ประวัติศาสตร์จงั หวัดพิจิตร
ประวัติเมืองพิ จิตร
“พิจติ ร” แปลว่า “งาม” ฉะนัน้ เมือ่ กล่าวถึงเมืองพิจติ ร จึงหมายถึงเมืองงาม เมืองทีม่ เี สน่ ห์
ประทับใจ นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองที่ให้กําเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิต ตามประวัตศิ าสตร์ได้จารึก ไว้ว่า
พระโหราธิบดี ผูเ้ ป็ นบิดาของศรีปราชญ์ ยอดกวีเอกของเมืองไทย ถือกําเนิดเหนือแผ่นดินเมืองพิจติ ร
แม้แต่ในวรรณคดีไทย ยังกล่าวว่า จมืน่ ไวยวรนารถ ทายาทของขุนแผนยอดขุนพลแห่งเมืองอโยธยา ก็
เคยมาหลงเสน่ หส์ าวงามเมืองพิจติ ร
ดินแดนอันเป็ นเขตจังหวัดพิจติ ร อยู่ในทีร่ าบลุ่มตอนเหนือของภาคกลาง หรือตอนใต้ของ
ภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูม ิ บริเวณนี้เป็ นบริเวณที่ลํานํ้ ายมและลํานํ้ าน่ าน อันเป็ นแควของลํานํ้ า
เจ้าพระยาไหลผ่าน และเมื่อประมาณห้าหกร้อยปี มาแล้ว ลํานํ้ าทัง้ สองนี้ไหลมารวมกันทีจ่ งั หวัดพิจติ รนี้
เอง ลักษณะพิเศษของดินแดนแถบนี้เต็มไปด้วยหนอง คลองบึง และทางนํ้าซึง่ เปลีย่ นทางเดินอยู่เสมอ
ถึงฤดูน้ํา ๆ จะหลากท่วมไปทัว่ สามารถใช้เรือสัญจรไปมาได้ทวถึ
ั ่ ง แต่พอฤดูแล้ง นํ้ าในคลองบึงต่าง ๆ
จะแห้งงวดลงไป แม้แต่ในลํานํ้ าใหญ่บางตอน เรือก็เดินไม่ได้ พื้นดินบริเวณจังหวัดพิจติ รเป็ นดินอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรเพราะเป็ นดินตะกอนที่เกิดจากนํ้าท่วมทับทุกปี มีปลาชุกชุม อาชีพหลัก
ั่
ของพลเมืองคือการกสิกรรม และการประมง เข้าใจว่ามีคนเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานทํามาหากินบนสองฝงของ
ลํานํ้ าน่ านและลํานํ้ ายม ในเขตจังหวัดพิจติ รไม่น้อยกว่าหนึ่งพันปี ซึ่งในสมัยแรก ๆ คงอยู่กนั เป็ นกลุ่ม
เล็ก ๆ และรือ้ ย้ายหมู่บา้ นมาบ่อย ๆ บ้านเรือนทีป่ ลูกอาศัยอยู่กเ็ ป็ นวัสดุราคาถูก เวลาย้ายก็ทรุดโทรม
หายสาบสูญไป จึงหาหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์สาํ หรับนักศึกษาในปจั จุบนั ได้น้อยมาก
อีกประการหนึ่ง ดินแดนแถบนี้ เป็ นเสมือนหนึ่งฉนวนระหว่างบ้านเมืองทางเหนือกับทาง
ใต้ของสุวรรณภูม ิ เป็ นทางหนีของเจ้าบ้านผ่านเมืองในสมัยก่อนจากเหนือไปใต้ หรือจากใต้ไปเหนือ
และทํานองเดียวกันก็เป็ นทางเดินทัพของบ้านเมืองฝา่ ยใต้ เมือ่ ยกไปปราบบ้านเมืองฝ่ายเหนือ หรือของ
บ้านเมืองฝา่ ยเหนือ ยกมารุกรานบ้านเมืองฝา่ ยใต้ ประวัตศิ าสตร์ของเมืองพิจติ รเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
แบบนี้ตลอดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๐๐
ในการกล่าวถึงประวัตเิ มืองพิจติ รต่อไปนี้จะได้กล่าวตามยุคของประวัตศิ าสตร์ไทย และ
ดินแดนแหลมทองเป็นตอน ๆ คือสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุร ี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

เดิมทีเมืองพิจติ ร หาได้ต ัง้ อยู่ในเขตเทศบาลดังที่ไ ด้ปรากฏอยู่ในปจั จุบนั นี้ไม่ ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงโยกย้ายทีต่ งั ้ เมืองหลายครัง้ หลายครา พิจติ รเป็ นจังหวัดทีม่ เี รื่องราวในอดีตซึง่ ยังหาข้อยุติ
ไม่ได้แน่ นอนนัก เชื่อกันว่าพิจติ รเคยเป็ นเมืองชัยบวรมาก่ อน ซึ่งเมืองชัยบวรนี้ ปจั จุบนั อยู่ในท้องที่
อําเภอโพทะเล ซึง่ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองปจั จุบนั ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรเศษ ต่อมาได้
อพยพโยกย้ายขึน้ มาตามลํานํ้ าน่ านเก่าสู่ทางทิศเหนือ ตัง้ รกรากสร้างบ้านเมืองขึน้ เป็ นปึ กแผ่นที่บ้าน

