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เมืองพิษณุโลกเปนเมืองที่มีทรัพยากรสำ�คัญและเปนชุมทางการคมนาคมในภูมิภาค ทำ�ใหเมืองพิษณุโลกเปน
ชุมทางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาที่ส�ำ คัญ ในพุทธศตวรรษที่ 22-23 เปนชวงระยะเวลาที่พอคาชาวตางชาติมาติด
ตอคาขายที่กรุงศรีอยุธยาจำ�นวนมาก สงผลใหเมืองพิษณุโลกไดอาศัยผลประโยชนทางการคาแสวงหาอำ�นาจเพื่อตอ
รองและสรางดุลอำ�นาจกับศูนยอำ�นาจรัฐ และสรางความสัมพันธทางการคากับชาวตางชาติ บานเมืองใกลเคียงและ
เมืองบริวาร
คำ�สำ�คัญ: 1. เมืองพิษณุโลก. 2. กรุงศรีอยุธยา. 3. ของปา. 4. ความสัมพันธทางการคา. 5. การแสวงหาอำ�นาจ.
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. ความนำ�
เมืองพิษณุโลกเปนเมืองโบราณขนาดใหญสดุ ใน
เขตลุมแมน้ำ�นาน เนื่องจากมีที่ราบลุมกวางขวางอุดม
สมบูรณและมีทรัพยากรที่สำ�คัญ เชน เกลือสินเธาว
เหล็ก และของปา เปนตน นอกจากนี้พื้นที่ทางดาน
ตะวันออกของเมืองยังเปนเขตเทือกเขาที่เปนแหลง
ตนน้ำ�สาขาของแมน้ำ�นาน แหลงปาไมและของปาที่
สำ�คัญดวย ตำ�แหนงที่ตั้งของเมืองยังเปนชุมทางการ
คมนาคมในภูมิภาค ทำ�ใหมีผูคนจำ�นวนมากเขามาตั้ง
ถิ่นฐานภายในเมืองพิษณุโลก จนทำ�ใหเมืองพิษณุโลก
เป น ชุ ม ทางการค า ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค า และจุ ด
ยุทธศาสตรทสี่ �ำ คัญดวย เนือ่ งจากเปนชุมทางทีส่ ามารถ
ติดตอกับเมืองหลวงและเมืองสำ�คัญในอาณาจักรกรุง
ศรีอยุธยา ลานนา ลานชางและพมาได
เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกก อ รู ป เมื อ งขึ้ น ประมาณพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 ตอมาถูกผนวกเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักร
สุโขทัย และเปนเมืองหลวงของอาณาจักรสุโขทัยในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 ภายหลังเมื่ออาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาซึง่ สถาปนาขึน้ ในทีร่ าบลุม แมน�้ำ เจาพระยา
ไดขยายอำ�นาจขึ้นมา และผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัย
ใหกลายเปนหัวเมืองฝายเหนือของกรุงศรีอยุธยาในตน
พุทธศตวรรษที่ 21 ทำ�ใหเมืองพิษณุโลกมีสถานะเปนเมือง
ลูกหลวงที่ผูปกครองเมืองลวนแตเปนพระมหาอุปราช
แหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาจึงถูกลดสถานะเปนหัวเมือง
ชัน้ เอกทีผ่ ปู กครองมีสถานะเปนเพียงขุนนางในหัวเมือง
เทานัน้ (หวน พินธุพนั ธ 2514 : 1-19) ดวยลักษณะความ
เปนหัวเมืองใหญจงึ ทำ�ใหเมืองพิษณุโลกเปนเมืองสำ�คัญ
ทีม่ คี วามสัมพันธและมีบทบาททางการเมืองการปกครอง
เปนฐานกำ�ลังพลในการทำ�สงครามและเปนแหลงสินคา
ของกรุงศรีอยุธยา
และในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซึ่งเปนชวง
เวลาทีพ่ อ คาชาวตางชาติมาติดตอคาขายทีก่ รุงศรีอยุธยา
จำ�นวนมาก เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีที่ตั้งซึ่งเอื้อตอการ
เดิ น ทางเข า สู  ดิ น แดนตอนในอั น กว า งใหญ แ ละเดิ น
ทางออกทะเล และตัง้ อยูบ นภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ซึง่ ถือเปนจุดสำ�คัญของการคาระหวางสองนาน
น้ำ�คือ นานน้ำ�ทะเลจีนใต และมหาสมุทรอินเดียหรือ
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อาวเบงกอล การเดินเรือในสมัยนั้นตองอาศัยลมมรสุม
ส ง ผลให ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น แหล ง รวมสิ น ค า จากสอง
นานน้ำ� พอคาจากทะเลจีนใตทตี่ อ งการสินคาจากพอคา
อินเดียและตะวันออกกลางสามารถเขามาซื้อสินคาไดที่
กรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพอคาชาวตะวันตกที่เขา
มาทำ�การคาเครื่องเทศบางชนิดดวย ในขณะเดียวกัน
กรุงศรีอยุธยาก็ไดนำ�สินคาของปาและแรธาตุที่ไดมา
จากดินแดนภายในอันกวางใหญมาทำ�การคา (วรางคณา
นิพัทธสุขกิจ 2550 : 9-10) จึงสงผลใหเมืองพิษณุโลก
และหัวเมืองตางๆ ไดรบั ผลกระทบจากการขยายตัวของ
การคา และยังพบวาเจาเมืองพิษณุโลกไดอาศัยผล
ประโยชนที่ไดรับจากการคาแสวงหาอำ�นาจเพื่อตอรอง
และสรางดุลอำ�นาจกับกรุงศรีอยุธยาดวย
2. การสงสินคาออกของเมืองพิษณุโลก
ภายในเขตเมืองพิษณุโลกซึ่งมีพื้นที่สวนใหญ
เป น ที่ ร าบลุ  ม กว า งขวางและยั ง มี ภู เ ขาอยู  ท างทิ ศ
ตะวันออก จึงทำ�ใหมีทรัพยากรซึ่งเปนสินคาที่ตองการ
ของพอคาชาวตางชาติหลายอยาง กรุงศรีอยุธยาซึ่ง
เปนศูนยอำ�นาจรัฐจึงพยายามที่จะขยายอำ�นาจเขามา
ครอบงำ � ปกครองเมื อ งเพื่ อ จะได เ รี ย กเอาทรั พ ยากร
เหลานั้นลงไปเก็บไวยังพระคลังสินคาใหไดมากที่สุด
เพื่อสงขายตอใหกับพอคาตางชาติ ผานการบังคับและ
ควบคุมไพรสวยใหสงสวยสินคาตามที่พระคลังสินคา
ตองการ โดยมีเจาเมืองพิษณุโลกเปนผูร บั ผิดชอบในการ
รวบรวมสวยที่เก็บไดภายในเมือง
2.1 สินคาสงออกทีส่ �ำ คัญของเมืองพิษณุโลก
สินคาสงออกของเมืองพิษณุโลกในที่นี้ ผูเขียน
หมายถึงสินคาที่พอคาชาวตางชาติตองการและมีหลัก
ฐานวาสินคาดังกลาวมีที่มาจากเมืองพิษณุโลก จากการ
ศึกษาของผูเขียนพบวา เมืองพิษณุโลกมีสินคาสงออก
ที่สำ�คัญซึ่งสวนใหญเปนของปา ของปาในที่นี้หมายถึง
สัตวและพืชที่มีอยูในปา หรือผลผลิตที่ไดจากสิ่งเหลา
นั้น ซึ่งมีคุณคาทางเศรษฐกิจ แตไมรวมตนไมในฐานะ
ที่เปนวัสดุกอสราง ไดแก
(1) หนังกวาง พอคาชาวญี่ปุนตองการหนัง
กวางจำ � นวนมากไปเป น วั ต ถุ ดิ บ ทำ � เครื่ อ งหนั ง และ
เสื้อหนัง ถุงมือ รวมทั้งทำ�ซองปน สวนหนังกวางเนื้อ
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ออนใชสำ�หรับเช็ดเลนส สวนหนังสัตวอื่นๆ นั้นสามารถ
นำ�ไปทำ�เกราะ ทำ�ถุงเทาทีเ่ รียกวา tabi และใชคลุมกลอง
และหีบ (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 30) ในปาแถบ
เมืองพิษณุโลกมีกวางอาศัยอยูจำ�นวนมาก พอคาชาว
ฮอลันดาบันทึกไววา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2183 “น้ำ�ใน
เมืองพิษณุโลกและกำ�แพงเพชร (Caphein) ขึ้นสูงอยาง
รวดเร็วจนกวางเปนจำ�นวนมาก จมน้�ำ ตายในการวายน้�ำ
ขามแมน้ำ� และถูกจระเขและเสือกัดกิน ครั้นหลังจากน้ำ�
ลดแลวมีสตั วปา ลมตายไป ซึง่ พวกบานนอกก็ไมสามารถ
เขาไปใกลเพื่อถลกหนังไดเพราะกลิ่นเหม็นรุนแรงเหลือ
เกิน” (กรมศิลปากร 2513ข : 222)
เมื่อพิจารณาจากบันทึกแลว ผูเขียนมีความเห็น
วาบริเวณที่กวางอาศัยอยูจำ�นวนมากนาจะเปนบริเวณ
ปาในลุมแมน้ำ �ยมรอยตอระหวางเมืองพิษณุโลกกับ
เมืองกำ�แพงเพชร เนื่องจากวาเปนพื้นที่ราบลุมและ
มีน้ำ�ทวมขังเสมอในฤดูฝน อีกอยางกวางปาก็ชอบอยู
ที่ราบมากกวาเขตภูเขาในทางดานตะวันออกของเมือง
บริ เ วณนี้ ถื อ ว า เป น เขตเมื อ งชุ ม ษรสำ � แดงและเมื อ ง
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
พระเจาปราสาททองไดสั่งใหชาวเมืองตัดตนไมจ�ำ นวน
มากทำ�ใหกระทบตอการลากวาง และไมสามารถรวบรวม
หนังกวางไดตามทีพ่ อ คาตางชาติตอ งการ (กรมศิลปากร
2513ข : 224-225)
(2) ไม ฝ าง ไม ฝ างเป น สิ น ค า ส ง ออกสำ � คั ญ
ชนิดหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา และสงเปนบรรณาการแด
ฮองเตจนี ตัง้ แตเริม่ แรก นอกจากจีนแลวไมฝางยังขายดี
ที่ญี่ปุน (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 31) สามารถนำ�
มาตมเพือ่ ใชยอ มผาใหไดสแี ดงหรือมวงและมีคณ
ุ สมบัติ
เปนยาสมุนไพรดวย ลาลูแบรไดบันทึกไววา “พิษณุโลก

