหารรับจางในเชื้อชาติตางๆ เชน โปรตุเกส ญี่ปุน มอญ13 และจัดใหสราง
กองทัพเรือเดินทะเลโดยใชทหารของพระองคเอง นักเดินทางชาวตะวันตกไดบันทึกไววา
                           กษัตริยอารกันเปนพวกนอกคริสตศาสนาและมีอํานาจมากในบรรดาภาคพื้นทวีป
แถบอาวเบงกอล  ภายในเมืองของกษัตริยนั้นมีปอมปราการซึ่งมีความเขมแข็งมาก 14

                 ชาวโปรตุเกสไดบันทึกเอาไววา ทหารเรือของอารกันมีจํานวน 300 คน มีเรือเดินทะเล
จํานวน 50 ลํา ทหารเรือของอารกันเปนที่เกรงกลัวของเมืองทาบริเวณอาวเบงกอล ตลอดระยะ

                                                          
11 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 41.
12 Ibid., 42.
13 Ibid., 43.
14 Ibid., 44.
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เวลาการครองราชยของพระองคทําใหอารกันเจริญรุงเรืองสุงสุดทั้งดานการปกครอง การคา และ
ดานวัฒนธรรมพระองคทรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมดานจิตรกรรม สถาปตยกรรมและงานศิลปกรรมที่
มีแบบแผนดั้งเดิมข้ึนมาอีกครั้ง และสามารถทําใหเมืองมะรอกอูกลับมาเปนเมืองทาที่เขมแข็งมี
ปอมปราการที่แข็งแรงเหนือเมืองทาอื่นๆ ในอาวเบงกอลอีกครั้งหนึ่ง
                 ในขณะที่มะรอกอูกําลังเขาสูยุครุงเรืองที่เมืองทาเบงกอล จักรวรรดิโมกุลไดเขามารุก
รานเมืองกอล จักรพรรดิฮุมายัน (Humayan) ของจักรวรรดิโมกุลทรงปราบสุลตานเมืองกอลได  
เหตุการณนี้นําไปสูยุคของสงครามกลางเมืองเบงกอลที่ยาวนาน พระเจามินปน ทรงถือโอกาสนี้
เขายึดครองเมืองทาบริเวณเบงกอลตะวันออกทั้ง 12 เมืองพรอมทั้งรวบรวมเชลยและยึดกองทัพ
เรือของเบงกอลมาเปนของอารกัน  อารกันจึงเปนผูครอบครองดินแดนแถบเบงกอลไดในเวลา 120 
ปตอมาจนกระทั่งในป ค.ศ. 1666 พื้นที่การปกครองทั้ง 12 เมืองถูกอารกันครอบครองโดยสมบูรณ 
ผูปกครองทองถิ่นทั้ง 12 คนตองสงเครื่องราชบรรณาการเพื่อมาแสดงความเคารพตออุปราชของ
อารกันที่เมืองทาจิตตากองทุกปอีกดวย
                 พงศาวดารอารกันกลาวถึงการทําสงครามระหวางอารกันกับพมาไวดังนี้
                      ทางดานตะวันตกของเมืองมะรอกอู พระเจามินปน ถูกคุกคามโดยพระเจาตะเบ็ง
ชะเวตี้  กษัตริยพมาผูมีอํานาจมาก   ในชวงเวลานั้นพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ไดยกทัพไปปราบหัวเมืองมอญมาแลว 
และพระองคกําลังวางแผนทําสงครามกับเมืองอยุธยา   ในป ค.ศ. 1546-1547 พระเจาตะเบงชะเวตี้ยกทัพ
เขามาทําสงครามกับอารกันโดยไดรับความชวยเหลือจากพอคาชาวโปรตุเกสและทหารมอญ เมื่อกองทัพทหาร
ของพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ ฝาวงลอมแนวปองกันทางทิศตะวันออกของเมืองมะรอกอูเขามา พระเจามินปน ทรง
ขุดบอเก็บกักน้ําขนาดใหญไวและทรงสั่งใหทหารของพระองคเปดประตูน้ําลงในบอเก็บน้ํา ทหารของพระเจา
ตะเบ็งชะเวตี้ตองหยุดการตอสูและตองอยูในบอเก็บน้ําตอไป  จนกระทั่งพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ตองสงคนไปขอ
ความชวยเหลือจากพระสงฆ  จากสงครามครั้งนี้ทําใหกษัตริยทั้งสองพระองคตองมาเผชิญหนากัน และในที่สุด
จึงมีการสนทนาเพื่อยุติการรบสงบศึกตอกันหลังจากนั้นพมาก็ถอยทัพกลับไป15

                     เมื่อพระเจามินปนทรงสิ้นพระชนมลงในป ค.ศ. 1553 นั้น พระองคมีทหาร
รับจางโปรตุเกสรับราชการอยูดวยอยางมากมาย ทําใหพระองคมีแสนยานุภาพทางทะเลอยาง
ลนเหลือเพราะมีฐานทัพอยูที่เมืองจิตตากอง ประกอบกับในขณะนั้นเบงกอลกําลังเสื่อมโทรม
เนื่องจากความขัดแยงในรัฐพื้นเมืองตางๆ ในดินแดนแถบนี้และการเริ่มขยายอํานาจของ
อาณาจักรโมกุลทางตะวันออก การที่อารกันไดครอบครองเมืองจิตตากองนั้นทําใหประชาชนแถบ
แมน้ําคงคาครั่นครามและเกรงกลัวตออารกันมาก

                                                          
15 Ibid., 45.
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                         อาจกลาวไดวาในรัชกาลของพระจามินปนนี้เองที่ทําใหอารกัน กําลังจะ
กาวเขาสูยุคที่รุงเรืองและสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของอารกัน เพราะทําใหในระยะเวลาตอมา
ชาวยุโรปและพวกลูกครึ่งยูเรเชียนจํานวนมากที่สนใจเมืองทาแหงนี้ เพราะสามารถใชเปนที่คาขาย
ติดตอกับทาเรืออ่ืนๆ ของเบงกอลไดสะดวก เหตุการณดังกลาวจึงเปนการเปดโลกอารกันและชาว
ตะวันตกไดเขามาติดตอคาขายดวยกัน ซึ่งไมเพียงแตอารกันจะกลายเปนเมืองทาที่เปนที่รูจักของ
ชาวตะวันตกเทานั้น แตยังทําใหอารกันกลับเปนเมืองที่มีแสนยานุภาพทางทะเลอีกดวย

3.2 พัฒนาการทางการเมืองสมัยพระเจามินราซากรี (ค.ศ.1593-1612)
                 ในป ค.ศ.1595 พระเจามินราซากรี (Min Raja-kri) กษัตริยผูที่ไดรับการยกยองวา
เปนนักรบที่เกงกลา ทรงครองราชยในชวง ค.ศ.1593-1612 ในพงศาวดารพมากลาวถึงพระองควา
ทรงเลียนแบบนโยบายอันชาญฉลาดของพระเจาบุเรงนองเกี่ยวกับการคา ศาสนาและวัฒนธรรม
ทําใหมะรอกอูกลายเปนเมืองทาเรือศูนยกลางการคานานาชาติ ภายในพระราชสํานักก็มีการ
ประพันธวรรณกรรมกวีนิพนธเปนภาษาพมาทั้งรอยแกวและรอยกรอง ขาราชการฝายตุลาการผลิต
ผลงานดานระเบียบกฎหมายและประเพณี นอกจากนี้พระองคยังมีกองทัพเรือและกองทัพบกที่ 
เขมแข็ง ภายในกองทัพมีทหารอาสาชาวโปรตุเกสและลูกครึ่งชาวโปรตุเกสจํานวนหลายพันคน 
รับราชการอยูในกองทัพของพระองค

3.2.1 การติดตอกับชาติตะวันตก
เหตุการณทางดานตะวันออกในชวงเวลานั้นเมื่อจักรพรรดิอักบาร

(Akbar) แหงราชวงศโมกุล16 ไดรวบรวมกําลังคนและสามารถครอบครองศูนยกลางเบงกอลตะวัน
ตกทั้งหมด  พระเจามิน ราซากรี กษัตริยผูครองราชยสืบตอจากพระเจามินปน  ในชวง ค.ศ.1593-
1612 เมื่อพระองคทราบวาจักรวรรดิโมกุลมีอํานาจเหนือเบงกอลตะวันตก พระองคพยายามปอง
กันชายแดนบริเวณเบงกอลตะวันออกจากจักรวรรดิโมกุล โดยไดรับความชวยเหลือจากกลุมทาส
ชาวโปรตุเกส และโจรสลัดที่พํานักอยูบริเวณเมืองทาจิตตากอง  กลุมคนเหลานี้เปนกลุมคนที่พระ
องคใหความไววางใจอนุญาตใหทําการคาไดในอาณาจักรของพระองคโดยมีการแบงผลประโยชน
ซึ่งกันและกัน
                           ชาวโปรตุเกสหรือพวก “เฟริงกี” (Ferenghi) ซึ่งรับราชการอยูกับพระเจามิ
นราซากรีนั้น เคยไดรับอนุญาตจากพระเจามินปนใหเชาเมืองดิอางกา ซึ่งเปนเมืองทาริมทะเลอยู
ทางทิศใตของปากแมน้ํากูรนาฟูลี หางจากเมืองจิตตากองลงไปทางใตประมาณ 20 ไมล การที่พระ
เจามินปนทรงอนุญาตใหพวกเฟริงกีเชาเมืองดิอางกานั้น ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญในประวัติศาสตร
                                                          

16 Ibid.
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อารกัน เพราะในชวงเวลานั้นปรากฏวามีชาวยุโรปและพวกลูกครึ่งยูเรเซียนจํานวนมากที่สนใจ
เมืองทาดิอางกา และใชเมืองทาแหงนี้คาขายติดตอกับเมืองทาอื่นๆ ในอาวเบงกอล เหตุการณนี้ทํา
ใหอารกันเสียผลประโยชนในดานการคา ประกอบกับมีการซองสุมพวกเฟริงกีที่เปนโจรสลัดกัน
มากขึ้น และพวกเฟริงกีเหลานี้มักจะเขาปลนและจับคนไปขายเปนทาสทําใหพระเจามินราซากรี
และอุปราชเมืองกอลเดือดรอนมาก

3.2.2 ดานการทหารและการปองกันประเทศ
                           ใน ค.ศ.1599 กองทัพทหารอารกันไดเขาโจมตีและยึดเมืองสิเรียม และรวม
มือกับเจาเมืองตองอูเขาปดลอมและปราบชาวมอญที่เมืองพะโคไดในเวลาเดียวกัน สงครามครั้ง
นั้นพระองคไดจับเชลยมอญมาไดทั้งหมด 3,000 ครอบครัว และนําชางเผือกพรอมดวยพระราช
ธิดาของพระเจานันทบุเรงเจาเมืองพะโคพรอมทั้งไดนําทรัพยสมบัติในพระราชวังลงเรือกลับมา
ดวย นอกจากนี้พระองคยังยึดปนใหญและนําพระพุทธรูปสัมฤทธิ์จํานวน 30 องคกลับมา
ประดิษฐานยังเมืองมะรอกอูอีกดวย บันทึกของบาทหลวง Manrique รายงานวาพระพุทธรูป
สัมฤทธิ์ที่อารกันยึดมาไดนั้น เปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่พระเจาบุเรงนอง (Bayin-naung) กษัตริย
แหงพมาไดนํามาจากเมืองอยุธยาในสมัยที่พระองคยกทัพไปปราบอยุธยาเมื่อค.ศ. 1568-6917

                          ในสงครามครั้งนั้นพระองคทรงจาง ฟลิป เดอบริโต ซึ่งเปนหัวหนาพวก
เฟริงกีใหดูแลเมืองสิเรียมซึ่งเปนหนึ่งในเมืองทาของมอญที่พระองคทรงยึดได เมื่อพระองคไปทํา
สงครามที่พะโค จึงเปดโอกาสใหเดอบริโตยึดครอบครองเมืองสิเรียม  เมืองทาแหงนี้เปนเมืองทาที่
เดอบริโตใชเปนฐานทัพในการโจมตีอารกัน กองทัพเรือของอารกันเขาจูโจมเมืองสิเรียมแตพายแพ
เดอบริโตจึงจับมหาอุปราชของอารกันไว ดังนั้นใน ค.ศ. 1607 พระเจามินราซากรีจึงสงกองทัพไป
โจมตีเดอบริโตและพวกเฟริงกีที่เมืองดิอางกาและประหารพวกเฟริงกีไปทั้งหมด 600 คน
                         จดหมายที่พระเจามินราซากรีเขียนถึงพวกฮอลันดาที่เมืองมสุลีปตัมใน 
ค.ศ. 1608 กลาววา ในสงครามครั้งนั้นมีผูที่หลบหนีไปไดผูหนึ่ง คือ ซีบาสเตียน กอนซาเลส ตีบาว 
เขากับผูล้ีภัยคนอื่นๆ ไดซองสุมผูคนบนเกาะแซนดวิปข้ึนเปนโจรสลัดและตั้งตนเปนราชาปกครอง
เกาะแซนดวิปซ่ึงเปนเกาะที่อารกันเคยยึดไดในสมัยพระเจามินปน เมื่อพวกโมกุลโจมตีตําบล
โนกาลีซึ่งเปนเมืองขึ้นของอารกันอยูทางตะวันออกของปากแมน้ําคงคา ทําใหตีบาวขอความ
รวมมือจากอารกันเพื่อขับไลพวกโมกุลออกไป แตตีบาวทรยศอารกันโดยออกอุบายฆาแมทัพของ
อารกันทั้งหมด แลวยึดกองทัพเรือของอารกันเขาปลนเมืองตางๆ ตามแมน้ําเลมโร แลวเขาโจมตี
กําแพงเมืองมะรอกอูยึดเรือพระที่นั่งของพระเจามินราซากรีไว
                                                          

17 Ibid.
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3.3 พัฒนาการทางการเมืองสมัยพระเจามินขะมอง (ค.ศ. 1612-1622)
                      การจูโจมของตีบาวครั้งนี้ทําใหอารกันแทบตั้งตัวไมทันตอมาในป ค.ศ. 1612 พระ
เจามินราซากรีส้ินพระชนม พระเจามินขะมอง (Min Khamaung, 1612-1622) รัชทายาทของพระ
เจามินราซากรีไดสืบราชสมบัติตอมา  พระองคไดพยายามทําลายอํานาจของตีบาวและพรรคพวก 
สงครามครั้งแรกไมไดผล เพราะตีบาวเขาจูโจมอารกันในระยะประชิดทําใหอารกันตองถอนกําลัง
ออกมาเพื่อตานทาน  ตีบาวเมื่อรูตัววาไมสามารถชนะอารกันไดประกอบกับตีบาวเปนศัตรูกับพวก
โมกุลบริเวณอาวเบงกอล ตีบาวจึงขอความชวยเหลือจากอุปราชเมืองกอลโดยขอใหอุปราชเมือง
กอลรวมกําลังกับตนเองเขาโจมตีอารกันเพราะอารกันเคยประหารชาวโปรตุเกสที่เมืองดิอางกาเปน
จํานวนมาก หากโจมตีอารกันสําเร็จตีบาวจะสงบรรณาการไปถวายพระเจากรุงโปรตุเกสทุกป ใน
ฐานะที่ตนเองเปนราชาแหงเกาะแซนดวิป