๒
“สระหลวง” อยู่ในเขตเมืองเก่า อําเภอเมืองพิจติ ร ห่างจากตัวเมืองปจั จุบนั ไปทางทิศตะวันตกประมาณ
๙ กิโลเมตรเศษ ต่อมาลํานํ้าน่ านเก่าเปลีย่ นทางเดิน เป็ นเหตุให้ลํานํ้าตื้นเขิน จึงจําเป็ นต้องย้ายเมืองมา
ตัง้ ใหม่ ณ ทีต่ งั ้ ปจั จุบนั
เชื่อกันว่าเมืองพิจติ รนี้มชี ่อื เรียกแต่เดิมหลายชื่อ คือชื่อเมืองสระหลวง เมืองโอฆบุร ี เมือง
ชัยบวร และเมืองปากยม นอกจากนัน้ ในท้องทีจ่ งั หวัดพิจติ ร ยังมีเมืองเก่าอยู่ในท้องทีอ่ ําเภอตะพานหิน
อีกสองเมืองด้วยกัน สันนิษฐานว่า ชื่อเมืองนครพังคา และเมืองแสงเชรา และเชื่อกันว่าเมืองหนึ่งคือ
เมืองบ่าง ซึง่ อยูใ่ นท้องทีต่ ําบลทับคล้อ
สําหรับเรือ่ งราวของเมืองพิจติ รนัน้ จะขอกล่าวถึงทีม่ าจากสองแหล่งด้วยกัน คือ
๑. เรือ่ งราวของพิจติ รในพงศาวดารเหนือ
๒. เรือ่ งราวของเมืองพิจติ รทีป่ รากฏในศิลาจารึกและพระราชพงศาวดาร
เรื่องราวของพิ จิตรในพงศาวดารเหนื อ
ในพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงเมืองพิจติ รไว้สองเรือ่ งด้วยกัน คือ
๑.เรื่องพระยาแกรก ทีก่ ล่าวถึงการสร้างเมืองทีบ่ า้ นโกณฑัญญคาม เข้าใจว่าคือเมืองชัย
บวร (อําเภอโพทะเลในปจั จุบนั )
๒.เรื่องสร้างเมืองพิ ษณุโลก กล่าวถึงการสร้างเมืองโอฆบุร ี เข้าใจว่าคือเมืองพิจติ รเก่า
นันเอง
่

เรื่องพระยาแกรก
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ พอทีจ่ ะตรวจสอบได้ความว่า ราว พ.ศ. ๑๓๐๐ ชาวละว้า
เป็ นชาติทม่ี คี วามเจริญรุ่งเรืองและมีอํานาจมากทีส่ ุดในดินแดนสุวรรณภูม ิ ได้แบ่งการปกครองออกเป็ น
๒ อาณาจักรใหญ่ ๆ คือ อาณาจักรทราวดี ได้แก่พน้ื ทีจ่ งั หวัดพิษณุ โลก ไปจนจดราชบุร ี ทิศตะวันออก
ไปถึงจังหวัดปราจีนบุรอี าณาจักรยางหรือโยนก และอาณาจักรโคตรบูรณ์
สําหรับอาณาจักรทราวดีมเี มืองสําคัญ ๆ สามเมืองด้วยกัน คือ นครปฐม ละโว้หรือลพบุร ี
เมืองสยามหรือสุโขทัย โดยมีนครปฐมเป็ นราชธานี ส่วนเมืองพิจติ ร ในครัง้ กระนัน้ อยู่ในเขตเมืองละโว้
จะมีนามว่าอย่างไร ตัง้ อยูท่ ไ่ี หนยังไม่ปรากฏชัด
ต่อมาราว พ.ศ. ๑๔๐๐ ขอมมีอํานาจมากพระยาแกรกได้ยกทัพเข้าตีเมืองละโว้ได้ พระยา
โคตมเทวราชซึง่ เป็ นเจ้าเมืองละโว้ ได้พาลีพ้ ลอพยพขึน้ มาทางเหนือ จนถึงบ้านโกณฑัญญคามและได้
สร้างเมืองขึน้ ทีบ่ า้ นโกณฑัญญคามนี้ ต่อมาพระราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชได้ไปสร้างเมืองพิจติ ร
ขึน้ อีก ดังข้อความในพงศาวดารเหนือเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ มีดงั นี้
“และพระยาโคตมเทวราชเสด็จมาถึงบ้านโกณฑัญญคาม พราหมณ์ช่อื โกณฑัญญคามเป็ น
ใหญ่กว่าพราหมณ์ทงั ้ หลายได้ ๕๐๐ ครัน้ เห็นพระยาแต่ไกล โกณฑัญญพราหมณ์ทงั ้ หลายก็ไปต้อนรับ
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริยจ์ งึ มีพระบรมราชโองการตรัสถามว่า ดูราชีพ่อพราหมณ์ทงั ้ หลาย บ้าน
ท่านนี้ช่อื ใด ชีพ่อพราหมณ์ทลู ว่า บ้านนี้ช่อื โกณฑัญญคาม แต่ตูขา้ เป็ นชีพ่อพราหมณ์ได้ ๕๐๐ คน จึงมี
พระราชโองการว่า เราจะสร้างเมืองในสถานที่น้ี ท่านทัง้ หลายจะยินดีหรือไม่ พราหมณ์ทงั ้ หลายก็ยนิ ดี