เปนหัวเมืองทีม่ กี �ำ แพงใหญ (แตผพุ งั ) ตัง้ อยูท สี่ าขาแมน�้ำ
หางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางตะวันออกประมาณ 40 ไมล
ทามกลางปาไมฝาง ไมนี้ถูกขายเปนสินคาออกจำ�นวน
มากและเปนไมฝางที่ดีที่สุดที่สามารถหาไดในประเทศ
สยามทั้งหมด” (ลาลูแบร 2552 : 106) ไมฝางนาจะ
พบไดทั่วไปตามพื้นที่ปาในพื้นที่เมืองพิษณุโลกและ
เมืองบริวาร ไมฝางเปนสินคาผูกขาดของพระคลังสิน
คาและถือเปนสวยที่หัวเมืองและไพรสวยตองสงไปยัง
กรุงศรีอยุธยา ราคาการรับซื้อไมฝางของพระคลังสินคา
ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 อยูที่หาบละ 2 สลึง 5
เฟอ ง พระคลังสินคาขายตอในราคา 6 สลึง ไดก�ำ ไรเกือบ
1 บาท (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 32) แตในบาง
ปไมฝางเปนที่ตองการของพอคาตางชาติมาก เชน ใน
ป พ.ศ.2154 พระคลังสินคาไดขึ้นราคาไมฝางเปนหาบ
ละ 2 บาท (กรมศิลปากร 2513ก : 272)
(3) เหล็ก เหล็กถือวาเปนสินคาสำ�คัญของเมือง
พิษณุโลกมาตัง้ แตแรกกอรูปเมืองประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 18 และนาจะเปนปจจัยสำ�คัญที่ทำ�ใหกรุงศรีอยุธยา
ขยายอำ�นาจเขามาปกครองเมืองพิษณุโลกในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 แหลงถลุงแรเหล็กอยูในบริเวณลุมแมน้ำ�
แควนอยและลุมแมน้ำ�วังทองทางดานตะวันออกของ
เมืองพิษณุโลก ผูเขียนสันนิษฐานวาแหลงถลุงแรเหล็ก
อยู  ใ นเขตเมื อ งไทยบุ รี ซึ่ ง เป น เมื อ งบริ ว ารของเมื อ ง
พิษณุโลก เพราะบริเวณแหลงถลุงแรเหล็กดังกลาว
อยูใ กลเคียงกับตำ�แหนงทีต่ งั้ ของเมืองไทยบุรี และเชือ่ วา
น า จะมี ไ พร ส  ว ยกลุ  ม หนึ่ ง โดยเฉพาะที่ ถ ลุ ง แร เ หล็ ก
สงสวย ยอรจ ไวทบันทึกไวเมื่อ พ.ศ.2154 วา เหมือง
แรเหล็กในเมืองสุโขทัยและเมืองพิษณุโลกสามารถถลุง
ไดปริมาณพอใชในประเทศและในบางโอกาสมีเหลือพอ
ที่จะสงออกไปจำ�หนายที่มะนิลา ราคาปกติประมาณ
6-7 บาท ตอ 1 หาบ (กรมศิลปากร 2513ก : 275)
(4) น้ำ�ตาล น้ำ�ตาลในที่นี้ไมใชน้ำ�ตาลที่ผลิตจาก
ออย แตนาจะเปนน้ำ�ตาลที่ไดจากตนตาลที่เรียกวา
น้ำ�ตาลโตนดมากกวา เพราะออยมีการนำ�เขามาใน
ภายหลังและแรกๆ นิยมปลูกในทีร่ าบลุม แมน�้ำ ภาคกลาง
เทานั้น น้ำ�ตาลที่ไดจากตนตาลสามารถนำ�ไปเคี่ยวทำ�
น้ำ�ตาลได โดยจะไดน้ำ�ตาลที่เปนปกและเปนกอนแข็ง
สีคล้ำ�ๆ ซึ่งสามารถเก็บไวไดนานและสะดวกตอการ

55

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ขนสงคาขาย ยอรจ ไวทบันทึกไวเมื่อ พ.ศ.2154 วา
“แจกเกอราห (Jaggarah) (น้�ำ ตาลโตนด) มีอยูอ ดุ มทัว่ ไป
ในแถบบริเวณเมืองพิษณุโลก กำ�แพงเพชรและสุโขทัย
มีแจกเกอราหสงออกไปจำ�หนายยังประเทศญี่ปุน และ
มะละกา ตามปกติราคาจะตกอยูในราว 2 บาท” (กรม
ศิลปากร 2513ก : 276) จากการลงพื้นที่สำ�รวจของ
ผูเขียนในพื้นที่เมืองพิษณุโลก พบวามีแหลงตนตาล
ขนาดใหญอยู 2 แหลง แหลงแรกอยูในพื้นที่อำ�เภอ
วัดโบสถซึ่งเคยเปนเขตเมืองเทพบุรีและเมืองไทยบุรี
แหลงที่สองอยูในเขตอำ�เภอบางกระทุมซึ่งเคยเปนเขต
เมืองนครปาหมาก มีความเปนไปไดวาทั้งสามเมืองนี้
นาจะเปนแหลงผลิตน้ำ�ตาลสงออกที่สำ�คัญของเมือง
พิษณุโลก ในการทำ�น้ำ�ตาลนาจะมีไพรสวยรับผิดชอบ
ทำ�โดยเฉพาะในแตละเมือง
(5) ชาง ชางเปนสินคาสงออกทีส่ �ำ คัญอีกประเภท
หนึง่ ของกรุงศรีอยุธยา (จุฬศิ พงศ จุฬารัตน 2547 : 115122) นอกจากการคาชางยังมีการคางาชางดวย สินคา
ทั้งสองชนิดเปนสินคาสำ�คัญและมีราคาแพง ตลาดคา
ชางและงาชางที่สำ�คัญของกรุงศรีอยุธยาคือ อินเดีย ที่
เบงกอลและบริเวณเมืองเดคคาน และมีงาชางบางสวน
ถูกสงไปที่จีนและญี่ปุน ชางที่จับไปขายมาจากหลาย
หัวเมือง อาทิ เมืองนครราชสีมา เชียงใหม พิษณุโลก
ลานชาง ตาก เพชรบูรณ ถลาง และตามปาทั่วไป
(วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 32-33) ในพื้นที่เมือง
พิษณุโลกนาจะมีชางอาศัยอยูจำ�นวนมากจึงไดมีการ
จับชางสงไปขาย และพบวามีชื่อสถานที่หลายแหงที่
เกี่ยวของกับชาง เชน คลองโคกชางและบานทาชาง
เปนตน การจับชางสงขายนาจะมีเจาเมืองพิษณุโลก
และกรมการเมืองรับผิดชอบโดยตรง เพราะวาการจับ
ชางตองอาศัยกำ�ลังแรงงานไพรจำ�นวนมากจึงจะจับได
สวนงาชางนาจะมีการเก็บไดทั่วไปในปา อาจมี
ทั้งงาชางจากชางที่ลมและมีการลาชางเพื่อเอางาใหได
ในจำ�นวนตามทีก่ รุงศรีอยุธยากำ�หนด (วรางคณา นิพทั ธ
สุขกิจ 2550 : 34) ในหัวเมืองมีการสงยกกระบัตรไป
ตรวจสอบการคางาชางโดยเฉพาะดวย (มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 446) เชื่อวานาจะ
มีไพรสวยบางคนที่ตองนำ �งาชางมาสงสวยแทนการ
ถูกเกณฑแรงงาน อัตรารับซื้องาชางของพระคลังสินคา
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ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23 ตอน้�ำ หนัก 1 หาบ ถามีงาชาง
2 กิ่งราคา 16 ตำ�ลึง งาชาง 3 กิ่งราคา 14 ตำ�ลึง งาชาง
4 กิ่งราคา 12 ตำ�ลึง งาชาง 5 กิ่งราคา 10 ตำ�ลึง งาชาง
6 กิ่งราคา 8 ตำ�ลึง (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 34)
นอกจากสิ น ค า เหล า นี้ แ ล ว ยั ง พบว า มี สิ น ค า
อื่นๆ จากเมืองพิษณุโลกที่นำ�ไปคาขายในบริเวณกรุง
ศรีอยุธยาหรือสงขายใหพอ คาชาวตางชาติบา งแตไมมาก
เชน น้ำ�ออย ยาสูบ ขี้ผึ้ง น้ำ�ผึ้ง เสาไมสัก หนังกระบือ
หนังเสือ นอแรด ไต ครัง่ หัวหอมและอำ�พันสีเทา เปนตน
(วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89 ; ฟลีต 2548 : 105 ;
เดอ ชัวซี 2516 : 552 ; ตุรแปง 2530 : 17) ในคำ�ให
การชาวกรุงเกายังกลาววาเมืองพิษณุโ ลกเปน เมือง
ที่ตองสงสวยไมไผใหแกกรุงศรีอยุธยาดวย (คำ�ใหการ
ชาวกรุงเกา 2507 : 75-76)
2.2 วิธีการสงออกและขนสงสินคา
เมื่อการคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับตางชาติ
ขยายวงกวางออกไปในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22
ความตองการสินคาของปาเพือ่ สงขายก็มมี ากขึน้ ติดตาม
มา กรุงศรีอยุธยาจึงอนุญาตใหไพรสง สิง่ ของมาในรูปของ
สวยแทนการใชแรงงานได (ปาริชาติ วิลาวรรณ 2527
: 87) ทำ�ใหสินคาสวนใหญมีที่มาจากการสงสวยของ
ไพรสวย วิธีการสงออกสินคาจากเมืองพิษณุโลกลง
ไปยังกรุงศรีอยุธยาจึงเปนหนาที่ของเจาเมืองและกรม
การเมือง ไพรสวยจะเปนผูที่ไปหาสินคาตางๆ ตามที่
กรุงศรีอยุธยาตองการและสั่งใหไพรสวยเมืองพิษณุโลก
หามาสงแทนการถูกเกณฑแรงงาน หลังจากที่ไพรสวย
หามาไดก็จะนำ�มาสงเจาเมืองตามอัตราหรือจำ�นวนที่
ไดรับมอบหมาย แลวเจาเมืองก็จะแตงกรมการเมืองนำ�
ลงไปสงพระคลังสินคา พระคลังสินคาก็จะเปนผูร วบรวม
สินคาทีเ่ ปนสวยทัง้ หมดสงขายใหกบั พอคาชาวตางชาติ
นอกจากไพรสวยจะนำ�สิ่งของมาสงเจาเมือง
แลว ผูเขียนเชื่อวานาจะมีสิ่งของที่ไพรสวยหาไดอีก
จำ�นวนหนึ่งซึ่งอาจจะเกินกวาที่ไดรับมอบหมายและสิ่ง
ของอื่นๆ ที่ไมใชสวย สิ่งของเหลานี้ไพรนาจะนำ�มาคา
ขายเอง ทั้งคาขายที่เมืองพิษณุโลกและลงไปคาขายยัง
กรุงศรีอยุธยา ในคำ�ใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม
หรือพรรณาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยากลาววา มีเรือ
ใหญทายแกวงชาวเมืองพิษณุโลกฝายเหนือ บรรทุก

ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23
ธีระวัฒน แสนคำ�

น้�ำ ออย ยาสูบ ขีผ้ งึ้ น้�ำ ผึง้ สินคาตางๆ ฝายเหนือลองเรือ
ลงมาจอดขาย ตั้งแตนาวัดกลวยลงมาจนปากคลอง
เกาะแกว (วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89) และมีความ
เปนไปไดวา เจาเมืองและกรมการเมืองจะสงไพรสมใน
สังกัดของตนออกไปหาสิ่งของซึ่งเปนที่ตองการของ
พอคาชาวตางชาติและมีราคาสูง รวมทั้งเรียกเก็บสวย
จากไพรสวยเกินกวาที่กรุงศรีอยุธยากำ�หนดมาลักลอบ
คาขายกับพอคาชาวตางชาติเองก็ได เพราะนาจะมีพอ คา
บางกลุมนำ�เรือขึ้นมาซื้อสินคาถึงเมืองพิษณุโลกโดย
ไมผานพระคลังสินคา
การขนสงสินคามักจะใชเรือลำ�เลียงมาทางแมน�้ำ
ระยะเวลาเดินทางโดยเรือระหวางเมืองพิษณุโลกกับ
กรุงศรีอยุธยาทั้งขาขึ้นและขาลอง ไดพบขอมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการเดิ น ทางโดยเรื อ พระที่ นั่ ง ของสมเด็ จ
พระนารายณ จ ากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาถึ ง เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
(ขาขึ้น) ใชเวลา 14 วัน และจากเมืองพิษณุโลกไปยัง
กรุงศรีอยุธยา (ขาลอง) ใชเวลา 8 วัน (พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน 2505 : 392
และ 396) ถึงแมวาระยะเวลาการเดินเรือดังกลาวจะ
ไมไดเปนเรือขนสงสินคาโดยตรง หากเปนเรือพระที่นั่ง
ในการเสด็จทำ�สงคราม แตระยะเวลาที่เรือขนสงสินคา
ใช เ ดิ น ทางก็ ค งใกล เ คี ย งหรื อ แตกต า งกั น ไม ม าก
การขนสงสินคาจากเมืองบริวารมายังเมืองพิษณุโลก
และจากเมืองพิษณุโลกไปยังกรุงศรีอยุธยา นาจะมีการ
ใชเรือใหญทายแกวง (วินัย พงศศรีเพียร 2551 : 89)
เรือกระแซง เรือเอี้ยมจุน (เอิบเปรม วัชรางกูร 2554 :
134) เรือหางยาวและเรือมอญเปนเรือขนสงลำ �เลียง
สินคา เรือมอญนาจะเปนพาหนะสำ�คัญในการคาเรือเร
(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2548 : 84) ที่นำ�สินคาทั่วไปจาก
ภายนอก-ภายในเมืองพิษณุโลกมาคาขายตามหมูบาน
ที่ตั้งอยูริมแมน้ำ�ใหญและแมน้ำ�สาขาดวย
สวนลอเกวียนไมนา จะใชพาหนะสำ�คัญทีใ่ ชขนสง
สินคาลงไปยังกรุงศรีอยุธยา เพราะการขนสงทางเรือมี
ความเหมาะสมและสะดวกกวา แตนาจะมีใชอยูบาง
ในการลำ�เลียงสินคาและสิ่งของจากเมืองบริวารมายัง
เมืองพิษณุโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงจากเมือง
นครชุม เมืองนครไทยและเมืองชาติตระการ ซึง่ ตองเดิน
ทางตามหุบเขาลุมแมน้ำ�แควนอยที่คอนขางแคบและ

