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บทคัดยอ

  เมืองพิษณุโลกเปนเมืองที่มีทรัพยากรสำาคัญและเปนชุมทางการคมนาคมในภูมิภาค ทำาใหเมืองพิษณุโลกเปน

ชุมทางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาที่สำาคัญ ในพุทธศตวรรษที่ 22-23 เปนชวงระยะเวลาที่พอคาชาวตางชาติมาติด

ตอคาขายที่กรุงศรีอยุธยาจำานวนมาก สงผลใหเมืองพิษณุโลกไดอาศัยผลประโยชนทางการคาแสวงหาอำานาจเพื่อตอ 

รองและสรางดุลอำานาจกับศูนยอำานาจรัฐ และสรางความสัมพันธทางการคากับชาวตางชาติ บานเมืองใกลเคียงและ

เมืองบริวาร

คำาสำาคัญ:   1. เมืองพิษณุโลก.   2. กรุงศรีอยุธยา.   3. ของปา.   4. ความสัมพันธทางการคา.  5. การแสวงหาอำานาจ.  

Abstract

 Phitsanulok has important resources and is a transportation hub of the region.  Phitsanulok is a trading 

centre to exchange goods. In the 22nd to 23rd Buddhist era of, it was a period that foreigner merchants came 

to trade in Ayudhya. Therefore, Phitsanulok took advantage from the trading to seek to build the balance of 

power with centre of power state, and to build up relationships in trading with the foreigners in neighbouring 

countries.

Keywords: 1. Phitsanulok.   2. Ayudhya.   3. Goods of the forest.   4. The relation of the trade. 

        5. Power seeking. 
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1. ความนำา

  เมอืงพษิณโุลกเปนเมอืงโบราณขนาดใหญสดุใน

เขตลุมแมน้ำานาน เนื่องจากมีที่ราบลุมกวางขวางอุดม 

สมบูรณและมีทรัพยากรที่สำาคัญ เชน เกลือสินเธาว 

เหล็ก และของปา เปนตน นอกจากนี้พื้นที่ทางดาน

ตะวันออกของเมืองยังเปนเขตเทือกเขาที่เปนแหลง 

ตนน้ำาสาขาของแมน้ำานาน แหลงปาไมและของปาที่

สำาคัญดวย ตำาแหนงที่ตั้งของเมืองยังเปนชุมทางการ

คมนาคมในภูมิภาค ทำาใหมีผูคนจำานวนมากเขามาตั้ง

ถิ่นฐานภายในเมืองพิษณุโลก จนทำาใหเมืองพิษณุโลก

เป นชุมทางการค าขายแลกเปลี่ยนสินค าและจุด

ยทุธศาสตรทีส่ำาคญัดวย เนือ่งจากเปนชมุทางทีส่ามารถ 

ติดตอกับเมืองหลวงและเมืองสำาคัญในอาณาจักรกรุง

ศรีอยุธยา ลานนา ลานชางและพมาได

 เมืองพิษณุโลกกอรูปเมืองขึ้นประมาณพุทธ

ศตวรรษที ่18 ตอมาถกูผนวกเปนสวนหนึง่ของอาณาจกัร 

สโุขทยั และเปนเมอืงหลวงของอาณาจกัรสโุขทยัในชวง 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 ภายหลังเมื่ออาณาจักร 

กรงุศรอียธุยาซึง่สถาปนาขึน้ในทีร่าบลุมแมน้ำาเจาพระยา 

ไดขยายอำานาจขึ้นมา และผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัย 

ใหกลายเปนหัวเมืองฝายเหนือของกรุงศรีอยุธยาในตน 

พทุธศตวรรษที ่21 ทำาใหเมอืงพษิณโุลกมสีถานะเปนเมอืง 

ลูกหลวงที่ผูปกครองเมืองลวนแตเปนพระมหาอุปราช

แหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาจึงถูกลดสถานะเปนหัวเมือง 

ชัน้เอกทีผู่ปกครองมสีถานะเปนเพยีงขนุนางในหวัเมอืง

เทานัน้ (หวน พนิธพุนัธ 2514 : 1-19) ดวยลกัษณะความ

เปนหวัเมอืงใหญจงึทำาใหเมอืงพษิณโุลกเปนเมอืงสำาคญั

ทีม่คีวามสมัพนัธและมบีทบาททางการเมอืงการปกครอง 

เปนฐานกำาลังพลในการทำาสงครามและเปนแหลงสินคา

ของกรุงศรีอยุธยา  

   และในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซึ่งเปนชวง

เวลาทีพ่อคาชาวตางชาตมิาตดิตอคาขายทีก่รงุศรอียธุยา

จำานวนมาก เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีที่ตั้งซึ่งเอื้อตอการ

เดินทางเขาสู ดินแดนตอนในอันกวางใหญและเดิน

ทางออกทะเล และตัง้อยูบนภาคพืน้ทวปีเอเชยีตะวนัออก 

เฉยีงใต ซึง่ถอืเปนจดุสำาคญัของการคาระหวางสองนาน

น้ำาคือ นานน้ำาทะเลจีนใต และมหาสมุทรอินเดียหรือ

อาวเบงกอล การเดินเรือในสมัยนั้นตองอาศัยลมมรสุม 

สงผลใหกรุงศรีอยุธยาเปนแหลงรวมสินคาจากสอง 

นานน้ำา พอคาจากทะเลจนีใตทีต่องการสนิคาจากพอคา

อินเดียและตะวันออกกลางสามารถเขามาซื้อสินคาไดที่

กรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพอคาชาวตะวันตกที่เขา 

มาทำาการคาเครื่องเทศบางชนิดดวย ในขณะเดียวกัน 

กรุงศรีอยุธยาก็ไดนำาสินคาของปาและแรธาตุที่ไดมา 

จากดนิแดนภายในอนักวางใหญมาทำาการคา (วรางคณา  

นิพัทธสุขกิจ 2550 : 9-10) จึงสงผลใหเมืองพิษณุโลก

และหวัเมอืงตางๆ ไดรบัผลกระทบจากการขยายตวัของ 

การคา และยังพบวาเจาเมืองพิษณุโลกไดอาศัยผล

ประโยชนที่ไดรับจากการคาแสวงหาอำานาจเพื่อตอรอง

และสรางดุลอำานาจกับกรุงศรีอยุธยาดวย

2. การสงสินคาออกของเมืองพิษณุโลก

 ภายในเขตเมืองพิษณุโลกซึ่งมีพื้นที่สวนใหญ 

เป นที่ราบลุ มกว างขวางและยังมีภูเขาอยู ทางทิศ 

ตะวันออก จึงทำาใหมีทรัพยากรซึ่งเปนสินคาที่ตองการ

ของพอคาชาวตางชาติหลายอยาง กรุงศรีอยุธยาซึ่ง

เปนศูนยอำานาจรัฐจึงพยายามที่จะขยายอำานาจเขามา 

ครอบงำาปกครองเมืองเพื่อจะไดเรียกเอาทรัพยากร 

เหลานั้นลงไปเก็บไวยังพระคลังสินคาใหไดมากที่สุด 

เพื่อสงขายตอใหกับพอคาตางชาติ ผานการบังคับและ

ควบคุมไพรสวยใหสงสวยสินคาตามที่พระคลังสินคา 

ตองการ โดยมเีจาเมอืงพษิณโุลกเปนผูรบัผดิชอบในการ

รวบรวมสวยที่เก็บไดภายในเมือง

 2.1 สนิคาสงออกทีส่ำาคญัของเมอืงพษิณโุลก

 สินคาสงออกของเมืองพิษณุโลกในที่นี้ ผูเขียน

หมายถึงสินคาที่พอคาชาวตางชาติตองการและมีหลัก

ฐานวาสินคาดังกลาวมีที่มาจากเมืองพิษณุโลก จากการ

ศึกษาของผูเขียนพบวา เมืองพิษณุโลกมีสินคาสงออก

ที่สำาคัญซึ่งสวนใหญเปนของปา ของปาในที่นี้หมายถึง

สัตวและพืชที่มีอยูในปา หรือผลผลิตที่ไดจากสิ่งเหลา

นั้น ซึ่งมีคุณคาทางเศรษฐกิจ แตไมรวมตนไมในฐานะ

ที่เปนวัสดุกอสราง ไดแก

 (1) หนังกวาง พอคาชาวญี่ปุ นตองการหนัง

กวางจำานวนมากไปเปนวัตถุดิบทำาเครื่องหนังและ

เสื้อหนัง ถุงมือ รวมทั้งทำาซองปน สวนหนังกวางเนื้อ
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ออนใชสำาหรับเช็ดเลนส สวนหนังสัตวอื่นๆ นั้นสามารถ

นำาไปทำาเกราะ ทำาถงุเทาทีเ่รยีกวา tabi และใชคลมุกลอง

และหีบ (วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ 2550 : 30) ในปาแถบ

เมืองพิษณุโลกมีกวางอาศัยอยูจำานวนมาก พอคาชาว

ฮอลันดาบันทึกไววา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2183  “น้ำ�ใน

เมืองพิษณุโลกและกำ�แพงเพชร (Caphein) ขึ้นสูงอย�ง

รวดเรว็จนกว�งเปนจำ�นวนม�ก จมน้ำ�ต�ยในก�รว�ยน้ำ�

ข�มแมน้ำ� และถูกจระเขและเสือกัดกิน ครั้นหลังจ�กน้ำ�

ลดแลวมสีตัวป�ลมต�ยไป ซึง่พวกบ�นนอกกไ็มส�ม�รถ

เข�ไปใกลเพื่อถลกหนังไดเพร�ะกลิ่นเหม็นรุนแรงเหลือ

เกิน” (กรมศิลปากร 2513ข : 222)

