
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพิจิตร 
 

ประวติัเมืองพิจิตร 

 “พจิติร” แปลว่า “งาม” ฉะนัน้ เมือ่กล่าวถงึเมอืงพจิติร จงึหมายถงึเมอืงงาม เมอืงทีม่เีสน่ห์

ประทบัใจ นอกจากน้ียงัเป็นเมอืงที่ให้กําเนิดนักปราชญ์ราชบณัฑติ ตามประวตัศิาสตร์ได้จารกึ ไว้ว่า

พระโหราธบิด ีผูเ้ป็นบดิาของศรปีราชญ์ ยอดกวเีอกของเมอืงไทย ถอืกําเนิดเหนือแผ่นดนิเมอืงพจิติร 

แมแ้ต่ในวรรณคดไีทย ยงักล่าวว่า จมืน่ไวยวรนารถ ทายาทของขุนแผนยอดขุนพลแห่งเมอืงอโยธยา ก็

เคยมาหลงเสน่หส์าวงามเมอืงพจิติร 

 ดนิแดนอนัเป็นเขตจงัหวดัพจิติร อยู่ในทีร่าบลุ่มตอนเหนือของภาคกลาง หรอืตอนใต้ของ

ภาคเหนือในดนิแดนสุวรรณภูม ิบรเิวณน้ีเป็นบรเิวณที่ลําน้ํายมและลําน้ําน่าน อนัเป็นแควของลําน้ํา

เจา้พระยาไหลผ่าน และเมื่อประมาณหา้หกรอ้ยปีมาแลว้ ลําน้ําทัง้สองน้ีไหลมารวมกนัทีจ่งัหวดัพจิติรน้ี

เอง ลกัษณะพเิศษของดนิแดนแถบน้ีเตม็ไปดว้ยหนอง คลองบงึ และทางน้ําซึง่เปลีย่นทางเดนิอยู่เสมอ 

ถงึฤดน้ํูา ๆ จะหลากท่วมไปทัว่ สามารถใชเ้รอืสญัจรไปมาไดท้ัว่ถงึ แต่พอฤดูแลง้ น้ําในคลองบงึต่าง ๆ 

จะแห้งงวดลงไป แมแ้ต่ในลําน้ําใหญ่บางตอน เรอืก็เดนิไม่ได้ พื้นดนิบรเิวณจงัหวดัพจิติรเป็นดนิอุดม

สมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรเพราะเป็นดนิตะกอนที่เกดิจากน้ําท่วมทบัทุกปี มปีลาชุกชุม อาชพีหลกั

ของพลเมอืงคอืการกสกิรรม และการประมง เขา้ใจว่ามคีนเขา้มาตัง้ถิน่ฐานทํามาหากนิบนสองฝ ัง่ของ

ลําน้ําน่านและลําน้ํายม ในเขตจงัหวดัพจิติรไม่น้อยกว่าหน่ึงพนัปี ซึ่งในสมยัแรก ๆ คงอยู่กนัเป็นกลุ่ม

เลก็ ๆ และรือ้ยา้ยหมูบ่า้นมาบ่อย ๆ บา้นเรอืนทีป่ลกูอาศยัอยู่กเ็ป็นวสัดุราคาถูก เวลายา้ยกท็รุดโทรม

หายสาบสญูไป จงึหาหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์าํหรบันกัศกึษาในปจัจบุนัไดน้้อยมาก 

 อกีประการหน่ึง ดนิแดนแถบน้ี เป็นเสมอืนหน่ึงฉนวนระหว่างบา้นเมอืงทางเหนือกบัทาง

ใต้ของสุวรรณภูม ิเป็นทางหนีของเจา้บ้านผ่านเมอืงในสมยัก่อนจากเหนือไปใต้ หรอืจากใต้ไปเหนือ 

และทาํนองเดยีวกนักเ็ป็นทางเดนิทพัของบา้นเมอืงฝา่ยใต ้เมือ่ยกไปปราบบา้นเมอืงฝ่ายเหนือ หรอืของ

บา้นเมอืงฝา่ยเหนือ ยกมารกุรานบา้นเมอืงฝา่ยใต้ ประวตัศิาสตรข์องเมอืงพจิติรเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์

แบบน้ีตลอดมาจนถงึ พ.ศ. ๒๔๐๐ 

 ในการกล่าวถงึประวตัเิมอืงพจิติรต่อไปน้ีจะได้กล่าวตามยุคของประวตัศิาสตรไ์ทย  และ

ดนิแดนแหลมทองเป็นตอน ๆ คอืสมยัก่อนกรงุศรอียธุยา สมยักรงุศรอียธุยา สมยักรงุธนบุร ี  สมยักรงุ- 

รตันโกสนิทร ์

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 เดมิทเีมอืงพจิติร หาได้ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลดงัที่ได้ปรากฏอยู่ในปจัจุบนัน้ีไม่ ได้มกีาร

เปลีย่นแปลงโยกยา้ยทีต่ ัง้เมอืงหลายครัง้หลายครา พจิติรเป็นจงัหวดัทีม่เีรื่องราวในอดตีซึง่ยงัหาขอ้ยุติ

ไม่ได้แน่นอนนัก เชื่อกนัว่าพจิติรเคยเป็นเมอืงชยับวรมาก่อน ซึ่งเมอืงชยับวรน้ีปจัจุบนัอยู่ในท้องที่

อําเภอโพทะเล ซึง่อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมอืงปจัจบุนัประมาณ ๑๐๐ กโิลเมตรเศษ ต่อมาได้

อพยพโยกยา้ยขึน้มาตามลําน้ําน่านเก่าสู่ทางทศิเหนือ ตัง้รกรากสรา้งบ้านเมอืงขึน้เป็นปึกแผ่นที่บ้าน 



 ๒ 

“สระหลวง” อยูใ่นเขตเมอืงเก่า อําเภอเมอืงพจิติร ห่างจากตวัเมอืงปจัจุบนัไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 

๙ กโิลเมตรเศษ ต่อมาลาํน้ําน่านเก่าเปลีย่นทางเดนิ เป็นเหตุใหล้ําน้ําตื้นเขนิ จงึจาํเป็นต้องยา้ยเมอืงมา

ตัง้ใหม ่ณ ทีต่ ัง้ปจัจบุนั 

 เชื่อกนัว่าเมอืงพจิติรน้ีมชีื่อเรยีกแต่เดมิหลายชื่อ คอืชื่อเมอืงสระหลวง เมอืงโอฆบุร ีเมอืง

ชยับวร และเมอืงปากยม นอกจากนัน้ในทอ้งทีจ่งัหวดัพจิติร ยงัมเีมอืงเก่าอยู่ในทอ้งทีอ่ําเภอตะพานหนิ

อกีสองเมอืงด้วยกนั สนันิษฐานว่า ชื่อเมอืงนครพงัคา และเมอืงแสงเชรา และเชื่อกนัว่าเมอืงหน่ึงคอื

เมอืงบ่าง ซึง่อยูใ่นทอ้งทีต่ําบลทบัคลอ้ 

 สาํหรบัเรือ่งราวของเมอืงพจิติรนัน้ จะขอกล่าวถงึทีม่าจากสองแหล่งดว้ยกนั คอื 

๑. เรือ่งราวของพจิติรในพงศาวดารเหนือ 

๒. เรือ่งราวของเมอืงพจิติรทีป่รากฏในศลิาจารกึและพระราชพงศาวดาร 

เร่ืองราวของพิจิตรในพงศาวดารเหนือ 

ในพงศาวดารเหนือไดก้ล่าวถงึเมอืงพจิติรไวส้องเรือ่งดว้ยกนั คอื 

๑.เร่ืองพระยาแกรก ทีก่ล่าวถงึการสรา้งเมอืงทีบ่า้นโกณฑญัญคาม เขา้ใจว่าคอืเมอืงชยั 

บวร (อําเภอโพทะเลในปจัจบุนั) 