ลำ�บากลงมายังเมืองพิษณุโลก การเดินทางจากเมือง
นครไทยมายังเมืองพิษณุโลกตองใชเวลาอยางนอย 15
วัน (แชรแวส 2550 : 64) นอกจากนี้คงมีการใชวัวตาง
และมาตางควบคูกับการใชลอเกวียนดวย
3. ความสัมพันธทางการคาระหวางเมืองพิษณุโลก
กับตางชาติและบานเมืองใกลเคียง
การคาที่เฟองฟูไดทำ�ใหเกิดการติดตอสัมพันธ
กันระหวางบานเมืองเพื่อคาขายแลกเปลี่ยนสินคา เมือง
พิษ ณุโลกซึ่งเปนหัวเมืองใหญและตั้งอยูในตำ �แหนง
ชุมทางคมนาคมสำ�คัญระดับภูมิภาค ทำ�ใหพอคาจาก
บานเมืองใกลเคียงทั้งเมืองเล็กและเมืองใหญ ตลอดจน
พอคาตางชาติตางก็เดินทางมาติดตอและทำ�การคาที่
เมืองพิษณุโลก ความสัมพันธทางการคาที่เกิดขึ้นได
ทำ�ใหเมืองพิษณุโลกไดรับผลประโยชน และพยายาม
สร า งอำ � นาจต อ รองกั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและบ า นเมื อ ง
ใกลเคียงเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและอำ�นาจทางการเมือง
3.1 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง
พิษณุโลกกับลานชาง
ในชวงที่เหตุการณภายในกรุงศรีอยุธยาปกติ
พอคาลานชางก็จะเดินทางลงไปทำ�การคาและเจริญ
สัมพันธไมตรีทกี่ รุงศรีอยุธยา ผานเสนทางเมืองพิษณุโลก
และเมืองนครราชสีมา แตดูเหมือนวาเสนทางเมือง
พิษณุโลกจะเปนเสนทางที่สะดวกกวา เนื่องจากวาอยู
ใกล กั บ เมื อ งเวี ย งจั น ทน เ มื อ งหลวงของอาณาจั ก ร
ล า นช า ง เส น ทางก็ เ ดิ น ทางข า มภู เ ขาไม ม ากและมี
ความอันตรายนอยกวาขามภูเขาดงพระยาไฟเขตเมือง
นครราชสีมา “ในการไปกรุงศรีอยุธยานั้น พวกเขาตอง
นำ�เกวียนขามภูเขาหลายลูกขึ้นไปยังพิษณุโลก และ
จากที่นั่นพวกเขาตองลงเรือลองลงมายังกรุงศรีอยุธยา
เมืองหลวง” (ฟลีต 2548 : 39-40)
แตเมือ่ ใดทีพ่ ระคลังสินคากรุงศรีอยุธยามีปญ
 หา
ภายในหรือกดขี่พอคาลานชาง พอคาเหลานี้ก็มักที่จะ
มาทำ�การคาที่เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธยาเสมอ
แล ว เจ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกก็ จ ะนำ� สิ น ค า ลงไปขายที่ กรุง
ศรีอยุธยาอีกตอหนึ่ง จากบันทึกของชาวตะวันตกที่
เดินทางเขามากรุงศรีอยุธยากลาววา พอคาลานชาง
บางสวนไมพอใจในวิธีการคาของพระคลังสินคาสมัย
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
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พระเจาปราสาททองแลวเปลี่ยนมาทำ�การคากับเมือง
พิษณุโลกแทน
“พวกเขารูสึกรำ�คาญใจอยางมากในเรื่องการคา
อันเกิดจากเอกสิทธิ์ทุกชนิดและการปฏิบัติอยางเลวๆ
ของตัวแทนการขายของพระเจ าแผนดินจนพวกเขา
ไมกลับมาประเทศสยามอีก ในภายหลังประเจาแผนดิน
ทรงเห็นวาการที่พวกที่ราบสูงไมมาติดตอคาขายเปน
ขอเสียหลายสำ�หรับพระองคและประเทศของพระองค
จึ ง มี พ ระบรมราชโองการให อ อกญาพิ ษ ณุ โ ลกและ
พระคลั ง สง ราชทูตหลายคนไปลานช างเพื่อเชื้อเชิ ญ
ใหคนเหลานั้นกลับมา และทรงสัญญาวาจะปฏิบัติตอ
พวกเขาให ดี ก ว า ที่ แ ล ว มา และให เ สรี ภ าพมากกว า
เมื่อพวกเขามาครั้งที่แลว แตไมมีพวกที่ราบสูงปรากฏ
ใหเห็นในกรุงศรีอยุธยาเลย (ที่ยังเปนอยางนี้เพราะยัง
ไมไววางใจ) บางคนนำ�สินคาไปคาขายที่พิษณุโลก”
(ฟลีต 2548 : 52-53)
ขอความขางตนไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
อันดีระหวางเจาเมืองพิษณุโลกกับพอคาลานชาง และ
ความไมเกรงกลัวการลงโทษในความผิดที่ทำ�การคากับ
พอคาตางบานตางเมืองของเจาเมืองพิษณุโลก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวากรุงศรีอยุธยาไมสามารถควบคุมเมือง
พิษณุโลกไดอยางเต็มที่ เจาเมืองพิษณุโลกจึงมีอำ�นาจ
ในการตอรองกับกรุงศรีอยุธยาคอนขางมาก และกรุง
ศรีอยุธยาก็ไมไดทำ�การลงโทษ เพราะวาสินคาที่พอคา
ล า นช า งนำ � มาทำ � การค า ที่ เ มื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในที่ สุ ด
แลวก็ตองสงลงไปยังพระคลังสินคาอยูดี ถึงแมวาอาจ
มี บ างส ว นถู ก ยั ก ยอกไปก็ ต าม แต ก็ ยั ง ดี ก ว า พ อ ค า
ลานชางจะหันไปทำ�การคากับเวียดนามหรือกัมพูชาแทน
สินคาทีเ่ มืองพิษณุโลกตองการจากลานชางมีอยู
2 ประเภทใหญๆ คือ ของปาและแรธาตุ (มาซูฮารา
2546 : 112-119) ของปาสำ�คัญที่พอคาลานชางนำ�มา
คาขาย ไดแก กำ�ยาน ครัง่ นอแรด งาชาง หนังกวาง และ
ชะมดเชียง สวนแรธาตุก็ประกอบไปดวย ทองคำ� เงิน
เหล็ก ตะกั่วและดีบุก สวนสินคาที่พอคาลานชางที่เปน
ตัวแทนของราชสำ�นักตองการก็จะเปนของฟุมเฟอย
ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑสิ่งทออยางดีเปนหลัก ซึ่งไม
คอยเกี่ยวของกับชีวิตประจำ�วันของชาวบานทั่วไปเทา
ไรนัก แตสำ�หรับชนชั้นผูปกครองแลว การใชผลิตภัณฑ
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สิง่ ทออยางดีของตางประเทศนัน้ เปนสิง่ แสดงฐานะอยาง
หนึ่ง จึงมีประโยชนไมนอยในการแยกตัวจากชาวบาน
ทัว่ ไปอยางเดนชัดและสรางพระบารมีในฐานะผูม อี �ำ นาจ
ยิ่งใหญ นอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องประดับตกแตงที่มี
ราคาสูงและหายากในทองถิ่น เชน ของแปลกและแกว
(มาซูฮารา 2546 : 121) สินคาเหลานี้พอคาตางชาติจะ
นำ�มาขายที่กรุงศรีอยุธยา แลวก็จะถูกสงมาขายที่เมือง
พิษณุโลกโดยกลุมขุนนางและพอคาชาวตางประเทศ
บางกลุม
เมื่อพอคาลานชางนำ�สินคามาคาขายที่เมือง
พิษณุโลกแลว เจาเมืองพิษณุโลกก็จะนำ�สินคาเหลานี้
ลงมายังพระคลังสินคาเพือ่ คาขายกับพอคาชาวตางชาติ
อีกตอหนึ่ง
นอกจากพอคาลานชางจากเมืองเวียงจันทน
จะเดินทางมาทำ�การคาที่เมืองพิษณุโลกแลว พอคา
จากเมืองหลวงพระบางก็เดินทางมาทำ�การคาที่เมือง
พิษณุโลกดวย โดยอาศัยเสนทางลุมแมน้ำ�โขงแลวแยก
เขามาตามลุมแมน้ำ�ลายที่เมืองปากลาย จากนั้นก็ขาม
สันปนน้ำ�ลงสูลุมแมน้ำ�ปาดและลุมน้ำ�คลองตรอนลง
สูแ มน�้ำ นานทีต่ อนเหนือของเมืองพิชยั ก็จะลงมาถึงเมือง
พิษณุโลกได (ธีระวัฒน แสนคำ� 2553 : 69-77)
3.2 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง
พิษณุโลกกับชาวจีนและชาวตางชาติอื่นๆ
ชาวจี น ได เ ข า มาในดิ น แดนกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
เนิ่นนานมาแลว หลังจากที่ชาวจีนเปนจำ�นวนมากได
เขามาตั้งรกรากอยูที่กรุงศรีอยุธยา การกระจายตัวของ
ชาวจีนเขาไปสูทองถิ่นก็เปนเรื่องปกติ เสนทางการ
เดินทางของชาวจีนก็จะขึ้นลองตามเสนทางคมนาคม
ในดินแดนดานใน จึงนาจะมีชาวจีนสวนหนึ่งอพยพตาม
ลำ�น้ำ�โดยยอนขึ้นจากแมน้ำ�เจาพระยามาสูปากน้ำ�โพ
และทวนแมน�้ำ นานขึน้ มาทำ�การคาและอาศัยอยูใ นเมือง
พิษณุโลก เกษวดี พุทธภูมพิ ทิ กั ษ (2545 : 34) สันนิษฐาน
วานาชาวจีนเขามาอาศัยอยูในเมืองพิษณุโลกนานแลว
อาจยอนไปถึงสมัยสุโขทัย
ขอสันนิษฐานนีเ้ ห็นไดจากมีการเรียกประตูเมือง
พิษณุโลกเกาทางดานตะวันออกเฉียงเหนือวา “ประตูจนี ”
ประตูจนี นีเ้ ปนทางออกไปบานเตาไหหรือบานตาปะขาว
หายในปจจุบนั เชือ่ กันมาชานานวาการทีป่ ระตูนมี้ ชี อื่ วา

ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23
ธีระวัฒน แสนคำ�

ประตูจีนนั้น ก็เพราะเปนทางออกไปสูชุมชนชาวจีนซึ่ง
มาตัง้ บานเรือนอยูบ ริเวณบานเตาไห และเชือ่ วาเปนชาว
จีนจากมณฑลยูนนานเขามาทำ�การผลิตเครือ่ งปน ดินเผา
ดวย (อุดม บูรณเขตต 2542 : 191) แตกย็ งั ไมมหี ลักฐาน
แนชดั วาชาวจีนตัง้ บานเรือนอยูบ ริเวณนีจ้ ริง ชือ่ ประตูจนี
อาจมีการเรียกขึ้นในภายหลังก็เปนได
ชาวจีนเปนกลุม คนทีม่ บี ทบาทสำ�คัญทางการคา
ของกรุงศรีอยุธยา ทัง้ การคาภายในอาณาจักรและการคา
ทางเรือสำ�เภาระหวางกรุงศรีอยุธยากับจีนและชาติตา งๆ
ชาวจีนเปนกลุมคนพิเศษในสังคมที่ไมตองสังกัดระบบ
ไพร ซึ่งระบบการปกครองของกรุงศรีอยุธยาไดเปด
โอกาสใหชาวจีนเขามารับราชการ เปนตัวกลางทาง
การคาภายในดินแดน และไดรับสิทธิพิเศษและการ
คุมครองอยางมาก (ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
2550 : 147-148) ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาเจาเมือง
พิษณุโลกนาจะมีความสัมพันธกับพอคาชาวจีนอยูพอ
สมควร พอคาชาวจีนอาจจะเปนอีกกลุมหนึ่งที่ทำ�การ
ส ง ออกหรื อ ขนส ง สิ น ค า จากเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกลงมายั ง
กรุงศรีอยุธยา ความสัมพันธระหวางเจาเมืองพิษณุโลก
กับพอคาชาวจีนนาจะเปนไปในทางที่ดี เห็นไดจากการ
ใหชาวจีนอาศัยอยูภายในเมืองและมีการพบเศษเครื่อง
ถ ว ยจี น มากมายกระจายอยู  ต ามชุ ม ชนโบราณและ
โบราณสถานตางๆ ในพื้นที่เมืองพิษณุโลก
นอกจากชาวจีนแลว ยังมีหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็น
วามีชาวมลายูเขามาอาศัยอยูในเมืองพิษณุโลก ชาว
มลายูกลุมใหญถูกกวาดตอนเขามายังกรุงศรีอยุธยา
หลังจากการทำ�สงครามปราบหัวเมืองมลายู (ชาญวิทย
เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 2550 : 161) จากนั้นคงมีชาว
มลายูเขามามากขึ้นทั้งมาเปนทหารรับจางและมาทำ �
การคา ชาวมลายูคงเขามาทำ�การคาในหัวเมืองดานใน
อยูมากพอสมควร โดยเฉพาะที่เมืองพิษณุโลกซึ่งพบวา
มีชาวมลายูจ�ำ นวนหนึง่ คิดทำ�รายเจาเมืองพิษณุโลกดวย
“เมื่อไมกี่ปมานี้ ในเมืองพิษณุโลกไดมีการลงโทษตัดหัว
คนเหลานี้ (มลายู) เสียเปนอันมาก เนื่องจากไปคิดการ
รายตอเจานายผูป กครองเมืองเขา” (แชรแวส 2550 : 73)
และในเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกยั ง มี ก ารเรี ย กชื่ อ ประตู
เมืองอีก 2 แหง วา ประตูมอญและประตูทวาย เชื่อกัน
วาเปนที่ตั้งบานเรือนของชาวมอญและชาวทวายที่ถูก

