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บทคัดย่อ
 สมยัอยธุย�  เมอืงพษิณโุลกกบัอ�ณ�จกัรล�้นช�้งมเีสน้ท�งคมน�คมทีต่ดิตอ่ถงึกนั  และ

มคีว�มสมัพนัธท์�งก�รค�้ระหว�่งกนั พอ่ค�้ล�้นช�้งเลอืกทีจ่ะม�ซือ้ข�ยแลกเปลีย่นสนิค�้ทีเ่มอืง

พิษณุโลกเมื่อมีปัญห�กับร�ชสำ�นักกรุงศรีอยุธย� สินค้�ที่พ่อค้�ล้�นช้�งต้องก�รจ�กเมือง

พิษณุโลก คือ เกลือสินเธ�ว์  ผ้�ทอชั้นดีและของฟุ่มเฟือย  สินค้�ที่พ่อค้�เมืองพิษณุโลกต้องก�ร

จ�กล้�นช้�ง คือ  ของป่�และแร่ธ�ตุสำ�คัญบ�งประเภท ก�รค้�ระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับ

อ�ณ�จักรล้�นช้�งทำ�ให้เจ้�เมืองพิษณุโลกมีคว�มมั่งคั่ง ซึ่งคว�มมั่งคั่งนั้น ทำ�ให้มีหนท�งในก�ร

ได้ม�ซึ่งอำ�น�จ  และอำ�น�จทำ�ให้เกิดโอก�สในก�รปลดปล่อยพิษณุโลกให้เป็นอิสระจ�กก�ร

ควบคุมของร�ชสำ�นักกรุงศรีอยุธย�
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 Abstract
 In the Ayutthaya period, communication routes existed between Phitsanulok 
and the Kingdom of Lan Xang, and there were trade relations between them.        
Merchants from Lan Xang would come to Phitsanulok to sell and swap goods       
whenever they had trouble with the Ayutthaya court. Goods that the Lan Xang    
merchants needed were salt, first-class woven fabrics, and luxury items, whereas 
forest products and some important minerals were needed by merchants from       
Phitsanulok. The trade between Phitsanulok and the Kingdom of Lan Xang had made 
the governors of Phitsanulok wealthy, and thus enabled them to find ways to gain 
power in order to free Phitsanulok from the control of Ayutthaya.
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บทนำา
 เมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมืองใหญ่ในลุ่มนำ้�น่�น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองฝ่�ยเหนือของกรุง

ศรีอยุธย� และเคยเป็นส่วนหนึง่ของอ�ณ�จักรสุโขทัยม�ก่อน ก�รที่เมืองพิษณุโลกมีทรัพย�กรธรรมช�ติ

ที่สำ�คัญ เช่น เกลือสินเธ�ว์ เหล็ก และทองคำ� ซึ่งเป็นทรัพย�กรสำ�คัญทั้งด้�นก�รดำ�รงชีวิต เศรษฐกิจ 

และก�รสงคร�ม จงึทำ�ให้เมอืงพษิณโุลกมคีว�มเป็นหวัเมอืงใหญ่  นอกจ�กนีย้งัมสีภ�พพืน้ทีป่่�ไม้ทีม่คีว�ม

อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่�และพันธุ์ไม้ ของป่�บ�งอย่�งได้กล�ยเป็นสินค้�ที่ต้องก�รของพ่อค้�ช�ว

ต่�งช�ต ิเช่น หนงักว�ง เข�กว�ง ไม้ฝ�ง เป็นต้น สนิค้�ของป่�เหล่�นีเ้ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีท่ำ�ให้เมอืงพษิณโุลก

มีคว�มสำ�คัญม�กในสมัยอยุธย�ยุคที่ก�รค้�ของป่�รุ่งเรือง ที่ตั้งของเมืองยังอยู่ในบริเวณที่ร�บลุ่มแม่นำ้�

น่�น อันเป็นบริเวณที่มีคว�มอุดมสมบูรณ์เหม�ะแก่ก�รเพ�ะปลูกข้�วและพืชต่�งๆ และเป็นแหล่งที่มีปล�

นำ้�จืดชุกชุม ส�ม�รถใช้เลี้ยงดูผู้คนที่มีจำ�นวนม�กภ�ยในเมืองได้ จึงทำ�ให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีคว�ม

มั่งคั่งและปร�กฏหลักฐ�นประเภทโบร�ณสถ�นสำ�คัญๆ ม�จนถึงปัจจุบัน (กรมศิลป�กร.  2543)

  ในขณะเดียวกัน ที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกยังอยู่บริเวณที่เป็นเขตต่อแดนกับอ�ณ�จักรล้�นช้�ง ซึ่ง

อยูท่�งด้�นตะวนัออกเฉยีงเหนอืของเมอืงพษิณโุลก ทำ�ให้มเีส้นท�งคมน�คมทีผู่ค้นใช้ในก�รเดนิท�งตดิต่อ

ห�กัน โดยเส้นท�งนี้ได้ผ่�นเมืองนครไทยซึ่งเป็นเมืองบริว�รที่สำ�คัญเมืองหนึง่ของเมืองพิษณุโลก ไม่เพียง

แต่ผูค้นทัว่ไปเท่�นัน้ทีเ่ดนิท�งไปม� ห�กแต่มกีลุม่พ่อค้�ล้�นช้�งเป็นกลุม่คนสำ�คญัทีส่ญัจรไปม�บนเส้นท�ง

นี ้เนือ่งจ�กพ่อค้�ล้�นช้�งได้มกี�รเดนิท�งขนสนิค้�ม�ทำ�ก�รค้�ทีก่รงุศรอียธุย�โดยผ่�นท�งเมอืงพษิณโุลก 

และเมืองพิษณุโลกเองเป็นแหล่งสินค้�สำ�คัญซึ่งเป็นที่ต้องก�รของพ่อค้�ล้�นช้�งและร�ชสำ�นักกรุง