๒.เร่ืองสร้างเมืองพิษณุโลก กล่าวถงึการสรา้งเมอืงโอฆบุร ีเขา้ใจว่าคอืเมอืงพจิติรเก่า 

นัน่เอง 

 

เร่ืองพระยาแกรก 

 จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์พอทีจ่ะตรวจสอบไดค้วามว่า ราว พ.ศ. ๑๓๐๐ ชาวละวา้

เป็นชาตทิีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงและมอีํานาจมากทีสุ่ดในดนิแดนสุวรรณภูม ิไดแ้บ่งการปกครองออกเป็น 

๒ อาณาจกัรใหญ่ ๆ คอื อาณาจกัรทราวด ีไดแ้ก่พืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก ไปจนจดราชบุร ีทศิตะวนัออก

ไปถงึจงัหวดัปราจนีบุรอีาณาจกัรยางหรอืโยนก และอาณาจกัรโคตรบรูณ์ 

 สําหรบัอาณาจกัรทราวดมีเีมอืงสําคญั ๆ สามเมอืงดว้ยกนั คอื นครปฐม ละโวห้รอืลพบุร ี

เมอืงสยามหรอืสุโขทยั โดยมนีครปฐมเป็นราชธานี ส่วนเมอืงพจิติร ในครัง้กระนัน้อยู่ในเขตเมอืงละโว ้

จะมนีามว่าอยา่งไร ตัง้อยูท่ีไ่หนยงัไมป่รากฏชดั 

 ต่อมาราว พ.ศ. ๑๔๐๐ ขอมมอีํานาจมากพระยาแกรกไดย้กทพัเขา้ตเีมอืงละโวไ้ด ้พระยา

โคตมเทวราชซึง่เป็นเจา้เมอืงละโว ้ไดพ้าลีพ้ลอพยพขึน้มาทางเหนือ จนถงึบ้านโกณฑญัญคามและได้

สรา้งเมอืงขึน้ทีบ่า้นโกณฑญัญคามน้ี ต่อมาพระราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชไดไ้ปสรา้งเมอืงพจิติร

ขึน้อกี ดงัขอ้ความในพงศาวดารเหนือเกีย่วกบัเรือ่งน้ี มดีงัน้ี 

 “และพระยาโคตมเทวราชเสดจ็มาถงึบา้นโกณฑญัญคาม พราหมณ์ชื่อโกณฑญัญคามเป็น

ใหญ่กวา่พราหมณ์ทัง้หลายได ้๕๐๐ ครัน้ เหน็พระยาแต่ไกล โกณฑญัญพราหมณ์ทัง้หลายกไ็ปต้อนรบั

พระมหากษตัรยิ ์พระมหากษตัรยิจ์งึมพีระบรมราชโองการตรสัถามว่า ดูราชพี่อพราหมณ์ทัง้หลาย บา้น

ท่านน้ีชื่อใด ชพี่อพราหมณ์ทลูว่า บา้นน้ีชื่อโกณฑญัญคาม แต่ตูขา้เป็นชพี่อพราหมณ์ได ้๕๐๐ คน จงึมี

พระราชโองการว่า เราจะสรา้งเมอืงในสถานที่น้ี ท่านทัง้หลายจะยนิดหีรอืไม่ พราหมณ์ทัง้หลายกย็นิดี



 ๓ 

ดว้ยกนัทัง้สิน้… พระยาไดฟ้งัดงันัน้ยนิดใีหเ้สนาอํามาตยต์ัง้พลบัพลาทอง แลว้ใหช้พี่อพราหมณ์ ผูเ้ฒ่า

ผูแ้ก่กบัเศรษฐปีระชุมพรอ้มกนัจงึให้ชพี่อพราหมณ์ตัง้พธิกีนิบวชสิ้น และราํแขนงเจด็วนัแลว้สระเกล้า

ขึน้โลอ้มัพวาย ถวายแก่พระอศิวร พระนารายณ์ แลว้เลยีบไปทีจ่ะตัง้พระราชวงั…” 

 จากขอ้ความในพงศาวดารเหนือตอนน้ีกจ็ะพบว่าพระยาโคตมเทวราชไดส้รา้งเมอืงทีบ่า้น

โกณฑญัญคาม ซึง่อ้างจากหนังสอืพจิติรของเราว่า ในหนังสอืทะเบยีนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณา-

จกัรของกรมศลิปากรไดก้ล่าวว่าบา้นโกณฑญัญคาม กค็อืเมอืงทีเ่รยีกกนัว่า “นครชยับวร” และคุณพระ-

วฒัโนไดเ้ขยีนไวใ้นหนังสอืเมอืงพจิติรว่า คอื เมอืงชยับวรปจัจุบนัอยูใ่นทอ้งทีต่ําบลบา้นน้อย กบัตําบล

บางคลาน อําเภอโพทะเล ยงัสงัเกตคูเมอืงและกําแพงเมอืงด้วย สําหรบัคูเมอืงซึ่งมขีนาดใหญ่และลกึ

ดว้ยนัน้มกัจะเรยีกกนัว่า บงึชยับวร และยงัเรยีกในชื่ออื่นว่า บงึไชยบวรก็ม ีส่วนนครชยับวรหรอืเมอืง

ชยับวรนัน้ยงัเรยีกกนัว่า เมอืงชบีวรอีกด้วย  ชาวบ้านแถบนัน้ก็ยงัเชื่อกนัว่าชื่อเดมิของเมอืงชยับวร

เรยีกกนัว่า บา้นโกณฑญัญคามมาก่อน จงึเป็นเรื่องทีน่่าเชื่อไดพ้อสมควรว่า เมอืงชยับวรคอืเมอืงทีพ่ระ

ยาโคตมเทวราชสรา้งขึน้ทีบ่า้นโกณฑญัญคาม ตามพงศาวดารเหนือ 

 ส่วนการสร้างเมอืงพิจติร ที่เมอืงพิจติรเก่า ตําบลเมอืงเก่า  อําเภอเมอืงพจิติรนัน้ ใน

พงศาวดารเหนือ ไดก้ลา่วไวใ้นเรือ่งพระยาแกรกตอนต่อไปว่า 

 “ … และพระยาโคตมเทวราช ทีพ่ระราชบุตรองคห์น่ึง ชื่อเจา้กาญจนกุมาร เป็นพระยา

แทนพระบดิา นานมาจงึชื่อเจ้าไวยยกัษา ครัน้ใหญ่มาชื่อเจ้าโคตรตะบอง ไปสรา้งเมอืงพจิติรจงึมชีื่อ

พระยาโคตรตะบอง เจา้ไวยยกัษาไปสรา้งเมอืงพชิยั จงึไดช้ื่อพระยามอืเหลก็…” 

 พระยาโคตรตะบองไดย้า้ยเมอืงจากนครไชยบวร ไปตัง้ที่หมู่บ้านสระหลวงและได้เริม่ฝงั

หลกัเมอืง เมือ่วนัพุธขึน้ ๑๓ คํ่า เดอืน ๑๒ ปีขาล พ.ศ. ๑๖๐๑ ทรงสัง่ก่อสรา้งกําแพงขึน้ดา้นเหนือยาว 

๑๐ เสน้ ดา้นใตย้าว ๑๐ เสน้ ดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตกยาวดา้นละ ๓๕ เสน้ นอกกําแพงโปรดให้

ขุดคูลกึ ๖ ศอก เพื่อป้องกนันครด้านตะวนัตกหน้าเมอืงห่างจากลําน้ําน่านเก่าประมาณ ๑๕ วา ตาม

กําแพงไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงใหม่ว่าเมอืง “สระหลวง” และไดม้กีษตัรยิป์กครองสบืราชสนัตวิงศ์ต่อมาดว้ย

ความเกษมสาํราญอกีประมาณ ๒๐๐ ปี 

 