๓
ด้วยกันทัง้ สิน้ … พระยาได้ฟงั ดังนัน้ ยินดีให้เสนาอํามาตย์ตงั ้ พลับพลาทอง แล้วให้ชพี ่อพราหมณ์ ผูเ้ ฒ่า
ผูแ้ ก่กบั เศรษฐีประชุมพร้อมกันจึงให้ชพี ่อพราหมณ์ตงั ้ พิธกี นิ บวชสิ้น และรําแขนงเจ็ดวันแล้วสระเกล้า
ขึน้ โล้อมั พวาย ถวายแก่พระอิศวร พระนารายณ์ แล้วเลียบไปทีจ่ ะตัง้ พระราชวัง…”
จากข้อความในพงศาวดารเหนือตอนนี้กจ็ ะพบว่าพระยาโคตมเทวราชได้สร้างเมืองทีบ่ า้ น
โกณฑัญญคาม ซึง่ อ้างจากหนังสือพิจติ รของเราว่า ในหนังสือทะเบียนโบราณวัตถุสถานทัวราชอาณา่
จักรของกรมศิลปากรได้กล่าวว่าบ้านโกณฑัญญคาม ก็คอื เมืองทีเ่ รียกกันว่า “นครชัยบวร” และคุณพระวัฒโนได้เขียนไว้ในหนังสือเมืองพิจติ รว่า คือ เมืองชัยบวรปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีต่ ําบลบ้านน้อย กับตําบล
บางคลาน อําเภอโพทะเล ยังสังเกตคูเมืองและกําแพงเมืองด้วย สําหรับคูเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่และลึก
ด้วยนัน้ มักจะเรียกกันว่า บึงชัยบวร และยังเรียกในชื่ออื่นว่า บึงไชยบวรก็ม ี ส่วนนครชัยบวรหรือเมือง
ชัยบวรนัน้ ยังเรียกกันว่า เมืองชีบวรอีกด้วย ชาวบ้านแถบนัน้ ก็ยงั เชื่อกันว่าชื่อเดิมของเมืองชัยบวร
เรียกกันว่า บ้านโกณฑัญญคามมาก่อน จึงเป็ นเรื่องทีน่ ่ าเชื่อได้พอสมควรว่า เมืองชัยบวรคือเมืองทีพ่ ระ
ยาโคตมเทวราชสร้างขึน้ ทีบ่ า้ นโกณฑัญญคาม ตามพงศาวดารเหนือ
ส่ ว นการสร้างเมือ งพิจติ ร ที่เ มือ งพิจติ รเก่ า ตําบลเมือ งเก่ า อํ าเภอเมือ งพิจติ รนัน้ ใน
พงศาวดารเหนือ ได้กล่าวไว้ในเรือ่ งพระยาแกรกตอนต่อไปว่า
“ … และพระยาโคตมเทวราช ทีพ่ ระราชบุตรองค์หนึ่ง ชื่อเจ้ากาญจนกุมาร เป็ นพระยา
แทนพระบิดา นานมาจึงชื่อเจ้าไวยยักษา ครัน้ ใหญ่มาชื่อเจ้าโคตรตะบอง ไปสร้างเมืองพิจติ รจึงมีช่อื
พระยาโคตรตะบอง เจ้าไวยยักษาไปสร้างเมืองพิชยั จึงได้ช่อื พระยามือเหล็ก…”
พระยาโคตรตะบองได้ยา้ ยเมืองจากนครไชยบวร ไปตัง้ ที่หมู่บ้านสระหลวงและได้เริม่ ฝงั
หลักเมือง เมือ่ วันพุธขึน้ ๑๓ คํ่า เดือน ๑๒ ปีขาล พ.ศ. ๑๖๐๑ ทรงสังก่
่ อสร้างกําแพงขึน้ ด้านเหนือยาว
๑๐ เส้น ด้านใต้ยาว ๑๐ เส้น ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกยาวด้านละ ๓๕ เส้น นอกกําแพงโปรดให้
ขุดคูลกึ ๖ ศอก เพื่อป้องกันนครด้านตะวันตกหน้ าเมืองห่างจากลํานํ้ าน่ านเก่ าประมาณ ๑๕ วา ตาม
กําแพงได้เปลีย่ นชื่อเมืองใหม่ว่าเมือง “สระหลวง” และได้มกี ษัตริยป์ กครองสืบราชสันติวงศ์ต่อมาด้วย
ความเกษมสําราญอีกประมาณ ๒๐๐ ปี

เรื่องสร้างเมืองพิ ษณุโลก
ได้กล่าวถึงการสร้างเมืองโอฆบุร ี ซึง่ เชื่อกันว่าคือ เมืองพิจติ รเก่า อันเป็ นเมืองทีพ่ ระเจ้า
ศรีธรรมไตรปิฎกสร้างขึน้ พร้อมกับเมืองพิษณุโลก ดังข้อความในพงศาวดารเหนือ ดังนี้
" พระเจ้าศรีธรรมไตรปิ ฎกยินดีนักหนาจึงมีพระราชโองการตรัสสังแก่
่ เสนาอํามาตย์ให้
ชุมนุมท้าวพระยาทัง้ หลาย พระองค์จงึ ให้จา่ ทัง้ สองไปก่อนเป็ นทัพหน้า ท้าวพระยาทัง้ หลายเป็ นปี กซ้าย
ขวา เจ้าไกรสรราช เจ้าชาติสาคร พระราชโอรสทัง้ สอง เป็ นกองรัง้ หลังตามเสด็จพระราชบิดา พระราช
มารดาออกจากพระนคร ณ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรมหกคํ่า เพลาเช้า ไปได้สองเดือนจึงถึง พระองค์
ได้ตงั ้ พลับเพลาทองริมนํ้า ไกลเมืองประมาณ ๑๐๐ เส้น
สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก จึงให้ทา้ วพระยาทัง้ หลายและเจ้าไกรสรราช เจ้าชาติสาคร
ตามเสด็จเข้าไปในเมือง แล้วจึงให้ช่อื เมือง จึงมีพระราชโองการตรัสถามชีพ่อพราหมณ์ว่า เราจะให้ช่อื