ศรีอยุธย�ด้วย

  ทีผ่่�นม�ก�รศกึษ�คว�มสมัพนัธ์ท�งด้�นก�รค้�ระหว่�งกรงุศรอียธุย�กบัอ�ณ�จกัรล้�นช้�งถอืว่�

มีผู้ศึกษ�อยู่บ้�งแต่ก็ไม่ม�ก ส่วนก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ด้�นก�รค้�ระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับอ�ณ�จักร

ล้�นช้�งนัน้ยังไม่มีผู้ที่ทำ�ก�รศึกษ�ไว้เลย ทั้งที่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคว�มสัมพันธ์กันอยู่หล�ยประก�ร 

และยงัพบว่�เมือ่ใดทีร่�ชสำ�นกักรงุศรอียธุย�มปัีญห�ภ�ยในหรอืกดขีพ่่อค้�ล้�นช้�ง พ่อค้�เหล่�นีก้ม็กัทีจ่ะ
ม�ทำ�ก�รค้�ทีเ่มอืงพษิณโุลกแทนกรงุศรอียธุย�เสมอ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึได้ศกึษ�ข้อมลูคว�มสมัพนัธ์ท�งด้�น
ก�รค้�ระหว่�งเมอืงพษิณโุลกกบัอ�ณ�จกัรล้�นช้�ง เพือ่เปิดประเดน็ก�รศกึษ�คว�มสมัพนัธ์ของบ้�นเมอืง

ในแบบจ�รีตสมัยกรุงศรีอยุธย� ผ่�นก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์และคว�มเป็นท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลก

เส้นทางคมนาคมระหว่างพิษณุโลกกับล้านช้าง
 เส้นท�งคมน�คมของผูค้นระหว่�งเมอืงพษิณโุลกกบัอ�ณ�จกัรล้�นช้�งหรอืระหว่�งลุม่นำ�้น่�นตอน
ล่�งกับลุ่มนำ้�โขงนัน้ เป็นเส้นท�งเก่�แก่มีก�รพบร่องรอยก�รเดินท�งเคลื่อนไหวของผู้คนจ�กลุ่มนำ้�โขงสู่

ลุ่มนำ้�น่�นไม่น้อยกว่� 2,000 ปีม�แล้ว (ศรีศักร วัลลิโภดม.  2546) จ�กก�รศึกษ�เส้นท�งคมน�คมของ

ผู้คนจ�กสองลุ่มนำ้�นี้ พบว่�เส้นท�งจ�กลุ่มนำ้�โขงไปสู่ลุ่มนำ้�น่�นตอนล่�งนี้มี 2 เส้นท�ง ก่อนที่จะเดินท�ง
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ข้�มภูเข�ลงสู่ที่ร�บลุ่มหุบเข�แอ่งนครไทยแล้วรวมเป็นเส้นท�งเดียวกัน จ�กนัน้ก็ข้�มภูเข�ในเขตเทือกเข�

เพชรบูรณ์ตะวันตกลงสู่บ้�นเมืองในที่ร�บลุ่มแม่นำ้�แควน้อยและแม่นำ้�น่�นบริเวณเมืองพิษณุโลก

  เส้นท�งแรกเริม่ต้นจ�กบรเิวณป�กเหอืง ซึง่เป็นจดุทีแ่ม่นำ�้เหอืงไหลไปบรรจบกบัแม่นำ�้โขง ปัจจบุนั

อยู่ในเขตอำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย แล้วเดินท�งทวนนำ้�ต�มที่ร�บลุ่มแม่นำ้�เหืองขึ้นม�ท�งทิศตะวันตก 

หลังจ�กนัน้ก็เดินท�งม�ท�งทิศตะวันตกเฉยีงใต้อ�ศัยที่ร�บลุ่มแม่นำ้�หมัน ผ่�นเมืองด่�นซ้�ยซึ่งเป็นที่ตั้ง

ของพระธ�ตศุรสีองรกั สญัลกัษณ์เขตแดนระหว่�งกรงุศรอียธุย�กบัล้�นช้�ง แล้วกเ็ดนิข้�มภเูข�ลงสูท่ีร่�บ

ลุ่มนำ้�เฟี้ยในเขตอำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ลัดเล�ะไปต�มลุ่มนำ้�เฟี้ยออกสู่ลุ่มนำ้�แควน้อยในแอ่ง

ที่ร�บหุบเข�นครไทย จุดสิ้นสุดของเส้นท�งอยู่ที่เมืองนครไทย

  เส้นท�งทีส่อง เริม่ต้นจ�กบรเิวณป�กเลย ซึง่เป็นจดุทีแ่ม่นำ�้เลยไหลไปบรรจบกบัแม่นำ�้โขง ปัจจบุนั

อยู่ในเขตอำ�เภอเชียงค�น จังหวัดเลย แล้วอ�ศัยที่ร�บลุ่มแม่นำ้�เลยเดินท�งม�ท�งทิศใต้ ผ่�นเมืองเลย 

เมอืงทร�ยข�ว ลดัเล�ะลุม่นำ�้เลยไปต�มหบุเข�ท�งทศิตะวนัตกเฉยีงใต้ ข้�มภเูข�ในเขตเทอืกเข�เพชรบรูณ์

ตะวนัออกลงสูท่ีร่�บลุม่หบุเข�ในเขตอำ�เภอนครไทย แล้วไปบรรจบกบัเส้นท�งแรกทีเ่มอืงนครไทย สำ�หรบั

เส้นท�งนี้ยังส�ม�รถเดินท�งติดต่อกับบ้�นเมืองในลุ่มนำ้�ป่�สัก โดยส�ม�รถข้�มภูเข�ในเขตเทือกเข�

เพชรบูรณ์ตะวันออกลงสู่เมืองหล่มเก่�-หล่มสักได้อีกด้วย

  ทัง้สองเส้นท�งดงักล่�วได้ม�บรรจบกนัทีเ่มอืงนครไทย หลงัจ�กนัน้กอ็�ศยัทีร่�บลุม่หบุเข�รมิแม่นำ�้