เร่ืองสร้างเมืองพิษณุโลก 

 ไดก้ล่าวถงึการสรา้งเมอืงโอฆบุร ีซึง่เชื่อกนัว่าคอื เมอืงพจิติรเก่า อนัเป็นเมอืงทีพ่ระเจา้ 

ศรธีรรมไตรปิฎกสรา้งขึน้พรอ้มกบัเมอืงพษิณุโลก ดงัขอ้ความในพงศาวดารเหนือ ดงัน้ี 

 " พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎกยนิดนีักหนาจงึมพีระราชโองการตรสัสัง่แก่เสนาอํามาตยใ์ห้

ชุมนุมทา้วพระยาทัง้หลาย พระองคจ์งึใหจ้า่ทัง้สองไปก่อนเป็นทพัหน้า ทา้วพระยาทัง้หลายเป็นปีกซา้ย

ขวา เจา้ไกรสรราช เจา้ชาตสิาคร พระราชโอรสทัง้สอง เป็นกองรัง้หลงัตามเสดจ็พระราชบดิา พระราช

มารดาออกจากพระนคร  ณ วนัอาทติย ์เดอืนอ้าย แรมหกคํ่า เพลาเช้า ไปไดส้องเดอืนจงึถงึ พระองค์

ไดต้ัง้พลบัเพลาทองรมิน้ํา ไกลเมอืงประมาณ ๑๐๐ เสน้ 

 สมเดจ็พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎก จงึใหท้า้วพระยาทัง้หลายและเจา้ไกรสรราช เจา้ชาตสิาคร 

ตามเสดจ็เขา้ไปในเมอืง แลว้จงึให้ชื่อเมอืง จงึมพีระราชโองการตรสัถามชพี่อพราหมณ์ว่า เราจะใหช้ื่อ



 ๔ 

เมอืงอนัใดด ีพราหมณาจารยจ์งึกราบทลูตอบพระราชโองการว่า เจา้มาถงึวนัน้ียามพศินุ พระองคไ์ดช้ื่อ

ตามคําพราหมณ์ว่า เมอืงพษิณุโลก ถ้าจะว่าตามพระพุทธเจา้มาบณิฑบาตก็ชื่อว่า โอฆบุรตีะวนัออก 

ตะวนัตกชื่อจนัทบรู พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎกจงึมพีระราชโองการตรสัสัง่ทา้วพระยาทัง้หลายว่าเราชวน

กนัสร้างพระธาตุ และวหิารใหญ่ ตัง้วหิารทัง้สี่ทศิ ครัน้สรา้งของพระยาแล้ว ต่างคนต่างก็สร้างคนละ

องค"์ 

 เรื่องราวของเมอืงโอฆบุรเีป็นเมอืงพิจติรเก่าใช่หรอืไม่นัน้ จะขอคดัลอกข้อความจาก

หนังสอืสาส์นสมเด็จ ตอนที่สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ได้กราบทูลถามสมเด็จกรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 "…โอฆบุรคีอืเมอืงพจิติรหรอืไม่ใช่ คําว่า "โอฆ" เขา้ใจว่าหมายเอาบงึสไีฟ "เมอืงพจิติร" 

เขา้ใจว่าเป็นชื่อเมอืงใหม ่ซึง่ยา้ยมาตัง้อยูท่ีค่ลองเรยีงถูกหรอืไม่ ถ้าถูกอย่างนัน้เมอืงพจิติรเก่ากค็วรยนื

เรยีกอยูว่่า "โอฆบุร"ี ไมค่วรเรยีกว่า เมอืงพจิติรเก่า" 

 เมือ่สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศท์ลูถามเช่นนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชา- 

นุภาพไดท้ลูตอบ ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 "…เมอืงโอฆบุรคีอืเมอืงพจิติร เป็นเมอืงโบราณมป้ีอมปราการอยู่รมิแม่น้ําน่านเก่า ซึ่งตื้น

เขนิเสยีแล้ว ชื่อเดมิเรยีกว่า "เมอืงสระหลวง" คงเป็นเพราะเป็นเมอืงมบีงึบางมาก ทัง้ในศลิาจารกึ

สุโขทยัและกฎหมายชัน้เก่าของกรุงศรอียุธยากเ็รยีกว่า "เมอืงสระหลวง" ปรบัเป็นคู่กบั "เมอืงสองแคว" 

คอืเมอืงพษิณุโลก ซึง่เดมิมแีมน้ํ่าน้อยอยู่ทางตะวนัออก และมแีม่น้ําน่านอยู่ทางตะวนัตก แต่แม่น้ําน้อย

ตืน้เขนิเสยีนานแลว้ 

 ชื่อที่เรยีกว่า "โอฆบุร"ี ความตรงกบัชื่อเมอืงสระหลวง เป็นแต่เปลี่ยนเป็นภาษามคธ

เหมอืนกบั "ทวสิาขะนคร" ตรงกบัเมอืงสองแคว หม่อมฉันสงสยัว่า จะเกดิแต่พระแต่งเรื่องพงศาวดาร

ไทยเป็นภาษามคธ ตามอย่างหนังสอืมหาวงศ์ พงศาวดารลงักา เช่น เรื่องชนิกาลมาลนีิ เป็นต้น แปลง

ชื่อเมอืงสระหลวงเป็น โอฆบุร ีในภาษามคธ และแปลงเมอืงสองแควไวอ้ีกว่า เมอืงทวสิาขะนคร ใน

หนงัสอืแต่ง 

 "การทีเ่ปลีย่นเมอืงสองแคว เป็นเมอืงพษิณุโลก เปลีย่นชื่อเมอืงสระหลวง เป็นเมอืงพจิติร 

เมื่อสมยักรุงศรอียุธยาเป็นอกีเรื่องหน่ึงต่างหาก แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้ว ชื่อเมอืงสองแควกบัสระหลวงก็

เลยสูญ ผูรู้ช้ ัน้หลงัจงึเอาชื่อเมอืงโอฆบุรกีบัเมอืงทวสิาขะนคร ซึ่งยงัมอียู่ในหนังสอืทีพ่ระแต่งไปชีเ้ป็น

เมอืงอื่น ดูเหมอืนจะเอาเมอืงแพรก (คอืเมอืงสรรค์) เป็นทวสิาขะนคร ส่วนเมอืงโอฆบุรนีัน้ คอืเหตุที่

เมอืงพษิณุโลกสรา้งปราการ ๒ ฟาก เอาแม่น้ําไวก้ลางเมอืงผดิกบัเมอืงอื่น อ้างว่าเมอืงทางฟากตะวนั-

ออกชื่อเมอืงพิษณุโลก เมอืงฟากตะวนัตกชื่อเมอืงโอฆบุร ีอ้างกันมาอย่างนัน้ จนถึงสมยัมสีโมสร

โบราณคด ีคน้พบชื่อเมอืงสระหลวงสองแควในศลิาจารกึและกฎหมายเก่า จงึรูค้วามจรงิว่าเป็นอยา่งไร" 

 ขอ้ความทัง้หมดน้ี คงเป็นเครื่องยนืยนัไดพ้อสมควรว่า เมอืงโอฆบุรนีัน้ คอืเมอืงพจิติรเก่า 

นอกจากน้ี สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพยงัได้นิพนธ์เกี่ยวกบัเมอืงพจิติรไว้ในหนังสอื "เที่ยว

ตามทางรถไฟ" มขีอ้ความทีเ่กี่ยวกบัเมอืงโอฆบุร ีและเมอืงสระหลวงอยู่ดว้ย ซึง่ปรากฏขอ้ความเป็น

บางตอน ดงัน้ี 



 ๕ 

 "ในหนังสอืพงศาวดารเหนือว่า พระยาโคตรตะบองราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชเป็น

ผู้สรา้งเมอืงพจิติร แต่หาปรากฏสมยัและเรื่องราวของการสร้างไม่ คงเป็นเค้าแต่ว่าพวกขอมชัน้หลงั