กวาดตอนมาจากหัวเมืองมอญและเมืองทวายในรัชกาล
สมเด็จพระนเรศวร (อุดม บูรณเขตต 2542 : 191-192)
อยางไรก็ตาม เรื่องนี้ก็ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัด
ชื่ อ ประตู ม อญและประตู ท วายอาจมี ก ารเรี ย กขึ้ น ใน
ภายหลังเชนเดียวกับประตูจีนก็เปนได
3.3 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง
พิษณุโลกกับหัวเมืองใกลเคียง
ในหัวเมืองฝายเหนือมีหัวเมืองสำ�คัญ 7 เมือง
ได แ ก เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก พิ ชั ย สวรรคโลก สุ โ ขทั ย
กำ�แพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค ในทางการเมือง
การปกครองเจาเมืองพิษณุโลกนาจะมีความสัมพันธกับ
เจาเมืองเหลานี้ในระดับหนึ่ง แตสำ�หรับความสัมพันธ
ทางการคาแลวดูเหมือนวาเมืองพิษณุโลกจะมีความ
สั ม พั น ธ กั บ หั ว เมื อ งในลุ  ม แม น้ำ � น า นซึ่ ง เป น ลุ  ม น้ำ �
เดียวกันมากกวา อันมีเมืองพิชัย เมืองพิจิตร และเมือง
นครสวรรค สวนหัวเมืองอื่นเนื่องจากอยูคนละลุมน้ำ�
ทำ�ใหมเี สนทางคมนาคมคนละเสนทาง จึงมีความเปนไป
ไดวา ความสัมพันธทางคาระหวางกันอาจจะมีไมมากนัก
เมื อ งพิ ชั ย น า จะเป น หั ว เมื อ งสำ � คั ญ ที่ เ มื อ ง
พิษณุโลกสรางความสัมพันธทางการคาดวย เพราะ
เมืองพิชยั เปนแหลงไมฝาง เหล็ก ชาง งาชาง และของปา
หลายอีกหลายชนิด อีกทั้งการขนสงสินคาลงไปกรุง
ศรีอยุธยาของเมืองพิชัยก็ตองผานตัวเมืองพิษณุโลก
ซึ่งมีแมน้ำ�นานไหลผากลางเมือง มีความเปนไปไดวา
เมืองพิษณุโลกอาจตั้งดานตรวจเรือสินคาและเก็บอากร
ขนอนดวย นอกจากนี้เมืองพิชัยเปนแหลงถลุงเหล็ก
ขนาดใหญ เหล็กสวนหนึ่งนาจะถูกสงมาขายยังเมือง
พิษณุโลกกอน แลวจึงสงไปยังพระคลังสินคาและบาน
เมืองตางๆ ในอาณาจักร เหล็กที่ชาวตะวันตกระบุวามี
อยูในเมืองพิษณุโลกและมีมากพอใชในกรุงศรีอยุธยา
เปนไปไดวาสวนหนึ่งมาจากเมืองพิชัย เพราะรองรอย
แหลงถลุงเหล็กในเมืองพิษณุโลกไมไดมขี นาดใหญทพี่ อ
จะผลิตไดเพียงพอตอความตองการของกรุงศรีอยุธยาได
การที่เมืองพิชัยตองอาศัยเมืองพิษณุโลกเปน
เส น ทางผ า นของการขนส ง สิ น ค า น า จะทำ � ให เ มื อ ง
พิษณุโลกมีอำ�นาจตอรองกับเมืองพิชัยไดมาก การที่
เมืองพิษณุโลกจะทำ �การตรวจสอบสินคา เก็บอากร
หรือยักยอกสินคาบางสวนก็ยอมมีโอกาสทำ�ได โดยที่
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

เมืองพิชัยก็ตองยอมไมเชนนั้นก็จะไมมีทางนำ �สินคา
และส ว ยลงไปยั ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได ต ามจำ � นวนที่ ก รุ ง
ศรีอยุธยาตองการ หากสงสวยไมครบอาจตองถูกกลาว
หาว า เป น กบฏหรื อ บกพร อ งในการทำ � ราชการจน
เจาเมืองพิชัยอาจถูกถอดจากตำ�แหนงได
เมืองที่อยูทางใตเมืองพิษณุโลกตามแนวแมน้ำ�
นานก็คือเมืองพิจิตรและเมืองนครสวรรค การเดินทาง
ติดตอระหวางกันของเมืองพิษณุโลกกับเมืองพิจิตรและ
นครสวรรคคงใชแมน้ำ�นานเปนเสนทางหลัก สวนเมือง
สำ�คัญในหัวเมืองฝายเหนือในลุมแมน้ำ�อื่น เชน เมือง
สุโขทัย เมืองสวรรคโลกและเมืองกำ�แพงเพชร ก็นาจะ
มีความสัมพันธทางการคากับเมืองพิษณุโลกเชนกัน
แตเนือ่ งจากวามีการพบหลักฐานทีเ่ กีย่ วของนอยมากจึง
ทำ�ใหเราไมเห็นภาพการติดตอคาขายระหวางกันอยาง
ชัดเจนนัก อยางไรก็ดี ชาวเมืองในหัวเมืองฝายเหนือก็นา
จะเดินทางติดตอคาขายไปมาหาสูร ะหวางเมืองอยูเ สมอ
ในระดับเจาเมืองถึงแมจะมีกฎหมายหามมิใหเจาเมืองไป
มาหาสูก นั (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คณะนิตศิ าสตรฯ
2529 : 466) แตการทีเ่ มืองเหลานีต้ งั้ อยูร ะหวางเสนทาง
จากเมืองพิษณุโลกลงมากรุงศรีอยุธยาหรืออยูใ นบริเวณ
ใกลเคียงกันก็ยากที่จะหามเจาเมืองตางๆ คบหาหรือ
พบปะกันได
3.4 ความสัมพันธทางการคาระหวางเมือง
พิษณุโลกกับเมืองบริวาร
จากหลักฐานในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 พบวา
เมืองพิษณุโลกมีเมืองบริวารทั้งสิ้น 10 เมือง (ลาลูแบร
2552 : 250) ซึ่งไดแก เมืองนครไทย เมืองนครชุม เมือง
ชาติตระการ เมืองไทยบุรี เมืองเทพบุรี เมืองศรีภิรมย
เมืองพรหมพิราม เมืองนครปาหมาก เมืองชุมษรสำ�แดง
และเมืองชุมแสงสงคราม เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาสงออกสำ�คัญของเมืองพิษณุโลกแลว พบวาแหลง
ที่มาของสินคาสวนใหญมาจากเมืองบริวารแทบทั้งสิ้น
กวางป า ก็ น  า จะอาศั ย อยู  ม ากในป า แถบเมื อ งชุ ม ษร
สำ�แดงและเมืองชุมแสงสงคราม แหลงถลุงแรเหล็กอยูใ น
เขตเมืองไทยบุรี แหลงผลิตน้�ำ ตาลโตนดก็อยูใ นเขตเมือง
เทพบุรี เมืองไทยบุรี และเมืองนครปาหมาก สวนไมฝาง
ชาง งาชาง และของปาชนิดอืน่ นาจะพบไดทวั่ ไปตามพืน้
ที่ปาในพื้นที่เมืองพิษณุโลกและเมืองบริวารโดยเฉพาะ
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อยางยิ่งเมืองที่อยูในหุบเขา เชน เมืองนครชุม เมือง
นครไทย และเมืองชาติตระการ
การที่เจาเมืองพิษณุโลกจะไดสินคาเหลานี้มา
ก็ตองมีวิธีในการสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นกับ
เจาเมืองบริวารและไพรสวย วิธีแรกนาจะใชรูปแบบการ
ปกครองระบบศักดินาซึ่งใชไพรสวยเปนแรงงานสำ�คัญ
ในการนำ�สิ่งของมาสงเปนสวย โดยเจาเมืองพิษณุโลก
เปนผูส งั่ การใหเจาเมืองบริวารควบคุมไพรสว ยหาสินคา
ตามที่เจาเมืองพิษณุโลกและพระคลังสินคาตองการ
เมื่อไพรสวยนำ�สวยมาสงเจาเมืองบริวารแลว เจาเมือง
บริวารก็จะนำ�สวยเหลานั้นมาสงเจาเมืองพิษณุโลก วิธี
ทำ�ใหไดสนิ คาเปนทีแ่ นนอน แตเมือ่ ใดทีต่ อ งการสวยมาก
ก็จะทำ�ใหความสัมพันธระหวางเจาเมืองพิษณุโลกกับ
เจาเมืองบริวารและไพรสวยไมราบรื่นได
ดังนั้น นอกเหนือจากความสัมพันธแบบเจานาย
กับไพรที่ดูเหมือนจะมีแตการกดขี่แลว ไพรเองก็นาจะ
มีการหาสิ่งของนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายมาทำ�
การคาขายเองก็ได การขายก็นาจะมีเจาเมืองพิษณุโลก
และเจาเมืองบริวารเปนพอคาใหญในเมืองที่ทำ�การรับ
ซือ้ ไพรกจ็ ะไดรบั เงินตอบแทนตามราคาสิง่ ของนัน้ ๆ ซึง่
แตกตางจากการสงสวยที่ไพรไมไดรับคาตอบแทนใดๆ
เลย เมือ่ ใดทีต่ อ งการสินคาของปาจำ�นวนมาก เปนไปได
วาจะตองมีการซื้อสินคาจากไพรเพิ่มเติมควบคูไปกับ
การส ง ส ว ยด ว ย หรื อ บางครั้ ง ไพร ก็ จ ะนำ � สิ่ ง ของ
บรรณาการตางๆ และผลผลิตที่เกิดจากการใชแรงงาน
ไพร ผ ลิ ต ในที่ ดิ น ของมู ล นายมามอบให เ พื่ อ เป น การ
แลกเปลีย่ นความคุม ครองและสวัสดิการบางอยางในการ
ดำ�รงชีวิต
เจาเมืองบริวารซึ่งเปนผูควบคุมไพรที่ทำ�การ
ผลิตหรือหาสินคาตามที่เจาเมืองพิษณุโลก พระคลัง
สินคา และพอคาตางชาติตองการ นาจะมีอำ�นาจในการ
ตอรองกับเจาเมืองพิษณุโลกอยูพอสมควร การจะได
สินคามาจะตองมีการแลกเปลี่ยนอะไรบางอยางระหวาง
กัน เมืองบริวารนาจะไดสทิ ธิในการปกครองเมืองตนเอง
อยางเปนอิสระโดยที่เจาเมืองพิษณุโลกจะไมเขาไปยุง
เกี่ยวการบริหารจัดการภายในเมือง และไดคาตอบแทน
ทั้งที่เปนเงินตราและสิ่งของมีคาจากเจาเมืองพิษณุโลก
จนเปนที่พอใจ

ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23
ธีระวัฒน แสนคำ�

4. การพยายามแสวงหาอำ � นาจของเจ า เมื อ ง
พิษณุโลกจากปจจัยดานเศรษฐกิจ
ในชวงเวลาที่การคาระหวางกรุงศรีอยุธยากับ
พอคาชาวตางชาติเฟองฟู เมืองพิษณุโลกไดกลายเปน
“เมืองที่มีการทำ�มาคาขายมาก” (ลาลูแบร 2552 : 30)
เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสินคาตองการของ
กรุงศรีอยุธยาเพื่อคาขายใหกับพอคาชาวตางประเทศ
และเมื อ งชุ ม ทางคมนาคมที่ พ  อ ค า จากเมื อ งขนาด
ใหญหลายเมืองตองเดินทางผานกอนที่จะลงไปยังกรุง
ศรีอยุธยา เจาเมืองพิษณุโลกซึ่งทำ�หนาที่ทั้งดานการ
ปกครองควบคูไปกับการเปนเจาของตลาดจึงไดอาศัย
รากฐานทางดานเศรษฐกิจของเมืองแสวงหาอำ�นาจ
การแสวงหาอำ�นาจของเจาเมืองพิษณุโลกใน
ชวงที่การคาในกรุงศรีอยุธยาเฟองฟู อาจจะไมโดดเดน
ในหนาประวัติศาสตรอยางในสมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชมาปกครอง (พ.ศ.2091-2112) ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงการแสวงหาอำ�นาจอยางชัดเจน แตอยางไร
ก็ตาม ในชวงเวลานีเ้ จาเมืองพิษณุโลกก็มคี วามพยายาม
ที่จะสรางความมั่งคั่งใหกับตนเอง ซึ่งผูเขียนถือวาเปน
ขั้นตอนแรกเริ่มที่จะกาวสูการแสวงหาอำ�นาจทางการ
เมือง เจาเมืองพิษณุโลกในชวงนี้อาจจะไมไดใชกำ�ลัง
ไพร พ ลในเมื อ งไปก อ กบฏหรื อ ทำ � สงครามกั บ กรุ ง
ศรี อ ยุ ธ ยาเพื่ อ แสวงหาอำ � นาจ แต ก็ พ บว า เจ า เมื อ ง
ไดฝาฝนกฎหมายและแอบยักยอกสินคาหรือสวยตางๆ
เพื่อประโยชนของตนนอกเหนือจากที่กรุงศรีอยุธยา
กำ�หนดโดยเฉพาะในชวงที่กรุงศรีอยุธยาออนแอ ซึ่งก็
ถือวาเปนความพยายามแสวงหาอำ�นาจอีกทางหนึ่ง
4.1 รายไดและสวนแบงทางการคาทีเ่ จาเมือง
ไดรับ
สำ � หรั บ รายได แ ละผลประโยชน ข องเจ า เมื อ ง
เจาเมืองและขุนนางไมมีเงินเดือน แตจะไดรับเบี้ยหวัด
เงินปจากพระมหากษัตริย จะไดมากนอยเพียงใดก็ขึ้น
อยูกับยศศักดิ์ แตรายไดหลักนาจะเปนรายไดหรือผล
ประโยชนที่มาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ เจาเมืองใน
หัวเมืองจะไดสวนแบงผลประโยชนจากแรงงานไพรใน
หัวเมือง ในรูปของอัตราสวนแบงคาปรับในการตัดสินคดี
ภาษีผลิตผล หรือเงินภาษีที่เก็บไดในเมือง ในบางครั้ง
ถาปฏิบตั ริ าชการมีความดีความชอบในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่

เปนการเฉพาะ เชน ในการสงคราม พระมหากษัตริยจะ
พระราชทานรางวัลเปนทรัพยสินมีคา ขาทาสบริวาร
ชางมา ตลอดจนที่ดินใหอีกเปนอันมาก (มานพ ถาวร
วัฒนสกุล 2536 : 115)
นอกจากรายได เ หล า นี้ พ ระมหากษั ต ริ ย  แ ละ
ขุนนางเจาเมืองยังมีรายไดจากการเก็บสวยสาอากร
4 ชนิด คือ จังกอบ อากร สวย และฤชา (คาธรรมเนียม)
(สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2548 : 76) เชน เจาเมืองจะไดรับ
สวนแบงเงินอากรคานาครึ่งหนึ่งของจำ�นวนที่จัดเก็บ
ไดในเมืองนั้น (วรางคณา นิพัทธสุขกิจ 2550 : 111)
และไดรับคาธรรมเนียมที่ไดจากการทำ�หนาที่ราชการ
โดยขุนนางจะหักสวนหนึ่งไวเปนของตน แลวสงสวนที่
เหลือเขาทองพระคลังสวนกลาง เชน เจาเมืองจะได
รับสวนแบงรอยละ 10 ของจำ�นวนทรัพยที่ถูกริบเปน
พัทธยา (เวลส 2519 : 183)
นอกจากนี้เจาเมืองยังได “สวนลด” ซึ่งก็คือสวน
แบงจากสวยที่หามาไดตามที่กฎหมายกำ�หนด คิดใน
อัตรารอยละ 10 รวมทั้งไดสินคาสวนเกินจากวิธีการ
ตางๆ มีทั้งการยักยอก ฉอโกง และการที่ไพร-ทาสนำ�
มาให ในการควบคุมการลำ�เลียงสินคาก็อาจจะยักยอก
สินคาไวขายเอง เปลี่ยนหรือปรับตกแตงบัญชีสินคา
เสียใหม เพราะสินคาที่เมืองหลวงตองการก็คือสินคาที่
พอคาตองการ (วรางคณา นิพทั ธสขุ กิจ 2550 : 172) การ
ลักลอบทำ�การคาเองก็ไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาไดรับ
สวนแบงจากสวยทีเ่ ก็บไดดว ย และเมือ่ ใดทีศ่ นู ยอำ�นาจ
รัฐออนแอเจาเมืองก็จะหักสวนลดของตนใหไดมากขึ้น
เรื่อยๆ และเหลือมาถึงพระคลังสินคานอยลง ทำ�ให
เจาเมืองก็จะมีอำ�นาจมากขึ้น โดยที่อำ�นาจจากศูนย
อำ � นาจรั ฐ อาจกลายเป น เพี ย งเจว็ ด และอาจไม ไ ด
สวนแบงจากสวยเปนประจำ�อีกเลย (นิธิ เอียวศรีวงศ
2532 : 31-35)
4.2 การยักยอกสวยและลักลอบทำ�การคา
ของเจาเมืองพิษณุโลก
เจาเมืองและขุนนางกรมการเมืองพิษณุโลกเปน
กลุมผูไดรับประโยชนสำ�คัญจากการคาภายใตพระคลัง
สินคาของกรุงศรีอยุธยา เจาเมืองและขุนนางอาศัย
ความใกลชิดแหลงสินคาแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง
ความต อ งการส ว ยสิ น ค า ในปริ ม าณมากของกรุ ง
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ศรีอยุธยายอมเปนที่มาแหงผลประโยชนของเจาเมือง
และขุนนางไปโดยปริยาย ทั้งจากการไดสวนลด สวน
เกิน การยักยอกสวยของหลวง รวมไปถึงการไดสว ยจาก
ไพรในสังกัดของตน สวยทีไ่ ดกค็ อื สินคาสำ�คัญทีม่ พี อ คา
มารอรับซือ้ รายไดจากการขายสินคาสวยเหลานีอ้ าจเปน
สิ่งดึงดูดใจใหเจาเมืองและขุนนางลักลอบขายสินคา
ผูกขาดก็เปนได นอกจากนี้ยังอาจมีการใชอำ�นาจหนาที่
เอือ้ ตอกิจกรรมการคาของตนเองดวยการยักยอก ฉอโกง
เบี ย ดบั ง ส ว ยและกำ � ลั ง คนไปใช เ สี ย เอง (วรางคณา
นิพัทธสุขกิจ 2550 : 118-119)
เปนทีน่ า เชือ่ ไดวา มีเจาเมืองและขุนนางหัวเมือง
จำ�นวนหนึ่งทำ�การทุจริตยักยอกสวย เก็บสวยเกินพิกัด
และลั ก ลอบทำ � การค า เอง จนทำ � ให ศู น ย อำ � นาจรั ฐ
พยายามที่จะออกกฎหมายมาควบคุมและปองกันการ
ทุจริตดังกลาว เพราะในกฎหมายพระไอยการอาญา
หลวงมีหลายมาตราที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ เชน มาตรา
30 หามมิใหเก็บสวยสาอากรเกินที่ตั้งไวในสารบัญชี
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 :
391-392) มาตรา 117 หามมิใหซื้อขายสินคาผูกขาด
หรื อ สิ่ ง ของต อ งห า มกั บ ผู  ม าต า งบ า นต า งเมื อ ง
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. คณะนิตศิ าสตร 2529 : 434)
และมาตรา 142 กลาวถึงยกกระบัตรที่แอบลักเอาขาย
ของปาหรือสินคาผูกขาดไปขายกลางปา (มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 446) เปนตน การ
ออกกฎหมายดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวามีการกระทำ�
ทุจริตในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นในหัวเมือง
นอกเหนือจากออกกฎหมายแลว ศูนยอำ�นาจรัฐ
ยังไดมีการสงขาหลวงตางพระเนตรพระกรรณซึ่งเปน
ตัวแทนศูนยอำ�นาจรัฐไปตรวจสอบการทำ�หนาที่ของ
บรรดาเจาเมืองในหัวเมืองทั้งหลาย พบวาในรัชกาล
สมเด็ จ พระนารายณ พระองคทรงไมไวว างพระทั ย
ตอการทำ�หนาที่ตรวจสอบของยกกระบัตรเทาใดนัก
จึ ง ส ง ข า หลวงออกมาตรวจสอบ และผลจากการส ง
ขาหลวงมาตรวจสอบนี้เองที่ทำ�ใหเจาเมืองพิษณุโลก
ตองถูกประหารชีวิตในความผิดที่ยักยอกรายไดของรัฐ
ดังที่นิโกลาส แชรแวส ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามายัง
กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณไดบันทึก
ไววา
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“แม ว  า ลางครั้ ง ทางราชสำ � นั ก จะมี บั ญ ชาให
ทูลเกลาฯ ถวายรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นในภาคของ
ตนเขาไปโดยเทีย่ งธรรมและสุจริต เพือ่ ทราบถึงพระเนตร
พระกรรณ แตรายงานหรือใบบอกนั้นๆ ก็ไมคอยไดรับ
ความเชื่อถือเทาไรนัก มีบอยครั้งที่พระเจาแผนดินทรง
แตงตั้งคณะข าหลวงตางพระองคออกไปดำ�เนินการ
พิจารณาจนถึงที่ และรับคำ�รองทุกขของราษฎร...และ
ตัดสินลงโทษใหประหารชีวิตเสียก็ได มีตัวอยางเกิดขึ้น
เมื่อเร็วๆ นี้เองเกี่ยวกับเจาเมืองพิษณุโลก ขาหลวงตาง
พระองคสองทานไดไปดำ�เนินการสอบสวนและพิจารณา
คดี ปรากฏชัดวาไดมีการยักยอกรายไดของหลวงอยาง
ขนานใหญ ผู  ก ระทำ � ความผิ ด ได รั บ การลงอาญาใน
ทันทีนั้น และการประหารชีวิตผูกระทำ�ผิดก็ไดดำ�เนิน
ไปตอหนาคณะขาหลวงตางพระองคทีเดียว” (แชรแวส
2550 : 85-86)
ในความเห็นของผูเขียน บันทึกของแชรแวสถือ
เปนหลักฐานสำ�คัญที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามใน
การแสวงหาอำ�นาจโดยอาศัยปจจัยทางเศรษฐกิจของ
เจ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก หลั ง จากประหารชี วิ ต เจ า เมื อ ง
พิษณุโลกแลว ศูนยอำ�นาจรัฐนาจะทำ�การตรวจสอบ
ขุนนางอีกหลายคนตอจากเจาเมือง ผูท จี่ ะมาเปนเจาเมือง
พิษณุโลกคนใหมก็นาจะเปนคนที่ศูนยอำ�นาจรัฐสงขึ้น
มาดวย เพราะในบันทึกเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตระกูล
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ระบุวา ในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณมีพราหมณชื่อ “ศิริวัฒนะ” เปนที่
พระมหาราชครู มีบุตรปรากฏนามตอมา 2 คน คือ
เจาพระยาพิษณุโลก (เมฆ) และเจาพระยามหาสมบัติ
(ผล) (ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม 2505 : 147-148)
4.3 การสรางดุลอำ�นาจทางการเมืองและการ
คาระหวางเมืองพิษณุโลกกับกรุงศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร
การคาทีร่ งุ เรืองทำ�ใหผลประโยชนทางการคาสูง
ตามขึน้ ตามไปดวย จึงทำ�ใหเกิดการแขงขัน การแสวงหา
อำ�นาจ และการขัดแยงแยงอำ�นาจกันระหวางขุนนาง
เจานาย และพระมหากษัตริยเสมอ (ศรีศักร วัลลิโภดม
2527 : 6) ดังนั้น การสรางดุลอำ�นาจทางการคาระหวาง
กันจึงเปนวิธีการหรือทางออกที่ดีที่สุดในการแสวงหา
ผลประโยชนรวมกัน

ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23
ธีระวัฒน แสนคำ�

เป น ที่ ท ราบกั น ดี แ ล ว ว า เจ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
เป น ผู  ที่ มี อำ � นาจและความมั่ ง คั่ ง มากที่ สุ ด คนหนึ่ ง ใน
อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาจึงมีความพยายามโดยตลอด
เพื่อที่จะลดทอนอำ�นาจของเจาเมืองพิษณุโลกลง ดังจะ
เห็นไดจากการตรากฎหมายมาเพื่อหามปรามปองกัน
การกระทำ�ผิดของเจาเมืองและการสงขาหลวงขึ้นมา
ตรวจสอบการทำ�ราชการ การสรางดุลอำ�นาจระหวาง
เจาเมืองพิษณุโลกกับกรุงศรีอยุธยาจึงจำ�เปนอยางยิ่ง
ในช ว งแรกของรั ช กาลพระเจ า ปราสาททองถื อ ว า
เปนอีกชวงหนึ่งที่ศูนยอำ�นาจรัฐออนแอเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงราชวงศใหม พระองคพยายามที่จะกำ�จัด
ศัตรูทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งพระยาพระคลัง
ซึ่ ง เป น ผู  ที่ มี อำ � นาจมากคนหนึ่ ง และเคยช ว ยเหลื อ
พระองคในการทำ�รัฐประหารโคนราชวงศสุโขทัย โดย
ส ง พระยาพระคลัง ไปเปน เจาเมืองพิ ษ ณุ โ ลก โดยที่
ไมปรากฏหลักฐานวาเจาเมืองพิษณุโลกคนเดิมนั้นไป
ไหน ซึ่งอาจจะเกิดจากการปลดออกจากตำ�แหนงหรือ
ถึงแกกรรมก็เปนได ปรากฏวาพระยาพระคลังไมยอมขึน้
ไปปกครอง ในบันทึกของวัน วลิตระบุวาที่ไมยอมมา
เพราะตองการเปนอุปราช (ฟลีต 2548 : 337)
การสงพระยาพระคลังไปปกครองเมืองพิษณุโลก
อาจจะเป น เพราะว า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกอยู  ห  า งไกลจาก
กรุงศรีอยุธยา ปลอดภัยตอการโคนลมอำ�นาจพระเจา
ปราสาททองในระดับหนึ่ง แตการที่พระยาพระคลัง
ไมยอมไปเปนเจาเมืองพิษณุโลกนั้นนาจะเปนเพราะวา
ภายในเมืองพิษณุโลกมีกลุมอำ�นาจทองถิ่นที่มีอำ�นาจ
มากอยูในเมืองดวย การที่อยูๆ จะขึ้นไปปกครองก็
อาจทำ�ใหกลุมอำ�นาจเดิมไมพอใจได (ตุรแปง 2530 :
61) แมวามีการแตงตั้งพระยาพระคลังใหเปนเจาเมือง
พิษณุโลกแลว ก็ปรากฏหลักฐานวา เจาเมืองพิษณุโลก
ผูนี้ไมไดขึ้นไปปกครองเมืองพิษณุโลก หากแตอาศัย
อยูท กี่ รุงศรีอยุธยาเชนเดิม และในทีส่ ดุ ก็ถกู ประหารชีวติ
(ฟลีต 2548 : 337-340)
หลังจากนั้น ไมปรากฏหลักฐานวามีการแตงตั้ง
เจาเมืองพิษณุโลกคนใหม แตผูเขียนสันนิษฐานวานา
จะเปนขุนนางไปจากกรุงศรีอยุธยา การสงเจาเมืองมา
ใหมเปนความพยายามของกรุงศรีอยุธยาทีจ่ ะลดอำ�นาจ
ของกลุม เจาเมืองและกรมการเมืองลง แลวก็สง ขุนนางที่