แควน้อยเป็นเส้นท�งคมน�คม ผ่�นเมอืงช�ตติระก�ร ลดัเล�ะหบุเข�ลงสูท่ีร่�บลุม่แม่นำ้�แควน้อยตอนล่�ง

ในเขตอำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีร่องรอยชุมชนโบร�ณอยู่อย่�งหน�แน่น (สำ�นกัโบร�ณคดี  

กรมศลิป�กร. 2546) ก่อนทีแ่ม่นำ้�แควน้อยจะไหลไปบรรจบกบัแม่นำ้�น่�นทีบ่รเิวณป�กโทก ในเขตตำ�บลป�ก

โทก อำ�เภอเมืองพิษณุโลก ห่�งจ�กตัวเมืองพิษณุโลกขึ้นม�ท�งทิศเหนือประม�ณ 7 กิโลเมตร 

  ห�กศึกษ�จ�กสภ�พภูมิประเทศของเส้นท�งระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับล้�นช้�งแล้ว ก็จะพบว่� 

เส้นท�งได้อ�ศัยที่ร�บลุ่มแม่นำ้�หรือลำ�ห้วยเป็นส่วนใหญ่ โดยลัดเล�ะไปต�มหุบเข�ตัดผ่�นแนวเทือกเข�

เพชรบรูณ์ทัง้ท�งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก มเีพยีงบรเิวณตอนล่�งของทีร่�บลุม่แม่นำ้�เลยและแม่นำ้�แคว
น้อยเท่�นัน้ที่เป็นที่ร�บลุ่มขน�ดใหญ่กว่�เขตที่ร�บลุ่มอื่นๆ พื้นที่ของเส้นท�งดังกล่�วครอบคลุมอยู่ในเขต
จังหวัดเลยและพิษณุโลก ในเส้นท�งนีทุ้กลุ่มนำ้�ที่เป็นเส้นท�งคมน�คมล้วนแต่มีก�รพบแหล่งโบร�ณคดี 

โบร�ณสถ�นและร่องรอยก�รตั้งถิ่นฐ�นของมนุษย์ม�อย่�งย�วน�น (ศรีศักร วัลลิโภดม.  2546 : 23-70) 

   คว�มเป็นเส้นท�งคมน�คมหลกัของเส้นท�งนีเ้ริม่เหน็ได้ชดัเจนนบัตัง้แต่หลงัจ�กเหตกุ�รณ์ทีพ่ระเจ้�

ไชยเชษฐ�ธริ�ชแห่งล้�นช้�งทลูขอพระเทพกษตัรจี�กสมเดจ็พระมห�จกัรพรรด ิแล้วถกูทห�รพม่�ดกัชงิตวั
ไปถว�ยพระเจ้�กรงุหงส�วด ีซึง่เป็นผลม�จ�กก�รส่งข่�วของพระมห�ธรรมร�ช�ธริ�ชแห่งเมอืงพษิณโุลก 

ทำ�ให้พระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชร่วมมือกับสมเด็จพระมหินทร�ธิร�ชยกทัพม�ตีเมืองพิษณุโลก “...ทรงนำ�ช้�ง

ม้�รี้พลประม�ณ 20 หมื่น ม�โดยนครไทย ม�ยังเมืองพระพิษณุโลก...ยกม�ถึงเมืองพระพิษณุโลก เดือนยี่ 
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แรม 13 คำ่� ปีฉลูเบญจศก ก็ตั้งทัพพลับพล�ชัยในตำ�บลโพเรียง ตรงประตูสวรรค์ ไกลออกไปประม�ณ 50 

เส้น...” (“พระร�ชพงศ�วด�รกรุงศรีอยุธย� ฉบับพันจันทนุม�ศ (เจิม)” ประชุมพงศ�วด�รฉบับก�ญจน�

ภิเษก เล่ม 3. 2542 : 256) 

 นอกจ�กนี ้ระหว่�งท�งจ�กเมอืงนครไทยไปยงับ้�นเมอืงในลุม่นำ�้โขงแถบจงัหวดัเลยในปัจจบุนั ยงั

ได้พบหลกัฐ�นท�งประวตัศิ�สตร์ทีแ่สดงถงึคว�มเป็นเขตแดนโบร�ณระหว่�งอ�ณ�จกัรกรงุศรอียธุย�และ

ล้�นช้�งอยู่หล�ยแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละรัชสมัย เช่น 

  พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งสร้�งขึ้นเพื่อใช้เป็นเขตแดนและประจักษ์พย�นในก�รทำ�สัญญ�พระร�ช

ไมตรีระหว่�งสมเด็จพระมห�จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธย�และพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชแห่งอ�ณ�จักรล้�น

ช้�ง ก�รสร้�งใช้เวล�ทั้งหมด 3 ปี คือเริ่มสร้�งในปี พ.ศ. 2103 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2106 เนื่องจ�กในช่วง

เวล�นัน้กรุงศรีอยุธย�อยู่ในภ�วะที่ไม่ปลอดภัยนกั ทัพพม่�ยกม�รุกร�นบ่อยครั้ง ตั้งแต่รัชก�ลพระเจ้�     

ตะเบงชะเวตี้ต่อเนื่องม�จนถึงพระเจ้�บุเรงนอง ด้วยเหตุที่กษัตริย์พม่�หวังจะแผ่ขย�ยอิทธิพลม�ยังลุ่ม

แม่นำ้�เจ้�พระย�และแม่นำ้�โขง สมเด็จพระมห�จักรพรรดิและพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชทรงเห็นว่� ควรรวม

กำ�ลงัเพือ่คว�มมัน่คงของอ�ณ�จกัร จงึทรงกระทำ�สตัย�ธษิฐ�นร่วมกนัว่�จะไม่ล่วงลำ�้ดนิแดนของกนัและ

กัน โดยยึดถือคว�มเชื่อมั่นในพุทธศ�สน� และเชื่อมั่นว่�พุทธศ�สน�และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยจะส�ม�รถ

ควบคุมหรือทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอยุธย�กับล้�นช้�งเป็นไปต�มที่สัญญ�ไว้ต่อกัน (ธีระวัฒน์ แสนคำ�. 

