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บทคัดยอ 
 
 
  วิทยานิพนธเลมนี้  มีวัตถุประสงคศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินของเมืองพิษณุโลก  ผาน
พลวัตความเปนเมือง  การสรางอํานาจ  การรักษาเสถียรภาพ  และการปรับความสัมพันธของเมือง
พิษณุโลกกับศูนยอํานาจรัฐไทย  ศูนยอํานาจรัฐใกลเคียงและเมืองบริวารภายใตโครงสรางอํานาจรัฐ
แบบจารีต ตั้งแตการกอรูปเมืองประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 จนถึงการสถาปนาระบบเทศาภิบาล 
  ผลการศึกษาพบ  เมืองพิษณุโลกกอรูปเมืองข้ึนประมาณพุทธศตวรรษท่ี 18 มีฐานะเปน
นครในท่ีราบลุมแมน้ํานาน  เปนเมืองใหญ   มีทรัพยากรสําคัญ  มีท่ีตั้งเปนชุมทางการคมนาคม  ทํา
ใหเมืองพิษณุโลกเปนชุมทางการคาขายแลกเปล่ียนสินคาและจุดยุทธศาสตร   
  เมืองพิษณุโลกถูกศูนยอํานาจรัฐสุโขทัยผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรในชวงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 19  ตามมาดวยถูกผนวกเขากับศูนยอํานาจรัฐกรุงศรีอยุธยา โดยลดสถานะลงใหเปน
เพียงแคหัวเมืองใหญในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 21  แตดวยความเปนรัฐอิสระมากอนก็สงผลใหเจา
เมืองพิษณุโลกอาศัยความพรอมของความเปนเมืองใหญ โดยสรางอํานาจและความม่ังค่ัง  เพื่อ
ตอรองอํานาจกับศูนยอํานาจรัฐไทยและศูนยอํานาจรัฐใกลเคียง  และพรอมท่ีจะปฏิเสธศูนยอํานาจ
รัฐ   เม่ือศูนยอํานาจรัฐมีความออนแอ  รวมท้ังพรอมท่ีจะสรางความสัมพันธเชิงอํานาจกับศูนย
อํานาจรัฐอ่ืนท่ีเหนือกวา โดยยอมมีสถานะเปนเพียงรัฐทองถ่ินท่ีซอนอยูภายใตอํานาจของรัฐขนาด
ใหญ  
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 ภายในทองถ่ิน  เจาเมืองพิษณุโลกมีอํานาจควบคุมดูแลเมืองบริวาร  โดยอาศัยสถานะความ
เปนเมืองใหญท่ีเหนือกวาเมืองบริวาร  ซ่ึงมีจํานวนเมืองผันแปรตามนโยบายของแตละศูนยอํานาจ
รัฐ  แตเจาเมืองบริวารก็มีความพยายามแสวงหาอํานาจ  มีการปรับความสัมพันธและดึงอํานาจจาก
ศูนยอํานาจรัฐเขามาตอรอง หรือสรางสมดุลอํานาจกับเจาเมืองพิษณุโลก   
  ภายใตการปกครองของศูนยอํานาจรัฐกรุงเทพฯ ตั้งแตป พ.ศ.2325 เปนตนมา  สภาพบริบท
ทางการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและสังคมภายในศูนยอํานาจรัฐมีความเปลี่ยนแปลง
คอนขางมาก  และสงผลใหศูนยอํานาจรัฐมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน  ความเปล่ียนแปลงดังกลาวได
ทําใหอํานาจของเจาเมืองพิษณุโลกถูกจํากัด  อํานาจการปกครองภายในเมืองขาดความเปนเอกภาพ
และถดถอยลงอยางชัดเจนหลังการสถาปนาระบบเทศาภิบาลในป พ.ศ.2437   
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ABSTRACT 
 
 

  This thesis aims to study of the local history of Phitsanulok, especially its political 
development, how it achieved its stability and how it cultivated its relationship with Siam, nearby 
states and satellite cities by means of Traditional State Power Structure which had been 
implemented from the twelfth century to the time when the Thesaphiban system was adopted. 
  The findings indicated that the city of Phitsanulok was established in the twelfth century 
as a city, situated in the low-lying area along the Nan River. As a large city rich in natural 
resources, Phitsanulok has been a strategic center for trade and waterway communication. 
  In the early fourteenth century, Phitsanulok was annexed to Sukhothai state and in the 
late fifteenth century, it was formally a part of Ayutthaya, of which it was a major city. However, 
as a once independent and strong state, Phitsanulok quickly rose to wealth and power, enabling it 
to exercise its power over the nearby states and to defy the order of Ayutthaya when Ayutthaya 
was in political decline. It was also found that Phitsanulok maintained a power relation with the 
more powerful ruling state, willing to remain a vassal state when it was powerless, but ready to be 
politically assertive when powerful. 
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  As a major state, Phitsanulok was able to gain control over lesser satellite cities which 
were ready to fight back by forming a united front with other states. 
  When Phitsanulok was under the domination of Rattanakosin in 1782, there was a series 
of positive political, economic and social changes with Rattanakosin. As a result, Rattanakosin 
became stronger while Phitsanulok’s power and strength reduced greatly. It can be concluded that 
after the implementation of the Thesaphiban system in 1894, Phitsanulok became less unity and 
apparently fell into decline. 
 
 