๔
เมืองอันใดดี พราหมณาจารย์จงึ กราบทูลตอบพระราชโองการว่า เจ้ามาถึงวันนี้ยามพิศนุ พระองค์ได้ช่อื
ตามคําพราหมณ์ว่า เมืองพิษณุ โลก ถ้าจะว่าตามพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ช่อื ว่า โอฆบุรตี ะวันออก
ตะวันตกชื่อจันทบูร พระเจ้าศรีธรรมไตรปิ ฎกจึงมีพระราชโองการตรัสสังท้
่ าวพระยาทัง้ หลายว่าเราชวน
กันสร้างพระธาตุ และวิหารใหญ่ ตัง้ วิหารทัง้ สี่ทศิ ครัน้ สร้างของพระยาแล้ว ต่างคนต่างก็สร้างคนละ
องค์"
เรื่อ งราวของเมือ งโอฆบุรเี ป็ นเมือ งพิจติ รเก่ าใช่ ห รือ ไม่ นัน้ จะขอคัด ลอกข้อ ความจาก
หนังสือสาส์นสมเด็จ ตอนที่สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ได้กราบทูลถามสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุ ภาพดังข้อความต่อไปนี้
"…โอฆบุรคี อื เมืองพิจติ รหรือไม่ใช่ คําว่า "โอฆ" เข้าใจว่าหมายเอาบึงสีไฟ "เมืองพิจติ ร"
เข้าใจว่าเป็ นชื่อเมืองใหม่ ซึง่ ย้ายมาตัง้ อยูท่ ค่ี ลองเรียงถูกหรือไม่ ถ้าถูกอย่างนัน้ เมืองพิจติ รเก่าก็ควรยืน
เรียกอยูว่ ่า "โอฆบุร"ี ไม่ควรเรียกว่า เมืองพิจติ รเก่า"
เมือ่ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุ วตั ติวงศ์ทลู ถามเช่นนัน้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทลู ตอบ ดังข้อความต่อไปนี้
"…เมืองโอฆบุรคี อื เมืองพิจติ ร เป็ นเมืองโบราณมีป้อมปราการอยู่รมิ แม่น้ําน่ านเก่า ซึ่งตื้น
เขินเสียแล้ว ชื่อเดิมเรียกว่า "เมืองสระหลวง" คงเป็ นเพราะเป็ นเมืองมีบงึ บางมาก ทัง้ ในศิลาจารึก
สุโขทัยและกฎหมายชัน้ เก่าของกรุงศรีอยุธยาก็เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ปรับเป็ นคู่กบั "เมืองสองแคว"
คือเมืองพิษณุโลก ซึง่ เดิมมีแม่น้ําน้อยอยู่ทางตะวันออก และมีแม่น้ํ าน่ านอยู่ทางตะวันตก แต่แม่น้ํ าน้อย
ตืน้ เขินเสียนานแล้ว
ชื่อที่เรียกว่า "โอฆบุร"ี ความตรงกับชื่อเมืองสระหลวง เป็ นแต่ เปลี่ยนเป็ นภาษามคธ
เหมือนกับ "ทวิสาขะนคร" ตรงกับเมืองสองแคว หม่อมฉันสงสัยว่า จะเกิดแต่พระแต่งเรื่องพงศาวดาร
ไทยเป็ นภาษามคธ ตามอย่างหนังสือมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา เช่น เรื่องชินกาลมาลินี เป็ นต้น แปลง
ชื่อเมืองสระหลวงเป็ น โอฆบุร ี ในภาษามคธ และแปลงเมืองสองแควไว้อีกว่า เมืองทวิสาขะนคร ใน
หนังสือแต่ง
"การทีเ่ ปลีย่ นเมืองสองแคว เป็ นเมืองพิษณุ โลก เปลีย่ นชื่อเมืองสระหลวง เป็ นเมืองพิจติ ร
เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้ว ชื่อเมืองสองแควกับสระหลวงก็
เลยสูญ ผูร้ ชู้ นั ้ หลังจึงเอาชื่อเมืองโอฆบุรกี บั เมืองทวิสาขะนคร ซึ่งยังมีอยู่ในหนังสือทีพ่ ระแต่งไปชีเ้ ป็ น
เมืองอื่น ดูเหมือนจะเอาเมืองแพรก (คือเมืองสรรค์) เป็ นทวิสาขะนคร ส่วนเมืองโอฆบุรนี ัน้ คือเหตุท่ี
เมืองพิษณุโลกสร้างปราการ ๒ ฟาก เอาแม่น้ํ าไว้กลางเมืองผิดกับเมืองอื่น อ้างว่าเมืองทางฟากตะวันออกชื่อ เมือ งพิษ ณุ โ ลก เมือ งฟากตะวันตกชื่อ เมือ งโอฆบุร ี อ้างกันมาอย่า งนัน้ จนถึง สมัยมีส โมสร
โบราณคดี ค้นพบชื่อเมืองสระหลวงสองแควในศิลาจารึกและกฎหมายเก่า จึงรูค้ วามจริงว่าเป็นอย่างไร"
ข้อความทัง้ หมดนี้ คงเป็ นเครื่องยืนยันได้พอสมควรว่า เมืองโอฆบุรนี ัน้ คือเมืองพิจติ รเก่า
นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพยังได้นิพนธ์เกี่ยวกับเมืองพิจติ รไว้ในหนังสือ "เที่ยว
ตามทางรถไฟ" มีขอ้ ความที่เกี่ยวกับเมืองโอฆบุร ี และเมืองสระหลวงอยู่ดว้ ย ซึง่ ปรากฏข้อความเป็ น
บางตอน ดังนี้

๕
"ในหนังสือพงศาวดารเหนือว่า พระยาโคตรตะบองราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชเป็ น
ผู้สร้างเมืองพิจติ ร แต่หาปรากฏสมัยและเรื่องราวของการสร้างไม่ คงเป็ นเค้าแต่ ว่าพวกขอมชัน้ หลัง
สร้างเมืองพิจติ ร มาถึงสมัยเมื่อไทยตัง้ ราชธานีอยู่ ณ เมืองสุโขทัย เรียกนามเมืองนี้ในภาษาไทยว่า
"เมืองสระหลวง" ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพระเจ้ารามคําแหงคงเป็ นเพราะตัง้ อยู่ชายทะเลสาบ
หนังสือเก่าบางเรื่องเรียกนามในภาษาบาลีว่า "โอฆบุร"ี ความก็ตรงกัน ทีอ่ ธิบายกันว่าเมืองโอฆบุรอี ยู่
ั ่ น้ําตรงกันนัน้ ไม่มหี ลักฐาน…"
๒ ฟากฝงแม่