ดังนั้นในชวงฤดูมรสุมป ค.ศ. 1615 อุปราชที่เมืองกอลจึงสงกองทัพเรือซ่ึงมีเรือ
กําปนจํานวน 14 ลําเขามายังนานน้ําของอารกัน  เมืองมะรอกอูถูกโจมตีอยางหนัก แตเปนเพราะป
นั้นฝนตกชุก และสภาพภูมิรัฐศาสตรของเมืองมะรอกอูที่มีการปองกันการถูกโจมตีจากภายนอก 
ทําใหกองทัพโปรตุเกสขึ้นบกไมไดตองถอยทัพเรือกลับไป ประกอบกับเรือของพอคาฮอลันดาซึ่ง
จอดอยูในอาวเบงกอลไดเขามาชวยอารกันรบกับกองทัพโปรตุเกส ทําใหกองทัพโปรตุเกสและพวก
ของตีบาวตองยกทัพกลับไมสามารถเอาชนะอารกันได หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1617 พระเจา
มินขะมองเขายึดเกาะแซนดวิปและทําลายฐานทัพพรอมทั้งประหารพวกเฟริงกีทั้งหมด ใน
หลักฐานกลาวถึงตีบาววาสามารถหนีรอดไปได แตไมมีใครไดยินขาวคราวของเขาอีกเลย

ในป ค.ศ.1618 พวกเฟริงกีบนเกาะแซนดวิปและที่เมืองสิเรียมหมดอํานาจลง พวก
เฟริงกีที่เหลืออยูสวนใหญก็เขามาสวามิภักดิ์ตอพระเจามินขะมอง และกลับเขามาชวยพระเจา 
มินขะมอง ทําสงครามกับรัฐเพื่อนบานอื่นๆ จนกระทั่งพระเจามินขะมองสามารถขยายอํานาจเขา
ไปควบคุมเมืองทาบริเวณอาวเบงกอลแถบตะวันออกเฉียงใตอยางจริงจังไดอีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. 
1625 เกิดเหตุการณไมสงบขึ้นในจักรวรรดิโมกุล  เปดโอกาสใหกองทัพอารกันและพวกเฟริงกีเขา
ยึดและปลนเมืองทาตางๆ เชน เมืองดัคคา แลวเกณฑเชลยจากเมืองทาเหลานี้ไปขายเปนทาสที่
เมืองมะรอกอู ซึ่งทาสสวนใหญเปนชาวเบงกาลีและถูกนําไปขายเปนจํานวนนับพัน ในพงศาวดาร
อารกันกลาววา พระเจามินขะเมืองทรงยึดเมืองโนกาลีและบักกะคูนจิและดินแดนบางสวนแถบ
ปากแมน้ําซันเดอรบันดส และกลาวถึงการขยายอํานาจของพระเจามินขะมองในสงครามครั้งนี้วา 
“ชัยชนะแหงมัชฌิมประเทศ”18

                                                          
18 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 368.
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อาจกลาวไดวา ในชวงระยะเวลาการครองราชยของพระเจามินขะมอง (ค.ศ. 
1612-1622) เปนชวงเวลาที่อารกันมีความเจริญรุงเรืองทางดานการเมืองกลาวคือเปนชวงเวลาที่
อารกันทําสงครามอยางตอเนื่องกับรัฐเพื่อนบานใกลเคียงทําใหอารกันมีพัฒนาการดานการเมือง
มากสามารถแผขยายอํานาจไปยังพื้นที่บริเวณเมืองทาแถบอาวเบงกอลและรัฐพื้นบานใกลเคียง
และเปนชวงเวลาที่อารกันเจริญรุงเรืองทางดานการคา โดยเฉพาะการคาทาส  เมืองมะรอกอูเปน 
อาณาจักรที่เรืองอํานาจทั้งดานการปกครอง ดานการคา อารกันมีอารยธรรมอันรุงเรืองและกองทัพ
ที่เกรียงไกรที่สุดในสมัยหนึ่ง
                 จะเห็นไดวา ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหอารกันกาวขึ้นมามีบทบาทและมีความสําคัญ
โดดเดนในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 –17 อาทิ ปจจัยดานการทหาร  และการเขามาของชาติตะวัน
ตกในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจามินปน อารกันไดนําความรูวิทยา
การและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการเดินเรือ
ทะเล ความทันสมัยของอาวุธ กําลังทหารรับจาง ทําใหกองทัพเรือของอารกันที่มีความเขมแข็ง
สามารถแผอิทธิพลไปยังบริเวณเมืองทาแถบอาวเบงกอลและบริเวณพมาตอนลาง สงผลใหอารกัน
มีบทบาทเดนในลักษณะของการเปนรัฐอาณาจักรที่มีกองทัพเรือเขมแข็งและมีรายไดอันเกิดจาก
การปลนบานเมืองตางๆ เชน การคาทาสซึ่งเปนที่มาของรายไดสําคัญของอาณาจักรอารกัน
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APPENDIX : KING OF ARAKAN AT MRAUK U, 1404-1710

Man Cu Mwan (aka Naramittha)
Man Khari (aka Ali Khan)
Bha Co Phru
Bolya
Bha Co Nui
Ran Aung
Calanka Su
Man Raja
Gajapati
Man Co. the old one
Sajata
Man Khaung Raja
Man Pa (Min Bin)
Man Tikkhu
Mun Co Lha
Man Cakraewate
Man Phalaung
Man Raja-kri (“the Great”)
Man Khamon
Sirisudhammaraja
Man Cane
Narapatt (aka Kusala, the former governor of Laung Kruk)
Satuidhammaraja
Candasukbammaraja
Uggbala
Waradhammaraja
Manisudlsammuruja
Cairlasuriyadhammaraja
Noratha, the child
Maruppiya
Kalagandhat
Naradhipati
Candawitnaladhammaraja
Candasuriyaraja

1404-1433
1434-1459
1459-1481
1481-1491
1491-1494
1494
1494-1501
1501-1513
1513-1515
1515
1515-1521
1521-1531
1531-1553
1553-1555
1556-1564
1564-1571
1571-1593
1593-1612
1612-1622
1622-1638
1638
1638-1645
1645-1652
1652-1684
1684-1685
1685-1692/93
1692/94
1694-96
1696
1696-1697
1697-1698
1698-1700
1700-1706
1706-1710
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ยุคเสื่อมของอารกัน
อาจกลาวไดวาความเสื่อมของอารกันเกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร

เปนสําคัญ กลาวคือ ความเสื่อมของอารกันที่เกิดจากปจจัยภายในเกิดขึ้นหลังจากที่อารกันหมด
แสนยานุภาพทางทะเลลงในป ค.ศ.1666 หลังจากนั้นราชอาณาจักรก็เสื่อมลงอยางรวดเร็ว เมื่อ
พระเจาสันตสุธรรม (Sandathudamma) กษัตริยองคที่ 7 ของอารกัน ส้ินพระชนมลงในป ค.ศ. 
1684 อารกันก็เกิดจราจลขึ้นเนื่องมาจากการแยงชิงการสืบราชสมบัติ ภายในอาณาจักรเต็มไป
ดวยสงครามกลางเมืองและดวยความหายนะอันเกิดจากภัยธรรมชาติอยางรุนแรง เชน แผนดิน
ไหว19 นอกจากนี้แลวความเสื่อมของอารกันที่เกิดจากปจจัยภายนอก ก็คือ อารกันยังคงที่จะจูโจม
เมืองทาชายฝงของเบงกอลอยูเสมอ ประกอบกับผลสืบเนื่องจากการแยงชิงการสืบราชสมบัติและ
ปญหาโจรสลัดที่มีมากข้ึน  จึงทําใหไมมีกษัตริยองคใดสามารถปกครองบานเมืองของอารกันให
เรียบรอยได

ในป ค.ศ. 1685 ไดเกิดการจราจลขึ้น โดยมีทหารรับจางชาวโปรตุเกสไดลอบปลง 
พระชนมพระเจาสิริสุริยะ (Thirithuriya) โอรสของพระเจาสันตสุธรรม และไดเขาปลนทองพระคลัง 
แลวตั้งพระอนุชาของพระเจาสิ ริสุ ริยะขึ้นเปนกษัตริยแทนทรงนามพระเจาวรธรรมราชา  
(Waradhammaraza) ตอมาเมื่อกษัตริยองคใหมนี้ไมสามารถจะประทานรางวัลใหไดตามสัญญา 
ทหารรับจางกลุมนี้ก็เผาพระราชวังและเที่ยวรังควานสรางความเดือดรอนไปทั่วเมือง  หลังจากนั้น
ก็ตั้งพระเจาวรธรรมราชาขึ้นเปนกษัตริย  แตตอมาในป ค.ศ.1692 ทหารพวกนี้ก็ปลดพระองคออก
จากพระราชสมบัติ แลวสถาปนาพระอนุชา  พระเจามุนีสุธรรมราชา (Muni Thudhamma Raza) 
ข้ึนเปนกษัตริยแทน ตอมาอีก 2 ป ก็ปลงพระชนมพระองค แลวตั้งพระอนุชาอีกองคหนึ่งขึ้นเปน
กษัตริยแทน

เหตุการณทางการเมืองของอารกันเปนไปเชนนี้จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1710 หัวหนาของ
ชาวอารกันกลุมหนึ่ง ชื่อ มหาทันทะโบ (Maha Danda Bo) ซึ่งเปนผูที่มีคนใหความจงรักภักดีมาก 
สามารถปราบทหารรับจางกองนี้ได แลวจัดการเนรเทศไปไวที่เกาะรามรี (Ramree) ซึ่งเปนเกาะที่
อยูทางตอนใตของอาณาจักรอารกัน ในทุกวันนี้ ก็ยังมีผูสืบเชื้อสายของทหารรับจางกองนี้อยูที่
เกาะนั้น  ซึ่งยังคงพูดภาษาอารกัน และยังนับถือศาสนาอิสลามอีกดวย หลังจากเหตุการณใน 
อารกันสงบลง มหาทันทะโบไดตั้งตัวเองเปนพระเจาสันทวิชัย (Sandawiraza) ครองราชสมบัติมา
จนกระทั่งป ค.ศ. 1731    แตพระองคทรงใชเวลาในการสรางสรรคส่ิงตางๆ นอย สวนใหญแลวทรง
ใชเวลาไปเที่ยวปลนบานใกลเมืองเคียงมากกวา เชน พระองคทําสงครามกับราชาแหงทิปเปอระ 
                                                          

19 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 24.
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(Tippera) เพื่อยึดทรัพยจับเชลยมาไวที่อารกันเปนจํานวนมาก นอกจากนี้พระองคยังฉวยโอกาส
ขณะที่ราชวงศตองอู (Toungoo) ซึ่งปกครองภาคกลางของพมาเสื่อมอํานาจลง โดยยกพลขาม 
ภูเขาเขาไปปลนเมืองแปร (Prome)และเมืองมาลุน (Malun) การเสื่อมอํานาจของจักรวรรดิโมกุล  
(Mughal) หลังจากป ค.ศ.1707  ทําใหพระเจาสันทวิชัย สามารถแผอํานาจของพระองค ไปทาง
เหนือของอารกัน และสามารถปลนเกาะแซนดวิป (Sandwip) ไดทั้งเกาะ20

แตอยางไรก็ดีหลังจากที่พระองคถูกลอบปลงพระชนม ในป ค.ศ.1731 อาณาจักร 
อารกันก็ยิ่งทรุดหนักลงและกลับไปสูความปนปวนยุงเหยิงอีกครั้ง โดยอารกันมีกษัตริยปกครอง
ตอๆ กันมา อีก 14 พระองค ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 18 เปนตนมา  กษัตริยของพมาก็สามารถ
รวบรวมอํานาจไดอีกครั้ง   ภายใตการปกครองของราชวงศอลองพญา (Bodawpaya) ผูซึ่งเอาชนะ
ดินแดนมอญ และบริเวณพรมแดนทางตอนใตของอารกันตลอดจนบริเวณแหลมเนเกรส
(Negrais) ก็เร่ิมถดถอย กอนที่กองทัพของพระเจาอลองพญาจะเขาไปในราชอาณาจักรนี้และทํา
การปลดกษัตริยองคสุดทายของอารกันลง คือ พระเจาธรรมาดา (Thamada) ออกจากราชสมบัติ 
ในป ค.ศ.1785 ซึ่งถือวาเปนปส้ินสุดของอารกัน เมื่อพระราชโอรสของพระเจาปดุงเขาจูโจมอารกัน
และขนยายพระพุทธรูปมหามุนี พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของชาวอารกันไปยังเมืองอมรปุระ 
(Amarapura) ของพระองค21ซึ่งในป ค.ศ. 1785 นี้ถือวาเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญตอประวัติ
ศาสตรอารกันมาก เพราะชวงเวลาดังกลาวอารกันไดสูญเสียเอกราชแกราชสํานักคอนบอง

ซึ่งกอนที่จะเกิดเรื่องดังกลาวเปนเวลานาน  ขุนนางอารกันจํานวนหนึ่งหนีไปขอความ
ชวยเหลือยังราชสํานักกรุงอังวะ (Ava) โดยขอรองใหพมาเขาชวยแทรกแซง จนในที่สุดเมื่อพมา
แทรกแซงเขาจริง สงผลทําใหสถานการณทางการเมืองของอารกันกลับเลวรายลง หลังจากสิ้น 
พระเจาสันตสุธรรม อารกันมีชีวิตเสมือนกับรัฐๆ หนึ่งเทานั้น จนกระทั่งประชาชนชาวอารกันตอง
อพยพหนีเขาไปอยูในเมืองจิตตากองราวครึ่งหนึ่งของจํานวนพลเมืองทั้งหมด

จากเหตุการณดังกลาว สงผลใหเกิดเหตุการณสําคัญอันหนึ่ง นั่นก็คือ เกิดสงคราม
ระหวางอังกฤษกับพมาขึ้น ในป ค.ศ.1824 -1826  (Anglo – Burmese War) เพราะเมื่ออังกฤษ
เขามาปกครองอินเดียก็อางถึงการมีสิทธิเหนือเมืองจิตตากองที่ราชวงศโมกุลของอินเดียเคยยึดได    
สวนพมา เมื่อไดอารกันเปนเมืองขึ้นก็อางสิทธิเหนือเมืองจิตตากองเชนกันเพราะเมืองจิตตากอง
เคยตกเปนของอารกันมากอนอีกทั้งประชาชนที่อยูในเมืองจิตตากองก็คือชาวอารกันที่หลบหนี 

