เมืองนิวอัมส์ เตอร์ ดัม ปากคลองบางปลากด
ฮอลันดา หรื อจะเรี ยกเป็ นคําควบสั้นๆตามภาษาอังกฤษว่า “ ฮอลแลนด์ ” เป็ นภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ (ชื่ อประเทศอย่างเป็ นทางการ) ประเทศที่มีความหมายว่า “ ที่ลุ่มตํ่า ” เนื่องจากพื้นที่
ประมาณหนึ่ งในสี่ ต่ าํ กว่าระดับนํ้าทะเล มีเมืองหลวงซึ่ งเป็ นเมืองท่าเก่าแก่ที่ควบคุมเส้นทางเรื อของยุโรปใน
ทะเลเหนือ ชื่อ “ อัมส์เตอร์ ดมั ”

ช่ วงพุ ทธสตวรรษที่ ๒๒ ฮอลันดาได้ข ยายอิ ทธิ พลทางการค้า ไปทัว่ โลก โดยการก่ อตั้งเมืองที่ เป็ นท่ าเรื อ
คลังสิ นค้า ตามความชํานาญ กล่าวคือ เป็ นที่ลุ่มตํ่าตรงปากแม่น้ าํ คล้ายเมืองหลวงของตน แล้วตั้งชื่อเมืองใหม่
นี้วา่ เมือง “ นิ วอัมส์ เตอร์ ดมั ” (new ที่แปลว่า ใหม่) อย่างเมืองนิวยอร์ ก (ปากแม่น้ าํ ฮัตสัน) สมัยที่ยงั เป็ น
ดิ นแดนของฮอลันดาก็มีชื่อเดิ มว่า “ นิ วอัม ส์ เตอร์ ดมั ” ในขณะที่ฮอลันดาก็เคยได้รับ พระบรมราชานุ ญาติ
ให้ก่อตั้งท่าเรื อคลังสิ นค้าที่บริ เวณปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา ก็ยงั ได้ต้ งั ชื่ อเมืองใหม่น้ ี ว่า “ เมืองนิ วอัมส์ เตอร์ ดมั ”
เมืองที่เคยอยูใ่ นแผ่นที่เก่าของประเทศสยาม จวบคนกระทัง่ ได้ค่อยๆ หายสาบสู ญ หลังการเสี ยกรุ งศรี อยุธยา
ครั้งที่สอง

New Amsterdam ทีย่ วิ ยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชนชาติยุโรปประเทศแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาก็คือโปรตุเกส แต่อิทธิ พลของ
โปรตุเกสในเอเชี ยต้องลดน้อยลง เนื่ องจากประเทศโปรตุเกสถูกประเทศสเปนยึดครองระหว่าง พ.ศ. ๒๑๒๓
จนถึง พ.ศ. ๒๑๘๓ ทําให้ฮอลันดาถือโอกาสก่อตั้งบริ ษทั อินเดียตะวันออกของตนขึ้น เพื่อผูกขาดการค้าใน
แถบเอเชี ยตะวันออกแทน เมื่ อชาวฮอลันดาได้รับมอบเอกสิ ทธิ์ ในการเจรจาทางการค้า กับเจ้าผูป้ กครองชาว
พื้นเมืองต่างๆ จึงเริ่ มทําการติดต่อกับกรุ งศรี อยุธยาเป็ นครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๑๔๗ โดยมีกองทหารและกองเรื อ
ครบคอยคุม้ ครองผลประโยชน์ผ่านเมืองปั ตตานี จุดมุ่งหมายสําคัญคือการอาศัยเรื อสําเภาไทยไปหาช่ องทาง
ค้าขายในประเทศจีน ในขณะที่ไทยกลับไม่มีความคิดที่จะเป็ นเพียงคนกลาง แต่จะยินดีตอ้ นรับเฉพาะเรื่ องที่
ชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายด้วยเท่านั้น เนื่ องจากอยุธยาก็มีสินค้ามากมายประเภทของป่ าธัญญาหาร เช่น ไม้ยาง
ไม้กฤษณา ดีบุก หนังสัตว์ นํ้ามันมะพร้าว และข้าว