2550 : 9)

  ช่องประดู่ 2 ต้น เป็นช่องเข�ที่อยู่ระหว่�งเส้นท�งช่วงเมืองนครไทยไปยังเมืองด่�นซ้�ย เคยมีต้น

ประดู่ขน�ดใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้กัน 2 ต้น เวล�เดินท�งช�วบ้�นมักจะแวะพักระหว่�งท�งและถือเป็นจุดสังเกต 

(Landmark) ในก�รเดินท�ง (Santanee Phasuk and Philip Stott.  2004 : 130) นอกจ�กนีช้่องประดู่   

2 ต้นยังเคยเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่�งอยุธย�และเวียงจันทน์ในรัชสมัยของพระย�สุริยวงศ�ธรรมิกร�ช 

(พ.ศ. 2181-2238) แห่งล้�นช้�งด้วย (ตรงกับรัชก�ลสมเด็จพระเจ้�ปร�ส�ททอง-สมเด็จพระเพทร�ช�แห่ง

กรุงศรีอยุธย�) ดังปร�กฏในพงศ�วด�รล้�นช้�งว่� “ส่วนพระย�สุริยขึ้นเสวยร�ชย์เป็นเจ้�ล้�นช้�งนัน้ มี
อ�ณ�เขตกงล�ว (แผ่นดินล�ว) ภ�ยใต้แต่ลิผี (หลี่ผี-เมืองโขง) ท�งเหนือถึงผ�ได (เมืองป�กท�) กำ้�ซ้�ย
ถึงอโยธย� (แดนเมืองนครร�ชสีม�) ดู่สองต้น กำ้�ขว�ถึงแกว (แดนเวียดน�ม) ส�รส�มง� นำ้�ม� (แม่นำ้�

ม�-เขตแขวงหัวพัน)...” (สุรศักดิ์ ศรีสำ�อ�ง.  2545 : 191) 

 สิ่งที่ผู้เขียนยกม�กล่�วในข้�งต้นนัน้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงบทบ�ทและคว�มสำ�คัญของเส้นท�ง
คมน�คมระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับล้�นช้�งจ�กหลักฐ�นท�งด้�นประวัติศ�สตร์ นอกจ�กนี้ยังได้พบ

เครื่องปั้นดินเผ�และกล้องย�สูบของล�วทั่วไปในเขตอำ�เภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และเขตอำ�เภอ

หล่มเก่�และหล่มสกัในจงัหวดัเพชรบรูณ์ ซึง่คงเกดิจ�กก�รตดิต่อค้�ข�ย ก�รเดนิทพัจบัศกึหรอืก�รอพยพ

เข้�ม�อยู่อ�ศัยแต่สมัยโบร�ณ (สงวน รอดบุญ.  2545 : 121) 
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แผนที่แสดงเส้นท�งคมน�คมระหว่�งเวียงจันทน์-พิษณุโลก-กรุงศรีอยุธย� 
(ปรับปรุงจ�ก Google earth, 27 พฤษภ�คม 2554)

เวียงจันท

ปากน้ำาโพนครสวรรค
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หลักฐานความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างพิษณุโลกกับล้านช้าง
  ลกัษณะก�รปกครองยคุจ�รตี ร�ชสำ�นกัไม่ส�ม�รถเข้�ม�ควบคมุเรือ่งก�รบรหิ�รภ�ยในเมอืงต่�งๆ 

ได้อย่�งละเอียด ด้วยคว�มจำ�กัดของอำ�น�จที่ร�ชสำ�นกัเองมีอยู่ ร�ชสำ�นกัจึงพย�ย�มที่จะสร้�งคว�ม

สัมพันธ์กับเมืองต่�งๆ ในลักษณะก�รทำ�ให้ยอมรับอำ�น�จเพียงเท่�นัน้ ทำ�ให้เกิดก�รสร้�งสมดุลระหว่�ง

อำ�น�จกันเกิดขึ้น เมืองพิษณุโลกเป็นหัวเมืองใหญ่เมืองหนึง่ที่ร�ชสำ�นกักรุงศรีอยุธย�ต้องยอมรับในก�ร

บริห�รง�นปกครองภ�ยใน ในขณะที่เจ�้เมืองพิษณุโลกก็มีคว�มพย�ย�มที่จะรักษ�เสถียรภ�พของเมือง

เอ�ไว้ให้ได้ม�กที่สุด ก�รค้�เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้กรุงศรีอยุธย�มีคว�มเจริญรุ่งเรือง สินค�้จ�กภ�ยใน

ภ�คพื้นทวีปหรือจ�กหัวเมืองและอ�ณ�จักรต่�งๆ ด้�นใน จึงเป็นที่ต้องก�รอย่�งม�กของร�ชสำ�นกั โดย

เฉพ�ะอย่�งยิง่สนิค้�จ�กอ�ณ�จกัรล้�นช้�งซึง่มหีล�ยอย่�งทีเ่ป็นทีต้่องก�รของพ่อค้�ต่�งช�ต ิอย่�งอนิเดยี 

จีนและญี่ปุ่น

  ในช่วงที่เหตุก�รณภ์�ยในกรุงศรีอยุธย�ปกต ิพ่อค้�ล�้นช้�งกจ็ะเดินท�งลงไปทำ�ก�รค้�และเจริญ

สัมพันธไมตรีกับร�ชสำ�นกัที่กรุงศรีอยุธย� ผ่�นท�งเมืองพิษณุโลกและเมืองนครร�ชสีม� แต่ดูเหมือนว่�

เส้นท�งเมืองพิษณุโลกจะเป็นเส้นท�งที่สะดวกกว่� เนื่องจ�กว่�อยู่ใกล้กับเมืองเวียงจันทน์เมืองหลวงของ

อ�ณ�จักรล้�นช้�ง เส้นท�งก็เดินท�งข�้มภูเข�ไม่ม�กและมีคว�มอันตร�ยน้อยกว�่ข้�มภูเข�ดงพระย�ไฟ

เขตเมืองนครร�ชสีม�  “...ในก�รไปกรุงศรีอยุธย�นัน้ พวกเข�ต้องนำ�เกวียนข้�มภูเข�หล�ยลูกขึ้นไปยัง

พิษณุโลก และจ�กที่นัน่พวกเข�ต้องลงเรือล่องลงม�ยังกรุงศรีอยุธย�เมืองหลวง...” (ฟ�น ฟลีต, 2548 : 

39-40) 

  แต่เมื่อใดที่ร�ชสำ�นกักรุงศรีอยุธย�มีปัญห�ภ�ยในหรือกดขี่พ่อค้�ล้�นช้�ง พ่อค้�เหล่�นีก้็มักที่จะ

ม�ทำ�ก�รค้�ที่เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธย�เสมอ แล้วพ่อค้�เมืองพิษณุโลกก็จะนำ�สินค้�ลงไปข�ยที่

กรุงศรีอยุธย�อีกทอดหนึง่ จ�กบันทึกของช�วตะวันตกที่เดินท�งเข้�ม�กรุงศรีอยุธย�กล่�วว่� พ่อค้�ล้�น

ช้�งบ�งส่วนไม่พอใจในวิธีก�รค้�ของร�ชสำ�นกักรุงศรีอยุธย�สมัยพระเจ้�ปร�ส�ททอง และ “...พวกเข�

รู้สึกรำ�ค�ญใจอย่�งม�กในเรื่องก�รค้�อันเกิดจ�กเอกสิทธิ์ทุกชนดิและก�รปฏิบัติอย่�งเลวๆ ของตัวแทน
ก�รข�ยของพระเจ้�แผ่นดินจนพวกเข�ไม่กลับม�ประเทศสย�มอีก ในภ�ยหลังพระเจ้�แผ่นดินทรงเห็น
ว่�ก�รทีพ่วกทีร่�บสงูไม่ม�ตดิต่อค้�ข�ยเป็นข้อเสยีสำ�หรบัพระองค์และประเทศของพระองค์ จงึมพีระบรม

ร�ชโองก�รให้ออกญ�พษิณโุลกและพระคลงัส่งร�ชทตูหล�ยคนไปล้�นช้�งเพือ่เชือ้เชญิให้คนเหล่�นัน้กลบั

ม� และทรงสัญญ�ว่�จะปฏิบัติต่อพวกเข�ให้ดีกว่�ที่แล้วม� และให้เสรีภ�พม�กกว่�เมื่อพวกเข�ม�ครั้งที่

แล้ว แต่ไม่มพีวกทีร่�บสงูปร�กฏให้เหน็ในกรงุศรอียธุย�เลย (ทีย่งัเป็นอย่�งนีเ้พร�ะยงัไม่ไว้ว�งใจ) บ�งคน
นำ�สนิค้�ไปค้�ข�ยทีพ่ษิณโุลก ในเดอืนกนัย�ยนทีแ่ล้วพระเจ้�แผ่นดนิส่งร�ชทตูผูห้นึง่ไปยงัล้�นช้�งเพือ่ขจดั

คว�มขัดข้องทั้งหล�ยและขอให้พระเจ้�แผ่นดินล้�นช้�งทรงส่งไพร่ฟ้�ข้�แผ่นดินของพระองค์ม�ประเทศ

สย�มอกีเหมอืนในก�ลก่อนๆ และทรงสญัญ�ว่�พวกเข�จะได้รบัสทิธพิเิศษม�กม�ยและมเีสรภี�พม�ก จวบ
จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทร�บว่�ผลลัพธ์ของคณะทูตนี้เป็นเช่นไร” (ฟ�น ฟลีต.  2548 : 52-53) 
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  จ�กบันทึกของช�วตะวันตกซึ่งเป็นหลักฐ�นร่วมสมัยแสดงให้เห็นอย�่งชัดเจนว่� พ่อค้�ช�วล้�น

ช้�งส่วนหนึง่ได้เดินท�งม�ค้�ข�ยสินค้�ที่เมืองพิษณุโลกแทนกรุงศรีอยุธย� ก�รที่พ่อค้�ล้�นช้�งนำ�สินค้�

ม�ข�ยที่เมืองพิษณุโลกนัน้ ทำ�ให้เจ้�เมืองพิษณุโลกได้ประโยชน์อย่�งม�ก เพร�ะสินค้�ที่ได้จ�กพ่อค้�ล้�น

ช้�งจำ�นวนร้อยละ 10 จะถกูแบ่งให้เป็นค่�ตอบแทนหรอืส่วนลดของเจ้�เมอืงก่อนทีจ่ะส่งไปยงัท้องพระคลงั 

(วร�งคณ� นิพัทธ์สุขกิจ.  2550 : 172) เมื่อมีก�รซื้อข�ยแลกเปลี่ยนสินค้�จำ�นวนม�ก ฐ�นะท�งเศรษฐกิจ

ของเจ้�เมอืงพษิณโุลกกจ็ะมคีว�มมัง่คัง่ต�มไปด้วย เมือ่มคีว�มมัง่คัง่กม็กัจะมคีว�มพย�ย�มแสวงห�อำ�น�จ

ให้ได้ม�กทีส่ดุ ดงัทีป่ร�กฏบ่อยครัง้ในประวตัศิ�สตร์ว่�เมอืงพษิณโุลกพย�ย�มทีจ่ะเป็นอสิระจ�กร�ชสำ�นกั