 เมื่อพิจารณาจากบันทึกแลว ผูเขียนมีความเห็น 

วาบริเวณที่กวางอาศัยอยูจำานวนมากนาจะเปนบริเวณ 

ปาในลุ มแมน้ำายมรอยตอระหวางเมืองพิษณุโลกกับ

เมืองกำาแพงเพชร เนื่องจากวาเปนพื้นที่ราบลุมและ 

มีน้ำาทวมขังเสมอในฤดูฝน อีกอยางกวางปาก็ชอบอยู 

ที่ราบมากกวาเขตภูเขาในทางดานตะวันออกของเมือง  

บริเวณนี้ถือวาเปนเขตเมืองชุมษรสำาแดงและเมือง

ชุมแสงสงครามซึ่งเปนเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก 

จึงเปนไปไดวาไพรสวยสองเมืองนี้บางสวนจะสงหนัง

กวางเปนสวยใหแกพระคลังสินคาเพราะหนังกวางเปน

สินคาผูกขาด ราคาหนังกวางที่กรุงศรีอยุธยาสงขาย 

ประมาณป พ.ศ.2156 ผืนใหญ 100 ผืน ตอ 5-6 ชั่ง 

หรือ 7-8 ชั่ง เมื่อเปนที่ตองการมาก สวนหนังกวาง 3 

ชนิดคละกันคือ 100 ผืน ตอ 3-4 ชั่ง หรือ 5-6 ชั่ง เมื่อ

เปนที่ตองการมาก (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 31) 

นอกจากนี้ยังพบวาการสงหนังกวางจากเมืองพิษณุโลก

ตองถูกงดไปชั่วคราวในป พ.ศ.2183-2184 เนื่องจากวา

พระเจาปราสาททองไดสั่งใหชาวเมืองตัดตนไมจำานวน

มากทำาใหกระทบตอการลากวาง และไมสามารถรวบรวม

หนงักวางไดตามทีพ่อคาตางชาตติองการ (กรมศลิปากร 

2513ข : 224-225) 

  (2) ไมฝาง ไมฝางเปนสินคาสงออกสำาคัญ

ชนิดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา และสงเปนบรรณาการแด 

ฮองเตจนีตัง้แตเริม่แรก นอกจากจนีแลวไมฝางยงัขายดี

ที่ญี่ปุน (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 31) สามารถนำา

มาตมเพือ่ใชยอมผาใหไดสแีดงหรอืมวงและมคีณุสมบตัิ

เปนยาสมุนไพรดวย ลาลูแบรไดบันทึกไววา “พิษณุโลก

เปนหวัเมอืงทีม่กีำ�แพงใหญ (แตผพุงั) ตัง้อยูทีส่�ข�แมน้ำ�

ห�งจ�กกรงุศรอียธุย�ไปท�งตะวนัออกประม�ณ 40 ไมล  

ท�มกล�งป�ไมฝ�ง ไมนี้ถูกข�ยเปนสินค�ออกจำ�นวน

ม�กและเปนไมฝ�งที่ดีที่สุดที่ส�ม�รถห�ไดในประเทศ

สย�มทั้งหมด” (ลาลูแบร 2552 : 106) ไมฝางนาจะ

พบไดทั่วไปตามพื้นที่ปาในพื้นที่เมืองพิษณุโลกและ

เมืองบริวาร ไมฝางเปนสินคาผูกขาดของพระคลังสิน

คาและถือเปนสวยที่หัวเมืองและไพรสวยตองสงไปยัง

กรุงศรีอยุธยา ราคาการรับซื้อไมฝางของพระคลังสินคา

ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 อยูที่หาบละ 2 สลึง 5 

เฟอง พระคลงัสนิคาขายตอในราคา 6 สลงึ ไดกำาไรเกอืบ 

1 บาท (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 32) แตในบาง

ปไมฝางเปนที่ตองการของพอคาตางชาติมาก เชน ใน 

ป พ.ศ.2154 พระคลังสินคาไดขึ้นราคาไมฝางเปนหาบ

ละ 2 บาท (กรมศิลปากร 2513ก : 272)

  (3) เหล็ก เหล็กถือวาเปนสินคาสำาคัญของเมือง

พษิณโุลกมาตัง้แตแรกกอรปูเมอืงประมาณพทุธศตวรรษ

ที่ 18 และนาจะเปนปจจัยสำาคัญที่ทำาใหกรุงศรีอยุธยา

ขยายอำานาจเขามาปกครองเมืองพิษณุโลกในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 21 แหลงถลุงแรเหล็กอยูในบริเวณลุมแมน้ำา

แควนอยและลุมแมน้ำาวังทองทางดานตะวันออกของ

เมืองพิษณุโลก ผูเขียนสันนิษฐานวาแหลงถลุงแรเหล็ก

อยู ในเขตเมืองไทยบุรีซึ่งเปนเมืองบริวารของเมือง

พิษณุโลก เพราะบริเวณแหลงถลุงแรเหล็กดังกลาว 

อยูใกลเคยีงกบัตำาแหนงทีต่ัง้ของเมอืงไทยบรุ ีและเชือ่วา 

นาจะมีไพรสวยกลุ มหนึ่งโดยเฉพาะที่ถลุงแรเหล็ก 

สงสวย ยอรจ ไวทบันทึกไวเมื่อ พ.ศ.2154 วา เหมือง

แรเหล็กในเมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลกสามารถถลุง

ไดปริมาณพอใชในประเทศและในบางโอกาสมีเหลือพอ

ที่จะสงออกไปจำาหนายที่มะนิลา ราคาปกติประมาณ  

6-7 บาท ตอ 1 หาบ (กรมศิลปากร 2513ก : 275) 

  (4) น้ำาตาล น้ำาตาลในที่นี้ไมใชน้ำาตาลที่ผลิตจาก

ออย แตนาจะเปนน้ำาตาลที่ไดจากตนตาลที่เรียกวา

น้ำาตาลโตนดมากกวา เพราะออยมีการนำาเขามาใน 

ภายหลงัและแรกๆ นยิมปลกูในทีร่าบลุมแมน้ำาภาคกลาง 

เทานั้น น้ำาตาลที่ไดจากตนตาลสามารถนำาไปเคี่ยวทำา 

น้ำาตาลได โดยจะไดน้ำาตาลที่เปนปกและเปนกอนแข็ง 

สีคล้ำาๆ ซึ่งสามารถเก็บไวไดนานและสะดวกตอการ 
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ขนสงคาขาย ยอรจ ไวทบันทึกไวเมื่อ พ.ศ.2154 วา  

“แจกเกอร�ห (Jaggarah) (น้ำ�ต�ลโตนด) มอียูอดุมทัว่ไป

ในแถบบริเวณเมืองพิษณุโลก กำ�แพงเพชรและสุโขทัย 

มีแจกเกอร�หสงออกไปจำ�หน�ยยังประเทศญี่ปุน และ

มะละก� ต�มปกติร�ค�จะตกอยูในร�ว 2 บ�ท” (กรม

ศิลปากร 2513ก : 276) จากการลงพื้นที่สำารวจของ

ผูเขียนในพื้นที่เมืองพิษณุโลก พบวามีแหลงตนตาล

ขนาดใหญอยู 2 แหลง แหลงแรกอยูในพื้นที่อำาเภอ

วัดโบสถซึ่งเคยเปนเขตเมืองเทพบุรีและเมืองไทยบุรี 

แหลงที่สองอยูในเขตอำาเภอบางกระทุมซึ่งเคยเปนเขต

เมืองนครปาหมาก มีความเปนไปไดวาทั้งสามเมืองนี้

นาจะเปนแหลงผลิตน้ำาตาลสงออกที่สำาคัญของเมือง

พิษณุโลก ในการทำาน้ำาตาลนาจะมีไพรสวยรับผิดชอบ

ทำาโดยเฉพาะในแตละเมือง

  (5) ชาง ชางเปนสนิคาสงออกทีส่ำาคญัอกีประเภท

หนึง่ของกรงุศรอียธุยา (จฬุศิพงศ จฬุารตัน 2547 : 115-

122) นอกจากการคาชางยังมีการคางาชางดวย สินคา

ทั้งสองชนิดเปนสินคาสำาคัญและมีราคาแพง ตลาดคา 

ชางและงาชางที่สำาคัญของกรุงศรีอยุธยาคือ อินเดีย ที่

เบงกอลและบริเวณเมืองเดคคาน และมีงาชางบางสวน

ถูกสงไปที่จีนและญี่ปุน ชางที่จับไปขายมาจากหลาย

หัวเมือง อาทิ เมืองนครราชสีมา เชียงใหม พิษณุโลก 

ลานชาง ตาก เพชรบูรณ ถลาง และตามปาทั่วไป  

(วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 32-33) ในพื้นที่เมือง

พิษณุโลกนาจะมีชางอาศัยอยูจำานวนมากจึงไดมีการ

จับชางสงไปขาย และพบวามีชื่อสถานที่หลายแหงที่

เกี่ยวของกับชาง เชน คลองโคกชางและบานทาชาง 

เปนตน การจับชางสงขายนาจะมีเจาเมืองพิษณุโลก

และกรมการเมืองรับผิดชอบโดยตรง เพราะวาการจับ

ชางตองอาศัยกำาลังแรงงานไพรจำานวนมากจึงจะจับได 

  สวนงาชางนาจะมีการเก็บไดทั่วไปในปา อาจมี

ทั้งงาชางจากชางที่ลมและมีการลาชางเพื่อเอางาใหได 

ในจำานวนตามทีก่รงุศรอียธุยากำาหนด (วรางคณา นพิทัธ 

สุขกิจ 2550 : 34) ในหัวเมืองมีการสงยกกระบัตรไป

ตรวจสอบการคางาชางโดยเฉพาะดวย (มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 446) เชื่อวานาจะ 