                                                          
20 Ha D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 380.
21 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 24.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



61

เขาไป ทั้งพมาและอังกฤษตางอางอิทธิพลของตนเอง เหนือเมืองจิตตากอง จนเปนสาเหตุใหทั้ง
สองตองเผชิญหนากัน  และเกิดสงครามระหวางพมาและอังกฤษขึ้นในป ค.ศ.1824-182622

                                                          
22 Ibid.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4
อารกันในหลักฐานของชาวตะวันตก

หลักฐานของชาวตะวันตกที่เขามาในอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 16-17 กลาวถึง
อารกันในดานตางๆ เชน ลักษณะที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร  ดานการเมือง ดังที่ไดกลาวมาแลวในบท
ที่ 2 และ 3 ในบทที่ 4 นี้จะกลาวถึงหลักฐานชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับอารกันในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และความสัมพันธระหวางอารกันกับรัฐเพื่อนบาน

1. ดานเศรษฐกิจ
1.1 เสนทางการคาของอารกัน

ตั้งแตตนคริสตศตวรรษเปนตนมา การคาขายติดตอระหวางจีนกับอินเดีย ยุโรป 
เกิดขึ้นที่พื้นที่บริเวณศูนยกลางของเอเชีย เสนทางการคาหลักทางบกคือ เสนทางสายไหม  
เสนทางการคาทางทะเลที่อินเดียใชโดยผานทางอารกัน คือ จากมหาสมุทรอินเดีย เลียบชายฝง
อาวเบงกอล ผานเมืองทาของอารกัน เร่ือยมาจนถึงเมืองทามะตะบัน มะละแหมง ตะนาวศรี 
สงขลา ปาไซ เลียบลงมาถึงชองแคบมะละกา ในขณะที่อินเดียตองการทองคํา  อาณาจักรโรมัน
ตองการผลผลิตสินคาและของแปลกจากตะวันออก สงผลใหการคาทั้งจากอินเดีย ตะวันออกกลาง  
และชาวอาหรับเร่ิมสํารวจแหลงผลิตที่เปนทางเลือกใหม1

จากการที่อารกันมีบทบาทติดตอกับอินเดียและยังเปนจุดรับสงขาวและทาสซึ่ง
เปนสินคาออกที่สําคัญในชวงเวลานั้น ทําใหอินเดียเริ่มมองหาเสนทางการคาใหมๆ นั่นคือส่ิงที่ทํา
ใหอารกันกลายเปนเมืองทาเครือขายการคาแหงใหม

การพบเหรียญเงินที่เมืองเวสาลีซึ่งเปนเมืองหลวงแหงที่สองของอารกันทําใหทราบ
วาอารกันไดรับอิทธิพลของอินเดียเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพราะ
เหรียญดังกลาวเปนเหรียญเงินดั้งเดิมของชาวเมดิเตอรเรเนียน ผลิตขึ้นเลียนแบบอินเดียฝายเหนือ
และยังเปนเหรียญรวมสมัยเดียวกับเหรียญที่ ขุดพบบริเวณทางใตของประเทศไทย  และ 
เวียดนาม นักโบราณคดีสันนิษฐานวาเปนเหรียญที่ใชในเมืองที่เปนศูนยกลางทางการคา2 จึงพอ

                                          
1 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 7.
2 Ibid., 7-8.
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สรุปไดวาอารกันเปนรัฐที่มีบทบาทในเสนทางการคาระหวางจีนกับอินเดีย โดยเฉพาะการคา 
เลียบชายฝงอาวเบงกอล

ภาพที่ 22 ภาพเหรียญเงินที่ใชในการคาของอารกัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 18.
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1.2 อารกัน ในฐานะรัฐการคาชายฝง
อารกันจัดไดวาเปนรัฐชายฝงที่มีพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดย

เฉพาะในเรื่องของการเปนรัฐการคาควบคูไปกับการผลิตแตอยางไรก็ดีถึงแมวาอารกันจะเปนเมือง
ทาที่ดีทางทะเล แตการคาของอารกันก็ไมไดเปนไปในลักษณะเดียวกับของมะละกา กลาวคือ  
อารกันเปนรัฐการคาชายฝงที่แตกตางกับมะละกาตรงที่อารกันมีการผลิตขาวในพื้นที่ตอนใน 
เพื่อนํามาขายใหกับพอคา

บันทึกของบาทหลวงชาวสเปน ชื่อ Manrique ซึ่งเขามาเผยแผคริสตศาสนาในชวง
คริสตศตวรรษที่ 16 กลาวถึงเมืองอารกันในฐานะการเปนเมืองทาชายฝงไวดังนี้

อารกัน คือ เวนิสแหงที่สอง ทั้งถนน แมน้ํา สวนสาธารณะ หุบเขา มีภูเขาเปนกําแพงเมือง 
โดยปกติแลวชาวพื้นเมืองของอารกันเปนคนขี้อาย พวกเขาจะเลือกทําเลที่ตั้งเมืองโดยมีธรรมชาติเปนแนวปอง
กันจากศัตรู ทําใหศัตรูไมสามารถตีฝาวงลอมเขามาภายในเมืองไดไมวาจะเปนการใชกําลังทหารหรืออาวุธ3

                     โตเม ปเรส (Tome Pires) นักเดินทางชาวโปรตุเกส ซึ่งเดินทางเขามาในอารกันใน
ชวงป ค.ศ. 1512-1515 ไดบรรยายเกี่ยวกับอารกันในฐานะที่เปนเมืองทาชายฝงไวดังนี้
                  อาณาจักรอารกันอยูระหวางเบงกอลและพะโค พระเจาแผนดินทรงเปนพวกนอกรีต และมีพระราช
อํานาจมากในดินแดนตอนใน อาณาจักรแหงนี้มีเมืองทาที่ดีติดทะเลที่ซึ่งชาวพะโค ชาวเบงกอล และชาวกลิงค
มาทําการคา แตก็ไมคอยคึกคักเทาใดนัก เมืองทาที่วานี้ชื่อวา Myohaung (Mayajerij) ใกลๆ กับเมืองทาแหงนี้ 
พระเจาแผนดินทรงสรางปอมปราการที่ทําดวยอิฐ ซึ่งสําหรับพวกเขาถือวาแข็งแรง มีคนที่ขี่มาอยูเปนจํานวน
มากในดินแดนของอารกัน และก็มีชางอยูเปนจํานวนมากดวย มีแรเงินอยูบาง และมีพวกผาฝายอยู 3 หรือ 4 
ชนิด ที่ชาวพื้นเมืองใชสวมใส ผาชนิดนี้เปนเครื่องแตงกายของชาวอารกัน และมีอยูที่นี่มากกวาที่ใดๆ และผูคน
จะเดินทางมาที่นี่หากตองการผาชนิดนี้4

                                          
3 Ibid.
4 Ibid., 95-97.
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ภาพที่ 23 ภาพทิวทัศนเมืองมะรอกอูในปจจุบัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 73.

เมืองทาของอาณาจักรอารกันที่โตเม ปเรส (Tome Pires) กลาวถึงนั้นคือเมือง 
มะรอกอู (Mrauk U) หรือ มะโรออง (Mrohaung) เปนเมืองราชธานีของอาณาจักรอารกัน หรือ  
ยะไข ที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1430 โดยพระมหากษัตริยผูมีนามวา พระเจานรเมขลา (Narameikhla) 
ในชวงเวลาที่โตเม ปเรส กลาวถึงอาณาจักรแหงนี้ อารกันกําลังอยูในภาวะที่ขาดความมั่นคงทาง
การเมือง พระราชวงศที่ปกครองเสื่อมอํานาจลงและมีการลอบปลงพระชนมกษัตริยที่ข้ึนครอง
ราชยตอมาอีกหลายพระองค

อารกันเปนรัฐการคาควบคูไปกับการผลิต แตอยางไรก็ดีถึงแมวาอารกันจะเปน
เมืองทาที่ดีทางทะเล  แตการคาของอารกันก็ไมไดเปนไปในลักษณะของการคาหลักมากนัก  
เมืองทาของอารกัน มีชื่อวา “มะโรออง” หรือ “มะรอกอู”

Wouter Schouten พอคาชาวฮอลันดาที่แลนเรือเขามาในเมืองมะรอกอูในป 
ค.ศ.1638 -1704 ไดบันทึกไววา

มะรอกอู เปนเมืองหลวงที่สําคัญของอารกัน มีขนาดพื้นที่ใกลเคียงกับเมืองอัมสเตอรดัม 
(Amsterdam) ภายในเมืองมีหมูบานและประชากรอาศัยอยูหนาแนน ดวยความที่เปนรัฐการคา มีสภาพภูมิ
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ประเทศที่เอื้ออํานวยและมีคนอยูหนาแนนทั้งชาวพื้นเมืองและชาวตางชาติ ที่เขามาคาขายและเปนทหารรับจาง
ในอารกันทําใหเมืองมะรอกอูเปนเมืองที่ม่ังคั่งเมืองหนึ่งในเอเชีย5

บาทหลวง อาร ฟาริญญา (Father A. Farrinha, SJ,) มิชชันนารีชาวโปรตุเกส เดิน
ทางเขามาที่เมืองมะรอกอูในป ค.ศ.1639 ซึ่งเปนชวงเวลาที่อาณาจักรอารกันเจริญรุงเรืองสูงสุด 
เขากลาวถึงอารกันไวดังนี้

-

                                          
5 Ibid. 1146.
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ภาพที่ 24 ภาพวาดเมืองมะรอกอู
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 16-17.
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มะรอกอู Mrauk-u คือ ชื่อที่ชาวตางชาติที่เขามาที่นี่ใชเรียกอารกัน ที่ตั้งของเมืองมะรอกอูมี
ความพิเศษมาก คือ ตั้งอยูในพื้นที่ต่ํา ภายในมีทิวเขาเปนแนวติดตอกันดังเชนเสนขนาน มีเทือกเขาที่ตั้งเดน
ตระหงาน คือ เทือกเขา Kaladan และ Lemro เมืองมะรอกอูมีทางเขาบริเวณแมน้ํา 2 สายหลัก คือ แมน้ํา 
Kaladan และแมน้ํา Le-mro สามารถเดินทางออกสูทะเลไดโดยใชเรือลําเล็กผานทางแมน้ํา Kaladan และ 
แมน้ํา Tharechaung และบริเวณอาวเบงกอลที่เดินทางไดทั้งทางบกและทางน้ํา6

ภาพที่ 25 ภาพลักษณะทางกายภาพของเทือกเขาลาเมียว
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 61.

                                          
6 Ibid.
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   เขตเศรษฐกิจของเมืองมะรอกอูอยูบริเวณหุบเขา Kaladan และหุบเขา Lemro เรือ 
สินคาที่มาจากอาวเบงกอลจะใชเสนทางผานแมน้ํา Mayu  เขามาคาขายในอารกันเสมอ อารกัน
จะเก็บภาษีเรือทุกลําที่ผานบริเวณเมืองหนาดาน Kwede7 ซึ่งเปนเมืองที่มีจุดเริ่มตนระหวางแมน้ํา 
Mayu และแมน้ํา Kaladan จุดศูนยกลางของเมืองมะรอกอูนั้นเปนพื้นแผนดินที่ใชผลิตฝายและ
ขาวอยางดี ที่สําคัญเราจะเห็นไดวาพระมหากษัตริยทรงใหความสําคัญกับการคาและการปองกัน
บานเมืองเปนอยางมาก ในดานการคานั้นราชสํานักคือผูที่มีบทบาทที่สุด โดยสังเกตจากการที่ 
ราชสํานักเรียกเก็บภาษีจากเรือสินคาตางๆ ที่ผานเขามาในแมน้ํา Le-mro 8 ของอารกัน

1.3 สินคาออกของอารกัน
ภายในเมืองของอารกันซึ่งมีลักษณะเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีอาณาเขตของภาคพื้น 

แผนดินคอนขางมาก โดยจะเห็นไดจากความอุดมสมบูรณจากทรัพยากรทางธรรมชาติ และมีพื้นที่
ที่เปนแหลงเพาะปลูกจํานวนมาก สินคาออกของอารกันสวนใหญเปนของที่ไดจากปาเพราะ 
ภูมิประเทศอารกันถูกปกคลุมดวยทิวเขาและเทือกเขาอารกันโยมา ทําใหอารกันมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เปนของปาคอนขางมาก  เชน ชะมด  ชางปา  ฝาย คร่ัง ฯลฯ

นอกจากนี้อารกันยังมีเหมืองที่ผลิตแรเงิน พลอยและทับทิมเปนจํานวนมากอีกดวย    
ดังจะเห็นไดจากบันทึกของโตเม ปเรส ไดอธิบายตอไปถึงผูคนที่อาศัยอยูในดินแดนตอนใน 
อาณาจักรอารกัน กลาวถึงชางและมาซึ่งมีอยูมากในอาณาจักรอารกันและกลาวถึงสินคาบางอยาง
ที่ชาวอารกันนํามาขายที่เมืองอังวะและเมืองพะโค สินคาที่ถูกกลาวถึง คือ ทับทิมเปนสินคาสําคัญ
ของอาณาจักรอารกัน  และชาวอารกันจะนําทับทิมไปขายยังกรุงอังวะ  และนําไปยังพะโค และจาก
พะโคทับทิมก็จะถูกสงไปจําหนายยังเบงกอล สงขลา ปาไซ และมะละกา และที่อารกันก็มีเหมือง
ทับทิมที่ดีที่สุดเชนเดียวกับที่อ่ืนๆ ในพมา9

อาณาจักรอารกันยังมีเขตแดนที่อยูลึกเขาไปยังดินแดนตอนในของเทือกเขาขนาดใหญที่มีชื่อ
วา Capelanguam ที่ซึ่งมีสถานที่หลายแหงเปนถิ่นที่อยูอาศัยของผูคนที่ไมคอยมีอารยธรรมเทาใดนัก ผูคน 
เหลานี้จะนําชะมดและทับทิมมาขายยังเมืองที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งที่ชื่อวา อังวะ ซึ่งเปนเมืองที่สําคัญที่สุดใน
อาณาจักรอารกัน และจากที่นั่นพวกเขาจะเดินทางตอไปยังเมืองพะโค และจากเมืองพะโคสินคาก็จะถูกจําหนาย