กรงุศรอียธุย�อยูเ่สมอ เช่น กรณสีมเดจ็พระมห�ธรรมร�ช�ธริ�ช และกรณกี�รตัง้ชมุนมุเจ้�พษิณโุลกหลงั

ก�รเสียกรุงศรีอยุธย�ครั้งที่ 2 

  นอกจ�กนี้ยังพบว่� ในสมัยสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช เจ้�เมืองพิษณุโลกถูกประห�รชีวิตเพร�ะ

ยักยอกร�ยได้ของหลวงอย่�งขน�นใหญ่ (แชรแวส.  2550 : 85-86) ทั้งนีก้็เพร�ะเมืองพิษณุโลกเป็นเมือง

ชมุท�งก�รค้�และเมอืงศนูย์กล�งก�รค้�ท�งบกทีส่ำ�คญัเมอืงหนึง่ของกรงุศรอียธุย� มพ่ีอค้�เดนิท�งค้�ข�ย

ผ่�นไปม�ม�ก เจ้�เมืองจึงพย�ย�มที่จะสร้�งคว�มมั่งคั่งจ�กก�รยักยอกทรัพย์ของหลวงและก�รลักลอบ

ค้�ข�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งกับพ่อค้�ล้�นช้�ง

สินค้าแลกเปลี่ยนของพ่อค้าเมืองพิษณุโลกและล้านช้าง 
  ก�รเดนิท�งม�ค้�ข�ยของพ่อค้�ล้�นช้�งทีเ่มอืงพษิณโุลกไม่เพยีงแต่จะนำ�สนิค้�จ�กล้�นช้�งม�ข�ย

แต่เพยีงฝ่�ยเดยีว พ่อค้�ล้�นช้�งเหล่�นีย้งันำ�สนิค้�จ�กเมอืงพษิณโุลก ทัง้ทีเ่ป็นสนิค้�ทีม่�จ�กกรงุศรอียธุย�

ซึง่ช�วต่�งช�ตนิำ�ม�ข�ยและสนิค้�ทีม่อียูใ่นเมอืงพษิณโุลกกบัไปยงัล้�นช้�งด้วย สนิค้�ทีพ่่อค้�ล้�นช้�งและ

พ่อค้�เมืองพิษณุโลกนำ�ม�ซื้อข�ยแลกเปลี่ยนกันนัน้มีหล�ยประเภท ซึ่งมีทั้งสินค้�ที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�ร

ดำ�รงชีวิต สินค้�ที่ตล�ดภ�ยนอกมีคว�มต้องก�รและสินค้�ประเภทของฟุ่มเฟือย
  สินค้าจากเมืองพิษณุโลกที่ล้านช้างต้องการ มีทั้งสินค้�ที่ผลิตหรือมีอยู่ในเขตเมืองพิษณุโลกและ

สินค้�ที่นำ�ม�จ�กกรุงศรีอยุธย�และต่�งประเทศที่เข้�ม�ทำ�ก�รค้� สินค้�ที่พ่อค้�ล้�นช้�งต้องก�รเป็น     

อันดับต้นๆ จ�กเมืองพิษณุโลกก็คือ เกลือสินเธ�ว์ เนื่องจ�กว่�เกลือเป็นวัตถุดิบสำ�คัญในก�รประกอบและ
ถนอมอ�ห�รทีจ่ำ�เป็นของช�วล้�นช้�งอย่�ง “ปล�แดก” หรอืปล�ร้� พ่อค้�ล้�นช้�งจงึต้องก�รเกลอืสนิเธ�ว์

ที่เมืองพิษณุโลกไปข�ยที่ล้�นช้�ง ในเขตบริเวณเมืองพิษณุโลกได้มีก�รพบแหล่งเกลือโบร�ณอยู่ทั้งสิ้น 3 

แหล่ง ซึ่งมีก�รพบร่องรอยก�รตั้งชุมชนเพื่อผลิตเกลือด้วย ได้แก่ 

  1). บริเวณบ้�นน�ข�ม อำ�เภอวัดโบสถ์ ริมฝั่งแม่นำ้�แควน้อย บริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตเกลือขน�ด

ใหญ่ที่สุดในภูมิภ�ค พบร่องรอยชุมชนโบร�ณผลิตเกลือกระจ�ยอยู่โดยรอบจำ�นวนม�กเช่นกัน พบ
เครื่องปั้นดินเผ�สำ�หรับบรรจุเกลือโดยเฉพ�ะด้วย (ศรีศักร วัลลิโภดม.  2546 : 187-191) แหล่งเกลือนี้อยู่
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ใกล้หุบเข�ซึ่งเป็นเส้นท�งที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเมืองนครไทยได้ 

  2). บริเวณบ้�นบ่อภ�ค อำ�เภอช�ติตระก�ร เป็นแหล่งเกลือที่อยู่ในแอ่งหุบเข� พบร่องรอยก�ร

ผลิตเกลือ เครื่องปั้นดินเผ�สำ�หรับบรรจุเกลือโดยเฉพ�ะ (ปร�ณี แจ่มขุนเทียน และคณะ.  2552 : 10-11) 

แหล่งเกลือนี้อยู่บนเส้นท�งที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเมืองไชยะบุรีได้

  3). บรเิวณบ้�นบ่อโพธิ ์อำ�เภอนครไทย เป็นแหล่งเกลอืทีอ่ยูใ่นแอ่งหบุเข� พบบ่อเกลอืโบร�ณหล�ย

บ่อกระจ�ยอยู่ในหุบเข�ริมฝั่งลำ้�นำ้�เฟี้ย มีก�รพบร่องรอยก�รผลิตเกลือสมัยประวัติศ�สตร์ และร่องรอย

ก�รอยู่อ�ศัยของมนุษย์ม�ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศ�สตร์ (ธีระวัฒน์ แสนคำ�.  2551 : 42-54) แหล่งเกลือ

นี้อยู่บนเส้นท�งที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับเมืองทร�ยข�วและเมืองในลุ่มนำ้�โขงท�งเวียงจันทน์ได้ 