เรื่องราวของเมืองพิ จิตรที่ปรากฏในศิ ลาจารึกและพระราชพงศาวดาร
ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง หลักที่ ๑ ได้กล่าวถึงเมืองสระหลวง โดยกล่าวไว้ในเรื่อง
อาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย สมัยพ่อขุนรามคําแหง ซึ่งข้อความในศิลาจารึกได้กล่าวถึงเมืองสระ
หลวง ดังนี้
"…อาจปราบฝูงข้าศึก มีเหมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวันออก รอดสระหลวงสอง
ั่
แคว ลุมบา จายสคาเท้า ฝงของถึ
งเวียงจันทร์เวียงคําเป็ นที่แล้ว เบือ้ งหัวนอนรอดคนที พระบางแพรก
ั่
สุพ รรณภูม ิ ราชบุ ร ี เพชรบุร ี ศรีธ รรมราช ฝ งทะเลสมุ
ทร เป็ นที่แ ล้ว เบื้อ งตะวันตก รอดเมือ งฉอด
ั่
เมือง… หงสาวดี สมุทรห้าเป็ นแดนเบือ้ งตีนนอน รอดเมืองแพร่เมืองน่ าน เมือง… เมืองพลัวพ้
่ นฝงของ
เมืองชวาเป็ นทีแ่ ล้ว ปลูกเลีย้ งฝูกลูกบ้านลูกเมืองนัน้ ชอบด้วยธรรมทุกคน"
จากข้อความในศิลาจารึกนี้แสดงว่าอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคําแหงนัน้ กว้างขวาง
มาก ทิศตะวันออก ตลอดเมืองสระหลวง (รอดเมืองสระหลวงหมายถึงตลอดเมืองสระหลวง) เมืองสอง
แคว และเมืองอื่นอีกหลายเมืองด้วยกัน สําหรับเมืองสระหลวงนี้เชื่อกันว่าคือเมืองพิจติ รเก่านันเอง
่
ดังบทนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพข้างต้น นอกจากนัน้ สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุ ว ตั ติว งศ์ ได้นิพ นธ์เ กี่ยวกับ เมือ งสระหลวงไว้ใ นหนัง สือ สาส์น สมเด็จอีก ด้ว ย ซึ่ง ปรากฏข้อ ความ
ดังต่อไปนี้
"…ที่จริงแม่น้ํ าและเมืองพิจติ รเก่ า ก็ยงั มีแต่ นับวันจะสูญหายไป เมืองพิจติ รเดีย๋ วนี้เป็ น
เมืองตัง้ ใหม่ ยังจําได้ทต่ี รัสอาจเลิกได้ในชัวโมงเดี
่
ยว คําว่า สระหลวง เข้าใจว่าทีเ่ รียกกันว่า บึงสีไฟ อยู่
ในทุกวันนี้…."
ชื่อเมืองสระหลวงทีน่ ่ าเชื่อว่า เป็ นเมืองพิจติ รเก่า หรืออาณาเขตของเมืองพิจติ รเก่า มีสระ
หรือ บึง อยู่ม าก ถ้ า ดู ต ามพจนานุ ก รมฉบับ ทัน สมัย ของอาจารย์เ ปลื้อ ง ณ นคร ก็จ ะพบว่ า "สระ"
หมายถึงอ่ างนํ้ าที่อยู่ตามระหว่างผา ซึ่งก็คงเป็ นบึงนัน่ เอง สําหรับบึงที่อยู่ใกล้เมืองพิจติ รเก่ า หรือใน
ท้องที่จงั หวัดพิจติ รปจั จุบนั บึงสีไฟ บึงตะโกน บึงฆะฆัง ทีไ่ กลออกไปก็มบี งึ ชัยบวร บึงสัพงายและบึง
บัวเป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านัน้ ชื่อเมืองโอฆบุร ี ก็เกี่ยวกับบึงอีก เพราะคําว่า "โอฆ" ในพจนานุ กรมฉบับ
ทันสมัยของอาจารย์เปลือ้ ง ณ นคร ก็หมายถึง ห้วงนํ้าซึง่ ก็คงเป็ นบึงนันเอง
่
ข้อสันนิษฐานเกีย่ วกับเมืองสระหลวงเป็ นเมืองพิจติ รเก่ายังมีอกี เช่น หม่อมเจ้าจันทรจิรายุ
ั ่ น้ําน่ าน เรียกคู่กบั เมืองพิษณุโลกเก่า เมือง
รัชนี ทรงกล่าวว่า เมืองสระหลวงเป็ นเมืองพิจติ รเก่าบนฝงแม่
ั ่ น้ํ ายมทัง้ คู่
สระหลวงสองแคว ทํานองเดียวกับเรียกเมืองศรีสชั ชนาลัยสุโขทัยซึ่งเป็ นเมืองอยู่บนฝงแม่