มีไพรสวยบางคนที่ตองนำางาชางมาสงสวยแทนการ 

ถูกเกณฑแรงงาน อัตรารับซื้องาชางของพระคลังสินคา

ราวตนพทุธศตวรรษที ่23 ตอน้ำาหนกั 1 หาบ ถามงีาชาง 

2 กิ่งราคา 16 ตำาลึง งาชาง 3 กิ่งราคา 14 ตำาลึง งาชาง 

4 กิ่งราคา 12 ตำาลึง งาชาง 5 กิ่งราคา 10 ตำาลึง งาชาง 

6 กิ่งราคา 8 ตำาลึง (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 34)

  นอกจากสินคาเหลานี้แลว ยังพบวามีสินคา

อื่นๆ จากเมืองพิษณุโลกที่นำาไปคาขายในบริเวณกรุง 

ศรอียธุยาหรอืสงขายใหพอคาชาวตางชาตบิางแตไมมาก 

เชน น้ำาออย ยาสูบ ขี้ผึ้ง น้ำาผึ้ง เสาไมสัก หนังกระบือ 

หนงัเสอื นอแรด ไต ครัง่ หวัหอมและอำาพนัสเีทา เปนตน 

(วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89 ; ฟลีต 2548 : 105 ;  

เดอ ชัวซี 2516 : 552 ; ตุรแปง 2530 : 17) ในคำาให 

การชาวกรุงเกายังกลาววาเมืองพิษณุโลกเปนเมือง 

ที่ตองสงสวยไมไผใหแกกรุงศรีอยุธยาดวย (คำาใหการ

ชาวกรุงเกา  2507 : 75-76)

 2.2 วิธีการสงออกและขนสงสินคา

  เมื่อการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับตางชาติ

ขยายวงกวางออกไปในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 

ความตองการสนิคาของปาเพือ่สงขายกม็มีากขึน้ตดิตาม

มา กรงุศรอียธุยาจงึอนญุาตใหไพรสงสิง่ของมาในรปูของ

สวยแทนการใชแรงงานได (ปาริชาติ วิลาวรรณ 2527 

: 87) ทำาใหสินคาสวนใหญมีที่มาจากการสงสวยของ

ไพรสวย วิธีการสงออกสินคาจากเมืองพิษณุโลกลง

ไปยังกรุงศรีอยุธยาจึงเปนหนาที่ของเจาเมืองและกรม

การเมือง ไพรสวยจะเปนผูที่ไปหาสินคาตางๆ ตามที่

กรุงศรีอยุธยาตองการและสั่งใหไพรสวยเมืองพิษณุโลก

หามาสงแทนการถูกเกณฑแรงงาน หลังจากที่ไพรสวย

หามาไดก็จะนำามาสงเจาเมืองตามอัตราหรือจำานวนที่

ไดรับมอบหมาย แลวเจาเมืองก็จะแตงกรมการเมืองนำา

ลงไปสงพระคลงัสนิคา พระคลงัสนิคากจ็ะเปนผูรวบรวม

สนิคาทีเ่ปนสวยทัง้หมดสงขายใหกบัพอคาชาวตางชาติ

 นอกจากไพรสวยจะนำาสิ่งของมาสงเจาเมือง

แลว ผูเขียนเชื่อวานาจะมีสิ่งของที่ไพรสวยหาไดอีก

จำานวนหนึ่งซึ่งอาจจะเกินกวาที่ไดรับมอบหมายและสิ่ง

ของอื่นๆ ที่ไมใชสวย สิ่งของเหลานี้ไพรนาจะนำามาคา

ขายเอง ทั้งคาขายที่เมืองพิษณุโลกและลงไปคาขายยัง

กรุงศรีอยุธยา ในคำาใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม

หรือพรรณาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยากลาววา มีเรือ

ใหญทายแกวงชาวเมืองพิษณุโลกฝายเหนือ บรรทุก 
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น้ำาออย ยาสบู ขีผ้ึง้ น้ำาผึง้ สนิคาตางๆ ฝายเหนอืลองเรอื 

ลงมาจอดขาย ตั้งแตนาวัดกลวยลงมาจนปากคลอง 

เกาะแกว (วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89) และมีความ

เปนไปไดวา เจาเมืองและกรมการเมืองจะสงไพรสมใน

สังกัดของตนออกไปหาสิ่งของซึ่งเปนที่ตองการของ

พอคาชาวตางชาติและมีราคาสูง รวมทั้งเรียกเก็บสวย

จากไพรสวยเกินกวาที่กรุงศรีอยุธยากำาหนดมาลักลอบ

คาขายกบัพอคาชาวตางชาตเิองกไ็ด เพราะนาจะมพีอคา

บางกลุมนำาเรือขึ้นมาซื้อสินคาถึงเมืองพิษณุโลกโดย

ไมผานพระคลังสินคา 

  การขนสงสนิคามกัจะใชเรอืลำาเลยีงมาทางแมน้ำา 

ระยะเวลาเดินทางโดยเรือระหวางเมืองพิษณุโลกกับ

กรุงศรีอยุธยาทั้งขาขึ้นและขาลอง ไดพบขอมูลเกี่ยวกับ 

ระยะเวลาการเดินทางโดยเรือพระที่นั่งของสมเด็จ

พระนารายณจากกรุงศรีอยุธยาถึงเมืองพิษณุโลก  

(ขาขึ้น) ใชเวลา 14 วัน และจากเมืองพิษณุโลกไปยัง 

กรงุศรอียธุยา (ขาลอง) ใชเวลา 8 วนั (พระราชพงศาวดาร

กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน 2505 : 392  

และ 396) ถึงแมวาระยะเวลาการเดินเรือดังกลาวจะ

ไมไดเปนเรือขนสงสินคาโดยตรง หากเปนเรือพระที่นั่ง

ในการเสด็จทำาสงคราม แตระยะเวลาที่เรือขนสงสินคา 

ใช เดินทางก็คงใกล เคียงหรือแตกตางกันไม มาก 

การขนสงสินคาจากเมืองบริวารมายังเมืองพิษณุโลก

และจากเมืองพิษณุโลกไปยังกรุงศรีอยุธยา นาจะมีการ

ใชเรือใหญทายแกวง (วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89) 

เรือกระแซง เรือเอี้ยมจุน (เอิบเปรม วัชรางกูร 2554 : 

134) เรือหางยาวและเรือมอญเปนเรือขนสงลำาเลียง

สินคา เรือมอญนาจะเปนพาหนะสำาคัญในการคาเรือเร 

(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2548 : 84) ที่นำาสินคาทั่วไปจาก

ภายนอก-ภายในเมืองพิษณุโลกมาคาขายตามหมูบาน 

ที่ตั้งอยูริมแมน้ำาใหญและแมน้ำาสาขาดวย 

  สวนลอเกวยีนไมนาจะใชพาหนะสำาคญัทีใ่ชขนสง

สินคาลงไปยังกรุงศรีอยุธยา เพราะการขนสงทางเรือมี

ความเหมาะสมและสะดวกกวา แตนาจะมีใชอยูบาง

ในการลำาเลียงสินคาและสิ่งของจากเมืองบริวารมายัง

เมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงจากเมือง

นครชมุ เมอืงนครไทยและเมอืงชาตติระการ ซึง่ตองเดนิ

ทางตามหุบเขาลุมแมน้ำาแควนอยที่คอนขางแคบและ

ลำาบากลงมายังเมืองพิษณุโลก การเดินทางจากเมือง

นครไทยมายังเมืองพิษณุโลกตองใชเวลาอยางนอย 15 

วัน (แชรแวส 2550 : 64) นอกจากนี้คงมีการใชวัวตาง

และมาตางควบคูกับการใชลอเกวียนดวย

 

3. ความสัมพันธทางการคาระหวางเมืองพิษณุโลก

กับตางชาติและบานเมืองใกลเคียง

  การคาที่เฟองฟูไดทำาใหเกิดการติดตอสัมพันธ 

กันระหวางบานเมืองเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนสินคา เมือง

พิษณุโลกซึ่งเปนหัวเมืองใหญและตั้งอยู ในตำาแหนง

ชุมทางคมนาคมสำาคัญระดับภูมิภาค ทำาใหพอคาจาก 

บานเมืองใกลเคียงทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ ตลอดจน 

พอคาตางชาติตางก็เดินทางมาติดตอและทำาการคาที่ 

เมืองพิษณุโลก ความสัมพันธทางการคาที่เกิดขึ้นได 

ทำาใหเมืองพิษณุโลกไดรับผลประโยชน และพยายาม 

สรางอำานาจตอรองกับกรุงศรีอยุธยาและบานเมือง

ใกลเคียงเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและอำานาจทางการเมือง

  3.1 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง

พิษณุโลกกับลานชาง

 ในชวงที่เหตุการณภายในกรุงศรีอยุธยาปกติ  

พอคาลานชางก็จะเดินทางลงไปทำาการคาและเจริญ

สมัพนัธไมตรทีีก่รงุศรอียธุยา ผานเสนทางเมอืงพษิณโุลก 

และเมืองนครราชสีมา แตดูเหมือนวาเสนทางเมือง

พิษณุโลกจะเปนเสนทางที่สะดวกกวา เนื่องจากวาอยู 

ใกลกับเมืองเวียงจันทนเมืองหลวงของอาณาจักร

ลานชาง เสนทางก็เดินทางขามภูเขาไมมากและมี

ความอันตรายนอยกวาขามภูเขาดงพระยาไฟเขตเมือง

นครราชสีมา “ในก�รไปกรุงศรีอยุธย�นั้น พวกเข�ตอง

นำ�เกวียนข�มภูเข�หล�ยลูกขึ้นไปยังพิษณุโลก และ 

จ�กที่นั่นพวกเข�ตองลงเรือลองลงม�ยังกรุงศรีอยุธย�

เมืองหลวง” (ฟลีต 2548 : 39-40) 