                                          
7 Ibid., 44.
8 Ibid., 8.
9 Armando Cortesao, ed, The Suma Oriental of Tome Pires (London : The Hakluyt 

Society, 1944), 96.
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ออกไปสูเบงกอล Narsinga และไปถึงปาไซและมะละกา เหมืองที่เปนแหลงของทับทิมที่วานี้อยูใน 
Capelamgua และมันเปนแหลงทับทิมที่ดีที่สุดของบริเวณนี้ ชะมด (กล่ินของชะมด) นั้นมาจากสัตวจําพวกที่
แพะ พวกเขาจะถลกหนังมันออกมา และเนื้อของมันก็จะอาบไปดวยเลือด จากหนังที่วานี้พวกเขาจะนําไปทํา
กระเปาใบเล็กๆ พวกเราเรียกวา Papos และนี่คือเรื่องจริงเกี่ยวกับชะมด และมันไมไดมาจาก apostemes และ
ถาเรามองดูมันใกลๆ ก็จะเห็นวากระเปาหนังนั้นมีกระดูกติดมาดวย10

นอกจากนี้โตเม ปเรส ยังกลาวถึงชะมด ซึ่งเปนสัตวปาที่ชาวพื้นเมืองไปหามาจาก
ปาแลวนํามาขาย “ชะมด” เปนสัตวที่มีลักษณะเหมือนแพะ  ชะมดจะถูกนํามาถลกหนังและนํา
เลือดสดๆ และเนื้อของมันมาบดรวมกันจากนั้นชาวพื้นเมืองจะนําหนังของมันมาทําเปนกระเปา
ยามใบเล็กๆ ที่เรียกวา “ ปาโปส ” (Papos)11 สวนชะมด Musk และกลิ่นหอมที่ไดจากสัตวชนิดนี้ 
คือสินคาออกอันมีชื่อของอารกันเพราะกลิ่นหอมที่ไดจากชะมดนี้มีลักษณะเปนคราบน้ํามันซึ่งนํา
มาใชทําเปนเครื่องหอม หรือ ที่เรียกวา ชะมดเช็ด

โตเม ปเรส  ดูจะเปนชาวตะวันตกคนแรกที่พยายามอธิบายถึงดินแดนตอนในของ
อาณาจักรอารกัน เพราะวากอนหนานี้ นิโคโล เด คอนติ (Nicolo de conti)  ไดกลาวถึงอารกันไว
เพียงวา เขาไดเดินทางผานเมืองที่ใหญๆ มากเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยูบนฝงแมน้ํา Racha ซึ่ง R.H. 
Major ไดใหคําอธิบายวาชื่อนี้ หมายถึง อารกัน โตเม ปเรส (Tome pires) ไดกลาวถึงเทือกเขา
ขนาดใหญที่มีชื่อวา Capelanguam12 ซึ่งนาจะหมายถึงเทือกเขาอารกันโยมาที่กั้นเขตแดนระหวาง
อารกันกับพมา สวนชื่อของเหมืองแรที่เปนแหลงทับทิมของอารกัน เซอร เฮนร่ี ยูล (Sir Henry 
Yule) อธิบายไววาคือเหมืองทับทิมที่อยูทางบริเวณตอนเหนือของเมืองอังวะ13

1.4 ขาวและทาส : สินคาออกที่สําคัญของอารกัน
นอกจากอารกันจะเปนอาณาจักรที่อุดมสมบูรณมีพื้นที่ที่ผลิตฝายอยางดีอารกัน

ยังเปนดินแดนที่เต็มไปดวยพืชพันธุธัญญาหารที่เดนที่สุดก็คือ ขาว พบหลักฐานวามีการเพาะปลูก
ขาวตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 4 ที่เมืองธัญญวตีซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกของอารกันกอนที่ 
อารกันจะยายศูนยกลางอํานาจไปที่เมืองเวสาลี เมืองธัญญวตีเปนเมืองที่รวมสมัยเดียวกันกับ
อาณาจักรศรีเกษตร ทวารวดี และออกแกว  การติดตอทางการคาและความใกลชิดของอารกันและ

                                          
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
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อินเดีย บริเวณอาวเบงกอลทําใหเมืองธัญญวดีมีรูปแบบการเพาะปลูกที่อาศัยการชลประทาน14

เชนเดียวกับอินเดีย มีการปลูกขาวปริมาณมากอีกทั้งยังมีพื้นที่ที่เหมาะแกการเพาะปลูกเชนเดียว
กันกับแหลงปลูกขาวบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําอิรวดีของพมา     ดังจะเห็นไดจากการที่
ชาวโปรตุเกสที่เขามาคาขายในอารกันกลาววา ในอารกันมีการเพาะปลูกมากและผลผลิตทางการ
เกษตรมากเชนกัน มีดินที่อุดมสมบูรณเหมือนดินที่เมืองพะโค15

การผลิตขาวของอารกันแรงงานที่ใชในการเพาะปลูกขาวสวนใหญเปนชาวมอญ
อพยพมาจากพะโค และแรงงานซึ่งเปนทาสชาวเบงกาลีที่อารกันปลนและซื้อมาจากโจรสลัดเฟริงกี
มาใชเปนแรงงานในการเพาะปลูกดวย16ในคริสตศตวรรษที่ 18 ปริมาณของขาวที่ไดจากการผลิต
ของอารกันเมื่อเปรียบเทียบกับพะโคและพมาบริเวณปากแมน้ําอิรวดี แลวมีจํานวน 50,000 ตัน ใน
ขณะที่พมามีจํานวน 318,000 ตัน17

อารกันเปนแหลงผลิตขาวที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ 16 Wouter Schouten
พอคาชาวฮอลันดาไดแลนเรือเขามาในเมืองมะรอกอูในป ค.ศ.1638-1704 เพื่อซ้ือขาวและจะตอง
นําขาวบรรทุกเรือไปยังเมืองทาอัมสเตอรดัม ในระหวางที่รอซื้อขาวเปนเวลา 4 เดือน  Wouter  ก็ได
จดบันทึกเรื่องราวที่พบเห็นในอารกันไวอยางมากมาย18  เขากลาวถึงเรื่องขาวในอารกันวา

อารกันผลิตขาวไดอยางเหลือเฟอเพราะมีแรงงานที่ผลิตขาวจํานวนมาก แรงงานที่มีใน 
อารกันเปนเชลยที่อารกันไดจากการทําสงครามโดยเฉพาะการรุกรานเมืองทาอาวเบงกอลทางทะเลและแมน้ํา 
เมื่ออารกันชนะก็กวาดตอนแรงงานเหลานี้เขามา เชลยมีทั้งชาวมอญพะโค และชาวเบงกาล1ี9

ขาวโพดก็เปนพืชผลอีกชนิดหนึ่งที่อารกันใหความสนใจ  ดังจะเห็นไดจากการที่
พระเจาแผนดินของอารกัน พระเจามินถี มักปลอมพระองคไปเปนสามัญชนเพื่อตรวจตราการผลิต

                                          
14 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 9.
15 Donald F. Lach, Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery

(Chicago : The University of Chicago Press, 1965), 1127.
16 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia (London : Oxford University Press, 1963), 369.
17 N. Owen, “The Rice Industry in Mainland Southeast Asia 1850-1914,” Journal of the 

Siam Society 59, 2 (1971) : 83-86.
18Donald F. Lach., Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1145.
19 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 13.
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พืชไรของราษฎรอยูเสมอและพืชไรที่กลาวถึงในพงศาวดารของอารกันก็คือ ขาวโพด20 หรือแมแต
เนื้อสัตว เชน โค กระบือในอารกันก็มีอยางลนเหลือ นอกจากนี้เมืองมะรอกอูยังเปนเมืองที่มี 
ชื่อเสียงในการซื้อขายชาง ดังจะเห็นไดจากการที่ Schouten ไดกลาวถึง การเดินทางของพอคาชาว
อาหรับและชาวเปอรเชียมาซื้อชางจากอารกันกลับไปอาหรับและเปอรเชียทุกป21

                                          
20 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 138.
21 Donald F. Lach., Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1146.
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ภาพที่ 26 ภาพวาดภายในเมืองมะรอกอู วาดโดยนักเดินทางชาวตะวันตกที่เขามาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 74-75.
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อารกันเปนรัฐการคาและเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนสินคาที่สําคัญในบริเวณการคา
แถบอาวเบงกอล นอกจากขาวจะเปนสินคาออกที่สําคัญแลวอารกันยังเปนแหลงที่มีการซื้อขาย
ทาสอีกดวย การซื้อขายทาสที่อารกันเฟองฟูมากเพราะทาสเปนสิ่งที่สรางความหรูหราใหกับชนชั้น
สูงทาสและทาสยังเปนแรงงานสําคัญในการผลิตและการทําศึกสงคราม อารกันมีบทบาทเดนใน
ลักษณะของการเปนรัฐอาณาจักรที่มีกองทัพเรือเขมแข็งและมีรายไดอันเกิดจากการปลนบานเมือง
ตางๆทาสสวนใหญในอารกันเปนชาวเบงกอลที่ถูกอารกันและพวก “เฟริงกี” (Feringhi)22 ซึ่งเปน
โจรสลัดชาวโปรตุเกสที่อาศัยอยูในเมืองดิอางกา (Dianga)23 ปลนสะดมและถูกจับมาขาย  ในการ
ซื้อขายทาสนี้ ทาสจะมีราคาขึ้นลงเชนเดียวกับราคาของขาวที่ขายในอารกันทีเดียว การคาขาวและ
ทาสจึงเปนที่มาของรายไดสําคัญของรัฐอารกัน

นอกจากนี้ในเรื่องของกฎหมาย24 ที่ใชในอารกันก็มีความนาสนใจกลาวคือ ใน
เมืองมะรอกอูมีบทลงโทษหามคนออกนอกประเทศอีกดวย  ซึ่งจากบทลงโทษดังกลาว สันนิษฐาน
วาในอารกันคนทุกคนตองถูกเรียกเก็บภาษี และสงสวยทุกคน  ดังนั้นอารกันจึงมีบทลงโทษหามคน
ออกนอกประเทศเพราะอาจมีผลกระทบตอรายไดหลักของรัฐ ประกอบกับอาจมีเหตุผลอ่ืนๆ เชน  
เกรงวาคนที่ออกนอกประเทศจะนําความลับของบานเมืองไปบอกเมืองอื่นที่เปนคูแขงหรือเปนศัตรู
กัน จึงทําใหอารกันมีบทลงโทษดังกลาว

นอกจากนี้ โตเม ปเรส ยังมีขอมูลที่กลาวถึง เงินตราที่ใชภายในอาณาจักรอารกัน
ในการคาของอารกัน นิยมใชเหรียญเงินในการแลกเปลี่ยนซึ่งเปนเงินตราที่ใชในเมืองพะโคเชนกัน 
ซึ่งเหรียญเงินที่อารกันใชนั้น เรียกวา caca25  เปนเหรียญที่ทํามาจากทองแดงผสมกับดีบุก  และยัง
เปนเหรียญเดียวกันที่ใชในเมืองพะโค  และนอกจากเหรียญดังกลาวแลวอารกันยังมีเบี้ยสีขาว ซึ่ง
ใชกันอยูในเมืองพะโคเชนกันจากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาเหรียญเงินที่ใชในอารกันนี้เปน
เหรียญเงินที่ถูกผลิตขึ้นในราวๆ คริสตศตวรรษที่ 4 ซึ่งเปนเหรียญที่ผลิตเลียนแบบมาจากอินเดีย
ฝายเหนือ เปนเหรียญที่ใชในพิธีกรรมและการคา ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเหรียญเงินที่มีความเกาแก

                                          
22 เปนคําเดียวกันกับ Frank ซึ่งแปลวาชาวยุโรป
23 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 369.
24 Donald F. Lach., Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1145.
25 “The Coins of Southeast Asia,” JSEA 2 (1985) : 1175.
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กวาสมัยทวารวดี และอาจเปนเหรียญเงินที่เกาแกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เปนได

ภาพที่ 27 ภาพเหรียญเงินในอารกันซึ่งซึ่งมีอายุเกาแกที่สุดในเอเฃียตะวันออกเฉียงใต
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 46.
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2.   ดานสังคมและวัฒนธรรม
2.1 ลักษณะวิถีชีวิตของชาวอารกัน

อาจกลาวไดวาในสังคมของชาวอารกันมีจุดที่นาสนใจหลายอยางประการแรกคือ 
ลักษณะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอารกันเอง และประการที่สอง คือ อารกันเปนเมืองทาที่มี
ลักษณะที่เปนสังคมนานาชาติ ในชวงแรกจะขอกลาวถึงลักษณะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว
อารกันกอนวามีความเปนมาอยางไร ตลอดจนความคิด ความเชื่อ คานิยมของชาวอารกัน ซึ่ง 
ขอมูลที่ไดมาจากบันทึกของชาวตะวันตก ชื่อ  Friar Sebastiao Manrique ซึ่งเปนมิชชันนารีชาว 
สเปนไดเดินทางเขามาในอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 และไดจดบันทึกเรื่องราวของอารกันไว
เปนภาษาสเปน  บาทหลวง Friar Sebastiao Manrique ไดกลาวถึงอารกันวา
                           “ผูคนที่อาศัยอยูในอารกันประกอบไปดวย ชาวพื้นเมืองอารกัน พะโค พมาและ
คนที่มาจากอังวะ ชาวพื้นเมืองอารกันเปนผูที่ชํานาญในการขี่มา  การแตงกาย พวกเขามีฝายอยู 
3-4 ชนิด ที่นํามาทอเปนเครื่องนุงหมของชาวพื้นเมือง และพวกเขามีวัฒนธรรมในการสวมเครื่อง
นุงหมเพื่อปกปดรางกาย ในทุกๆที่ที่เขาปรากฏตัว” อาหารของชาวอารกัน เปนแบบ “Magh 
Style” ซึ่งเปนอาหารพื้นเมือง ที่มี หนู งู ปลารา  ในแตละจานจะมีเครื่องปรุงรสและเครื่องเคียงที่
ทําจากปลาแหงและกุงแหง ที่เรียกวา “Sidol” หรือที่ชาวอารกัน เรียกวา “Sahtol”26 บานเรือน
ของชาวอารกัน มีโครงสรางที่ทําจากไมไผ เปนไมที่มีลักษณะเหมือนกับหวายที่อยูในเบงกอล  
ขนาดของบานและการตกแตงขึ้นอยูกับฐานะของผูสราง บานไมไผของอารกันนี้จะสามารถอยูได
นานประมาณ 12-15 ป ชาวอารกันจะแขวนแฝกไวสําหรับเปนฝาผนัง ซึ่งแฝกของพวกเขาจะมี
การระบายสีใหหลากหลายเพื่อความสวยงาม บานและปราสาทที่ดีจะมีหองที่เปนไมตกแตงดวย
รูปแกะสลักปดทอง ซึ่งเปนงานฝมือเครื่องถมลงยา