๖
นอกจากนี้ ส มเด็จ ฯ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ ได้ท รงกล่ า วถึง เมือ งสระหลวงในหนั ง สือ นิ ท าน
โบราณคดีเรือ่ งค้นเมืองโบราณอีกว่า เมืองสระหลวงเปลีย่ นชื่อเป็ นเมืองพิจติ ร ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
พระองค์ยงั กล่าวถึงเมืองสระหลวงคือเมืองพิจติ รไว้ในบทนิพนธ์เรือ่ งพระร่วงอีกด้วย
สํ า หรับ ความเชื่อ ที่ว่ า เมือ งสระหลวงไม่ ใ ช่ เ มือ งพิจ ิต ร แต่ เ ป็ น เมือ งพิษ ณุ โ ลก ก็ ม ี
เหมือ นกัน เช่ น ในราชพงศาวดารฉบับ พระราชหัต ถเลขากล่ า วถึง อาณาจัก รสุ โ ขทัย สมัย พ่ อ ขุ น
ั ่ นตก และเมืองคณฑีคอื เมืองพิจติ ร ดังข้อความ
รามคําแหงว่า เมืองสระหลวง คือ เมืองพิษณุโลกฝงตะวั
ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑ กล่าวถึงเมืองสระหลวงและเมืองคณฑี ดังต่อไปนี้
"พระเจ้าขุนรามคําแหง เป็ นพระเจ้าแผ่นดินไทยที่มอี านุ ภาพมาก ควรนับว่าเป็ นมหาราช
เจ้าพระองค์ห นึ่ ง ได้รบพุ่ง ปราบปรามเมืองที่ใกล้เคียงเอาไว้ใ นอํานาจ ขยายราชอาณาจักรสุ โขทัย
กว้างขวางออกไปถึงทีส่ ุดในครัง้ นัน้ บอกอาณาเขตไว้ในศิลาจารึกชัดเจนว่า ทิศเหนือได้เมืองแพร่เมือง
น่าน ตลอดจนเมืองชวา (คือเมืองหลวงพระบางทุกวันนี้) ไว้ในพระราชอาณาจักร ทิศตะวันออกได้เมือง
ั ่ นตก ทีห่ นังสือแต่งในภาษามคธว่าโอฆบุร)ี เมืองสองแคว (คือเมือง
สระหลวง (คือเมืองพิษณุโลกฝงตะวั
ั ่ นออก)…" และอีกตอนหนึ่งว่า "ทิศใต้ได้เมืองคณฑี (เข้าใจว่า เมืองพิจติ รทุกวันนี้)…"
พิษณุโลกฝงตะวั
ข้อความจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาจะเห็นว่า เมืองสระหลวงคือเมือง
ั ่ นตก และเมืองสองแควคือเมืองพิษณุ โลกฝงตะวั
ั ่ นออก ส่วนเมืองคณฑีต่างหากทีเ่ ป็ น
พิษณุ โลกฝงตะวั
เมืองพิจติ ร ซึง่ เป็ นหลักฐานอีกแนวหนึ่งทีแ่ ตกต่างออกไป ยิง่ ไปกว่านัน้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
ณ นคร ยังได้เขียนบทความเรือ่ ง "หลักการค้นเมืองสมัยสุโขทัย" ลงในแถลงงานประวัตศิ าสตร์ เอกสาร
โบราณคดีปีท่ี ๑ เล่ม ๑ กล่าวถึงเมืองสระหลวงว่าเป็ นเมืองพิษณุ โลก ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องทีย่ งั หาข้อยุติ
ไม่ได้แน่ นอน คงต้องศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานกันต่อไปอีก
ความจริงชื่อเมืองสระหลวง ยังปรากฏในศิลาจารึกกรุงสุโขทัยอีกหลักหนึ่ง คือหลักที่ ๘
(จารึกเขาสุมนกูฏ) ซึง่ กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยสุโขทัย รัชกาลพระยาลิไท ซึง่ เป็ นตอนทีก่ ล่าวถึงอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยปรากฏข้อความดังต่อไปนี้.- "…อยู่ในสองแควได้เจ็ดข้าว จึงนํ าพลมา มีทงั ้
ชาวสระหลวง สองแควปากยม พระบาง ชากังราวสุพรรณภาว นครพระชุม เบือ้ ง…เมืองพาน เมือง…
เมืองราด เมืองสะค้า เมืองลุมบาจาย เป็ นบริพาร…"
จะเห็นได้ว่าข้อความในศิลาจารึกตอนนี้นอกจากจะกล่าวถึงเมืองสระหลวง เมืองสองแคว
และเมืองอื่น ๆ อีกหลายเมืองแล้ว ยังมีเมืองหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมืองปากยม ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเมืองที่
ตัง้ อยูป่ ากนํ้ายม หรือเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้กบั แม่น้ํ ายมกับแม่น้ํ าน่ านไหลมาบรรจบกัน ซึง่ อาจจะเป็ น เมืองชัยบวรก็ได้ เพราะเมืองชัยบวรตัง้ อยู่ใกล้กบั แม่น้ํ ายมกับแม่น้ํ าน่ านเก่าไหลมาบรรจบกัน สําหรับเมืองนี้ขอ
คัดลอกบันทึกของ นายตรี อมาตยกุล ซึง่ เคยเดินทางไปสํารวจเมืองโบราณในจังหวัดพิจติ ร เมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๘ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร และอาจารย์ ขจร สุขพานิช ซึง่ ได้บนั ทึกเกี่ยวกับ
เมืองชัยบวรไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้."ชัน้ แรกได้เดินทางไปที่อําเภอบางมูลนากเพื่อไปตรวจเยีย่ มเมืองโบราณ ซึง่ ในจารึกกรุง
สุโขทัยเรียกว่าเมืองปากยมก่อนเพราะเมืองนี้สงสัยว่าจะอยู่ตรงแม่น้ํ าน่ านมาสมกัน คือที่ตําบลบางคลาน อําเภอโพทะเล"