  แตเมือ่ใดทีพ่ระคลงัสนิคากรงุศรอียธุยามปีญหา 

ภายในหรือกดขี่พอคาลานชาง พอคาเหลานี้ก็มักที่จะ 

มาทำาการคาที่เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธยาเสมอ 

แลวเจาเมืองพิษณุโลกก็จะนำาสินคาลงไปขายที่กรุง

ศรีอยุธยาอีกตอหนึ่ง จากบันทึกของชาวตะวันตกที่

เดินทางเขามากรุงศรีอยุธยากลาววา พอคาลานชาง 

บางสวนไมพอใจในวิธีการคาของพระคลังสินคาสมัย
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พระเจาปราสาททองแลวเปลี่ยนมาทำาการคากับเมือง

พิษณุโลกแทน

  “พวกเข�รูสึกรำ�ค�ญใจอย�งม�กในเรื่องก�รค�

อันเกิดจ�กเอกสิทธิ์ทุกชนิดและก�รปฏิบัติอย�งเลวๆ 

ของตัวแทนก�รข�ยของพระเจ�แผนดินจนพวกเข�

ไมกลับม�ประเทศสย�มอีก ในภ�ยหลังประเจ�แผนดิน 

ทรงเห็นว�ก�รที่พวกที่ร�บสูงไมม�ติดตอค�ข�ยเปน 

ขอเสียหล�ยสำ�หรับพระองคและประเทศของพระองค 

จึงมีพระบรมร�ชโองก�รใหออกญ�พิษณุโลกและ 

พระคลังสงร�ชทูตหล�ยคนไปล�นช�งเพื่อเชื้อเชิญ

ใหคนเหล�นั้นกลับม� และทรงสัญญ�ว�จะปฏิบัติตอ

พวกเข�ใหดีกว�ที่แลวม� และใหเสรีภ�พม�กกว�

เมื่อพวกเข�ม�ครั้งที่แลว แตไมมีพวกที่ร�บสูงปร�กฏ

ใหเห็นในกรุงศรีอยุธย�เลย (ที่ยังเปนอย�งนี้เพร�ะยัง

ไมไวว�งใจ) บ�งคนนำ�สินค�ไปค�ข�ยที่พิษณุโลก” 

(ฟลีต 2548 : 52-53)

  ขอความขางตนไดแสดงใหเหน็ถึงความสมัพนัธ

อันดีระหวางเจาเมืองพิษณุโลกกับพอคาลานชาง และ

ความไมเกรงกลัวการลงโทษในความผิดที่ทำาการคากับ 

พอคาตางบานตางเมืองของเจาเมืองพิษณุโลก ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวากรุงศรีอยุธยาไมสามารถควบคุมเมือง

พิษณุโลกไดอยางเต็มที่ เจาเมืองพิษณุโลกจึงมีอำานาจ

ในการตอรองกับกรุงศรีอยุธยาคอนขางมาก และกรุง 

ศรีอยุธยาก็ไมไดทำาการลงโทษ เพราะวาสินคาที่พอคา 

ลานชางนำามาทำาการค าที่ เมืองพิษณุโลกในที่สุด

แลวก็ตองสงลงไปยังพระคลังสินคาอยูดี ถึงแมวาอาจ 

มีบางสวนถูกยักยอกไปก็ตาม แตก็ยังดีกวาพอคา 

ลานชางจะหนัไปทำาการคากบัเวยีดนามหรอืกมัพชูาแทน

  สนิคาทีเ่มอืงพษิณโุลกตองการจากลานชางมอียู  

2 ประเภทใหญๆ คือ ของปาและแรธาตุ (มาซูฮารา 

2546 : 112-119) ของปาสำาคัญที่พอคาลานชางนำามา

คาขาย ไดแก กำายาน ครัง่ นอแรด งาชาง หนงักวาง และ

ชะมดเชียง สวนแรธาตุก็ประกอบไปดวย ทองคำา เงิน 

เหล็ก ตะกั่วและดีบุก สวนสินคาที่พอคาลานชางที่เปน 

ตัวแทนของราชสำานักตองการก็จะเปนของฟุมเฟอย  

ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑสิ่งทออยางดีเปนหลัก ซึ่งไม 

คอยเกี่ยวของกับชีวิตประจำาวันของชาวบานทั่วไปเทา

ไรนัก แตสำาหรับชนชั้นผูปกครองแลว การใชผลิตภัณฑ 

สิง่ทออยางดขีองตางประเทศนัน้เปนสิง่แสดงฐานะอยาง

หนึ่ง จึงมีประโยชนไมนอยในการแยกตัวจากชาวบาน 

ทัว่ไปอยางเดนชดัและสรางพระบารมใีนฐานะผูมอีำานาจ 

ยิ่งใหญ นอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องประดับตกแตงที่มี

ราคาสูงและหายากในทองถิ่น เชน ของแปลกและแกว 

(มาซูฮารา 2546 : 121) สินคาเหลานี้พอคาตางชาติจะ

นำามาขายที่กรุงศรีอยุธยา แลวก็จะถูกสงมาขายที่เมือง

พิษณุโลกโดยกลุมขุนนางและพอคาชาวตางประเทศ 

บางกลุม

  เมื่อพอคาลานชางนำาสินคามาคาขายที่เมือง

พิษณุโลกแลว เจาเมืองพิษณุโลกก็จะนำาสินคาเหลานี้

ลงมายงัพระคลงัสนิคาเพือ่คาขายกบัพอคาชาวตางชาต ิ

อีกตอหนึ่ง 

  นอกจากพอคาลานชางจากเมืองเวียงจันทน 

จะเดินทางมาทำาการคาที่เมืองพิษณุโลกแลว พอคา

จากเมืองหลวงพระบางก็เดินทางมาทำาการคาที่เมือง

พิษณุโลกดวย โดยอาศัยเสนทางลุมแมน้ำาโขงแลวแยก

เขามาตามลุมแมน้ำาลายที่เมืองปากลาย จากนั้นก็ขาม

สันปนน้ำาลงสู ลุ มแมน้ำาปาดและลุ มน้ำาคลองตรอนลง

สูแมน้ำานานทีต่อนเหนอืของเมอืงพชิยักจ็ะลงมาถงึเมอืง

พิษณุโลกได (ธีระวัฒน แสนคำา 2553 : 69-77)

  3.2 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง

พิษณุโลกกับชาวจีนและชาวตางชาติอื่นๆ

  ชาวจีนได  เข ามาในดินแดนกรุงศรีอยุธยา 

เนิ่นนานมาแลว หลังจากที่ชาวจีนเปนจำานวนมากได 

เขามาตั้งรกรากอยูที่กรุงศรีอยุธยา การกระจายตัวของ

ชาวจีนเขาไปสูทองถิ่นก็เปนเรื่องปกติ เสนทางการ 

เดินทางของชาวจีนก็จะขึ้นลองตามเสนทางคมนาคม 

ในดินแดนดานใน จึงนาจะมีชาวจีนสวนหนึ่งอพยพตาม

ลำาน้ำาโดยยอนขึ้นจากแมน้ำาเจาพระยามาสูปากน้ำาโพ 

และทวนแมน้ำานานขึน้มาทำาการคาและอาศยัอยูในเมอืง

พษิณโุลก เกษวด ีพทุธภมูพิทิกัษ (2545 : 34) สนันษิฐาน 

วานาชาวจีนเขามาอาศัยอยูในเมืองพิษณุโลกนานแลว 

อาจยอนไปถึงสมัยสุโขทัย 

   ขอสนันษิฐานนีเ้หน็ไดจากมกีารเรยีกประตเูมอืง

พษิณโุลกเกาทางดานตะวนัออกเฉยีงเหนอืวา “ประตจูนี” 

ประตจูนีนีเ้ปนทางออกไปบานเตาไหหรอืบานตาปะขาว

หายในปจจบุนั เชือ่กนัมาชานานวาการทีป่ระตนูีม้ชีือ่วา
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ประตูจีนนั้น ก็เพราะเปนทางออกไปสูชุมชนชาวจีนซึ่ง

มาตัง้บานเรอืนอยูบรเิวณบานเตาไห และเชือ่วาเปนชาว

จนีจากมณฑลยนูนานเขามาทำาการผลติเครือ่งปนดนิเผา

ดวย (อดุม บรูณเขตต 2542 : 191) แตกย็งัไมมหีลกัฐาน

แนชดัวาชาวจนีตัง้บานเรอืนอยูบรเิวณนีจ้รงิ ชือ่ประตจูนี

อาจมีการเรียกขึ้นในภายหลังก็เปนได

 ชาวจนีเปนกลุมคนทีม่บีทบาทสำาคญัทางการคา

ของกรงุศรอียธุยา ทัง้การคาภายในอาณาจกัรและการคา

ทางเรอืสำาเภาระหวางกรงุศรอียธุยากบัจนีและชาตติางๆ 

ชาวจีนเปนกลุมคนพิเศษในสังคมที่ไมตองสังกัดระบบ

ไพร ซึ่งระบบการปกครองของกรุงศรีอยุธยาไดเปด 

โอกาสใหชาวจีนเขามารับราชการ เปนตัวกลางทาง 

การคาภายในดินแดน และไดรับสิทธิพิเศษและการ 

คุมครองอยางมาก (ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 

2550 : 147-148) ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาเจาเมือง 

พิษณุโลกนาจะมีความสัมพันธกับพอคาชาวจีนอยูพอ

สมควร พอคาชาวจีนอาจจะเปนอีกกลุมหนึ่งที่ทำาการ 

สงออกหรือขนสงสินคาจากเมืองพิษณุโลกลงมายัง 

กรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธระหวางเจาเมืองพิษณุโลก

กับพอคาชาวจีนนาจะเปนไปในทางที่ดี เห็นไดจากการ 

ใหชาวจีนอาศัยอยูภายในเมืองและมีการพบเศษเครื่อง

ถวยจีนมากมายกระจายอยู ตามชุมชนโบราณและ 

โบราณสถานตางๆ ในพื้นที่เมืองพิษณุโลก

  นอกจากชาวจนีแลว ยงัมหีลกัฐานทีแ่สดงใหเหน็

วามีชาวมลายูเขามาอาศัยอยูในเมืองพิษณุโลก ชาว

มลายูกลุมใหญถูกกวาดตอนเขามายังกรุงศรีอยุธยา

หลังจากการทำาสงครามปราบหัวเมืองมลายู (ชาญวิทย 

เกษตรศิริ, บรรณาธิการ  2550 : 161) จากนั้นคงมีชาว

มลายูเขามามากขึ้นทั้งมาเปนทหารรับจางและมาทำา

การคา ชาวมลายูคงเขามาทำาการคาในหัวเมืองดานใน

อยูมากพอสมควร โดยเฉพาะที่เมืองพิษณุโลกซึ่งพบวา

มชีาวมลายจูำานวนหนึง่คดิทำารายเจาเมอืงพษิณโุลกดวย 

“เมื่อไมกี่ปม�นี้ ในเมืองพิษณุโลกไดมีก�รลงโทษตัดหัว

คนเหล�นี้ (มล�ยู) เสียเปนอันม�ก เนื่องจ�กไปคิดก�ร

ร�ยตอเจ�น�ยผูปกครองเมอืงเข�” (แชรแวส 2550 : 73) 