สร้างเมอืงพจิติร มาถึงสมยัเมื่อไทยตัง้ราชธานีอยู่ ณ เมอืงสุโขทยั เรยีกนามเมอืงน้ีในภาษาไทยว่า 

"เมอืงสระหลวง" ปรากฏอยู่ในศิลาจารกึของพระเจ้ารามคําแหงคงเป็นเพราะตัง้อยู่ชายทะเลสาบ 

หนังสอืเก่าบางเรื่องเรยีกนามในภาษาบาลวี่า "โอฆบุร"ี ความกต็รงกนั ทีอ่ธบิายกนัว่าเมอืงโอฆบุรอียู ่

๒ ฟากฝ ัง่แมน้ํ่าตรงกนันัน้ไมม่หีลกัฐาน…" 

 

เร่ืองราวของเมืองพิจิตรท่ีปรากฏในศิลาจารึกและพระราชพงศาวดาร 

 ในศิลาจารกึพ่อขุนรามคําแหง หลกัที่ ๑ ได้กล่าวถึงเมอืงสระหลวง โดยกล่าวไว้ในเรื่อง

อาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยั สมยัพ่อขุนรามคําแหง ซึ่งขอ้ความในศิลาจารกึได้กล่าวถงึเมอืงสระ

หลวง ดงัน้ี 

 "…อาจปราบฝงูข้าศกึ มเีหมอืงกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวนัออก รอดสระหลวงสอง

แคว ลุมบา จายสคาเทา้ ฝ ัง่ของถงึเวยีงจนัทรเ์วยีงคําเป็นที่แลว้ เบือ้งหวันอนรอดคนท ีพระบางแพรก 

สุพรรณภูม ิราชบุร ีเพชรบุร ีศรธีรรมราช ฝ ัง่ทะเลสมุทร เป็นที่แล้ว เบื้องตะวนัตก รอดเมอืงฉอด 

เมอืง… หงสาวด ีสมุทรหา้เป็นแดนเบือ้งตนีนอน รอดเมอืงแพร่เมอืงน่าน เมอืง… เมอืงพลัว่พน้ฝ ัง่ของ

เมอืงชวาเป็นทีแ่ลว้ ปลกูเลีย้งฝกูลกูบา้นลกูเมอืงนัน้ชอบดว้ยธรรมทุกคน" 

 จากขอ้ความในศลิาจารกึน้ีแสดงว่าอาณาจกัรสุโขทยัสมยัพ่อขุนรามคําแหงนัน้กว้างขวาง

มาก ทศิตะวนัออก ตลอดเมอืงสระหลวง (รอดเมอืงสระหลวงหมายถงึตลอดเมอืงสระหลวง) เมอืงสอง

แคว    และเมอืงอื่นอกีหลายเมอืงดว้ยกนั     สาํหรบัเมอืงสระหลวงน้ีเชื่อกนัว่าคอืเมอืงพจิติรเก่านัน่เอง  

ดงับทนิพนธข์องสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพขา้งตน้ นอกจากนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรา-

นุวตัติวงศ์ ได้นิพนธ์เกี่ยวกับเมอืงสระหลวงไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จอีกด้วย ซึ่งปรากฏข้อความ

ดงัต่อไปน้ี 

 "…ที่จรงิแม่น้ําและเมอืงพจิติรเก่า กย็งัมแีต่นับวนัจะสูญหายไป เมอืงพจิติรเดีย๋วน้ีเป็น

เมอืงตัง้ใหม ่ยงัจาํไดท้ีต่รสัอาจเลกิไดใ้นชัว่โมงเดยีว คําว่า สระหลวง เขา้ใจว่าทีเ่รยีกกนัว่า บงึสไีฟ อยู่

ในทุกวนัน้ี…." 

 ชือ่เมอืงสระหลวงทีน่่าเชื่อว่า เป็นเมอืงพจิติรเก่า หรอือาณาเขตของเมอืงพจิติรเก่า มสีระ

หรือบึงอยู่มาก ถ้าดูตามพจนานุกรมฉบับทันสมยั ของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร ก็จะพบว่า "สระ" 

หมายถงึอ่างน้ําที่อยู่ตามระหว่างผา ซึ่งก็คงเป็นบงึนัน่เอง สําหรบับงึที่อยู่ใกล้เมอืงพจิติรเก่า หรอืใน

ทอ้งที่จงัหวดัพจิติรปจัจุบนั บงึสไีฟ บงึตะโกน บงึฆะฆงั ทีไ่กลออกไปกม็บีงึชยับวร บงึสพังายและบงึ

บวัเป็นต้น ยิง่ไปกว่านัน้ ชื่อเมอืงโอฆบุร ีก็เกี่ยวกบับงึอีก เพราะคําว่า "โอฆ" ในพจนานุกรมฉบบั

ทนัสมยัของอาจารยเ์ปลือ้ง ณ นคร กห็มายถงึ หว้งน้ําซึง่กค็งเป็นบงึนัน่เอง 

 ขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัเมอืงสระหลวงเป็นเมอืงพจิติรเก่ายงัมอีกี เช่น หม่อมเจา้จนัทรจริายุ

รชันี ทรงกล่าวว่า เมอืงสระหลวงเป็นเมอืงพจิติรเก่าบนฝ ัง่แมน้ํ่าน่าน เรยีกคู่กบัเมอืงพษิณุโลกเก่า เมอืง

สระหลวงสองแคว ทํานองเดยีวกบัเรยีกเมอืงศรสีชัชนาลยัสุโขทยัซึ่งเป็นเมอืงอยู่บนฝ ัง่แม่น้ํายมทัง้คู่ 



 ๖ 

นอกจากน้ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงกล่าวถึงเมืองสระหลวงในหนังสือนิทาน

โบราณคดเีรือ่งคน้เมอืงโบราณอกีว่า เมอืงสระหลวงเปลีย่นชื่อเป็นเมอืงพจิติร ในสมยักรุงศรอียุธยาและ

พระองคย์งักล่าวถงึเมอืงสระหลวงคอืเมอืงพจิติรไวใ้นบทนิพนธเ์รือ่งพระรว่งอกีดว้ย 

 สําหรับความเชื่อที่ว่า เมืองสระหลวงไม่ใช่เมืองพิจิตร แต่เป็นเมืองพิษณุโลก ก็มี

เหมอืนกัน เช่น ในราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัยสมยัพ่อขุน

รามคาํแหงว่า เมอืงสระหลวง คอื เมอืงพษิณุโลกฝ ัง่ตะวนัตก และเมอืงคณฑคีอื เมอืงพจิติร ดงัขอ้ความ

ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๑ กล่าวถงึเมอืงสระหลวงและเมอืงคณฑ ีดงัต่อไปน้ี 

 "พระเจา้ขุนรามคําแหง เป็นพระเจา้แผ่นดนิไทยที่มอีานุภาพมาก ควรนับว่าเป็นมหาราช

เจ้าพระองค์หน่ึง ได้รบพุ่งปราบปรามเมอืงที่ใกล้เคียงเอาไว้ในอํานาจ ขยายราชอาณาจกัรสุโขทยั

กวา้งขวางออกไปถงึทีสุ่ดในครัง้นัน้ บอกอาณาเขตไวใ้นศลิาจารกึชดัเจนว่า ทศิเหนือไดเ้มอืงแพร่เมอืง

น่าน ตลอดจนเมอืงชวา (คอืเมอืงหลวงพระบางทุกวนัน้ี) ไวใ้นพระราชอาณาจกัร ทศิตะวนัออกไดเ้มอืง

สระหลวง (คอืเมอืงพษิณุโลกฝ ัง่ตะวนัตก ทีห่นงัสอืแต่งในภาษามคธว่าโอฆบุร)ี เมอืงสองแคว (คอืเมอืง

พษิณุโลกฝ ัง่ตะวนัออก)…" และอกีตอนหน่ึงว่า "ทศิใตไ้ดเ้มอืงคณฑ ี(เขา้ใจว่า เมอืงพจิติรทุกวนัน้ี)…" 