๗
"…ผู้นําทางได้พาไปดูเมืองโบราณเมืองหนึ่งเรียกว่า เมืองชัยบวรหรือชีบวร เมืองนี้มคี ู
กว้างมาก คือกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร มีน้ํ าขังอยู่เต็ม ในฤดูแล้งก็ไม่แห้ง… ได้สอบถามชาวบ้านและ
ผูน้ ํ าทางแล้ว ไม่ปรากฏว่าเคยได้พบเมืองโบราณนอกเมืองชัยบวรหรือชีบวรดังได้เรียนมาแต่ตอนต้น
จึงยังไม่ทราบแน่ ว่าเมืองปากยมทีป่ รากฏชื่อในศิลาจารึกกรุงสุโขทัยนัน้ ในปจั จุบนั จะตัง้ อยู่ ณ ทีใ่ ด บาง
ทีอาจจะเป็ นเมือ งที่เรียกกันในปจั จุบนั ว่า เมืองชัยบวรก็ไ ด้ แต่ ยงั ไม่มหี ลักฐานแน่ นอนและยังไม่ไ ด้
สํารวจตรวจค้นโดยละเอียด จึงไม่สามารถจะยืนยันได้"
ความจริงเมืองปากยมตามศิลาจารึก ก็น่าจะเป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ปากแม่น้ํ ายม หรือใกล้แม่น้ํ า
ยม จึงเป็ นเรื่องที่น่าเชื่อได้พอสมควรว่าคงจะเป็ นเมืองชัยบวร เพราะเมืองโบราณที่สํารวจพบแล้วใน
ปจั จุบนั ทีต่ งั ้ อยู่ใกล้แม่น้ํ ายม และปากแม่น้ํ ายมที่มาบรรจบกับแม่น้ํ าน่ านเก่า ก็มอี ยู่เมืองชัยบวรนี้เมือง
เดียวเท่านัน้ และถ้าหากเป็ นจริงตามความเชื่อนี้กแ็ สดงว่าในสมัยกรุงสุโขทัย รัชกาลพระยาลิไท มีเมือง
สระหลวงและเมืองปากยม ทัง้ สองเมืองเป็ นเมืองทีอ่ ยูใ่ นอาณาจักรสุโขทัย
จาก พ.ศ. ๑๖๐๑ ซึ่งเป็ นปี ท่พี ระยาโคตรตะบอง สร้างเมืองสระหลวง (จากพงศาวดาร
เหนือ เรือ่ งพระยาแกรก) เป็ นต้นมา จนถึง พ.ศ. ๒๘๐๐ ขอมเริม่ เสื่อมอํานาจลง ไทยเราได้เริม่ ทยอยลง
มาในดินแดนสุวรรณภูม ิ และได้เริม่ มีบทบาทขึน้ ในดินแดนส่วนนี้ โดยพ่อขุนบางกลางท่าว กับพ่อขุนผา
เมือง ได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองสยาม เมืองหน้าด่านของขอมได้พจิ ติ รจึงตกเป็ นของไทยตัง้ แต่นนั ้ มา
ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ กรุงสุโขทัยไม่มอี าณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล และมีเมืองสําคัญ ๆ ไม่ก่ี
เมือง ซึง่ ในบรรดาเมืองเหล่านัน้ มีพจิ ติ รรวมอยู่ดว้ ย เวลานัน้ สุโขทัยมีศตั รูมาก เช่น ขอม พวกไทยตอน
ใต้และภาระในการทีจ่ ะขยายอาณาเขต พิจติ รจึงกลายเป็ นเมืองสําคัญทางยุทธศาสตร์ จึงได้ยกฐานะขึน้
เป็ นเมืองหน้ าด่านเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะยกไปตีเมืองหลวง พิจติ รจึงอุ ปมาเสมือนทหารเอกของกรุง
สุโขทัย พ.ศ. ๑๙๔๙ การศึกษาวิทยาการ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาในเมืองพิจติ รเจริญมาก ตาม
สุพรรณบัฏที่ขุดได้จากองค์พระปรางค์วดั มหาธาตุ ในบริเวณเมืองพิจติ รเก่ าได้มกี ารตัง้ พระเถรพุทธ
สาคร เป็ นพระครูธรรมโมสีศรี าชบุตร โดยทีเ่ มืองพิจติ รเป็นเมืองรายรอบปริมณฑล กรุงสุโขทัยเป็ น
หัวเมืองชัน้ ใน พระเจ้าแผ่นดินกรุงสุโขทัยจึงปกครองเมืองนี้โดยตรงตลอดสมัยทีก่ รุงสุโขทัยรุง่ เรืองอยู่

สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐)
เมื่อสุโขทัยเสื่อมอํานาจลง และได้ตกเป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยา พิจติ รก็ตกไปอยู่กบั
กรุงศรีอยุธยา แต่ความสําคัญของเมืองพิจติ รมิได้ลดน้อยลง เมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๖ รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงยกเลิกการปกครองแบบเก่า เปลี่ยนมาเป็ นแบบจตุ สดมภ์
เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในชาติ เป็ นการรวมอํานาจไว้ทส่ี ่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคมีขนุ นางเป็ นผู้
ปกครอง และแบ่งหัวเมืองออกเป็ นหัวเมือง เอก โท ตรี และจัตวา เมืองพิจติ รมีฐานะเป็ นเมืองตรี นับว่า
พิจติ รเป็ นเมืองใหญ่และมีความสําคัญทางทหารและการปกครองไม่น้อย
เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ได้เสด็จครองราชย์ท่เี มืองพิษณุ โลก ทรงเห็นว่าพิจติ ร
เป็ น เมือ งลุ่ ม เต็ม ไปด้ว ยบึง คลอง ลํา ห้ว ย โดยเฉพาะบึง สีไ ฟที่ม ีน้ํ าขัง ตลอดปี ไ ม่ เ คยแห้ง มีเ นื้ อ ที่
ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ จึงขนานนามเมืองพิจติ รอีกนามหนึ่งว่า “โอฆบุร”ี ซึง่ แปลว่า “ห้วงนํ้า”