  และในเมืองพิษณุโลกยังมีการเรียกชื่อประตู

เมืองอีก 2 แหง วา ประตูมอญและประตูทวาย เชื่อกัน

วาเปนที่ตั้งบานเรือนของชาวมอญและชาวทวายที่ถูก 

กวาดตอนมาจากหวัเมอืงมอญและเมอืงทวายในรชักาล

สมเด็จพระนเรศวร (อุดม บูรณเขตต 2542 : 191-192) 

อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด  

ชื่อประตูมอญและประตูทวายอาจมีการเรียกขึ้นใน 

ภายหลังเชนเดียวกับประตูจีนก็เปนได

  3.3 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง

พิษณุโลกกับหัวเมืองใกลเคียง

  ในหัวเมืองฝายเหนือมีหัวเมืองสำาคัญ 7 เมือง  

ไดแก เมืองพิษณุโลก พิชัย สวรรคโลก สุโขทัย 

กำาแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค ในทางการเมือง

การปกครองเจาเมืองพิษณุโลกนาจะมีความสัมพันธกับ

เจาเมืองเหลานี้ในระดับหนึ่ง แตสำาหรับความสัมพันธ 

ทางการคาแลวดูเหมือนวาเมืองพิษณุโลกจะมีความ 

สัมพันธกับหัวเมืองในลุ มแมน้ำานานซึ่งเปนลุ มน้ำา

เดียวกันมากกวา อันมีเมืองพิชัย เมืองพิจิตร และเมือง

นครสวรรค สวนหัวเมืองอื่นเนื่องจากอยูคนละลุมน้ำา

ทำาใหมเีสนทางคมนาคมคนละเสนทาง จงึมคีวามเปนไป

ไดวาความสมัพนัธทางคาระหวางกนัอาจจะมไีมมากนกั

  เมืองพิชัยน าจะเป นหัวเมืองสำาคัญที่ เมือง

พิษณุโลกสรางความสัมพันธทางการคาดวย เพราะ

เมอืงพชิยัเปนแหลงไมฝาง เหลก็ ชาง งาชาง และของปา 

หลายอีกหลายชนิด อีกทั้งการขนสงสินคาลงไปกรุง

ศรีอยุธยาของเมืองพิชัยก็ตองผานตัวเมืองพิษณุโลก

ซึ่งมีแมน้ำานานไหลผากลางเมือง มีความเปนไปไดวา

เมืองพิษณุโลกอาจตั้งดานตรวจเรือสินคาและเก็บอากร 

ขนอนดวย นอกจากนี้เมืองพิชัยเปนแหลงถลุงเหล็ก

ขนาดใหญ เหล็กสวนหนึ่งนาจะถูกสงมาขายยังเมือง

พิษณุโลกกอน แลวจึงสงไปยังพระคลังสินคาและบาน

เมืองตางๆ ในอาณาจักร เหล็กที่ชาวตะวันตกระบุวามี

อยูในเมืองพิษณุโลกและมีมากพอใชในกรุงศรีอยุธยา

เปนไปไดวาสวนหนึ่งมาจากเมืองพิชัย เพราะรองรอย

แหลงถลงุเหลก็ในเมอืงพษิณโุลกไมไดมขีนาดใหญทีพ่อ

จะผลติไดเพยีงพอตอความตองการของกรงุศรอียธุยาได

  การที่เมืองพิชัยตองอาศัยเมืองพิษณุโลกเปน 

เสนทางผานของการขนสงสินคา นาจะทำาใหเมือง

พิษณุโลกมีอำานาจตอรองกับเมืองพิชัยไดมาก การที่

เมืองพิษณุโลกจะทำาการตรวจสอบสินคา เก็บอากร

หรือยักยอกสินคาบางสวนก็ยอมมีโอกาสทำาได โดยที่
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

เมืองพิชัยก็ตองยอมไมเชนนั้นก็จะไมมีทางนำาสินคา

และสวยลงไปยังกรุงศรีอยุธยาไดตามจำานวนที่กรุง 

ศรีอยุธยาตองการ หากสงสวยไมครบอาจตองถูกกลาว 

หาวาเปนกบฏหรือบกพรองในการทำาราชการจน 

เจาเมืองพิชัยอาจถูกถอดจากตำาแหนงได

  เมืองที่อยูทางใตเมืองพิษณุโลกตามแนวแมน้ำา

นานก็คือเมืองพิจิตรและเมืองนครสวรรค การเดินทาง

ติดตอระหวางกันของเมืองพิษณุโลกกับเมืองพิจิตรและ

นครสวรรคคงใชแมน้ำานานเปนเสนทางหลัก สวนเมือง

สำาคัญในหัวเมืองฝายเหนือในลุมแมน้ำาอื่น เชน เมือง

สุโขทัย เมืองสวรรคโลกและเมืองกำาแพงเพชร ก็นาจะ

มีความสัมพันธทางการคากับเมืองพิษณุโลกเชนกัน 

แตเนือ่งจากวามกีารพบหลกัฐานทีเ่กีย่วของนอยมากจงึ

ทำาใหเราไมเห็นภาพการติดตอคาขายระหวางกันอยาง

ชดัเจนนกั อยางไรกด็ ีชาวเมอืงในหวัเมอืงฝายเหนอืกน็า

จะเดนิทางตดิตอคาขายไปมาหาสูระหวางเมอืงอยูเสมอ  

ในระดบัเจาเมอืงถงึแมจะมกีฎหมายหามมใิหเจาเมอืงไป

มาหาสูกนั (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. คณะนติศิาสตรฯ 

2529 : 466) แตการทีเ่มอืงเหลานีต้ัง้อยูระหวางเสนทาง

จากเมอืงพษิณโุลกลงมากรงุศรอียธุยาหรอือยูในบรเิวณ

ใกลเคียงกันก็ยากที่จะหามเจาเมืองตางๆ คบหาหรือ

พบปะกันได 

 3.4 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง

พิษณุโลกกับเมืองบริวาร

  จากหลกัฐานในชวงพทุธศตวรรษที ่22-23 พบวา

เมืองพิษณุโลกมีเมืองบริวารทั้งสิ้น 10 เมือง (ลาลูแบร 

2552 : 250) ซึ่งไดแก เมืองนครไทย เมืองนครชุม เมือง

ชาติตระการ เมืองไทยบุรี เมืองเทพบุรี เมืองศรีภิรมย 

เมอืงพรหมพริาม เมอืงนครปาหมาก เมอืงชมุษรสำาแดง 

และเมืองชุมแสงสงคราม เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับ 

สนิคาสงออกสำาคญัของเมอืงพษิณโุลกแลว พบวาแหลง

ที่มาของสินคาสวนใหญมาจากเมืองบริวารแทบทั้งสิ้น  

กวางปาก็นาจะอาศัยอยู มากในปาแถบเมืองชุมษร 

สำาแดงและเมอืงชมุแสงสงคราม แหลงถลงุแรเหลก็อยูใน

เขตเมอืงไทยบรุ ีแหลงผลติน้ำาตาลโตนดกอ็ยูในเขตเมอืง

เทพบรุ ีเมอืงไทยบรุ ีและเมอืงนครปาหมาก สวนไมฝาง 

ชาง งาชาง และของปาชนดิอืน่นาจะพบไดทัว่ไปตามพืน้

ที่ปาในพื้นที่เมืองพิษณุโลกและเมืองบริวารโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเมืองที่อยูในหุบเขา เชน เมืองนครชุม เมือง