 ขอ้ความจากพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาจะเหน็ว่า เมอืงสระหลวงคอืเมอืง

พษิณุโลกฝ ัง่ตะวนัตก และเมอืงสองแควคอืเมอืงพษิณุโลกฝ ัง่ตะวนัออก ส่วนเมอืงคณฑต่ีางหากทีเ่ป็น

เมอืงพจิติร ซึง่เป็นหลกัฐานอกีแนวหน่ึงทีแ่ตกต่างออกไป     ยิง่ไปกว่านัน้ศาสตราจารย ์ ดร.ประเสรฐิ  

ณ นคร ยงัไดเ้ขยีนบทความเรือ่ง "หลกัการคน้เมอืงสมยัสุโขทยั" ลงในแถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร

โบราณคดปีีที ่๑ เล่ม ๑ กล่าวถงึเมอืงสระหลวงว่าเป็นเมอืงพษิณุโลก ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องทีย่งัหาขอ้ยุติ

ไมไ่ดแ้น่นอน คงตอ้งศกึษาคน้ควา้หาหลกัฐานกนัต่อไปอกี 

 ความจรงิชื่อเมอืงสระหลวง ยงัปรากฏในศลิาจารกึกรุงสุโขทยัอกีหลกัหน่ึง คอืหลกัที่ ๘ 

(จารกึเขาสุมนกูฏ) ซึง่กล่าวถงึเรื่องราวในสมยัสุโขทยั รชักาลพระยาลไิท ซึง่เป็นตอนทีก่ล่าวถงึอาณา-

เขตของอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏขอ้ความดงัต่อไปน้ี.- "…อยู่ในสองแควไดเ้จด็ขา้ว จงึนําพลมา มทีัง้

ชาวสระหลวง สองแควปากยม พระบาง ชากงัราวสุพรรณภาว นครพระชุม เบือ้ง…เมอืงพาน เมอืง…

เมอืงราด เมอืงสะคา้ เมอืงลุมบาจาย เป็นบรพิาร…" 

 จะเหน็ไดว้่าขอ้ความในศลิาจารกึตอนน้ีนอกจากจะกล่าวถงึเมอืงสระหลวง เมอืงสองแคว

และเมอืงอื่น ๆ อกีหลายเมอืงแล้ว ยงัมเีมอืงหน่ึงที่น่าสนใจคอื เมอืงปากยม ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นเมอืงที่

ตัง้อยูป่ากน้ํายม หรอืเมอืงทีอ่ยูใ่กลก้บัแม่น้ํายมกบัแม่น้ําน่านไหลมาบรรจบกนั ซึง่อาจจะเป็น เมอืงชยั-

บวรกไ็ด ้เพราะเมอืงชยับวรตัง้อยู่ใกลก้บัแม่น้ํายมกบัแม่น้ําน่านเก่าไหลมาบรรจบกนั สําหรบัเมอืงน้ีขอ

คดัลอกบนัทกึของ นายตร ีอมาตยกุล ซึง่เคยเดนิทางไปสํารวจเมอืงโบราณในจงัหวดัพจิติร เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๐๘ พรอ้มดว้ย ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร และอาจารย ์ขจร สุขพานิช ซึง่ไดบ้นัทกึเกี่ยวกบั

เมอืงชยับวรไวต้อนหน่ึง ดงัน้ี.- 

 "ชัน้แรกไดเ้ดนิทางไปที่อําเภอบางมูลนากเพื่อไปตรวจเยีย่มเมอืงโบราณ ซึง่ในจารกึกรุง

สุโขทยัเรยีกว่าเมอืงปากยมก่อนเพราะเมอืงน้ีสงสยัว่าจะอยู่ตรงแม่น้ําน่านมาสมกนั คอืที่ตําบลบาง-

คลาน อําเภอโพทะเล" 



 ๗ 

 "…ผู้นําทางได้พาไปดูเมอืงโบราณเมอืงหน่ึงเรยีกว่า เมอืงชยับวรหรอืชบีวร เมอืงน้ีมคีู

กวา้งมาก คอืกวา้งประมาณ ๑๐๐ เมตร มน้ํีาขงัอยู่เตม็ ในฤดูแลง้กไ็ม่แหง้… ไดส้อบถามชาวบา้นและ

ผูนํ้าทางแล้ว ไม่ปรากฏว่าเคยได้พบเมอืงโบราณนอกเมอืงชยับวรหรอืชบีวรดงัได้เรยีนมาแต่ตอนต้น 

จงึยงัไมท่ราบแน่ว่าเมอืงปากยมทีป่รากฏชื่อในศลิาจารกึกรงุสุโขทยันัน้ ในปจัจุบนัจะตัง้อยู่ ณ ทีใ่ด บาง

ทอีาจจะเป็นเมอืงที่เรยีกกนัในปจัจุบนัว่า เมอืงชยับวรก็ได้ แต่ยงัไม่มหีลกัฐานแน่นอนและยงัไม่ได้

สาํรวจตรวจคน้โดยละเอยีด จงึไมส่ามารถจะยนืยนัได"้ 

 ความจรงิเมอืงปากยมตามศลิาจารกึ กน่็าจะเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ปากแม่น้ํายม หรอืใกลแ้ม่น้ํา

ยม จงึเป็นเรื่องที่น่าเชื่อได้พอสมควรว่าคงจะเป็นเมอืงชยับวร เพราะเมอืงโบราณที่สํารวจพบแล้วใน

ปจัจุบนัทีต่ ัง้อยู่ใกล้แม่น้ํายม และปากแม่น้ํายมที่มาบรรจบกบัแม่น้ําน่านเก่า ก็มอียู่เมอืงชยับวรน้ีเมอืง

เดยีวเท่านัน้ และถา้หากเป็นจรงิตามความเชื่อน้ีกแ็สดงว่าในสมยักรุงสุโขทยั รชักาลพระยาลไิท มเีมอืง

สระหลวงและเมอืงปากยม ทัง้สองเมอืงเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรสุโขทยั 

 จาก พ.ศ. ๑๖๐๑ ซึ่งเป็นปีที่พระยาโคตรตะบอง สรา้งเมอืงสระหลวง (จากพงศาวดาร

เหนือ เรือ่งพระยาแกรก) เป็นตน้มา จนถงึ พ.ศ. ๒๘๐๐ ขอมเริม่เสื่อมอํานาจลง ไทยเราไดเ้ริม่ทยอยลง

มาในดนิแดนสุวรรณภมู ิและไดเ้ริม่มบีทบาทขึน้ในดนิแดนส่วนน้ี โดยพ่อขุนบางกลางท่าว กบัพ่อขุนผา

เมอืง ไดย้กกองทพัเขา้ตเีมอืงสยาม เมอืงหน้าด่านของขอมไดพ้จิติรจงึตกเป็นของไทยตัง้แต่นัน้มา 

 ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ กรุงสุโขทยัไม่มอีาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาล และมเีมอืงสําคญั ๆ ไม่กี่

เมอืง ซึง่ในบรรดาเมอืงเหล่านัน้มพีจิติรรวมอยู่ดว้ย เวลานัน้สุโขทยัมศีตัรมูาก เช่น ขอม พวกไทยตอน

ใตแ้ละภาระในการทีจ่ะขยายอาณาเขต พจิติรจงึกลายเป็นเมอืงสําคญัทางยุทธศาสตร ์จงึไดย้กฐานะขึน้

เป็นเมอืงหน้าด่านเพื่อป้องกนัขา้ศึกที่จะยกไปตีเมอืงหลวง พจิติรจงึอุปมาเสมอืนทหารเอกของกรุง

สุโขทยั พ.ศ. ๑๙๔๙ การศกึษาวทิยาการ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาในเมอืงพจิติรเจรญิมาก ตาม