ศาสนา ภายในบานของพวกเขาจะเก็บพระพุทธรูปไวในบาน พวกเขาจะถวาย
อาหารใหพระพุทธรูปทุกวัน และยังถวายอาหารใหพระพุทธรูปที่อยูในวัดดวย ซึ่งบางทีกษัตริยก็
สงอาหารไปถวายแดพระสงฆกอนอาหารเย็นทุกวัน โดยที่อาหารจะถูกนําไปถวายใหแดพระพุทธ
รูปกอนเสมอ   แลวจึงสงเขาไปในวัด   ภายในวัดเจาอาวาส  และพระสงฆจะเดินเทาเปลาตลอด
เวลา ในฤดูหนาวจึงมีพระสงฆปวยเปนจํานวนมาก ประชาชนที่ศรัทธาตอพุทธศาสนาไมเพียงแต
จะถวายผาจีวรใหแดพระสงฆเทานั้นแตยังถวายผาจีวรใหแดพระพุทธรูปอีกดวย  นอกจากอารกัน
จะมีพระสงฆที่เปนนักบวชในพุทธศาสนาแลว  อารกันยังมีนักบวชอีกประเภทหนึ่งซึ่งใชชีวิตอยาง

                                          
26 Donald F. Lach., Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1134.
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โดดเดี่ยวในทะเลทรายเชนเดียวกับฤษีซึ่งในบรรดานักบวชทั้งหมดที่มีอยูในอารกันนักบวชดังกลาว
เปนที่นักบวชที่คนอารกันใหความเคารพนับถือมากเชนกัน  นอกจากนี้ Schouten27 พอคาชาว
ฮอลันดาที่เขามาคาขายในอารกันยังตั้งขอสังเกตอีกดวยวาถึงแมวาชาวอารกันจะเปนพวกที่อยู
นอกรีต แตชาวอารกันก็มีความเชื่อถือและศรัทธาตอพระสงฆและวัดวาอารามมาก

จะเห็นไดวาจากขอมูลดังกลาวประเด็นแรกทําใหเราทราบไดวาชาวอารกันมีความ
ศรัทธาตอพุทธศาสนามากทั้งชาวบานและชนชั้นสูงจนอาจกลาวไดวาความเชื่อตอพุทธศาสนา
ของชาวอารกัน ถูกสะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบของการถวายผาจีวรใหแดพระสงฆ และการ
ถวายอาหารใหพระพุทธรูปซึ่งพระพุทธรูปก็มีชีวิตเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของพระพุทธเจา และ
ความเชื่อ ความศรัทธาอยางแรงกลาตอศาสนาพุทธนี้เอง ที่ทําใหเกิดกลุมคนที่ไมยอมรับการเขา
มาของศาสนาอิสลาม จึงเกิดการตอตานและกลายมาเปนปญหาที่พมาประสบอยูในปจจุบัน

ประเด็นที่สองจากขอมูลดังกลาวทําใหเราตั้งขอสังเกตไดวาในอารกันนั้นอาจไมได
นับถือศาสนาพุทธเพียงศาสนาเดียวแตยังมีลัทธิพราหมณ-ฮินดูแทรกปะปนอยูในอารกันดวย  
ดังจะเห็นไดจากการมีบรรดานักพรต  ฤษี  อยูในอารกัน ซึ่งเกิดจากการที่อารกันมีความสัมพันธกับ
รัฐอ่ืนๆ เชน อินเดีย  บริเวณเมืองทาอาวเบงกอล

ในเรื่องของการศึกษาของชาวอารกันนั้น พระเปนครูผูสอน ลูกหลานของกษัตริย
จะตองไปศึกษากับ Raulins ซึ่งเปนพระที่อยูในวัดหลวง สวนลูกของคนธรรมดาก็ตองไปศึกษากับ 
Raulins เชนกัน แตเปนวัดที่อยูนอกเขตเมืองออกไป การศึกษาของชาวอารกันตามความคิดเห็น
ของ บาทหลวง Manrique กลาววาการศึกษาของชาวอารกันเนนหนักที่การเรียนรูธรรมเนียมที่ถูก
ตองและเนนหนักในเรื่องของอักษรศาสตร และวรรณคดี  นอกจากนี้บาทหลวง Manrique ยังกลาว
อีกวาชาวอารกันมีธรรมเนียมที่ดีมากมาย ที่เห็นเดนชัดที่สุดก็คือ ความใจบุญ ชอบทําทาน  มี
เมตตากรุณาบานของชาวอารกันจึงมักเปดตอนรับคนเดินทางทุกชนชั้นเสมอจนเปรียบเสมือนบาน
สาธารณะ28

ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความคิด ความเชื่อ ของชาว
อารกันที่แสดงออกมาในพิธีกรรมและประเพณีนั้น บาทหลวง Manrique ไดกลาวถึง พิธีศพ ของ
ชาวอารกัน ไวดังนี้
                          ถามีคนตายเกิดขึ้นชาวอารกันจะจัดพิธีศพขึ้นที่บานผูตายจะนอนตรงกลางบาน 

                                          
27 Ibid., 1146.
28 Ibid., 1147.
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Raulins จะเปนผูสวด ชาวอารกันมีความเชื่อวา อยาใหแมวดําขามศพเพราะจะสงผลตอชีวิตหลัง
ความตายของผูตายได ดังนั้นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวของผูตายตองระวังก็คือตองเฝาดูแลศพให
ดีอยาใหแมวดําขามศพไดและตองตีฆองอยูตลอดเวลา  กอนที่จะเคลื่อนศพออกจากบานเพื่อไป
เผา เปนธรรมเนียมของชาวอารกันที่จะตองเลี้ยงอาหารใหอีกาดําซึ่งอาจจะเปนการอุทิศสวนกุศล
ใหแดผูตาย  ถาอีกาไมกินอาหารก็จะเริ่มนําศพไปที่เมรุเผาศพที่ชาวอารกันเรียกวา“นรก”ศพจะถูก
ยายมาที่หีบศพใบใหญ ขนาดของหีบศพบงบอกถึงความมั่งคั่งของผูตาย ชาวอารกันมีความเชื่อ
วาวิญญาณของคนตายจะออกจากรางเดิมไปสูที่อ่ืนและเชื่อในเรื่องของ “ภพหนา” หลังจากนั้นก็
จะหามศพไปยังที่ที่จุดไฟ มีการปะพรมน้ําอบน้ําหอมลงบนกองฟนพรอมกันนั้น Raulins จะเดิน
สวดสรรเสริญ หลังจากศพถูกเผาจนกลายเปนอัฐิแลวญาติของผูตายซึ่งใสชุดสีขาวและแขกใน
งานก็จะมาเจิมพระพุทธรูปในวัด29

                                          
29 Ibid., 1147.
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ภาพที่ 28 ภาพงานปฎิมากรรมภายในวัดอารกัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001),

 ในวัดอารกันมีพระพุทธรูปจํานวนมากมาย วัดของชาวอารกัน มีรูปทรงแบบ 
พิรามิด มียอดแหลม  บนสุดจะมีหินกลมๆ ที่ถูกปดทองตรงปลาย มีระฆังกังสดาลแขวนไวรอบวัด 
วัดมักจะถูกสรางดวยหิน มีทั้งหินใหญและเล็ก การตกแตงภายในวัดนั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนดวยทองและสีตางๆ
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ภาพที่ 29 ภาพทิวทัศนในเมืองอารกันปจจุบัน
ที่มา : Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdom (Bangkok : Orchid Press, 2001), 31.

2.2 ราชสํานักของอารกัน
 เร่ืองที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชั้นสูงในพระราชวัง ก็มีความนาสนใจอยูไมนอย 
เพราะจากขอมูลดังกลาว ทําใหเราสามารถเห็นภาพของสถาบันกษัตริยของอารกันไดอยางชัดเจน
มากขึ้นทั้งในดานพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางสถาบันกษัตริยกับประชาชน และกับชาวตางชาติที่เขามาติดตอคาขายในอารกัน

เมื่อกลาวถึงเมืองมะรอกอู   ดูอารเต บาโบรซา (Duarte Barbosa) ชาวโปรตุเกส
ซึ่งเขามาในอินเดียตั้งแตชวงป ค.ศ. 1501-1517 เขาไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับดินแดนตางๆ ใน 
เอเชียรวมทั้งพมาและอารกัน โดยงานเขียนสวนหนึ่งของเขาไดกลาวถึงอารกันเกี่ยวกับพระราช
อํานาจของพระเจาแผนดินและเนนไปที่การอธิบายของธรรมเนียมปฏิบัติในราชสํานัก นับเปน 
ขอมูลที่แตกตางจากที่ โตเม ปเรส ไดเคยกลาวถึงอารกันเอาไว นอกจากนี้การที่ ดูอารเต บาโบรซา 
กลาวไววา อารกันไมมีเมืองทาออกสูทะเลก็ดูจะไมถูกตองเทาใดนักเพราะขอมูลขัดกับสภาพ
ภูมิศาสตร ที่ตั้งของอารกัน  อยางไรก็ตาม ดูอารเต บาโบรซา ไดกลาวถึงธรรมเนียมปฏิบัติในการ
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คัดเลือกหญิงสาวพรหมจรรยในราชสํานักอารกัน จากการไดยินไดฟงมาอีกทีหนึ่งวา
                      เขาไปยังตอนในของอาณาจักรพมา (Berma) และมุงขึ้นไปทางทิศเหนือจะมีอาณา
จักรของพวกนอกศาสนาอยูอีกอาณาจักรหนึ่ง มีขนาดใหญมากและไมมีเมืองทาออกสูทะเล 
อาณาจักรแหงนี้มีเขตแดนติดกับอาณาจักรเบงกอลดวยเชนเดียวกัน แลวก็ยังมีอาณาเขตติดตอ
กับอาณาจักรอังวะ อาณาจักรที่วานี้มีชื่อเรียกวา  Ere Can Guy (อารกัน) พระเจาแผนดินและ 
ผูคนของดินแดนนี้เปนพวกนอกศาสนา เปนที่กลาวขานกันวาพระองคทรงมีอํานาจเหนือเมืองนอย
ใหญหลายเมือง และทรงครอบครองชางและมาอยูเปนจํานวนมาก ชางมาเหลานี้ถูกนํามาจาก
อาณาจักร Peigu (พะโค) ผูคนที่นี่เปนพวกที่มีผิวสีน้ําตาล และไมสวมเสื้อผาตั้งแตทอนบนขึ้นไป 
แตจะนุงผาที่ทําดวยฝายและไหม พวกเขาใสเครื่องประดับจําพวกทองคําและเงินอยูเปนจํานวน
มาก พวกเขานับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเปนที่บูชาและมีสถานที่เพื่อการสวดมนต

พระเจาแผนดินพระองคนี้รํ่ารวยในเงินทองและมีพระราชอํานาจมากจากจํานวน
กําลังพลของพระองค พระองคมักจะทําสงครามอยูบอยคร้ังกับดินแดนใกลเคียงและบางแหงก็จํา
ตองขึ้นอยูกับพระองคพรอมทั้งสงเครื่องราชบรรณาการใหกับพระองคทั้งๆ ที่ไมสมัครใจ  พระเจา
แผนดินทรงใชชีวิตอยางหรูหราฟุมเฟอย และมีที่พักอาศัยชั้นดีประจําอยูทุกๆ เมืองที่พระองคเดิน
ทางไปอยูพวกเขายังสามารถมีหญิงสาวหลายคนไดตามอําเภอใจของตนเอง และไมมีการตรากฏ
หมายในเรื่องการแตงงาน ในจํานวนเมืองทั้ง 12 เมืองที่มีอยูภายในอาณาจักร พระเจาแผนดิน
ทรงมีพระราชวังที่สําคัญอยู 12 แหง ที่ซึ่งพระองคจะไดมาซึ่งหญิงสาวจํานวนมาก กลาวคือ ในแต
ละเมืองจะมีเจาเมืองผูซึ่งจะตองคอยนําตัวเด็กหญิงที่เกิดใหมในแตละปจํานวน 12 คน มาที่พระ
ราชวังเหลานี้ เด็กหญิงเหลานี้จะตองเปนบุตรสาวของผูมีตําแหนงสูงสุดและหนาตาดีที่สุดเทาที่จะ
หาได เจาเมืองจะนําเด็กหญิงเหลานี้มาเลี้ยงดูอยูในพระราชวังเปนอยางดีจนกระทั่งอายุครบ 12 
ป เด็กหญิงเหลานี้จะไดสวมเสื้อผาอาภรณอยางดีและจะถูกฝกในเรื่องการฟอนรําและการขับรอง 
ตลอดจนหัดเลนเครื่องดนตรีอีกหลายชนิด ดวยวิธีการนี้ ในแตละพระราชวังจึงมีเด็กหญิงในวัยนี้
อยูมากมายหลายคน และในตอนสิ้นปเจาเมืองจะนําถวายเด็กหญิงพรหมจรรย 12 คน ผูมีอายุได 
12 ป แกพระเจาแผนดิน ตามแตวาพระองคจะเสด็จไปที่พระราชวังแหงใดพระเจาแผนดินจะออก
คําสั่งใหหญิงสาวเหลานี้แตงกายอยางดี พรอมทั้งเขียนชื่อของแตละคนไวบนเสื้อผาของตัวเอง ใน
เชาวันรุงขึ้น พระองคจะสั่งใหนําตัวเด็กหญิงเหลานี้ไปไวที่พลับพลากลางแจง และใหอยูที่นั่นจน
ถึงชวงเที่ยงวัน ความรอนจากดวงอาทิตยจะทําใหพวกหลอนเหงื่อออกมากจนกระทั่งเสื้อผาที่สวม
ใสอยูนั้นเปยกชุม และพระองคก็จะสั่งใหนําตัวเด็กหญิงเหลานี้ไปที่หองๆหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเครื่อง
แตงกาย และเสื้อผาอันเปยกชุม ที่ถูกถอดออกมานั้นจะถูกนําไปถวายใหกับพระองค พระเจาแผน
ดินทรงดมกลิ่นเสื้อผาที่เปยกชุมเหลานี้ และชิ้นใดที่มีกลิ่นไมแยจนเกินไปนักพระองคก็จะทรงเก็บ
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ไวเอง สวนชิ้นไหนมีกล่ินเหงื่อที่แยมาก พระองคก็จะพระราชทานใหกับบรรดาพระราชสํานัก
พรอมทั้งตัวเด็กหญิงที่มีชื่อปรากฏอยูบนเสื้อผาเหลานี้ดวย สําหรับเด็กหญิงพรหมจรรยที่มีกลิ่น
เหงื่อไมแยนัก  พระองคก็จะทรงคัดเลือกเอาไว และนี่เปนธรรมเนียมที่พระองคปฏิบัต ิและดวยวิธี
การนี้พวกเขาจะตองนําเด็กหญิงมาจากทั้ง 12 เมือง ซึ่งรวมแลวจะมีทั้งหมด 144 คน นอกจากนี้
พระเจาแผนดินยังทรงพระสําราญจากการลาสัตว การละเลนพื้นเมืองและดนตรี และจากสิ่งอื่น
หลายอยาง30

