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K 43415004 : สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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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
ลายมือชื่อนักศึกษา                                               
ลายมือชื่ออาจารยผูควบคุมสารนิพนธ                                                             
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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.
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กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทานดวยกัน
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.วินัย  พงศศรีเพียร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ผูซึ่งคอยกรุณา
ชี้แนะแนวทางการทําสารนิพนธ ใหคําปรึกษาอันมีคาแกผูเขียน ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบ
อดทนรอคอยการทํางานที่ลาชาของผูเขียนดวยความหวงใยเสมอมา ผูเขียนรูสึกซาบซึ้งเปนอยาง
ยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประวั ติศาสตรคณะอักษรศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดใหการอบรมสั่งสอนถายทอดวิชาความรูอันมีคายิ่งอันเปนหน
ทางสูการทําสารนิพนธฉบับนี้และในที่นี้ผูเขียนขอขอบพระคณุสาํหรบัความหวงใย 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
คุณพอคุณแมผูใหทุกสิ่งทุกอยางเพื่อการศึกษาของลูกมาโดยตลอด ประโยชนและคุณคาอันใดที่
เกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอบูชาแดพระคุณทาน

อนึ่ง หากมีขอผิดพลาดประการใดในสารนิพนธฉบับนี้ถือเปนความรับผิดชอบของ
ผูเขียนแตเพียงผูเดียว