สุพรรณบฏัที่ขุดได้จากองค์พระปรางค์วดัมหาธาตุในบรเิวณเมอืงพจิติรเก่าได้มกีารตัง้พระเถรพุทธ

สาคร    เป็นพระครธูรรมโมสศีรีาชบุตร โดยทีเ่มอืงพจิติรเป็นเมอืงรายรอบปรมิณฑล   กรงุสุโขทยัเป็น 

หวัเมอืงชัน้ใน พระเจา้แผ่นดนิกรงุสุโขทยัจงึปกครองเมอืงน้ีโดยตรงตลอดสมยัทีก่รงุสุโขทยัรุง่เรอืงอยู ่

 

สมยักรงุศรีอยธุยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 

 เมื่อสุโขทยัเสื่อมอํานาจลง และไดต้กเป็นเมอืงขึน้ของกรุงศรอียุธยา พจิติรกต็กไปอยู่กบั

กรงุศรอียธุยา    แต่ความสาํคญัของเมอืงพจิติรมไิดล้ดน้อยลง   เมือ่ประมาณ   พ.ศ. ๒๐๐๖   รชัสมยั 

พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงยกเลกิการปกครองแบบเก่า เปลี่ยนมาเป็นแบบจตุสดมภ ์

เพื่อสรา้งความสามคัคกีลมเกลยีวในชาต ิ เป็นการรวมอํานาจไวท้ีส่่วนกลาง ส่วนภมูภิาคมขีนุนางเป็นผู ้

ปกครอง และแบ่งหวัเมอืงออกเป็นหวัเมอืง เอก โท ตร ีและจตัวา เมอืงพจิติรมฐีานะเป็นเมอืงตร ี นับว่า

พจิติรเป็นเมอืงใหญ่และมคีวามสาํคญัทางทหารและการปกครองไม่น้อย 

 เมื่อสมเดจ็พระบรมไตรโลกนารถ ได้เสดจ็ครองราชยท์ี่เมอืงพษิณุโลก ทรงเหน็ว่าพจิติร

เป็นเมืองลุ่มเต็มไปด้วยบึง คลอง ลําห้วย โดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ําขงัตลอดปีไม่เคยแห้งมีเน้ือที่

ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร ่จงึขนานนามเมอืงพจิติรอกีนามหน่ึงว่า “โอฆบุร”ี ซึง่แปลว่า “หว้งน้ํา” 



 ๘ 

 รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มเีหตุการณ์ประวตัเิกี่ยวขอ้งกบัเมอืงพจิติร คอื เมอืง

พิจิตรเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ และเป็นถิ่นกําเนิดของพระโหราธิบดี กวีเอกของไทยดังที่

ประวตัศิาสตรจ์ารกึไวว้่า เมื่อสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เสดจ็ไปเมอืงพษิณุโลกพระเพทราชาไดพ้า

นางสนมทีไ่ด้รบัพระราชทานซึ่งขณะนัน้ตัง้ภรรภ์แก่จวนคลอดตดิตามไปดว้ย เมื่อถงึบ้านโพธิป์ระทบั

ชา้ง แขวงเมอืงพจิติร นางไดค้ลอดบุตร ในเดอืนอ้าย อฐัศกและฝงัรกไวท้ีต่้นมะเดื่อ บุตรนัน้จงึไดช้ื่อว่า 

“นายเดื่อ” หรอื “ดอกเดื่อ” ต่อมาได้เป็นพระเจา้แผ่นดนิกรุงศรอียุธยา ทรงพระนามว่า “พระศรสีรร

เพชญ์ที่ ๘” หรอืพระพุทธเจา้เสอืหรอืขุนหลวงสรศกัดิ ์เมื่อครองราชยแ์ล้วได้เสดจ็ไปคล้องชา้งเมอืง

พจิติร เลยไปเยีย่มมาตุภูมเิดมิที่หมู่บา้นโพธิป์ระทบัชา้ง โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระอารามประกอบดว้ย

พระอุโบสถวหิาร เจดยี ์ศาลาการเปรยีญ และกุฏสิงฆ ์แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๒๔๔ พระองคเ์สดจ็ทาง

ชลมารค ไปฉลองพระอาราม ตัง้พระครธูรรมรจูรีาชมุนีเป็นเจา้อาวาส และพระราชทานนามว่า วดัโพธิ ์

ประทบัช้าง ปจัจุบนัวดัโพธิป์ระทบัชา้งยงัมพีระอุโบสถที่ชํารุดหกัพงั พระเจดยีเ์ก่าครํ่าคร่า ซึ่งราษฎร

มกันิยมไปเคารพสกัการะอยูเ่สมอ 

 ส่วนจอมปราชญ์ในเชงิกวใีนรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชนัน้ พระมหาราชครู

นบัว่าเป็นเอก ท่านถอืกําเนิดทีเ่มอืงพจิติร พระมหาราชครมูคีวามสามารถในการแต่ง โคลงฉนัท ์กาพย ์

กลอน จนเป็นที่โปรดปรานของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และทรงยกย่องเป็นพระอาจารย ์นับเป็น

ลูกพจิติรคนหน่ึงที่ได้สร้างผลงานทางด้านวรรณกรรมไว้เป็นมรดกของชาต ิอนัมคีุณค่าที่หาที่เปรยีบ

มไิด ้

 ศรปีราชญ์รตันกวขีองชาวไทยที่หายใจเป็นกาพย์ กลอน มคีวามสามารถเปรื่องปราด

ในทางอกัษรศาสตร ์และวรรณคดเีป็นทีห่น่ึงจนกติตศิพัทเ์ป็นทีก่ล่าวขานกนัทุกมุมเมอืงกเ็ป็นบุตรท่าน

ราชคร ูจงึนบัไดว้่าเป็นเลอืดเน้ือเชือ้สานของชาวพจิติรโดยสมบูรณ์ 

 

สมยักรงุธนบรีุ (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) 

 รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชสภาพบา้นเมอืงยงัไม่สงบราบคาบ มเีจา้เมอืงต่าง ๆ 

ตัง้ตวัเป็นก๊กเป็นเหล่าถงึ ๕ ก๊ก เมื่อสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชยกทพัไปปราบก๊กพระยาพษิณุโลก

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ นัน้ ถงึตําบลเกยชยัทรงถูกปืนทีพ่ระชงฆซ์า้ย จงึตอ้งยกทพักลบัพระนคร จากนัน้เจา้

พระฝางตไีดเ้มอืงพษิณุโลก ชาวเมอืงพษิณุโลกและเมอืงพจิติรต่างแตกหนีไปพึง่พระบรมโพธสิมภาร ณ 

กรุงธนบุร ีจนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ทรงยกทพัไปปราบเจา้พระฝาง ตี

ไดเ้มอืงพษิณุโลกและเมอืงสวางคบุรใีนการน้ีเมอืงพจิติรเป็นทางผ่านของกองทพัและชาวพจิติรคงจะถูก

เกณฑ์ไปในการรบด้วยและต่อมาทุกครัง้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชโปรดให้ยกทพัไปตีเมอืง

เชยีงใหม ่มกัจะโปรดใหเ้กณฑก์ําลงัหวัเมอืงเพื่อทาํศกึสงครามดว้ยทุกครัง้ไป 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์(พ.ศ. ๒๓๒๕-         ) 

 สมยัรชักาลที ่๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช    เมือ่ครัง้ศกึ  ๙ ทพั 



 ๙ 

ปี พ.ศ. ๒๓๒๘  พม่ายกกองทพัเขา้ตเีมอืงไทยถงึ ๙ ทพั ทัง้ภาคเหนือ ภาคใต้และทางภาคตะวนัตก 

ทพัเหนือพมา่ยกมาทางเมอืงเชยีงแสนตไีดเ้มอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั และเมอืงพษิณุโลก 

นอกจากเมอืงพจิติร เพราะว่า พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้จดักองทพั