นอกจาก ดูอารเต บารโบซา ยังมีบาทหลวง Manrique ที่เขามาในราชสํานัก 
อารกันและบรรยายถึงสภาพภายในพระราชวังวา

ภายในพระราชวังและตัวปราสาทสรางดวยไมซึ่งเปนวัสดุที่สูญสลายได ไมเหมือน
กับพระราชวังในตะวันตกที่สรางดวยอิฐ พระราชวังเปนไมที่ถูกลงรักปดทองซึ่งบาทหลวง 
Manrique เรียกวา “House of Gold”31 ภายในมีหองตางๆที่ถูกตกแตงดวยรูปแกะสลักปดทอง  
ขาวของเครื่องใชภายในพระราชวังมีทั้งทํามาจากทับทิม ทองคําและเงิน ซึ่งเปนงานฝมือเครื่องถม
ลงยาที่สวยงาม

บาทหลวง Manrique กลาววา เขาไดมีโอกาสเขาเฝากษัตริยของอารกัน ไดรวม
โตะเสวยและเยี่ยมชมพระราชวังและหองตางๆ ที่อยูภายในพระราชฐานชั้นในภายในพระราชวังมี
หองอยูหองหนึ่งเรียกวา “Puchique” หองนี้กอนเขาจะตองเคาะประตูกอน 3 คร้ัง จึงจะสามารถ
เขาไปได มีหญิงวัยกลางคนเปนผูมาเปดประตู และมีหญิงสาวที่เปนคนรับใชปรากฏตัวอยูที่ประตู
และตอนรับพวกเขา   ภายในหองนั้นคอนขางเงียบ หญิงที่มาเปดประตูให คือ จาโขลน  เปนผูที่นํา
พวกเขาไปเขาเฝากษัตริย

นอกจาก บาทหลวง Mamrique แลวชาวตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขาเฝากษัตริย
ของอารกัน ก็มีพอคาชาวฮอลันดา ชื่อ  Schouten ดวย Schouten ก็ไดบรรยายถึงพระราชฐานชั้น
ในเชนเดียวกับบาทหลวง Manrique วาภายในหองดังกลาวเปรียบเสมือนฮาเร็มของกษัตริย 
เพราะภายในหองดังกลาวจะถูกเติมเต็มไปดวยนางสนม นางกํานัลที่สวยงาม จํานวน 12 คน อยู
ตลอดเวลา32

                                          
30 Mansel L. Dames, ed. and trans, The Book of Duarte Barbosa : An Account of the 

Countries Bordering on the Indian Ocean (London : The Hakluyt Society, 1918), xxxvi.
31 Donald F. Lach, Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1137.
32 Ibid., 1146.
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จะเห็นไดวา ในความสัมพันธระหวางราชสํานักอารกันกับชาวตะวันตก ราชสํานัก
อารกันใหอภิสิทธิ์กับชาวตางชาติมาก ไมวาชาวตางชาตินั้นจะเปนพอคา นักเดินทาง หรือหมอ
สอนศาสนา เชน การที่กษัตริยอารกันอนุญาตใหพอคาตะวันตกเขาเฝาและพาชาวตางชาติเยี่ยม
ชมพระราชวังได
                      นอกจาก บาทหลวง Manrique จะกลาวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชวังแลว เขายัง
กลาวถึงเรื่องที่เขาสนใจอีกดวย นั่นก็คือเร่ืองของ  “ชางเผือก” บาทหลวง Manrique ไดกลาวไววา 
เขาเองก็เหมือนชาวตางชาติอ่ืนๆ ที่เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลวสงสัยตองการรูเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของชางเผือก เขากลาววา

ในประวัติศาสตรโบราณของพมา ชาวพมาและชาวอารกันมีความเชื่อวา ชางเผือก
เปรียบเสมือนโอรสของพระจันทรซึ่งเปนตัวแทนของเทพเจา และเขายังสันนิษฐานอีกวา บางที
ชางเผือกเปนสัญลักษณ ใหประชาชนเชื่อตาม ชางเผือกอาจเปนสัญลักษณ ในเรื่องของการขึ้นมา
มีอํานาจของกษัตริยได ดังจะเห็นตัวอยางจากที่ อารกันสามารถยกทัพไปโจมตีเมืองพะโคได ใน
สมัยพระเจา มินราซากรี ในป ค.ศ.1600 พระองคไดรับการนับถือจากชาวอารกันวา ทรงเปน  
พระเจาชางเผือก33 และการทําสงครามชนะ ชางทรงของพระองคจะไดรับการตกแตงอยางสวยงาม
เพื่อเชิดชูเกียรติยศและไดรับการตอนรับจากประชาชนอยางเอิกเกริก

จะเห็นวานี่คือลักษณะความคิด ความเชื่อ คานิยม ของชาวอารกันทั้งหมดที่ถูก
ถายทอดจากสายตาของนักเดินทางชาวตะวันตกที่เขามาในอารกันชวงคริสตศตวรรษที่ 16 บันทึก
ชาวตะวันตกเหลานี้ ทําใหเราไดเห็นความคิด ความเชื่อ คานิยมของชาวอารกันที่แสดงออกมาใน
รูปแบบของพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา ศาสนา ฯลฯ นั้นสวนหนึ่งมีผลมาจากการ
ติดตอทางดานการคาระหวางอารกันกับอินเดีย  เบงกอล เปนสําคัญ

2.3 ลักษณะความเปนสังคมนานาชาติของอารกัน
ประการตอไปจะกลาวถึงพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของอารกัน ก็คือ  

อารกันเปนเมืองทาที่มีลักษณะเปนสังคมนานาชาติ กลาวคือ คราคร่ําไปดวยผูคนหลากหลาย 
เชื้อชาติที่เขามาอาศัยและทํากิจกรรมรวมกันกับชาวพื้นเมืองในอาณาจักรแหงนี้เปนจํานวนมาก 
การเปนสังคมนานาชาติดังกลาวทําใหอารกันมีความนาสนใจยิ่งขึ้นไปอีก  ดังจะเห็นไดจากการ
กลาวถึงพลเมือง ผูคนที่อาศัยอยูในอารกัน ของบาทหลวง Manrique ที่เขามาในอารกัน

                                          
33Ibid., 1139.
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                         …the city of Arracan according to general opinion must have 
contained one hundred and sixty thousand inhabitants, excluding foreign merchants, 
of whom there was a great influx owing to the large number of ships trading with this 
port from Bengala, Masulipattam, Tenasserim, Martaban, Achem and Jacatara. There 
were some other foreigners, too, some being merchants and some soldiers, the latter 
being enlisted on salaries, and were, as I have said, Portuguese, Pegus, Burmese and 
Mogors. Besides these there were many Christians of  Japanese, Bengal and other 
nationalities.34

                         “อาณาจักรอารกันตามที่เห็นกันอยูทั่วไปนั้นประกอบไปดวยพลเมืองจํานวน 
160,000 คนซึ่งพลเมืองเหลานี้มีพอคาชาวตางชาติผูซึ่งไหลบาเขามาโดยเรือคาขายจํานวนมาก
ทั้งที่มาจากเมืองทาชายฝงของอาวเบงกอล  มสุลีปะตัม  ตะนาวศรี  มะตะบัน  อะเจห และ 
จาการตา นอกจากชาวตางชาติเหลานี้จะเปนพอคาแลวยังมีชาวตางชาติอ่ืนๆทั้งที่เปนมิชชันนารี
และที่เปนทหารรับจางของกษัตริยอีกดวย ชาวตางชาติเหลานี้ ไดแก ชาวโปรตุเกส  ชาวมอญที่มา
จากเมืองพะโค  ชาวพมา และพวกแขกมงุน  นอกจากนี้ยังมีชาวตางชาติอ่ืนๆ อีกที่อาศัยอยูใน
อารกันไมวาจะเปนชาวญี่ปุนที่เปนคริสเตียนและเปนทหารรับจางของกษัตริยอารกัน  ชาวเบงกอล 
และชาวตางชาติอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก”35

บันทึกของบาทหลวง Manrique ทําใหเราเห็นวา มะรอกอูนั้นมีพลเมืองจํานวนไม
นอยทีเดียวถาเทียบกับอยุธยาซึ่งเปนรัฐขนาดใหญและมีประชากรหนาแนน (ประมาณ 200,000 
คน ในคริสตศตวรรษที่ 17) ดวยความที่เปนรัฐการคาที่คาทั้งขาวและทาสของเมืองมะรอกอู ทําให
มีคนเขามาอาศัยอยูในอารกันมาก ประกอบกับอารกันเปนรัฐชายฝงที่มีการคมนาคมทางน้ําที่
สะดวกและปลอดภัยจากโจรสลัด

จะเห็นไดวาลักษณะของสังคมอารกันในคริสตศตวรรษที่ 16 เปนสังคมที่มี
ลักษณะของการเปนสังคมนานาชาติ มีคนหลากหลายเชื้อชาติเขามาอาศัยปะปนอยูกับชาว 
พื้นเมืองของอารกัน จากบันทึกของบาทหลวง Manrique กลาวถึงหมูบานของชาวญี่ปุนที่นับถือ
ศาสนาคริสตซึ่งกษัตริยของอารกันทรงเสด็จไปเยี่ยมบอยครั้ง และกลาวถึงหญิงสาวชาวอารกันที่มี

                                          
34 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 21.
35 Ibid.
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เชื้อสายโปรตุเกส36 แสดงใหเห็นวามีการแตงงานขามเชื้อชาติกันระหวางชาวพื้นเมืองอารกันกับ
ชาวตางชาติอ่ืนๆ ที่เขามาอยูในอารกัน จึงอาจกลาวไดวาในยุคนี้เปนยุคที่อารกันไมเพียงแตจะมี
ความสัมพันธมีการติดตอกับพื้นที่อ่ืนๆ อยางเดียวเทานั้นแตอารกันยังมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดทั้ง
ทางดานพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม สงผลใหอารกันกลายเปน
รัฐที่รวมเอาความหลากหลาย ในดานวัฒนธรรมของคนตางชาติมาไวในเมืองของตนเอง 
อีกดวย

ประมาณตนคริสตศตวรรษที่ 16 ชาวตางชาติเร่ิมเขามาในอารกันโดยมีชาวตะวัน
ตกชาติโปรตุเกส  ฮอลันดา   ชาวอาหรับ และชาวญี่ปุนรวมไปถึงคนในรัฐพื้นเมืองใกลเคียง เชน
พะโค  พมา สยาม ฯลฯ  ในความสัมพันธของอารกันที่มีตอชาวตางชาติเหลานี้อาจแบงรูปแบบของ
ความสัมพันธเปนดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ดังจะเห็นไดจากหลักฐานพงศาวดารของอาร
กนั หรือแมแตบันทึกชาวตะวันตกที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางกษัตริยของอารกันกับชาวตะวัน
ตกที่เขามาในชวงคริสตศตวรรษที่ 1637

3.1 ความสัมพันธระหวางอารกันกับชาติตะวันตก
3.1.1 โปรตุเกส

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 1638 ชาวโปรตุเกสซึ่งเปนนักเดินเรือที่เกงที่สุดใน
ชวงเวลานั้นไดเดินทางเขามาบริเวณอางเบงกอลและพยายามเขามาเผยแผศาสนาคริสตนิกาย
คาทอลิกใหกับชาวพื้นเมือง  ในขณะเดียวกันชาวโปรตุเกสก็ทําการคาควบคูไปดวย โปรตุเกสเปน
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาในอาณาจักรอารกันตรงกับรัชสมัยของพระเจามิน ปน ค.ศ. 1531  
พระเจามินปน และชาวอารกันมีความเห็นวาควรจะอนุญาตใหชาวโปรตุเกสเขามาทําการคาใน
อารกันเพื่อเปนการขยายดินแดนและเปดเมืองทาการคา พระองคคิดวาการเปดประเทศใหชาว 
ยุโรปเขามาคาขายในนานน้ําของอารกันทําใหอารกันไดรับผลประโยชนโดยผานพอคาและชาวเดิน
เรือโปรตุเกส  ส่ิงที่อารกันจะไดรับ ก็คือ ผลประโยชนทางดานการคา และความรูวิทยาการจาก
ตะวันตกโดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการเดินเรือทะเล และความทันสมัยของอาวุธ กําลังทหารและ
การสรางปอมปราการ

                                          
36Donald F. Lach, Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1146.
37 Ibid., 1147.
38 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 42.
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ชาวโปรตุเกสเหลานี้บางก็เปนพวกโจรสลัดซึ่งเขามาตั้งบานเรือนอยูที่
เมืองจิตตากองซึ่งภายหลังชาวโปรตุเกสเหลานี้ไดตกลงทําสัญญากับพระเจามินปนวาจะไมรุกราน
อารกัน พวกโปรตุเกสสวนหนึ่งก็ผันตัวเองมาเปนทหารรับจางรับราชการใหแกกษัตริยอารกันใน
การทําสงครามกับเพื่อนบานใกลเคียง เชน เบงกอล พมา มอญ จากเหตุการณดังกลาวทําใหเมือง
ทาในบริเวณอาวเบงกอลหวาดกลัวตอกองทัพอารกันมาก

แตอยางไรก็ดี ทหารรับจางชาวโปรตุเกส ชื่อ ฟลิป เด บริโต (Philip de 
Brito) ซึ่งเปนทหารรับจางในรัชกาลของพระเจามินราซากรี (ค.ศ. 1593-1612) ก็ไดคิดตั้งตัวเปน
ใหญข้ึนในเมืองทาสิเรียม เมืองนี้เปนเมืองทาที่อารกันและทหารรับจางโปรตุเกสไปตีมาไดจาก
เมืองมอญและพระเจามินราซากรีก็มอบให ฟลิป เด บริโต ปกครองเมืองสิเรียมเพื่อเปนขอแลก
เปลี่ยนที่ชาวโปรตุเกสชวยพระองคทําสงครามกับหัวเมืองมอญ เหตุการณนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระ
เจามินราซากรียกทัพไปโจมตีพระเจาหงสาวดีนันทบุเรง ณ กรุงหงสาวดี  เมื่อ ฟลิป เด บริโต  ไดชัย
ชนะกองทัพเรือของอารกันซึ่งถูกสงไปขับไลพวกโปรตุเกสที่เมืองสิเรียม พระเจามินราซากรีจึงตัด
สินพระทัยวา จะตองทําการลางอํานาจของโปรตุเกสที่เมืองดิอางกาเสียใหหมดสิ้น เพราะเมืองทา
สิเรียมกลายเปนฐานทัพของกองทัพโปรตุเกสในการโจมตีอารกัน   ดังนั้นในป ค.ศ. 1607 พระเจา
มินราซากรีจึงสงกองทัพไปโจมตีเมืองดิอางกาทางบก แลวสังหารชาวโปรตุเกสเปนจํานวนมาก39