เมืองนิวอัมเตอร์ ดัม ปากคลองบางปลากด
ชาวฮอลันดามาเริ่ มเห็ นประโยชน์จากการเข้ามาค้าขายที่กรุ งศรี อยุธยาในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮอลันดาจึงค่อยๆราบรื่ น ถึงขนาดมีการแต่งตั้งชาวฮอลันดาขึ้นเป็ นขุนนางปฏิบตั ิ
หน้าที่นายด่าน ล่าม และผูด้ ูแลความเรี ยบร้อยบริ เวณปากอ่าวอีกด้วย จนในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกอง
เรื อชาวฮอลันดาได้มีโอกาสสร้างความดี ความชอบในการช่วยเหลือปกป้ องราชสํานัก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ
พระราชทานที่ดินบริ เวณเหนื อที่ต้ งั เมืองสมุทรปราการ (ดั้งเดิ ม) ขึ้ นมาเล็กน้อย เรี ยกว่า “นิ วอัมเตอร์ ดมั ”
มีการก่อสร้างบ้านพัก หอคอยสังเกตการณ์เดินเรื อ และคลังเก็บสิ นค้าใหญ่โต อันเป็ นสถานที่ขนถ่ายสิ นค้า
สําคัญระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๑ - ๒๒๐๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชได้ส่งเรื อสิ นค้าหลวงออกไป
ค้าขายกับต่างประเทศหลายลํา ทําให้ผคู้ า้ ของฮอลันดาไม่พอใจ กล่าวหาว่าไทยคิดทําการค้าผูกขาดเสี ยเอง
จึงเลิกกิจการค้าจากกรุ งศรี อยุธยา

หลังการเสี ยกรุ งศรี อยุธยา ทั้งเมืองสมุทรปราการและเมืองนิ วอัมส์ เตอร์ ดมั ได้ถูกกองทัพพม่าทําลาย
จนไม่มีผอู้ าศัยมีแต่บนั ทึกของนักเดิ นเรื อถึ งชื่ อชุ มชนที่สาบสู ญอยู่สองแห่ ง นั้นคือ บางเจ้าพระยา กับ เมือง
นิวอัมส์เตอร์ ดมั อย่างเช่นคณะพระภิกษุชาวลังกาที่เดินทางเข้ามาเมืองไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๒๙๔
ได้บนั ทึกไว้ตอนทอดสมอตรงปากอ่าวกรุ งศรี อยุธยาเวลา ๑๑ โมง เมื่อมีขา้ ราชการกรมการเมืองสมุทรปราการ
๒ คน มานําร่ องพาเรื อกําปั่ น แล่นเข้าปากนํ้าบางเจ้าพญา โดยกล่าวไว้วา่
“เรื อผ่านปากคลองบางปลากด จอดที่ ตําบลอัมส์เตอร์ดมั ที่พวกวิลนั ดา (ฮอลันดา) สร้างไว้ที่ปากนํ้า... ล่วงอีก
๗ วัน มีขา้ ราชการไทย ๓ คน เยีย่ ม.....มอบของต้อนรับ คือ มะพร้าวอ่อน มะพร้าวห้าว หมากพลู เป็ นต้น”

หากเราสังเกตประวัติการสร้างเมืองสมุทรปราการตรงฝั่งได้ของปากคลองบางปลากด และการได้รับ
พระบรมราชานุ ญ าติ ใ นการก่ อ ตั้ง เมื อ งนิ ว ส์ อ ัม เตอร์ ดัม ตรงปากคลองทางฝั่ ง เหนื อ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน
(สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) เราจึงถือว่าปากคลองบางปลากดนับเป็ นแหล่งรวมความเจริ ญอย่างมากในสมัย
นั้น เพราะเมืองสมุทรปราการถือเป็ นเมืองหน้าด่านในการป้ องกันภัยทางทะเล ในขณะที่เมืองนิวส์อมั เตอร์ ดมั
เป็ นเมืองท่าทางการค้าแต่เมื่อมีการสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานี เมืองสมุทรปราการได้รับการบูรณะ
โดยการย้ายข้ามฝั่งมาสร้างป้ อมสร้างกําแพงตรงปากคลองปากนํ้า ในขณะที่เมืองนิวส์อมั เตอร์ ดมั กลับถูกปล่อย
ทิ้ง จนไม่เหลื อแม้แต่ ซ ากให้เห็ นจะมี ก็แต่ค าํ บกเล่ า ต่อๆกันมาของคนเก่ า คนแก่ ฝั่ ง คลองบางปลากดว่า ใน
สมัยก่ อนเมื่ อเวลานํ้าลงเต็มที่ เรายังสามารถมองเห็ นซากกําแพงตึกเก่าๆ ที่อยู่ตรงปากคลอง แต่ก็เป็ นที่น่า
เสี ยดายเมื่ อเวลาผ่านไป กลับไม่มีใครมีโอกาสได้เห็ นและสามารถชี้ จุดเมืองเก่ าแก่ น้ ันได้อีกแล้ว คงไว้แต่
ตํานานโบราณที่เอาไว้เพียงเล่าต่อๆกันมาในปั จจุบนั