สําหรบัที่จะต่อสู้ถงึ ๙ ทพั ทางเหนือให้กรมพระราชวงับวรสถานพมิุขเป็นแม่ทพัไปตัง้ขดัตาทพัอยู่ที่

เมอืงนครสวรรค ์กรมพระราชวงับวรสถานพมิุขได้ใหเ้จา้พระยามหาเสนายกขึน้ไปตัง้รกัษาเมอืงพจิติร

ไว ้เมือ่เป็นเช่นน้ีพมา่จงึตัง้ค่ายอยูท่ีป่ากพงิใตเ้มอืงพษิณุโลก เพื่อคอยกองทพัหนุนจงึจะยกมาตกีองทพั

ไทยทีเ่มอืงพจิติรและเมอืงนครสวรรค ์ดงันัน้ กองทพัหลวงของไทยจากกรุงเทพฯ จงึยกทพัตามขึน้ไป

ตัง้ทีเ่มอืงนครสวรรคก่์อน แล้วยกหนุนกรมพระราชวงับวรสถานพมิุขขึน้ไปที่บางขา้วตอก แขวงเมอืง

พจิติร และยกเขา้ตคี่ายพม่าทีป่ากพงิ จนกองทพัพม่าแตกพ่ายไป พม่าจงึไม่มโีอกาสตเีมอืงพจิติร (ใน

การสงครามครัง้น้ี เป็นสงครามครัง้ที ่๑ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) 

 สมยัรชักาลที ่๒ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ไดท้รงพระราชนิพนธค์ํากลอน

เรื่อง "ไกรทอง" เน่ืองจากเมอืงพจิติรเป็นเมอืงที่มแีหล่งน้ํามากมายและมจีระเขชุ้กชุมพระบาทสมเดจ็

พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงอาศยัเคา้โครงเรื่องจากเรื่องราวชาวพจิติรที่ได้เล่าสบืต่อกนัมา พระราช

นิพนธ์วรรณคดเีรื่องไกรทอง ความว่า มจีระเขใ้หญ่ตวัหน่ึงมนีามว่า "ชาละวนั" เมื่อเขา้ไปอยู่ในถํ้าจะ

กลบักลายร่างเป็นมนุษยแ์ต่พอออกมาจากถํ้าจะกลายร่างเป็นจระเขด้งัเดมิ วนัหน่ึงชาละวนัไดค้าบเอา

ลูกสาวของท่านเศรษฐเีมอืงพจิติรมนีามว่าตะเภาทอง เอาไปเป็นคู่ครองภายในถํ้า จนท่านเศรษฐไีด้

ตดิต่อกบัไกรทองผูเ้รอืงเวทมนตรจ์ากจงัหวดันนทบุร ีมาทําการปราบถงึตายปจัจุบนัชื่อในเรื่องไกรทอง

ได้กลายเป็นชื่อตําบลชื่อหมู่บ้านตามท้องเรื่องหลายแห่ง เช่น บ้านเศรษฐ ีเกาะศรมีาลา ดงชาละวนั 

และสระไข ่ฯลฯ เป็นตน้ 

 สมยัรชักาลที ่๔ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้สดจ็พระราชดําเนินไปสมโภช

พระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลก ก็เสด็จผ่านเมืองพิจิตรไปตามแม่น้ําน่านเก่า ซึ่งปจัจุบัน (พ.ศ. 

๒๕๒๕) ตืน้เขนิเพราะแมน้ํ่าเปลีย่นทางเดนิเสยีแลว้ 

 กระแสน้ําไดเ้ริม่เปลีย่นทางเดนิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ชาวจนีทีท่ําไร่ฝ้ายบา้นดงเศรษฐ ีตําบล

ไผ่ขวาง อําเภอเมอืงพจิติร ไดท้าํการขดุคลองดงเศรษฐเีพื่อเอามลูดนิมาทําปุ๋ ยในไร่ฝ้ายตรงนัน้เป็นทอ้ง

คุง้ ดนิตํ่า พอถงึฤดน้ํูาไหลแรงทาํใหด้นิขา้งคลองพงัลงมามาก กระแสน้ําจงึไหลทางคลองเรยีงทีบ่า้นท่า

ฬ่อแล้วเลยไปบรรจบกบัคลองท่าหลวงและคลองคนัในเขตอําเภอเมอืงพจิติร เลยไปถงึคลองห้วยคต 

คลองบุษบงเหนือ, ใต้ ของอําเภอบางมลูนาก เกดิเป็นลําน้ําใหญ่ไหลไปบรรจบกบัลําน้ํายมทีต่ําบลเกย

ไชย อําเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น้ําเจา้พระยาทีป่ากน้ําโพ ส่วนลําน้ําน่าน

เก่า ตัง้แต่บา้นดงเศรษฐ ีตําบลคลองคะเชนทรโ์รงชา้ง เมอืงเก่า โพธิป์ระทบัชา้งของอําเภอเมอืงพจิติร 

ตําบลวงัสาํโรงของอําเภอตะพานหนิ ตําบลวดัขวาง ทุ่งน้อย ท่าบวั บา้นน้อย จนถงึลําน้ํายมทีต่ําบลบาง

คลาน ตําบลโพทะเลเลก็ตื้นเขนิ การสญัจรไปมาทางเรอืไม่สะดวกหลวงธรเณนทร ์เจา้เมอืงพจิติรใน

ขณะนัน้ จงึไดย้า้ยเมอืงพจิติรเสยีใหม ่

 สมยัรชักาลที ่๕ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั หลวงธรเณนทร ์(แจ่ม) ไดท้ํา

การยา้ยเมอืงพจิติร ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยไปสรา้งเมอืงพจิติรใหม่ทีบ่า้นปากทาง ตําบลปากทาง โดย



 ๑๐ 

ตัง้ศาลากลางจงัหวดัเป็นการชัว่คราวขึน้ทีเ่หนือต้นโพธิใ์หญ่ ใกลป้ากทางทีจ่ะไปตําบลคลองคะเชนทร ์

ซึง่อยู่ตรงบรเิวณเชงิสะพานพระพจิติร (สะพานขา้มแม่น้ําน่านปจัจุบนั) ดา้นใต้ ปจัจุบนัน้ีต้นโพธิ ์และ

พื้นดนิที่ตัง้ศาลากลางจงัหวดัชัว่คราวได้ถูกน้ําพดัพงัลงแม่น้ําน่านไปหมดแล้ว อยู่เกอืบจะตรงกลาง

สะพานพระพจิติรในขณะน้ีทเีดยีว ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๗ จงึไดย้า้ยเมอืงใหม่อกีเป็นครัง้ทีส่องโดยยา้ยไป

ตัง้ทีบ่า้นท่าหลวง ตําบลในเมอืง ซึง่เป็นทีต่ ัง้เมอืงพจิติรใหมใ่นปจัจบุนัน้ี (พ.ศ. ๒๕๒๕) 

 ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ พระศรเีทพบาล (พระยาราชฤทธานนท)์ เจา้เมอืงพจิติรไดส้รา้งโรงเรยีน

หลงัแรกของพจิติรขึ้นที่วดัท่าหลวง เปิดเรยีนเมื่อวนัที่ ๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ มขีุนไพจติร 

(เปลีย่น) เป็นครใูหญ่คนแรก ต่อมาวนัที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดส้รา้งโรงเรยีนประจาํเมอืงพจิติร

ชื่อโรงเรยีนพจิติรพทิยาคม เปิดเมือ่วนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 

 ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ไดม้กีารปนัแขวงปกครองหวัเมอืง เมอืงพจิติรแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ 

อําเภอ คอื อําเภอเมอืง อําเภอบางคลาน และอําเภอภมู ิ

 ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ สมยัพระศรสีุรยิราชวรภยั (จร) เป็นเจา้เมอืงพจิติร ไดส้รา้งกรมทหารเมอืง