จะเห็นไดวารูปแบบความสัมพันธระหวางกษัตริยอารกันกับชาวโปรตุเกส
เปนไปในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันทางดานผลประโยชนทางการเมือง โดยที่อารกันให 
โปรตุเกสชวยยกทัพไปโจมตีเมืองตางๆ เมื่อไดเมืองมาแลวทหารรับจางโปรตุเกสสวนหนึ่งก็จะได
รับคาจางเปนทรัพยสินเงินทองจากกษัตริยอารกัน หรือถาทหารโปรตุเกสทํางานไดรับความดีความ
ชอบจากกษัตริยอารกัน ก็อาจจะไดรับสิทธิพิเศษในการปกครองหัวเมืองที่ไปโจมตีมาได ดังเชนที่ฟ
ลิป เด บริโต ไดรับรางวัลจากพระเจามินราซากรีโดยการใหอํานาจปกครองเมืองสิเรียม ดังนั้นรูป
แบบความสัมพันธระหวางอารกันกับโปรตุเกส จึงมีเร่ืองของผลประโยชนทางการเมืองเขามาเกี่ยว
ของดวย ซึ่งรูปแบบความสัมพันธระหวางโปรตุเกสกับอารกันแตกตางกับฮอลันดาที่เขามามีความ
สัมพันธกับอารกันในเรื่องของเศรษฐกิจการคามากกวาเรื่องของการเมือง

                                          
39 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 481.
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3.1.2 ฮอลันดา
ฮอลันดาเปนชาวตางชาติที่เขามาในอารกันในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 

เชนเดียวกับโปรตุเกส งานเขียนของดี จี อี ฮอลลกลาวถึงความสัมพันธระหวางอารกันกับ
ฮอลันดาวาอารกันมีความสัมพันธกับฮอลันดาในเรื่องของการคาก็จริงแตเหตุผลที่แทจริงของ
อารกันในการสรางความสัมพันธกับฮอลันดาก็คือ เหตุผลทางการเมืองที่อารกันตองการให
ฮอลันดากําจัดอิทธิพลของโปรตุเกสออกไป โดยสังเกตไดจากเมื่อพระเจามินราซากรีคิดกําจัด
พวกโปรตุเกสนั้น เปนเวลาเดียวกันที่ชาวฮอลันดาเดินทางเขามาคาขายที่อารกันเปนครั้งแรกพอ
ดี ดังจะเห็นไดจากเมื่อป ค.ศ.1605 ชาวฮอลันดาไดไปตั้งโรงเก็บสินคาอยูที่เมืองมสุลีปตัมแลว
ฮอลันดาก็ออกเดินทางสํารวจ  เพื่อหาลูทางที่จะเขามาคาขายกับเบงกอลและอารกัน  พระเจามิ
นราซากรีไดเชิญชวนพอคาฮอลันดาใหเขาไปคาขายในอารกัน เมื่อป ค.ศ.1607 จึงมีพอคาชาว
ฮอลันดาเขามาคาขายยังกรุงมะรอกอู
                           จะเห็นไดวากษัตริยอารกันก็คลายๆ กับกษัตริยอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตอีกหลายพระองคที่ตอนรับพอคาฮอลันดาดวยความยินดี ทั้งนี้พระองคยังอนุญาตให
ฮอลันดาสงสินคาเขามาในอารกันไดโดยไมตองเสียภาษีอีกดวยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะวาพระองคตั้ง
ความหวังเอาไววาฮอลันดาจะชวยพระองคขับไลพวกโปรตุเกสออกไปโดยที่พระองคจะยกเมือง 
สิเรียม เกาะแซนดวิป เมืองจิตตากอง เมืองดิอางกา หรือเมืองอื่นๆ ในเบงกอลซึ่งเคยยกใหแกพวก
โปรตุเกสมาแลวนั้นใหแกพวกฮอลันดาเปนการตอบแทน40

                           แตอยางไรก็ดีฮอลันดาเปนชาติตะวันตกที่เขามาในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตเพียงเพื่อการคามากกวาเรื่องของการเมือง ชาวฮอลันดาที่เขามาในอารกันก็เชนเดียวกัน 
ฮอลันดาตองการจะเขามาตั้งโรงเก็บสินคาและตองการคาขายกับอารกันเพียงอยางเดียวถาไม 
จําเปนแลวฮอลันดาไมอยากทําสงครามกับใครทั้งนั้น ไมวาจะเปนโปรตุเกส หรือ ชาวพื้นเมืองใน
แถบนี้ก็ตามทั้งนี้อาจเปนเพราะวาฮอลันดามีภาระหนักในการควบคุมบริเวณที่คาเครื่องเทศ 
อยูแลว ทําใหฮอลันดาไมเต็มใจนักที่จะสงทหารไปชวยอารกันโจมตีพวกโปรตุเกสที่เมืองสิเรียม

อยางไรก็ดีฮอลันดาก็ยังคิดถึงผลประโยชนที่ตนเองจะได รับเปน  
คาตอบแทนในอารกัน ไมวาจะเปนการไดรับการยกเวนการเสียภาษี  การตั้งโรงเก็บสินคาใน 
มะรอกอู ขอเสนอเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งจูงใจใหฮอลันดาตกลงใจที่จะชวยอารกันในการ 
ปราบปรามโปรตุเกสโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่อารกันทําสัญญาเรื่องการผูกขาดขาวและทาสเปน

                                          
40D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 482.
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สินคาออกใหแกฮอลันดาแตเพียงผูเดียว เพราะปรากฏวาตั้งแตป ค.ศ. 1623 เปนตนมาฮอลันดา
นําเรือเขามาซื้อทาสที่พวกเฟริงกีจับมาขายที่อารกันเปนจํานวนมาก และฮอลันดายังเขามาซื้อขาว
ที่อารกันผลิตขึ้นอยางเหลือเฟอ ทั้งนี้เพราะอารกันมีทาสไวใชทําไรไถนามาก41 ดวยเหตุผลดังกลาว
ทําใหฮอลันดาตัดสินใจชวยอารกันกําจัดชาวโปรตุเกสที่เมืองดิอางกาในป ค.ศ. 1615

3.2 ความสัมพันธดานการคาระหวางอารกันกับรัฐพื้นเมืองในเอ
เชียตะวันออกเฉียงใต

ในดานความสัมพันธระหวางอารกันกับรัฐพื้นเมืองตางๆ ในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตนั้นอารกันมีความสัมพันธกับเมืองพะโค อยุธยา มะริด ตะนาวศรี สวนในบริเวณคาบสมุทร
มลายูและกลุมเกาะ อารกันติดตอคาขายกับมะละกา อะเจห มาสุลีปะตัม มะตะบัน (เมาะตะมะ)
ยาการตา42 สังเกตไดจากการที่พลเมืองของรัฐตางๆ เหลานี้เขามาอาศัยอยูในเมืองมะรอกอูอยาง
ลนหลามซึ่งคนจากรัฐตางๆ เหลานี้ เขามาในอารกันโดยมากับเรือสินคาที่เขามาคาขายในเมืองมะ
รอกอู
   แตอยางไรก็ดีไมอาจสรุปแนชัดไดวาอารกันมีความสัมพันธกับรัฐในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตเพียงแคทางการคาเพียงอยางเดียวเพราะอารกันมีความสัมพันธทางดาน 
วัฒนธรรมและดานการเมืองกับรัฐอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยเชนกัน

3.2.1 ความสัมพันธระหวางอารกันกับพะโค
เมืองพะโคซึ่งเปนรัฐการคาชายฝงที่มีความสําคัญมาก พะโคเปรียบ

เสมือนเมืองคูคาและเมืองคูแขงของอารกันเพราะจากหลักฐานของชาวตะวันตกที่เขามาในพมาใน
ชวงคริสตศตวรรษที่ 16 มักจะกลาวถึงเมืองอารกันและเมืองพะโคคูกันเสมอ และกลาวถึงความ 
มั่งคั่งของเมืองพะโคอีกดวยแสดงใหเห็นวาเมืองพะโคเปนอีกรัฐหนึ่งที่มีความสําคัญมาก ดังจะ
ทราบไดจากบันทึกของดูอารเต บารโบซา (Duarte Barbosa) และโตเม ปเรส (Tome pires) ชาว
ตะวันตกที่เขามายังพมาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 16 กลาวถึงความมั่งคั่งของเมืองพะโคไวดังนี้
                     หลังจากที่ผานอาณาจักรพมาลงมาทางทิศใตและตะวันออกเฉียงใตยังมีอาณาจักร
ของพวกนอกรีตอยูอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งมั่งคั่งรํ่ารวยมาก อุดมสมบูรณพรอมดวยสรรพสิ่งและทํา
การคาทางทะเล อาณาจักรแหงนี้เรียกวา Peygu พะโค มีขอบเขตราว 75 leagues และมีเมือง
ทาอยูราว 3-4 แหง ซึ่งมีพวกพอคาชาวมัวรหลายคนรวมทั้งพวกนอกรีตมาอาศัยอยูและตัวเมือง

                                          
41 D.G.E. Hall, A history of Southeast Asia, 483.
42 Pamela Gutman,  Burma’s Lost Kingdom, 21.
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ของพะโคนั้นอยูหางจากทะเลประมาณ 7-8 leagues โดยที่ตัวเมืองตั้งอยูบนแมน้ําสําคัญที่ไหล
ผานอาณาจักรซึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาสูง ในชวงเวลาบางเดือนระหวางป น้ําในแมน้ําจะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไหลทวมพื้นดินการเกษตรซึ่งเปนแหลงเพาะปลูกขาวที่สําคัญของ
อาณาจักรพวกเขาจะขนเสบียงอาหารจํานวนมากลงเรือ เรือจะออกจากเมืองทาเหลานี้เพื่อมุงสู
มะละกา สุมาตราและไปยังดินแดนอื่นๆ อีก

บันทึกดังกลาวแสดงวาเมืองพะโคเปนเมืองที่มีความสําคัญมากในดาน
การผลิตและดานการคาชายฝง เมืองพะโคจึงเปนเมืองที่อารกันใหความสนใจไมนอยทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาอารกันเห็นวาพะโคมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณมีเมืองทาที่ดีและมีเสนทางการคาติดตอกับ
มะละกาและรัฐชายฝงอื่นๆ บริเวณคาบสมุทรมลายู จึงทําใหอารกันพยายามโจมตีเมืองพะโค
เสมอ

ดังจะเห็นไดจากการโจมตีเมืองพะโคในรัชสมัยของพระเจามินราซากรี 
พระองคยกทัพไปโจมตีเมืองทาที่สําคัญของอาณาจักรพะโคคือ เมืองพะสิม และเมาะตะมะ 
สําหรับหลักฐานที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางอารกันและพะโค กลาวไววา ในป ค.ศ. 1599-
1600 เมื่อพระเจามินราซากรกีษัตริยของอารกันยกทัพมาปราบเมืองพะโค พระองคทรงกวาดตอน
พลเมืองจากเมืองพะโคนําไปยังอารกันดวย43 และนอกจากนี้จากหลักฐานยังกลาวถึงชาวมอญที่
เมืองพะโความีความสามารถและมีประสบการณในการปลูกขาวอีกดวย  จากหลักฐานดังกลาวทํา
ใหเราทราบวาอารกันซึ่งเปนรัฐชายฝงที่มีพลเมืองคอนขางนอยตองการแรงงานที่ไดจากสงคราม
เขามาทําการเพาะปลูกขาว  โดยเฉพาะชาวมอญ จากเมืองพะโคที่มีความสามารถในการปลูกขาว

สวนความสัมพันธทางดานการคาที่เห็นไดชัดเจนที่สุดวาอารกันมีความ
สัมพันธทางการคากับรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอ่ืนๆ  ก็คือ  การคาทับทิมกับมะละกา เพราะ
อารกันมีเหมืองทับทิมที่ดีพอๆ กับอังวะ อารกันใชเสนทางการคาขนสงทับทิมผานเมืองพะโค  
สงขลา  ปาไซ  นําสินคาจําพวกเครื่องประดับ เชน เงิน พลอย  ทับทิมสงมาขายที่มะละกาเสมอ44  
สวนขาวซึ่งเปนสินคาออกที่สําคัญของอารกัน สวนใหญมีชาวโปรตุเกสและชาวฮอลันดามารับซ้ือที่
เมืองมะรอกอูมากกวาที่อารกันจะสงเรือออกไปขายเอง โดยขาวดังกลาวจะถูกฮอลันดานําไปขาย

                                          
43 Donald F. Lach., Asia in the making of  Europe Vol. 1 The Century of Discovery, 1123.
44 Cortes Armando Cortesao, ed, The Suma Oriental of Tome Pires (London : The Hakluyt 

Society,1944), 96.
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ตอยังเมืองปตตาเวียและรัฐชายฝงบริเวณกลุมเกาะอื่นๆ  ที่มีความสัมพันธกับออลันดาภายใต
บริษัท VOC ของฮอลันดา

3.2.2 ความสัมพันธระหวางอารกันกับสยาม
บันทึกประวัติศาสตรสังเขปพระเจากรุงสยามของเยเรเมียส ฟาน ฟลีต 

(Jeremias van Vliet) หรือ วัน วลิต กลาวถึงความสัมพันธระหวางอยุธยาและอารกันไววา  
กษัตริยอยุธยาและอารกันตางมีสัมพันธไมตรีกันมาเปนเวลานาน  โดยตางฝายมิไดข้ึนแกกันและมิ
ไดสงเครื่องราชบรรณาการใหแกกัน  แตทั้ งสองฝายสงราชทูตไปหากันทุกปเพื่อรักษา  
สัมพันธไมตรีนี้ไว การกระทําเชนนี้ไมเพียงแตสงเสริมการคาขายเทานั้น แตยังมีเหตุผลหลาย
ประการเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง  สัมพันธไมตรีนี้ยั่งยืนมาจนกระทั่งประมาณ ค.ศ. 1628 ซึ่งเปนปที่
สมเด็จพระเจาทรงธรรมสวรรคต แตเมื่อสมเด็จพระเจาปราสาททองเสด็จข้ึนเสวยราชยใน ค.ศ.
1629 สัมพันธไมตรีระหวางอาณาจักรทั้งสองก็ไดชะงักลง