 ผู้เขียนมีคว�มเห็นว่�มีพ่อค้�ล้�นช้�งส่วนหนึง่เดินท�งขึ้นม�ซื้อเกลือสินเธ�ว์ที่เมืองพิษณุโลกไป

จำ�หน่�ยเพือ่ก�รอปุโภคบรโิภค เนือ่งจ�กว่�เกลอืเป็นสิง่สำ�คญัในก�รดำ�รงชวีติของมนษุย์ม�ทกุยคุทกุสมยั 

และเมืองในดินแดนล้�นช้�งที่อยู่ติดกับเมืองพิษณุโลกก็คือเมืองทร�ยข�ว ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีคว�ม

สำ�คัญเมืองหนึง่ในประวัติศ�สตร์ล�ว ในบ�งรัชก�ลก็มีฐ�นะเป็นเมืองลูกหลวงและทำ�หน้�ที่เป็นเมืองหน้�

ด่�นด้วย เพร�ะว่�อยู่ติดกับกับช�ยแดนกรุงศรีอยุธย� (สุรศักดิ์ ศรีสำ�อ�ง.  2545 : 52-56) เมื่อเป็นเมือง

ใหญ่และมีคว�มสำ�คัญม�กก็ย่อมมีประช�กรจำ�นวนม�ก คว�มต้องก�รเกลือที่จะใช้ในก�รอุปโภคบรโิภคก็

ต้องมีม�กต�มจำ�นวนประช�กรด้วย

  นอกจ�กเกลอืสนิเธ�ว์แล้ว สนิค้�ทีพ่่อค้�ล้�นช้�งทีเ่ป็นตวัแทนของร�ชสำ�นกัต้องก�รกจ็ะเป็นของ

ฟุ่มเฟือย ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่�งดีเป็นหลัก ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ�วันของช�ว

บ้�นทั่วไปเท่�ไรนกั แต่สำ�หรับชนชั้นผู้ปกครองแล้ว ก�รใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่�งดีของต่�งประเทศนัน้เป็น

สิ่งแสดงฐ�นะอย่�งหนึง่ จึงมีประโยชน์ไม่น้อยในก�รแยกตัวจ�กช�วบ้�นทั่วไปอย่�งเด่นชัดและสร้�งพระ

บ�รมใีนฐ�นะผูม้อีำ�น�จยิง่ใหญ่ นอกจ�กนีย้งัมพีวกเครือ่งประดบัตกแต่งทีม่รี�ค�สงูและห�ย�กในท้องถิน่ 

เช่น ของแปลกและแก้ว (โยซิยูกิ ม�ซูฮ�ร�.  2546 : 121) สินค้�เหล่�นี้พ่อค้�ช�วต่�งประเทศจะนำ�ม�ข�ย

ทีก่รงุศรอียธุย� แล้วกจ็ะถกูส่งม�ข�ยทีเ่มอืงพษิณโุลกโดยกลุม่ขนุน�งและพ่อค้�ช�วต่�งประเทศบ�งกลุม่
  สินค้าจากล้านช้างที่เมืองพิษณุโลกต้องการ สินค้�ส่วนใหญ่ที่เมืองพิษณุโลกต้องก�รนัน้ล้วนแต่
ขึ้นอยู่กับสินค้�ที่พ่อค้�ต่�งประเทศต้องก�ร  เนื่องจ�กว่�สินค้�ที่พ่อค้�ล้�นช้�งนำ�ม�ข�ยจะถูกพ่อค้�หรือ

เจ้�เมอืงพษิณโุลกนำ�ไปส่งส่วยให้แก่ร�ชสำ�นกักรงุศรอียธุย� จ�กนัน้ร�ชสำ�นกักจ็ะทำ�ก�รค้�ข�ยแลกเปลีย่น

สินค้�กับพ่อค้�ต่�งประเทศอีกชั้นหนึง่ สินค้�ที่เมืองพิษณุโลกต้องก�รจ�กล้�นช้�งมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ ของป่าและแร่ธาตุ (โยซิยูกิ ม�ซูฮ�ร�.  2546 : 112-119)
  ของป่� ในที่นี้หม�ยถึงสัตว์และพืชที่มีอยู่ในป�่ หรือผลผลิตที่ได้จ�กสิ่งเหล�่นัน้ ซึ่งมีคุณค�่ท�ง

เศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้นไม้ในฐ�นะที่เป็นวัสดุก่อสร้�ง ของป่�ที่เป็นสินค้�สำ�คัญของล้�นช้�ง ได้แก่ กำายาน 

ซึง่เป็นย�งของไม้ทีม่กีลิน่หอมม�ก ช�วอนิเดยีและช�วตะวนัออกกล�งมกันำ�ไปใช้ผลติเครือ่งหอม ธปู แป้ง
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กระแจะและย�ไล่ยุง, ครั่ง เป็นย�งสีเหลืองซึ่งแมลงครั่งขับถ่�ยบนกิ่งไม้ เพื่อเป็นเกร�ะห่อหุ้มตัวป้องกัน

อนัตร�ยจ�กภ�ยนอก ครัง่เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนประเทศอนิเดยีและจนีซึง่ใช้ทำ�ย�สมนุไพร ใช้ย้อมไหมและหนงั

สัตว์, นอแรด เป็นสินค้�ที่มีคุณค่�สูงและมีคว�มต้องก�รของตล�ดอย่�งม�ก ใช้เป็นเครื่องร�งและมีก�ร

ซื้อข�ยในร�ค�ที่สูงม�ก, งาช้าง ล้�นช้�งเป็นดินแดนที่มีช้�งอ�ศัยอยู่เป็นจำ�นวนม�ก ง�ช้�งเป็นเครื่อง

ประดับที่ได้รับคว�มนิยมชมชอบเป็นพิเศษของพ่อค้�จีน ญี่ปุ่นและอินเดีย, หนงักวาง เป็นสินค้�ที่พ่อค้�

ญี่ปุ่นต้องก�รม�ก เพื่อนำ�ไปผลิตชุดทห�ร ถุงเท้� ถุงปืนและอื่นๆ และชะมดเชียง เครื่องหอมชนดิหนึง่ที่

ไดจ้�กกว�งชะมดตวัผู้ ซึง่พ่อค้�ล้�นช�้งนำ�ม�จ�กตอนใตข้องจีน แลว้ลำ�เลียงม�ข�ยที่เมืองท่�ต่�ง ๆ  เพื่อ

นำ�ออกไปยังอินเดียและตะวันออกกล�ง

  แร่ธ�ตุ ประกอบไปด้วย ทองคำา เงิน เหล็ก ตะกั่วและดีบุก ซึ่งได้จ�กก�รขุดเหมืองและร่อนแร่

ต�มรมิฝ่ังแม่นำ�้ในล้�นช้�ง สนิค้�ทัง้หมดทีก่ล่�วม�นีล้้วนแต่ถอืว่�เป็นสนิค้�ส่งออกทีส่ำ�คญัของอ�ณ�จกัร

ล้�นช้�งที่นำ�คว�มมั่งคั่งให้แก่ร�ชสำ�นกัเป็นอย่�งม�ก

 

บทสรุป
  จ�กทีผู่เ้ขยีนได้ศกึษ�และนำ�เสนอม�ข้�งต้นนัน้ ทำ�ให้เหน็อย่�งชดัเจนว่�เมอืงพษิณโุลกกบัล้�นช้�ง

ได้มคีว�มสมัพนัธ์ท�งด้�นก�รค้�เป็นอย่�งม�ก และดเูหมอืนว่�พ่อค้�ล้�นช้�งจะมคีว�มรูส้กึดกีบัตล�ดหรอื

ก�รแลกเปลี่ยนสินค้�ที่เมืองพิษณุโลกม�กกว่�ที่กรุงศรีอยุธย�ด้วยซำ้�ไป อีกประเด็นหนึง่ที่เห็นได้ชัดก็คือ 

พ่อค้�ล้�นช้�งก็ต้องก�รสินค้�บ�งอย่�งจ�กเมืองพิษณุโลกอยู่ไม่น้อย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเกลือสินเธ�ว์ 

และต้องก�รสนิค้�ทีม่�จ�กต่�งประเทศซึง่ไม่ใช่ของทีผ่ลติขึน้ในกรงุศรอียธุย� ง�นก�รศกึษ�นีย้งัทำ�ให้เหน็

ภ�พคว�มสัมพันธ์กันท�งก�รค้�ที่เป็นไปในลักษณะเกื้อกูลกันม�กกว่�ที่ล้�นช้�งถูกบีบบังคับหรือถูกบีบให้

ยอมรับอำ�น�จโดยก�รส่งส่วยสินค้�แก่กรุงศรีอยุธย�อย่�งที่เคยเข้�ใจกันม�แต่เดิม เพร�ะพ่อค้�ล้�นช้�ง

ส�ม�รถทีจ่ะเลอืกสถ�นทีซ่ือ้ข�ยแลกเปลีย่นสนิค้�ได้เอง ห�ใช่เพยีงทีก่รงุศรอียธุย�ทีเ่ดยีวไม่ เมอืงพษิณโุลก
เป็นอีกสถ�นที่หนึง่ที่พ่อค้�ล้�นช้�งเลือกที่จะทำ�ก�รค้�ด้วยนอกเหนือจ�กกรุงศรีอยุธย�

  คว�มสมัพนัธ์ท�งก�รค้�ระหว่�งเมอืงพษิณโุลกกบัอ�ณ�จกัรล้�นช้�งได้มกี�รดำ�เนนิเรือ่ยม�จนถงึ

เมื่อปี พ.ศ. 2309 เนื่องจ�กพม่�ได้เริ่มที่จะนำ�กองทัพเข้�ม�โจมตีและล้อมกรุงศรีอยุธย�จนนำ�ไปสู่ก�รเสีย

กรุงศรีอยุธย�ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 ก�รสงคร�มดังกล่�วทำ�ให้ก�รค้�ระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับล้�น
ช้�งต้องสะดุดลง พ่อค้�ล้�นช้�งเลือกที่จะเดินท�งไปค้�ข�ยยังกัมพูช�และเวียดน�มแทน ในขณะเดียวกัน

ระยะหลงัคว�มต้องก�รของป่�กล็ดลง สนิค้�ของป่�ทีเ่คยเป็นทีต้่องก�รของตล�ดต่�งประเทศกห็มดคว�ม

สำ�คัญลง คว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�ระหว่�งเมืองพิษณุโลกกับล้�นช้�งก็สิ้นสุดลง และถูกลืมไปในหน้�
ประวัติศ�สตร์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งไทยกับประเทศเพื่อนบ้�น ทั้งที่เป็นคว�มสัมพันธ์อันดีไม่ใช่กรณี

บ�ดหม�งแต่อย่�งใด
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 พระธ�ตุศรีสองรัก ปูชนียสถ�นสำ�คัญของ

อำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวัดเลย เป็นหลักฐ�นสำ�คัญที่

แสดงให้เห็นถึงอดีตที่เคยรุ่งเรืองของเส้นท�งก�รค้�

และคมน�คมระหว่�งบ้�นเมืองลุ่มนำ้�โขงกับลุ่มนำ้�

น่�นตอนล่�ง (เวียงจันทน์-พิษณุโลก)

ซ้�ย : บ่อเกลือโบร�ณที่บ้�นบ่อโพธิ์ อำ�เภอนครไทย ซึ่งยังคงมีก�รผลิตเกลืออยู่ในปัจจุบัน  

ขว� : แหล่งเกลอืโบร�ณบ้�นน�ข�ม ซึง่เป็นชมุชนผลติเกลอืโบร�ณทีม่ขีน�ดใหญ่และสำ�คญัทีส่ดุของเมอืง
พิษณุโลก
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