พจิติรทีร่มิฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าน่าน (ตรงบรเิวณวทิยาลยัเทคนิคพจิติรปจัจุบนั) ซึง่กรมทหารราบที ่

๑๗ มพีนัตรหีลวงราชานุรกัษ์เป็นผูบ้งัคบัการกรมทหารประจาํการม ี๔ กองรอ้ย 

 ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดม้กีารเปิดทางรถไฟจากปากน้ําโพถงึเมอืงพษิณุโลก ซึง่ทางรถไฟสายน้ี

ผ่านเมืองพิจิตรเดินทางรถไฟสายเหนือเปิดเดินถึงปากน้ําโพเท่านัน้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งทางรถไฟต่อจากปากน้ําโพถงึเมอืงพษิณุโลก  

เมอืงพจิติรจงึมทีางรถไฟผ่านดว้ย 

 สมยัรชักาลที ่๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นคาํว่า "เมอืง" เป็น "จงัหวดั" ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ดงันัน้ เมอืงพจิติรจงึเปลีย่นเป็นจงัหวดั

พจิติร และตําแหน่ง "ผูว้่าราชการเมอืง" เปลีย่นเป็น " ผูว้่าราชการจงัหวดัพจิติร" และในปีเดยีวกนัน้ี ได้

มกีารประกาศใช้ชื่ออําเภอทีเ่ปลีย่นใหม่ให้ตรงกบัชื่อตําบลที่ตัง้ทีว่่าการอําเภอ สําหรบัจงัหวดัพจิติรได้

เปลี่ยนอําเภอเมอืงเป็นอําเภอท่าหลวง อําเภอภูม ิ เป็นอําเภอบางมูลนาก ส่วนอําเภอบางคลาน คง

เรยีกชื่อเดมิ ส่วนกรมทหารราบที ่๑๗ ถูกยบุเลกิไปขึน้กบักรมทหารราบมณฑลพษิณุโลก 

 สมยัรชักาลที ่๗ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระชาตติระการ

ดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัพจิติร      ไดส้รา้งศาลากลางจงัหวดัขึน้ใหมแ่ทนหลงัเก่าทีช่าํรดุทรดุ- 

โทรมมาก โดยสร้างเป็นอาคารสูงชัน้เดียวทรงป ัน้หยาออกมุขกลาง ฝากระดาน พื้นกระดาน มุง

กระเบื้องซีเมนต์ สร้างบ้านพักหวัหน้าศาลหลงัหน่ึงเป็นอาคารสองชัน้ทรงสมยัใหม่ สร้างบ้านพัก

นายตํารวจและสรา้งบ้านพกัหวัหน้าส่วนราชการอกีหลายหลงัและในสมยัรชักาลที ่๘ พระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิล เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดม้กีารตัง้เทศบาลเมอืงพจิติรขึน้

เป็นครัง้แรก โดยมีอาณาเขตของเทศบาลเมืองพิจิตรเพียง ๑ .๘๘ ตารางกิโลเมตรเท่านั ้น 

นายกเทศมนตรคีนแรกคอื หลวงประเทอืงคด ี    (ปจัจุบนั  พ.ศ. ๒๕๒๙  อาณาเขตของเทศบาลเมอืง

พจิติรม ี  ๑๒.๑๗ 

ตารางกโิลเมตร) 



 ๑๑ 

 ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ไดเ้ปลีย่นชื่ออําเภอท่าหลวงเป็นอําเภอเมอืงพจิติร และก่อนหน้านัน้มกีาร

ย้ายที่ว่าการอําเภอจากตําบลบางคลานไปตัง้ใหม่ที่บ้านโพทะเล จงึเปลี่ยนชื่ออําเภอบางคลานเป็น

อําเภอโพทะเล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 

 นอกจากน้ียงัมกีารตัง้กิง่อําเภอตะพานหนิขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และยกฐานะเป็นอําเภอใน

ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ตัง้อําเภอสามงา่มในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ 

 รชักาลปจัจุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช มกีารตัง้กิ่งอําเภอโพธิ-์

ประทบัชา้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่ยกฐานะเป็นอําเภอในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตัง้กิง่อําเภอวงั

ทรายพนู ยกฐานะเป็นอําเภอเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตัง้กิง่อําเภอทบัคลอ้ 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 การจดัระเบยีบการปกครองของไทย ซึ่งจดัหน่วยการปกครองออกเป็น หน่วยราชการ

บรหิารส่วนกลาง และหน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค         ซึง่การปกครองส่วนภมูภิาคสมยัก่อนนัน้  

ส่วนภมูภิาคจะจดัการปกครองกนัเอง การปกครองโดยทีส่่วนภมูภิาคจดัการปกครองกนัเองน้ี   เรยีกว่า  

"ระบบกนิเมอืง" 

 ต่อมาสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดนํ้ารปูการปกครองแบบระบบเทศาภบิาลมาใช้

ปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ในการปกครองส่วนภูมภิาค แบ่งส่วนกลางปกครองออกเป็น

มณฑล จงัหวดั อําเภอ ตําบล หมูบ้าน ลดหลัน่กนัลงมาตามลําดบั จดัแบ่งหน้าที่ราชการเป็นสดัส่วน 

และส่วนกลางจะจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางไปบรหิารราชการตามทอ้งทีต่่าง ๆ เหล่านัน้แทนทีส่่วน

ภูมภิาคจะจดัการปกครองกนัเอง ซึ่งนับว่าเป็นการรดิรอนอํานาจของเจ้าเมอืงตามระบบกินเมอืงลง

อยา่งสิน้เชงิ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดท้รงจดัตัง้มณฑลพษิณุโลกเป็น

มณฑลแรก ประกอบด้วยเมอืง ๕ เมอืง คอืเมอืงพษิณุโลก เมอืงพชิยั เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั 

เมอืงพจิติร เมือ่เริม่ต้นมณฑลเทศาภบิาลเมอืงพจิติรขึน้อยู่กบัมณฑลพษิณุโลก และเมอืงพจิติรมเีมอืง

หน่ึงเมอืงคอื "เมอืงภมู"ิ (ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอบางมลูนาก) เมอืงภูมน้ีิปรากฏในราชกจิจานุเบกษา 

ฉบบัวนัที ่๑๘ มถุินายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ดงัน้ี :- 

 เมืองพิจิตร 

 ผูว้่าราชการเมอืง  พระยาเทพาธบิด ี

 ปลดั  หลวงศรสีงคราม 

 ยกกระบตัร  หลวงเสนาราช 

 ผูช่้วย  หลวงวเิศษภกัด ี

 เมืองขึ้นเมืองพิจิตร 

 เมอืงภมู ิ

 ผูว้่าราชการเมอืง  พระณรงคเ์รอืงเดช 

 



 ๑๒ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้มกีารปกครองหวัเมอืงสําหรบัเมอืงพจิติรแบ่งออกเป็น ๓ อําเภอ

ดว้ยกนัคอื อําเภอเมอืง อําเภอบางคลาน และอําเภอเมอืงภมู ิ

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราช-

อาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ยกเลกิมณฑลเทศาภบิาล ต่อมาไดม้กีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ย

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัยประกาศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน 

๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็นจงัหวดั อําเภอ จงัหวดันัน้มฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

การตัง้ ยบุ หรอืเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นที่

ปรึกษาของผู้ว่าราชการจงัหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจงัหวัดนัน้ ส่วนการตัง้ ยุบ หรือ

เปลีย่นแปลงเขตอําเภอใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 

 ปจัจุบนัจงัหวดัพจิติร ไดแ้บ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อําเภอ ๑ กิง่อําเภอ ๗๘ ตําบล 

๖๕๑ หมูบ่า้น เทศบาล ๓ แห่ง และสุขาภบิาล ๑๔ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัพิจิตร . พจิติร : จุลดษิฐก์ารพมิพ ์, ๒๕๓๐. 

 



 ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ประวัติศาสตร์จังหวัดพิจิตร