ตนเองไวใจใหมาปกครองเมืองพิษณุโลก กรุงศรีอยุธยา
ก็จะสามารถดึงดูดเอาทรัพยากรซึ่งเปนสินคาที่ตองการ
จากเมืองพิษณุโลกไดมากยิ่งขึ้น การสงขุนนางจากกรุง
ศรีอยุธยาขึ้นมาปกครองทำ�ใหความสัมพันธระหวาง
เจ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกกั บ ผู  ที่ มี อำ � นาจในศู น ย อำ � นาจรั ฐ
เป น ไปในทางที่ ดี เห็ น ได จ ากรายชื่ อ กลุ  ม ขุ น นางที่
เขามาอาสาสมเด็จพระนารายณในการทำ�รัฐประหาร
พระศรีสุธรรมราชามีชื่อของขุนนางจากเมืองพิษณุโลก
รวมอยูดวย (นิธิ เอียวศรีวงศ 2537 : 27-28)
ความสัมพันธในเชิงเกือ้ กูลในชวงทีก่ รุงศรีอยุธยา
อ อ นแอดั ง กล า ว น า จะเป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ เ จ า เมื อ ง
พิ ษ ณุ โ ลกพยายามทำ � เพื่ อ สร า งดุ ล อำ � นาจและรั ก ษา
เสถียรภาพของเมืองเอาไว ในขณะที่กรุงศรีอยุธยา
ก็ ค งให สิ ท ธิ พิ เ ศษทางการค า แก เ จ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก
ดวย เห็นไดจากการที่มีพอคาลานชางมาทำ�การคาที่
เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธยาเมื่อมีความขัดแยง
กับพระคลังสินคา (ฟลีต 2548 : 52-53) โดยที่กรุง
ศรีอยุธยาก็รับรูแตกลับทำ �เปนไมรู ทั้งที่การกระทำ �
ดังกลาวผิดกฎหมายพระไอยการอาญาหลวง มาตรา
117 หามไมใหมีการซื้อขายสิ่งของตองหามกับผูที่มา
จากตางบานตางเมือง และมีโทษสูงสุดถึงขึ้นประจาน
รอบตลาด 7 วันแลวใหประหารชีวิต (มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. คณะนิติศาสตร 2529 : 434) ซึ่งผูเขียน
มีความเห็นวาลักษณะเชนนี้ถือวาเปนความพยายาม
ในการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลก และจะตอง
มีการกระทำ�อยางใดอยางหนึ่งระหวางเมืองพิษณุโลก
กับกรุงศรีอยุธยาจนเกิดเปนการดุลอำ�นาจกันแนนอน
นอกจากนี้เจาเมืองพิษณุโลกก็นาจะไดรับสวนแบงทาง
การคามากกวาที่เคยไดรับปกติดวย
แตหลังจากทีก่ รุงศรีอยุธยามีความเขมแข็งมัน่ คง
มากขึ้น ก็ปรากฏวาสมเด็จพระนารายณไดพยายาม
สงขาหลวงขึ้นไปตรวจสอบการทำ�ราชการและการเก็บ
สวยของเจาเมืองพิษณุโลก เพือ่ ไมใหเจาเมืองพิษณุโลก
มีอำ�นาจและความมั่งคั่งมาจนเกินกวาที่กรุงศรีอยุธยา
จะรักษาดุลอำ�นาจเอาไวได ทำ�ใหมีการตรวจพบวา
เจาเมืองพิษณุโลกยักยอกของหลวงขนานใหญ และ
ขาหลวงก็ไดตัดสินประหารชีวิตเจาเมืองพิษณุโลกดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตน แสดงวากรุงศรีอยุธยามีความ
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พยายามทีจ่ ะลดทอนอำ�นาจเจาเมืองพิษณุโลกอยูต ลอด
เวลา คงเพราะเห็นวาเมืองพิษณุโลกเปนเมืองใหญมี
จำ�นวนกำ�ลังพลมาก หากมีความมั่งคั่งก็จะมีอำ�นาจ
มากขึน้ อาจเปนภัยตอความมัน่ คงของกรุงศรีอยุธยาและ
อาณาจักรได จึงพยายามลดทอนอำ�นาจแลวสงขุนนาง
จากกรุงศรีอยุธยามาปกครองอยูเ สมอ นอกจากนีใ้ นบาง
ชวงเวลายังมีการควบคุมตัวเจาเมืองสำ�คัญๆ ใหพกั อยูท ี่
กรุงศรีอยุธยา เพื่อเจาเมืองจะไดไมสามารถใชหัวเมือง
เป น ฐานอำ � นาจขึ้นคานกับพระมหากษัตริยในช ว งที่
กรุงศรีอยุธยาออนแอ (นิธิ เอียวศรีวงศ 2537 : 19)
การสงขุนนางจากกรุงศรีอยุธยามาปกครองเมือง
พิษณุโลกก็ทำ�ใหความสัมพันธระหวางกันดีขึ้น และนา
จะมีการดุลอำ�นาจทางการเมืองและการคาระหวางกัน
ในระดับที่นาพอใจทั้งสองฝาย ในภายหลังสมเด็จพระ
นารายณยังไดใชเมืองพิษณุโลกเปนที่ตั้งทัพหลวงใน
การทำ�สงครามกับลานนา (ดู พระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 2542 : 404-406)
มีการกอปอมขนาดใหญขนึ้ ภายในเมืองจำ�นวน 14 ปอม
โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส (พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา (ภาคจบ) 2505 : 109 ; ตุรแปง 2530 :
17) และบูรณปฏิสงั ขรณศาสนาสถานวัดจุฬามณี (สินชัย
กระบวนแสง 2536 : 43-44)
สวนการสรางดุลอำ�นาจทางการเมืองและการคา
ระหวางเมืองพิษณุโลกกับเมืองบริวารนั้น ยังไมปรากฏ
หลักฐานที่แนชัดที่แสดงใหเห็นถึงการสรางดุลอำ�นาจ
ทางการเมืองและการคาระหวางกัน แตผูเขียนเชื่อแน
ว า จะต อ งมี ก ารสร า งดุ ล อำ � นาจระหว า งกั น แน น อน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลประโยชนที่เจาเมืองบริวารควร
ไดรับจากการคา เจาเมืองพิษณุโลกนาจะมีการแบงผล
ประโยชนสวนหนึ่งเทาที่ทั้งสองฝายเห็นวาเหมาะสม
ใหแกเจาเมืองบริวาร และมีการมอบของมีคา ของหายาก
หรือสินคาที่พอคาชาวตางชาตินำ�เขามา เพื่อตอบแทน
และแลกกับสินคาหรือสวยที่เจาเมืองพิษณุโลกไดรับ
จากไพรในเมืองบริวาร
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5. บทสรุป
จะเห็นไดวาภายใตบริบททางการคาที่เฟองฟู
ของกรุงศรีอยุธยา ไดมคี วามพยายามของเมืองพิษณุโลก
ทีจ่ ะแสวงหาอำ�นาจและสรางดุลอำ�นาจกับกรุงศรีอยุธยา
โดยการสรางความสัมพันธทางคากับพอคาชาวตางชาติ
และบานเมืองใกลเคียง รวมทั้งเมืองบริวารซึ่งเปนแหลง
สินคาที่สำ�คัญ แลวใชความตองการสินคาสงขายใน
ปริมาณมากของกรุงศรีอยุธยามาเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาอำ�นาจ อาจจะโดยการยักยอกหรือวิธีการอื่น
เพื่อใหไดมาซึ่งความมั่งคั่งและอำ �นาจ เมื่อใดที่กรุง
ศรี อ ยุ ธ ยาอ อ นแอเจ า เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกก็ จ ะมี พ ยายาม
แสวงหาอำ � นาจจากผลประโยชน ท างการค า มากขึ้ น
แตเมื่อใดที่กรุงศรีอยุธยาเขมแข็งและเห็นวาเจาเมือง
พิ ษ ณุ โ ลกมี อำ � นาจมากเกิ น ไปก็ จ ะพยายามอาศั ย วิ ธี
การตรวจสอบหรือใชกำ�ลังปราบปรามเพื่อลดอำ�นาจ
และบทบาทลง จากนั้นก็จะสงขุนนางใกลชิดจากกรุง
ศรีอยุธยามาปกครองแทน
ถึ ง แม ว  า การแสวงหาอำ � นาจของเจ า เมื อ ง
พิษณุโลกในชวงที่การคาในกรุงศรีอยุธยาเฟองฟูจะ
ไมไดเกิดขึ้นผานการกอกบฏหรือทำ�สงครามกับกรุง
ศรีอยุธยา แตเจาเมืองพิษณุโลกก็มีความพยายามที่จะ
สรางความมั่งคั่งใหกับตนเอง ซึ่งก็เปนวิธีการแสวงหา
อำ�นาจทางการเมืองอีกทางหนึง่ เพราะความเปนผูม งั่ คัง่
ก็จะทำ�ใหมีอำ�นาจตามมา ผลจากการพยายามสราง
ความมั่งคั่งและแสวงหาอำ�นาจของเจาเมืองพิษณุโลก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 ยังสะทอนใหเห็นผาน
การตั้งชุมนุมเจาพิษณุโลกขึ้นมาหลังจากการเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปพ.ศ.2310 ซึ่งจะเห็นวาเจาเมือง
พิษณุโลกมีความพยายามแสวงหาอำ�นาจ สั่งสมกำ�ลัง
ไพรพลและทรัพยสินมาตั้งแตกอนหนานั้นแลว (นิธิ
เอียวศรีวงศ 2550 : 25, 149-154) ไมเชนนั้นก็คงไม
สามารถตั้งชุมนุมขนาดใหญขึ้นมาไดอยางแนนอน
ในบทความนี้ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ
ทางการคาภายในกรุงศรีอยุธยา วากวากรุงศรีอยุธยา

ความสัมพันธทางการคากับการแสวงหาอำ�นาจของเมืองพิษณุโลกในพุทธศตวรรษที่ 22-23
ธีระวัฒน แสนคำ�

จะได สิ น ค า เข า สู  ท  อ งพระคลั ง สิ น ค า เพื่ อ จะส ง ขาย
กับพอคาชาวตางชาติจนทำ�ใหบานเมืองเจริญรุงเรือง
และมีการคาเฟองฟูนั้น กรุงศรีอยุธยาก็ตองสรางความ
สัมพันธกับหัวเมืองซึ่งเปนแหลงทรัพยากรสำ�คัญ และ
ภายในอาณาจักรเอง กรุงศรีอยุธยา หัวเมืองใหญและ
เมืองบริวารก็ตองมีการสรางดุลอำ�นาจระหวางกันดวย
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาตามที่พระคลังสินคาหรือพอคา


ชาวต า งชาติ ต  อ งการ และในขณะเดี ย วกั น ผู  เ ขี ย น
ก็ไดพยายามเสนอใหเห็นบทบาทและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของหัวเมืองใหญอยางเมืองพิษณุโลก
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามเฟ  อ งฟู ท าง
การค า เพื่ อ เป ด ประเด็ น หรื อ เป ด มุ ม มองการศึ ก ษา
สำ�หรับผูที่ตองการศึกษาบทบาทและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของหัวเมืองในยุคจารีตไทยตอไป
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