นครไทย และเมืองชาติตระการ

 การที่เจาเมืองพิษณุโลกจะไดสินคาเหลานี้มา

ก็ตองมีวิธีในการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับ

เจาเมืองบริวารและไพรสวย วิธีแรกนาจะใชรูปแบบการ

ปกครองระบบศักดินาซึ่งใชไพรสวยเปนแรงงานสำาคัญ

ในการนำาสิ่งของมาสงเปนสวย โดยเจาเมืองพิษณุโลก

เปนผูสัง่การใหเจาเมอืงบรวิารควบคมุไพรสวยหาสนิคา 

ตามที่เจาเมืองพิษณุโลกและพระคลังสินคาตองการ 

เมื่อไพรสวยนำาสวยมาสงเจาเมืองบริวารแลว เจาเมือง

บริวารก็จะนำาสวยเหลานั้นมาสงเจาเมืองพิษณุโลก วิธี

ทำาใหไดสนิคาเปนทีแ่นนอน แตเมือ่ใดทีต่องการสวยมาก 

ก็จะทำาใหความสัมพันธระหวางเจาเมืองพิษณุโลกกับ 

เจาเมืองบริวารและไพรสวยไมราบรื่นได

  ดงันั้น นอกเหนือจากความสมัพนัธแบบเจานาย

กับไพรที่ดูเหมือนจะมีแตการกดขี่แลว ไพรเองก็นาจะ

มีการหาสิ่งของนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายมาทำา

การคาขายเองก็ได การขายก็นาจะมีเจาเมืองพิษณุโลก

และเจาเมืองบริวารเปนพอคาใหญในเมืองที่ทำาการรับ

ซือ้ ไพรกจ็ะไดรบัเงนิตอบแทนตามราคาสิง่ของนัน้ๆ ซึง่ 

แตกตางจากการสงสวยที่ไพรไมไดรับคาตอบแทนใดๆ 

เลย เมือ่ใดทีต่องการสนิคาของปาจำานวนมาก เปนไปได 

วาจะตองมีการซื้อสินคาจากไพรเพิ่มเติมควบคูไปกับ 

การสงส วยดวย หรือบางครั้งไพรก็จะนำาสิ่งของ 

บรรณาการตางๆ และผลผลิตที่เกิดจากการใชแรงงาน

ไพรผลิตในที่ดินของมูลนายมามอบใหเพื่อเปนการ 

แลกเปลีย่นความคุมครองและสวสัดกิารบางอยางในการ

ดำารงชีวิต

  เจาเมืองบริวารซึ่งเปนผูควบคุมไพรที่ทำาการ

ผลิตหรือหาสินคาตามที่เจาเมืองพิษณุโลก พระคลัง 

สินคา และพอคาตางชาติตองการ นาจะมีอำานาจในการ

ตอรองกับเจาเมืองพิษณุโลกอยูพอสมควร การจะได 

สินคามาจะตองมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอยางระหวาง 

กนั เมอืงบรวิารนาจะไดสทิธใินการปกครองเมอืงตนเอง 

อยางเปนอิสระโดยที่เจาเมืองพิษณุโลกจะไมเขาไปยุง

เกี่ยวการบริหารจัดการภายในเมือง และไดคาตอบแทน

ทั้งที่เปนเงินตราและสิ่งของมีคาจากเจาเมืองพิษณุโลก

จนเปนที่พอใจ
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4. การพยายามแสวงหาอำานาจของเจาเมือง

พิษณุโลกจากปจจัยดานเศรษฐกิจ

  ในชวงเวลาที่การคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับ

พอคาชาวตางชาติเฟองฟู เมืองพิษณุโลกไดกลายเปน 

“เมืองที่มีก�รทำ�ม�ค�ข�ยม�ก” (ลาลูแบร 2552 : 30)  

เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสินคาตองการของ

กรุงศรีอยุธยาเพื่อคาขายใหกับพอคาชาวตางประเทศ 

และเมืองชุมทางคมนาคมที่พ อคาจากเมืองขนาด

ใหญหลายเมืองตองเดินทางผานกอนที่จะลงไปยังกรุง

ศรีอยุธยา เจาเมืองพิษณุโลกซึ่งทำาหนาที่ทั้งดานการ

ปกครองควบคูไปกับการเปนเจาของตลาดจึงไดอาศัย

รากฐานทางดานเศรษฐกิจของเมืองแสวงหาอำานาจ

  การแสวงหาอำานาจของเจาเมืองพิษณุโลกใน 

ชวงที่การคาในกรุงศรีอยุธยาเฟองฟู อาจจะไมโดดเดน 

ในหนาประวัติศาสตรอยางในสมัยสมเด็จพระมหาธรรม

ราชาธิราชมาปกครอง (พ.ศ.2091-2112) ซึ่งแสดง 

ใหเห็นถึงการแสวงหาอำานาจอยางชัดเจน แตอยางไร

กต็าม ในชวงเวลานีเ้จาเมอืงพษิณโุลกกม็คีวามพยายาม

ที่จะสรางความมั่งคั่งใหกับตนเอง ซึ่งผูเขียนถือวาเปน 

ขั้นตอนแรกเริ่มที่จะกาวสูการแสวงหาอำานาจทางการ

เมือง เจาเมืองพิษณุโลกในชวงนี้อาจจะไมไดใชกำาลัง

ไพรพลในเมืองไปกอกบฏหรือทำาสงครามกับกรุง

ศรีอยุธยาเพื่อแสวงหาอำานาจ แตก็พบวาเจาเมือง

ไดฝาฝนกฎหมายและแอบยักยอกสินคาหรือสวยตางๆ 

เพื่อประโยชนของตนนอกเหนือจากที่กรุงศรีอยุธยา

กำาหนดโดยเฉพาะในชวงที่กรุงศรีอยุธยาออนแอ ซึ่งก็

ถือวาเปนความพยายามแสวงหาอำานาจอีกทางหนึ่ง 

 4.1 รายไดและสวนแบงทางการคาทีเ่จาเมอืง

ไดรับ

  สำาหรับรายไดและผลประโยชนของเจาเมือง 

เจาเมืองและขุนนางไมมีเงินเดือน แตจะไดรับเบี้ยหวัด

เงินปจากพระมหากษัตริย จะไดมากนอยเพียงใดก็ขึ้น

อยูกับยศศักดิ์ แตรายไดหลักนาจะเปนรายไดหรือผล

ประโยชนที่มาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ เจาเมืองใน

หัวเมืองจะไดสวนแบงผลประโยชนจากแรงงานไพรใน

หวัเมอืง ในรปูของอตัราสวนแบงคาปรบัในการตดัสนิคด ี

ภาษีผลิตผล หรือเงินภาษีที่เก็บไดในเมือง ในบางครั้ง

ถาปฏบิตัริาชการมคีวามดคีวามชอบในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

เปนการเฉพาะ เชน ในการสงคราม พระมหากษัตริยจะ

พระราชทานรางวัลเปนทรัพยสินมีคา ขาทาสบริวาร 

ชางมา ตลอดจนที่ดินใหอีกเปนอันมาก (มานพ ถาวร

วัฒนสกุล 2536 : 115) 

  นอกจากรายไดเหลานี้พระมหากษัตริยและ

ขุนนางเจาเมืองยังมีรายไดจากการเก็บสวยสาอากร  

4 ชนิด คือ จังกอบ อากร สวย และฤชา (คาธรรมเนียม) 

(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2548 : 76)  เชน เจาเมืองจะไดรับ

สวนแบงเงินอากรคานาครึ่งหนึ่งของจำานวนที่จัดเก็บ

ไดในเมืองนั้น (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 111) 

และไดรับคาธรรมเนียมที่ไดจากการทำาหนาที่ราชการ 

โดยขุนนางจะหักสวนหนึ่งไวเปนของตน แลวสงสวนที่ 

เหลือเขาทองพระคลังสวนกลาง เชน เจาเมืองจะได 

รับสวนแบงรอยละ 10 ของจำานวนทรัพยที่ถูกริบเปน 

พัทธยา (เวลส 2519 : 183)

  นอกจากนี้เจาเมืองยังได “สวนลด” ซึ่งก็คือสวน

แบงจากสวยที่หามาไดตามที่กฎหมายกำาหนด คิดใน

อัตรารอยละ 10 รวมทั้งไดสินคาสวนเกินจากวิธีการ

ตางๆ มีทั้งการยักยอก ฉอโกง และการที่ไพร-ทาสนำา

มาให ในการควบคุมการลำาเลียงสินคาก็อาจจะยักยอก 

สินคาไวขายเอง เปลี่ยนหรือปรับตกแตงบัญชีสินคา

เสียใหม เพราะสินคาที่เมืองหลวงตองการก็คือสินคาที่

พอคาตองการ (วรางคณา นพิทัธสขุกจิ 2550 : 172) การ

ลักลอบทำาการคาเองก็ไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาไดรับ

สวนแบงจากสวยทีเ่กบ็ไดดวย  และเมือ่ใดทีศ่นูยอำานาจ 

รัฐออนแอเจาเมืองก็จะหักสวนลดของตนใหไดมากขึ้น

เรื่อยๆ และเหลือมาถึงพระคลังสินคานอยลง ทำาให 

เจาเมืองก็จะมีอำานาจมากขึ้น โดยที่อำานาจจากศูนย 

อำานาจรัฐอาจกลายเปนเพียงเจว็ดและอาจไมได  

สวนแบงจากสวยเปนประจำาอีกเลย (นิธิ เอียวศรีวงศ 

2532 : 31-35)

     4.2 การยักยอกสวยและลักลอบทำาการคา

ของเจาเมืองพิษณุโลก

  เจาเมืองและขุนนางกรมการเมืองพิษณุโลกเปน 

กลุมผูไดรับประโยชนสำาคัญจากการคาภายใตพระคลัง

สินคาของกรุงศรีอยุธยา เจาเมืองและขุนนางอาศัย 

ความใกลชิดแหลงสินคาแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 

ความตองการส วยสินค าในปริมาณมากของกรุง 
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ศรีอยุธยายอมเปนที่มาแหงผลประโยชนของเจาเมือง

และขุนนางไปโดยปริยาย ทั้งจากการไดสวนลด สวน

เกนิ การยกัยอกสวยของหลวง รวมไปถงึการไดสวยจาก

ไพรในสงักดัของตน สวยทีไ่ดกค็อืสนิคาสำาคญัทีม่พีอคา

มารอรบัซือ้ รายไดจากการขายสนิคาสวยเหลานีอ้าจเปน 

สิ่งดึงดูดใจใหเจาเมืองและขุนนางลักลอบขายสินคา 

ผูกขาดก็เปนได นอกจากนี้ยังอาจมีการใชอำานาจหนาที่ 

เอือ้ตอกจิกรรมการคาของตนเองดวยการยกัยอก ฉอโกง  

เบียดบังสวยและกำาลังคนไปใชเสียเอง (วรางคณา  

นิพัทธสุขกิจ 2550 : 118-119) 