ถึงแมวาสมเด็จพระเจาปราสาททองทรงสงราชทูตไปยังอารกันหลายครั้ง
แตกษัตริยของอารกันคือ พระเจาสิริสุธรรมราชา ซึ่งครองราชยระหวางป ค.ศ. 1622-1638 ไมทรง
ยินดีรับราชทูตที่พระเจาปราสาททองสงมา โดยตรัสวาพระองคไมสามารถยอมรับผูชิงราชสมบัติที่
ไมถูกตองตามกฎหมายวาเปนพระเจาแผนดินของสยามได ดังนั้นพระองคจึงทรงปฏิเสธและไมให
เกียรติที่จะใหราชทูตจากอยุธยาเขาเฝา นอกจากนี้ พระเจาสิริสุธรรมราชาไมอนุญาตใหพวกราช
ทูตกลับอยุธยา แตไดทรงสงเรือลําหนึ่งกับคนของพระองคเขามาคาขายยังเมืองตะนาวศรีเชนเคย  
ขาหลวงที่ตะนาวศรีไดรายงานใหพระเจาปราสาททองทรงทราบและพระองคมีพระราชโองการวา
ใหยึดเรือและสินคาของพวกอารกันและจับพอคาอารกันเหลานั้นเปนนักโทษแลวใหนําตัวเขามายัง
กรุงศรีอยุธยา

นักโทษจากอารกันถูกจองจําอยูในกรุงศรีอยุธยาเปนเวลากวา 2 ป และใน
ชวงเวลานั้นก็ไมไดมีการเจรจราตอรองกันระหวางอารกันกับอยุธยา ตางฝายตางมิไดมีปฏิกิริยา 
โตตอบตอกัน ทั้งสองฝายตางรักษาความสงบไวจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนป ค.ศ.1629 ในชวง
เวลานั้นมีเรือกําปนและเรือลําเล็กอื่นๆอีกหลายลําถูกสงมาจากอารกันเพื่อเขามายังเมืองมะริด
และเมืองตะนาวศรีซึ่งทั้งสองเมืองนี้เปนเมืองทาชายฝงที่อารกันและอยุธยาตางเขามาคาขาย  เรือ
ที่อารกันสงมานั้นไดรับคําสั่งจากพระเจาสิริสุธรรมราชาใหมาปลนเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี  
แตเนื่องจากพวกมัวรจํานวนมากไดออกเดินทางไปยังเมืองมสุลีปตัม (Masilipatham) และพวกที่
อยูในเมืองมะริดก็อยูในสภาพที่เตรียมพรอมในการสูรบทําใหอารกันปลนเมืองมะริดและตะนาวศรี
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ไดไมมากนัก
ในที่สุดชาวเมืองตะนาวศรีไดจับกุมชาวอารกันไดจํานวนหนึ่งและสงตัว

เขามายังกรุงศรีอยุธยา     ภายหลังจากที่มีการไตสวนแลวพวกนักโทษเหลานี้ก็ยอมรับสารภาพวา
พระเจาสิริสุธรรมราชากําลังวางแผนปลนและโจมตีเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี แตเนื่องจาก
ขาดกองทัพที่มีกําลังเพียงพอจึงตองเลื่อนแผนการนี้ออกไปจนกวาพระองคจะสามารถมีโอกาสดี
กวานี้ นอกจากนี้เพื่อเปนการฉวยโอกาสในการเขาปลนเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรีไดโดยงาย
พระองคทรงพยายามกอความไมสงบในบริเวณแมน้ําใกลเคียงเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี จน
ทําใหเสนทางการคาดังกลาวมีสภาพที่ไมปลอดภัยตอพอคาตางถิ่น และเพื่อขัดขวางไมใหพวกมัวร
ที่มาจากฝงมณฑลโจฬะเดินทางเขามายังเมืองตะนาวศรีได ยิ่งไปกวานั้นพระองคทรงขอความ 
ชวยเหลือจากชาวตางชาติอ่ืนๆ เชน ชาวฮอลันดาและชาวโปรตุเกส ผูแทนชาวดัชตที่ประจําอยูที่
อารกันปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือพระเจาสิริสุธรรมราชา แตชาวโปรตุเกสไดสัญญาวาพวกเขา
จะชวยเหลือเทาที่จะสามารถชวยได

สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงปลอยนักโทษอารกันและสงนักโทษเหลา
นั้นกลับไปยังเมืองตะนาวศรี เพื่อเดินทางตอไปยังอารกัน ออกญาพระคลังของอยุธยาไดออก
หนังสือราชการใหแกนักโทษเหลานั้นดวย  ในหนังสือราชการนั้นไดกลาวถึงความสัมพันธระหวาง
อารกันและกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีสัมพันธไมตรีตอกันเปนระยะเวลายาวนาน สมเด็จพระเจาปราสาท
ทองทรงหวังเปนอยางยิ่งวาพระเจาสิริสุธรรมราชาจะทรงสืบตอพระราชไมตรีนี้ แตพระเจาสิริสุ
ธรรมราชากลับไมรักษาสัมพันธไมตรีดังกลาว ทําใหสมเด็จพระเจาปราสาททองไมพอพระทัยและ
ตรัสวาจะสงกองทัพสยามไปยังอารกัน แตเนื่องจากไมไดรับคําตอบจากอารกัน ในบันทึกของ
ฟานฟลีตจึงกลาวแตเพียงวาไมสามารถทราบความสัมพันธไดอยางแนนอนวาพระเจาปราสาท
ทองและพระเจาสิริสุธรรมราชายังคงเปนศัตรูกันหรือวาเปนมิตรกัน

                       บันทึกของฟานฟลีตจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางอารกันและอยุธยา
คอนขางจะคลุมเครือไมนอย อาจเปนเพราะทั้งสองอาณาจักรยังไมคิดที่จะเปนศัตรูหรือเปนมิตร
กันอยางถาวร ซึ่งทั้งสองอาณาจักรตางก็เปนรัฐการคาทั้งคูทําใหตางฝายตางมีภาระหนาที่อ่ืนๆ ใน
การคาซึ่งมีความสําคัญกวาจะมาทําสงครามกันประกอบกับอาณาจักรทั้งสองมิไดมีความสัมพันธ
แนนแฟนตอกันมากนักทําใหตางฝายตางมิไดสนใจในการสรางสัมพันธไมตรีตอกัน
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บทที่ 5
บทสรุป

หลักฐานที่ใชในการศึกษาและเสนอประวัติศาสตรอารกันนี้ สวนหนึ่งไดมาจากงานที่  
G.E.Harvey ไดวางรากฐานไวใน History of Burma นอกจากนี้ ผูเขียนไดอาศัยบันทึกของชาว
ตะวันตกที่ Donald F. Lach ไดรวบรวมไวในหนังสือ “Asia in the Making of Europe” รวมทั้ง
งานของ  D.G.E. Hall ชื่อหนังสือ “A History of Southeast Asia” งานของ  Cortesao A. ชื่อ
หนังสือ  “The Suma Oriental of Tome Pires”  และหนังสือเลมลาสุดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร
อารกันโดย Pamela Gutman  เรื่อง “Burma’s Lost  Kingdom” ซึ่งเลมลาสุดเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรศิลปะของอารกันโดยเฉพาะและเพิ่งไดรับการพิมพเผยแพรในป ค.ศ. 2001

ขอมูลประวัติศาสตรอารกันที่เราไดรับจากหนังสือดังกลาวทําใหเราเห็นภาพของ
ประวัติศาสตรอารกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจการคาของอาร
กันนั่นก็คือการคาขาวและทาส ซึ่งเปนที่มาของรายไดสําคัญของรัฐอารกันถือวาเปนปจจัยหลักที่
สงผลใหอาณาจักรอารกันมีพัฒนาการในดานอื่นๆ ตามมา ไมวาจะเปนดานการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม

ในแงของความเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีลักษณะของภาคพื้นทวีปขนาดใหญรวมอยูดวยไม
ไดเปนรัฐชายฝงที่มีแตเพียงคาบสมุทรหรือกลุมเกาะเทานั้น ความผสมผสานระหวางความเปนรัฐ
ชายฝงและภาคพื้นทวีปนี้ ทําใหอารกันเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีความไดเปรียบรัฐพื้นเมืองบางรัฐในเอ
เชียตะวันออกเฉียงใต กลาวคือ อารกันเปนรัฐการคาที่ควบคูไปกับการผลิต ทั้งนี้เพราะอารกันมีพื้น
ที่ที่เปนชายฝงเหมาะแกการเปนเมืองทา และมีพื้นที่ภายในซึ่งเปนแหลงที่เหมาะตอการเพาะปลูก 
ทําใหอารกันสามารถผลิตสินคาที่จะนําออกมาคาขายดวยตนเองได จะเห็นไดวา อารกันไมเพียง
แตเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนสินคาเทานั้น แตอารกันยังสามารถผลิตขาวซึ่งเปนสินคาออกที่
สําคัญของอารกันมาขายไดอีกดวย

อารกันจัดไดวาเปนรัฐกึ่งชายฝงที่มีพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก โดย
เฉพาะในเรื่องของการเปนรัฐการคาควบคูไปกับการผลิตแตอยางไรก็ดีถึงแมวาอารกันจะเปน 
เมืองทาที่ดีทางทะเล แตการคาของอารกันก็ไมไดเปนไปในลักษณะเดียวกับเมืองทาอื่นทั้งหมด 
กลาวคือ  อารกันเปนรัฐการคาชายฝงที่มีบทบาทเดนในลักษณะของการเปนรัฐอาณาจักรที่มีกอง
ทัพเรือเขมแข็งมีอํานาจครอบคลุมชายฝงและมีรายไดสวนหนึ่งอันเกิดจากปลนบานเมืองตางๆแลว
นําของที่ปลนไดมาขาย เชน การคาทาส นี่คือความแตกตางประการหนึ่งซึ่งทําใหอารกันแตกตาง
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กับมะละกา อยุธยา พะโค
พัฒนาการทางดานสังคมและวัฒนธรรมของอารกันก็นับวามีความนาสนใจ  

เชนเดียวกันเพราะเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ กลาวคือ ในแงของ 
วัฒนธรรมอารกันที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่อารกันมีความมั่งคั่งทางดานเศรษฐกิจ มีกําลังซื้อ 
เมื่อมีพอคาเขาไปในอารกันมากทําใหอารกันเปนรัฐที่มีความเปนสังคมนานาชาติ และมีการรับ
อิทธิพลภายนอกเขามาผสมผสานกับอิทธิพลภายใน และสามารถอยูรวมกันไดอยางปกติ ดังจะ
เห็นไดจาก การรับอิทธิพลภายนอกจากเขตเบงกอล อินเดีย และชาติตะวันตก  มาอยูรวมกันภาย
ใตความเปนอารกัน ซึ่งทําใหคนในสังคมอารกันมีความหลากหลายและแตกตางกันทั้งทางดานเชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวอารกันเองดวย จนกระทั่งความหลาก
หลายในสังคมดังกลาวสงผลสืบเนื่องกลายมาเปนปญหาสังคมดังเชนปญหาชนกลุมมุสลิมใน
ประเทศพมาปจจุบัน
                ขอมูลทางประวัติศาสตรของอารกันดังกลาวทําใหเราเห็นแลววาอารกันก็เปนรัฐการคา
ชายฝงรัฐหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีพัฒนาการทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมและวัฒน
ธรรมมากจากลักษณะของรัฐอารกันดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน เราจะเห็นไดวารัฐอารกันใน
ฐานะที่เปนสวนหนึ่งของความเปนเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีนั้นไมไดดอยหรือนอยกวารัฐอ่ืนๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย

อารกันมีลักษณะของความเปนรัฐกึ่งชายฝงที่อยูไดดวยตัวเอง โดยอาศัยการคาและ
การผลิตเปนหลัก อารกันจึงกลายเปนรัฐที่มีความเจริญรุงเรืองรัฐหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ดังจะเห็นไดจากที่อารกันเปนรัฐสุดทายที่ถูกพมาผนวกไดใน ค.ศ. 1785 ซึ่งกอนหนานี้พมา
สามารถผนวกไทใหญ มอญ ไดกอนอารกันเปนเวลานับรอยป แตอารกันเปนรัฐๆ เดียวในพมาที่
สามารถดํารงอยูไดยาวนานที่สุด

อยางไรก็ดี ในการศึกษาประวัติศาสตรอารกันนี้เราไมไดตองการเพียงแคเนนใหเห็นถึง
ความสําคัญของรัฐอารกันเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตส่ิงที่เราควรสนใจอารกัน ก็คือ การเปนรัฐๆ
หนึ่งที่เราไมควรละเลย หรือมองขามในการที่จะศึกษาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
เพราะวาตั้งแตในอดีตเปนตนมา รัฐอารกันเปนรัฐที่มีความสามารถในการมีชีวิตอยูไดดวยตัวเอง
ไดโดยอาศัยการคาและการผลิตเปนปจจัยหลักในการอยูรอด โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่ 
16 ถือวาอาณาจักรอารกันมีความเจริญรุงเรืองสูงสุด

ความมั่งคั่งทางดานการคาดังกลาวทําใหอารกันจึงเปนรัฐกึ่งชายฝงที่สามารถรวมศูนย
อํานาจปกครองรัฐชายฝงอื่นๆ ในแถบเบงกอลไวไดเกือบหมดซึ่งแตกตางกับรัฐชายฝงอื่นๆ ที่อยู
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บริเวณคาบสมุทรและกลุมเกาะตรงที่มีรัฐนอยรัฐใหญมากมายที่เปนอิสระและมีการปกครองเปน
ของตนเองไมข้ึนกับรัฐใดรัฐหนึ่ง

นอกจากนี้อารกันยังเปนรัฐกึ่งชายฝงที่เปดรับกระแสจากภายนอกทั้งในเรื่องของแนว
คิดทางการเมืองการปกครอง และอุดมคติของรัฐที่มาจาก อินเดีย เบงกอล อีกดวย  ในการดํารง
ชีวิตอยูของรัฐอารกันมีความนาสนใจที่รัฐอารกันเปนเมืองทาที่เปนสังคมนานาชาติอันเกิดมาจาก
การติดตอทางการคากับคนชาติตางๆ ลักษณะการคาดังกลาวสงผลใหอารกันสามารถที่จะมีชีวิต
อยูแบบเอาตัวรอดได   ทั้งจากการรุกรานจากเพื่อนบานใกลเคียงในอดีต รวมไปถึงการเขามาของ
ชาติตะวันตกและหลังจากถูกรวมเปนรัฐๆหนึ่งในพมาภายใตการปกครองของอังกฤษ(British 
India)  ในป ค.ศ.1826 อารกันก็ยังสามารถดํารงอยูไดเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ไมลมสลายไปดังเชน 
มะละกา มัชปาหิต หรือรัฐพื้นเมืองอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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