  เปนทีน่าเชือ่ไดวา มเีจาเมอืงและขนุนางหวัเมอืง 

จำานวนหนึ่งทำาการทุจริตยักยอกสวย เก็บสวยเกินพิกัด 

และลักลอบทำาการคาเอง จนทำาใหศูนยอำานาจรัฐ

พยายามที่จะออกกฎหมายมาควบคุมและปองกันการ

ทุจริตดังกลาว เพราะในกฎหมายพระไอยการอาญา

หลวงมีหลายมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ เชน มาตรา 

30 หามมิใหเก็บสวยสาอากรเกินที่ตั้งไวในสารบัญชี  

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 :  

391-392) มาตรา 117 หามมิใหซื้อขายสินคาผูกขาด 

หรือสิ่ งของต องห ามกับผู มาต างบ านต างเมือง 

(มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร. คณะนติศิาสตร 2529 : 434) 

และมาตรา 142 กลาวถึงยกกระบัตรที่แอบลักเอาขาย

ของปาหรือสินคาผูกขาดไปขายกลางปา (มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 446) เปนตน การ

ออกกฎหมายดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวามีการกระทำา

ทุจริตในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นในหัวเมือง

  นอกเหนือจากออกกฎหมายแลว ศูนยอำานาจรัฐ 

ยังไดมีการสงขาหลวงตางพระเนตรพระกรรณซึ่งเปน

ตัวแทนศูนยอำานาจรัฐไปตรวจสอบการทำาหนาที่ของ

บรรดาเจาเมืองในหัวเมืองทั้งหลาย พบวาในรัชกาล 

สมเด็จพระนารายณ พระองคทรงไมไววางพระทัย

ตอการทำาหนาที่ตรวจสอบของยกกระบัตรเทาใดนัก

จึงสงขาหลวงออกมาตรวจสอบ และผลจากการสง 

ขาหลวงมาตรวจสอบนี้เองที่ทำาใหเจาเมืองพิษณุโลก 

ตองถูกประหารชีวิตในความผิดที่ยักยอกรายไดของรัฐ 

ดังที่นิโกลาส แชรแวส ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามายัง

กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณไดบันทึก

ไววา

  “แมว �ล�งครั้งท�งร�ชสำ�นักจะมีบัญช�ให

ทูลเกล�ฯ ถว�ยร�ยง�นเหตุก�รณที่เกิดขึ้นในภ�คของ

ตนเข�ไปโดยเทีย่งธรรมและสจุรติ เพือ่ทร�บถงึพระเนตร

พระกรรณ แตร�ยง�นหรือใบบอกนั้นๆ ก็ไมคอยไดรับ

คว�มเชื่อถือเท�ไรนัก มีบอยครั้งที่พระเจ�แผนดินทรง

แตงตั้งคณะข�หลวงต�งพระองคออกไปดำ�เนินก�ร

พิจ�รณ�จนถึงที่ และรับคำ�รองทุกขของร�ษฎร...และ

ตัดสินลงโทษใหประห�รชีวิตเสียก็ได มีตัวอย�งเกิดขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้เองเกี่ยวกับเจ�เมืองพิษณุโลก ข�หลวงต�ง

พระองคสองท�นไดไปดำ�เนนิก�รสอบสวนและพจิ�รณ�

คดี ปร�กฏชัดว�ไดมีก�รยักยอกร�ยไดของหลวงอย�ง

ขน�นใหญ ผู กระทำ�คว�มผิดไดรับก�รลงอ�ญ�ใน

ทันทีนั้น และก�รประห�รชีวิตผูกระทำ�ผิดก็ไดดำ�เนิน

ไปตอหน�คณะข�หลวงต�งพระองคทีเดียว” (แชรแวส 

2550 : 85-86) 

  ในความเห็นของผูเขียน บันทึกของแชรแวสถือ

เปนหลักฐานสำาคัญที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามใน

การแสวงหาอำานาจโดยอาศัยปจจัยทางเศรษฐกิจของ 

เจาเมืองพิษณุโลก หลังจากประหารชีวิตเจาเมือง

พิษณุโลกแลว ศูนยอำานาจรัฐนาจะทำาการตรวจสอบ

ขนุนางอกีหลายคนตอจากเจาเมอืง ผูทีจ่ะมาเปนเจาเมอืง 

พิษณุโลกคนใหมก็นาจะเปนคนที่ศูนยอำานาจรัฐสงขึ้น

มาดวย เพราะในบันทึกเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตระกูล

เจาพระยาบดนิทรเดชา (สงิห สงิหเสน)ี ระบวุา ในรชักาล

สมเด็จพระนารายณมีพราหมณชื่อ “ศิริวัฒนะ” เปนที่ 

พระมหาราชครู มีบุตรปรากฏนามตอมา 2 คน คือ  

เจาพระยาพิษณุโลก (เมฆ) และเจาพระยามหาสมบัติ 

(ผล) (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 2505 : 147-148)

  4.3 การสรางดลุอำานาจทางการเมอืงและการ

คาระหวางเมอืงพษิณโุลกกบักรงุศรอียธุยาและเมอืง

บริวาร

  การคาทีรุ่งเรอืงทำาใหผลประโยชนทางการคาสงู

ตามขึน้ตามไปดวย จงึทำาใหเกดิการแขงขนั การแสวงหา

อำานาจ และการขัดแยงแยงอำานาจกันระหวางขุนนาง 

เจานาย และพระมหากษัตริยเสมอ (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2527 : 6) ดังนั้น การสรางดุลอำานาจทางการคาระหวาง 

กันจึงเปนวิธีการหรือทางออกที่ดีที่สุดในการแสวงหา 

ผลประโยชนรวมกัน
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  เปนที่ทราบกันดีแลววา เจาเมืองพิษณุโลก

เปนผู ที่มีอำานาจและความมั่งคั่งมากที่สุดคนหนึ่งใน

อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาจึงมีความพยายามโดยตลอด

เพื่อที่จะลดทอนอำานาจของเจาเมืองพิษณุโลกลง ดังจะ

เห็นไดจากการตรากฎหมายมาเพื่อหามปรามปองกัน

การกระทำาผิดของเจาเมืองและการสงขาหลวงขึ้นมา

ตรวจสอบการทำาราชการ การสรางดุลอำานาจระหวาง

เจาเมืองพิษณุโลกกับกรุงศรีอยุธยาจึงจำาเปนอยางยิ่ง  

ในชวงแรกของรัชกาลพระเจ าปราสาททองถือว า 

เปนอีกชวงหนึ่งที่ศูนยอำานาจรัฐออนแอเพราะมีการ

เปลี่ยนแปลงราชวงศใหม พระองคพยายามที่จะกำาจัด

ศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งพระยาพระคลัง

ซึ่งเปนผู ที่มีอำานาจมากคนหนึ่งและเคยชวยเหลือ

พระองคในการทำารัฐประหารโคนราชวงศสุโขทัย โดย

สงพระยาพระคลังไปเปนเจาเมืองพิษณุโลก โดยที่

ไมปรากฏหลักฐานวาเจาเมืองพิษณุโลกคนเดิมนั้นไป

ไหน ซึ่งอาจจะเกิดจากการปลดออกจากตำาแหนงหรือ

ถงึแกกรรมกเ็ปนได ปรากฏวาพระยาพระคลงัไมยอมขึน้ 

ไปปกครอง ในบันทึกของวัน วลิตระบุวาที่ไมยอมมา 

เพราะตองการเปนอุปราช (ฟลีต 2548 : 337)

  การสงพระยาพระคลงัไปปกครองเมอืงพษิณโุลก

อาจจะเปนเพราะวาเมืองพิษณุโลกอยู หางไกลจาก

กรุงศรีอยุธยา ปลอดภัยตอการโคนลมอำานาจพระเจา

ปราสาททองในระดับหนึ่ง แตการที่พระยาพระคลัง

ไมยอมไปเปนเจาเมืองพิษณุโลกนั้นนาจะเปนเพราะวา

ภายในเมืองพิษณุโลกมีกลุมอำานาจทองถิ่นที่มีอำานาจ

มากอยูในเมืองดวย การที่อยู ๆ จะขึ้นไปปกครองก็

อาจทำาใหกลุมอำานาจเดิมไมพอใจได (ตุรแปง 2530 : 

61) แมวามีการแตงตั้งพระยาพระคลังใหเปนเจาเมือง

พิษณุโลกแลว ก็ปรากฏหลักฐานวา เจาเมืองพิษณุโลก

ผูนี้ไมไดขึ้นไปปกครองเมืองพิษณุโลก หากแตอาศัย

อยูทีก่รงุศรอียธุยาเชนเดมิ และในทีส่ดุกถ็กูประหารชวีติ 

(ฟลีต 2548 : 337-340)

  หลังจากนั้น ไมปรากฏหลักฐานวามีการแตงตั้ง

เจาเมืองพิษณุโลกคนใหม แตผูเขียนสันนิษฐานวานา

จะเปนขุนนางไปจากกรุงศรีอยุธยา การสงเจาเมืองมา 

ใหมเปนความพยายามของกรงุศรอียธุยาทีจ่ะลดอำานาจ

ของกลุมเจาเมอืงและกรมการเมอืงลง แลวกส็งขนุนางที่

ตนเองไวใจใหมาปกครองเมืองพิษณุโลก กรุงศรีอยุธยา

ก็จะสามารถดึงดูดเอาทรัพยากรซึ่งเปนสินคาที่ตองการ

จากเมืองพิษณุโลกไดมากยิ่งขึ้น การสงขุนนางจากกรุง

ศรีอยุธยาขึ้นมาปกครองทำาใหความสัมพันธระหวาง 

เจาเมืองพิษณุโลกกับผู ที่มีอำานาจในศูนยอำานาจรัฐ 

เปนไปในทางที่ดี เห็นไดจากรายชื่อกลุ มขุนนางที่

เขามาอาสาสมเด็จพระนารายณในการทำารัฐประหาร 

พระศรีสุธรรมราชามีชื่อของขุนนางจากเมืองพิษณุโลก

รวมอยูดวย (นิธิ เอียวศรีวงศ 2537 : 27-28)

  ความสมัพนัธในเชงิเกือ้กลูในชวงทีก่รงุศรอียธุยา 

ออนแอดังกลาว นาจะเปนวิธีการหนึ่งที่เจ าเมือง

พิษณุโลกพยายามทำาเพื่อสรางดุลอำานาจและรักษา

เสถียรภาพของเมืองเอาไว ในขณะที่กรุงศรีอยุธยา

ก็คงใหสิทธิพิเศษทางการคาแกเจาเมืองพิษณุโลก

ดวย เห็นไดจากการที่มีพอคาลานชางมาทำาการคาที่

เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีความขัดแยง 

กับพระคลังสินคา (ฟลีต 2548 : 52-53) โดยที่กรุง

ศรีอยุธยาก็รับรู แตกลับทำาเปนไมรู  ทั้งที่การกระทำา

ดังกลาวผิดกฎหมายพระไอยการอาญาหลวง มาตรา 

117 หามไมใหมีการซื้อขายสิ่งของตองหามกับผูที่มา

จากตางบานตางเมือง และมีโทษสูงสุดถึงขึ้นประจาน

รอบตลาด 7 วันแลวใหประหารชีวิต (มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 434) ซึ่งผูเขียน

มีความเห็นวาลักษณะเชนนี้ถือวาเปนความพยายาม

ในการแสวงหาอำานาจของเมืองพิษณุโลก และจะตอง

มีการกระทำาอยางใดอยางหนึ่งระหวางเมืองพิษณุโลก

กับกรุงศรีอยุธยาจนเกิดเปนการดุลอำานาจกันแนนอน 

นอกจากนี้เจาเมืองพิษณุโลกก็นาจะไดรับสวนแบงทาง 

การคามากกวาที่เคยไดรับปกติดวย

  แตหลงัจากทีก่รงุศรอียธุยามคีวามเขมแขง็มัน่คง

มากขึ้น ก็ปรากฏวาสมเด็จพระนารายณไดพยายาม

สงขาหลวงขึ้นไปตรวจสอบการทำาราชการและการเก็บ

สวยของเจาเมอืงพษิณโุลก เพือ่ไมใหเจาเมอืงพษิณโุลก

มีอำานาจและความมั่งคั่งมาจนเกินกวาที่กรุงศรีอยุธยา

จะรักษาดุลอำานาจเอาไวได ทำาใหมีการตรวจพบวา 

เจาเมืองพิษณุโลกยักยอกของหลวงขนานใหญ และ 

ขาหลวงก็ไดตัดสินประหารชีวิตเจาเมืองพิษณุโลกดังที่ 

ไดกลาวมาแลวขางตน แสดงวากรุงศรีอยุธยามีความ
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พยายามทีจ่ะลดทอนอำานาจเจาเมอืงพษิณโุลกอยูตลอด

เวลา คงเพราะเห็นวาเมืองพิษณุโลกเปนเมืองใหญมี

จำานวนกำาลังพลมาก หากมีความมั่งคั่งก็จะมีอำานาจ

มากขึน้อาจเปนภยัตอความมัน่คงของกรงุศรอียธุยาและ

อาณาจักรได จึงพยายามลดทอนอำานาจแลวสงขุนนาง

จากกรงุศรอียธุยามาปกครองอยูเสมอ นอกจากนีใ้นบาง

ชวงเวลายงัมกีารควบคมุตวัเจาเมอืงสำาคญัๆ ใหพกัอยูที่

กรุงศรีอยุธยา เพื่อเจาเมืองจะไดไมสามารถใชหัวเมือง

เปนฐานอำานาจขึ้นคานกับพระมหากษัตริยในชวงที่ 

กรุงศรีอยุธยาออนแอ (นิธิ เอียวศรีวงศ 2537 : 19)

 การสงขนุนางจากกรงุศรอียธุยามาปกครองเมอืง

พิษณุโลกก็ทำาใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้น และนา

จะมีการดุลอำานาจทางการเมืองและการคาระหวางกัน

ในระดับที่นาพอใจทั้งสองฝาย ในภายหลังสมเด็จพระ

นารายณยังไดใชเมืองพิษณุโลกเปนที่ตั้งทัพหลวงใน

การทำาสงครามกับลานนา (ดู พระราชพงศาวดารกรุง

ศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 2542 : 404-406) 

มกีารกอปอมขนาดใหญขึน้ภายในเมอืงจำานวน 14 ปอม

โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส (พระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหัตถเลขา (ภาคจบ) 2505 : 109 ; ตุรแปง 2530 : 

17) และบรูณปฏสิงัขรณศาสนาสถานวดัจฬุามณ ี(สนิชยั 

กระบวนแสง 2536 : 43-44) 

  สวนการสรางดลุอำานาจทางการเมอืงและการคา

ระหวางเมืองพิษณุโลกกับเมืองบริวารนั้น ยังไมปรากฏ

หลักฐานที่แนชัดที่แสดงใหเห็นถึงการสรางดุลอำานาจ

ทางการเมืองและการคาระหวางกัน แตผูเขียนเชื่อแน 

วาจะตองมีการสรางดุลอำานาจระหวางกันแนนอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนที่เจาเมืองบริวารควร

ไดรับจากการคา เจาเมืองพิษณุโลกนาจะมีการแบงผล

ประโยชนสวนหนึ่งเทาที่ทั้งสองฝายเห็นวาเหมาะสม 

ใหแกเจาเมอืงบรวิาร และมกีารมอบของมคีา ของหายาก

หรือสินคาที่พอคาชาวตางชาตินำาเขามา เพื่อตอบแทน

และแลกกับสินคาหรือสวยที่เจาเมืองพิษณุโลกไดรับ 

จากไพรในเมืองบริวาร 

5. บทสรุป

  จะเห็นไดวาภายใตบริบททางการคาที่เฟองฟู

ของกรงุศรอียธุยา ไดมคีวามพยายามของเมอืงพษิณโุลก

ทีจ่ะแสวงหาอำานาจและสรางดลุอำานาจกบักรงุศรอียธุยา 

โดยการสรางความสมัพนัธทางคากบัพอคาชาวตางชาต ิ

และบานเมืองใกลเคียง รวมทั้งเมืองบริวารซึ่งเปนแหลง

สินคาที่สำาคัญ แลวใชความตองการสินคาสงขายใน

ปริมาณมากของกรุงศรีอยุธยามาเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาอำานาจ  อาจจะโดยการยักยอกหรือวิธีการอื่น 

เพื่อใหไดมาซึ่งความมั่งคั่งและอำานาจ เมื่อใดที่กรุง 

ศรีอยุธยาออนแอเจาเมืองพิษณุโลกก็จะมีพยายาม

แสวงหาอำานาจจากผลประโยชนทางการคามากขึ้น 

แตเมื่อใดที่กรุงศรีอยุธยาเขมแข็งและเห็นวาเจาเมือง

พิษณุโลกมีอำานาจมากเกินไปก็จะพยายามอาศัยวิธี

การตรวจสอบหรือใชกำาลังปราบปรามเพื่อลดอำานาจ

และบทบาทลง จากนั้นก็จะสงขุนนางใกลชิดจากกรุง

ศรีอยุธยามาปกครองแทน 

 ถึงแม ว าการแสวงหาอำานาจของเจ าเมือง

พิษณุโลกในชวงที่การคาในกรุงศรีอยุธยาเฟองฟูจะ 

ไมไดเกิดขึ้นผานการกอกบฏหรือทำาสงครามกับกรุง

ศรีอยุธยา แตเจาเมืองพิษณุโลกก็มีความพยายามที่จะ 

สรางความมั่งคั่งใหกับตนเอง ซึ่งก็เปนวิธีการแสวงหา

อำานาจทางการเมอืงอกีทางหนึง่ เพราะความเปนผูมัง่คัง่

ก็จะทำาใหมีอำานาจตามมา ผลจากการพยายามสราง

ความมั่งคั่งและแสวงหาอำานาจของเจาเมืองพิษณุโลก

ในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ยังสะทอนใหเห็นผาน 

การตั้งชุมนุมเจาพิษณุโลกขึ้นมาหลังจากการเสียกรุง

ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปพ.ศ.2310 ซึ่งจะเห็นวาเจาเมือง

พิษณุโลกมีความพยายามแสวงหาอำานาจ สั่งสมกำาลัง

ไพรพลและทรัพยสินมาตั้งแตกอนหนานั้นแลว (นิธิ  

เอียวศรีวงศ 2550 : 25, 149-154) ไมเชนนั้นก็คงไม 

สามารถตั้งชุมนุมขนาดใหญขึ้นมาไดอยางแนนอน

  ในบทความนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ 

ทางการคาภายในกรุงศรีอยุธยา วากวากรุงศรีอยุธยา



ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำานาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23

ธีระวัฒน  แสนคำา
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จะไดสินคาเขาสู ท องพระคลังสินคาเพื่อจะสงขาย 

กับพอคาชาวตางชาติจนทำาใหบานเมืองเจริญรุงเรือง

และมีการคาเฟองฟูนั้น กรุงศรีอยุธยาก็ตองสรางความ

สัมพันธกับหัวเมืองซึ่งเปนแหลงทรัพยากรสำาคัญ และ

ภายในอาณาจักรเอง กรุงศรีอยุธยา หัวเมืองใหญและ

เมืองบริวารก็ตองมีการสรางดุลอำานาจระหวางกันดวย 

เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาตามที่พระคลังสินคาหรือพอคา 

ชาวตางชาติตองการ และในขณะเดียวกันผู เขียน

ก็ไดพยายามเสนอใหเห็นบทบาทและพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของหัวเมืองใหญอยางเมืองพิษณุโลก

ที่เกิดขึ้นในชวงที่กรุงศรีอยุธยามีความเฟ องฟูทาง 

การคา เพื่อเปดประเด็นหรือเปดมุมมองการศึกษา

สำาหรับผูที่ตองการศึกษาบทบาทและพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของหัวเมืองในยุคจารีตไทยตอไป
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