๘
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีเหตุการณ์ประวัตเิ กี่ยวข้องกับเมืองพิจติ ร คือ เมือง
พิจ ิต รเป็ น ที่ป ระสู ติข องพระเจ้ า เสือ และเป็ น ถิ่น กํ า เนิ ด ของพระโหราธิบ ดี กวีเ อกของไทยดัง ที่
ประวัตศิ าสตร์จารึกไว้ว่า เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จไปเมืองพิษณุ โลกพระเพทราชาได้พา
นางสนมทีไ่ ด้รบั พระราชทานซึ่งขณะนัน้ ตัง้ ภรรภ์แก่จวนคลอดติดตามไปด้วย เมื่อถึงบ้านโพธิ ์ประทับ
ช้าง แขวงเมืองพิจติ ร นางได้คลอดบุตร ในเดือนอ้าย อัฐศกและฝงั รกไว้ทต่ี ้นมะเดื่อ บุตรนัน้ จึงได้ช่อื ว่า
“นายเดื่อ” หรือ “ดอกเดื่อ” ต่อมาได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า “พระศรีสรร
เพชญ์ท่ี ๘” หรือพระพุทธเจ้าเสือหรือขุนหลวงสรศักดิ ์ เมื่อครองราชย์แล้วได้เสด็จไปคล้องช้างเมือง
พิจติ ร เลยไปเยีย่ มมาตุภูมเิ ดิมที่หมู่บา้ นโพธิ ์ประทับช้าง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามประกอบด้วย
พระอุโบสถวิหาร เจดีย์ ศาลาการเปรียญ และกุฏสิ งฆ์ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๒๔๔ พระองค์เสด็จทาง
ชลมารค ไปฉลองพระอาราม ตัง้ พระครูธรรมรูจรี าชมุนีเป็ นเจ้าอาวาส และพระราชทานนามว่า วัดโพธิ ์
ประทับช้าง ปจั จุบนั วัดโพธิ ์ประทับช้างยังมีพระอุโบสถที่ชํารุดหักพัง พระเจดียเ์ ก่าครํ่าคร่า ซึ่งราษฎร
มักนิยมไปเคารพสักการะอยูเ่ สมอ
ส่วนจอมปราชญ์ในเชิงกวีในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนัน้ พระมหาราชครู
นับว่าเป็ นเอก ท่านถือกําเนิดทีเ่ มืองพิจติ ร พระมหาราชครูมคี วามสามารถในการแต่ง โคลงฉันท์ กาพย์
กลอน จนเป็ นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และทรงยกย่องเป็ นพระอาจารย์ นับเป็ น
ลูกพิจติ รคนหนึ่งที่ได้สร้างผลงานทางด้านวรรณกรรมไว้เป็ นมรดกของชาติ อันมีคุณค่าที่หาที่เปรียบ
มิได้
ศรีปราชญ์รตั นกวีของชาวไทยที่ห ายใจเป็ นกาพย์ กลอน มีค วามสามารถเปรื่องปราด
ในทางอักษรศาสตร์ และวรรณคดีเป็ นทีห่ นึ่งจนกิตติศพั ท์เป็ นทีก่ ล่าวขานกันทุกมุมเมืองก็เป็ นบุตรท่าน
ราชครู จึงนับได้ว่าเป็ นเลือดเนื้อเชือ้ สานของชาวพิจติ รโดยสมบูรณ์

สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕)
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสภาพบ้านเมืองยังไม่สงบราบคาบ มีเจ้าเมืองต่าง ๆ
ตัง้ ตัวเป็ นก๊กเป็ นเหล่าถึง ๕ ก๊ก เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพไปปราบก๊กพระยาพิษณุ โลก
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ นัน้ ถึงตําบลเกยชัยทรงถูกปืนทีพ่ ระชงฆ์ซา้ ย จึงต้องยกทัพกลับพระนคร จากนัน้ เจ้า
พระฝางตีได้เมืองพิษณุโลก ชาวเมืองพิษณุโลกและเมืองพิจติ รต่างแตกหนีไปพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ณ
กรุงธนบุร ี จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยกทัพไปปราบเจ้าพระฝาง ตี
ได้เมืองพิษณุโลกและเมืองสวางคบุรใี นการนี้เมืองพิจติ รเป็ นทางผ่านของกองทัพและชาวพิจติ รคงจะถูก
เกณฑ์ไปในการรบด้วยและต่ อ มาทุก ครัง้ ที่ส มเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ยกทัพ ไปตีเ มือ ง
เชียงใหม่ มักจะโปรดให้เกณฑ์กําลังหัวเมืองเพื่อทําศึกสงครามด้วยทุกครัง้ ไป

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕-

)

สมัยรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมือ่ ครัง้ ศึก ๙ ทัพ

๙
ปี พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่ายกกองทัพเข้าตีเมืองไทยถึง ๙ ทัพ ทัง้ ภาคเหนือ ภาคใต้และทางภาคตะวันตก
ทัพเหนือพม่ายกมาทางเมืองเชียงแสนตีได้เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองพิชยั และเมืองพิษณุ โลก
นอกจากเมืองพิจติ ร เพราะว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้จดั กองทัพ
สําหรับที่จะต่อสู้ถงึ ๙ ทัพ ทางเหนือให้กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขเป็ นแม่ทพั ไปตัง้ ขัดตาทัพอยู่ท่ี
เมืองนครสวรรค์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุขได้ให้เจ้าพระยามหาเสนายกขึน้ ไปตัง้ รักษาเมืองพิจติ ร
ไว้ เมือ่ เป็ นเช่นนี้พม่าจึงตัง้ ค่ายอยูท่ ป่ี ากพิงใต้เมืองพิษณุโลก เพื่อคอยกองทัพหนุ นจึงจะยกมาตีกองทัพ
ไทยทีเ่ มืองพิจติ รและเมืองนครสวรรค์ ดังนัน้ กองทัพหลวงของไทยจากกรุงเทพฯ จึงยกทัพตามขึน้ ไป
ตัง้ ทีเ่ มืองนครสวรรค์ก่อน แล้วยกหนุ นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขขึน้ ไปที่บางข้าวตอก แขวงเมือง
พิจติ ร และยกเข้าตีค่ายพม่าทีป่ ากพิง จนกองทัพพม่าแตกพ่ายไป พม่าจึงไม่มโี อกาสตีเมืองพิจติ ร (ใน
การสงครามครัง้ นี้ เป็ นสงครามครัง้ ที่ ๑ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
สมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์คํากลอน
เรื่อง "ไกรทอง" เนื่องจากเมืองพิจติ รเป็ นเมืองที่มแี หล่งนํ้ ามากมายและมีจระเข้ชุกชุมพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงอาศัยเค้าโครงเรื่องจากเรื่องราวชาวพิจติ รที่ได้เล่าสืบต่อกันมา พระราช
นิพนธ์วรรณคดีเรื่องไกรทอง ความว่า มีจระเข้ใหญ่ตวั หนึ่งมีนามว่า "ชาละวัน" เมื่อเข้าไปอยู่ในถํ้าจะ
กลับกลายร่างเป็ นมนุ ษย์แต่พอออกมาจากถํ้าจะกลายร่างเป็ นจระเข้ดงั เดิม วันหนึ่งชาละวันได้คาบเอา
ลูกสาวของท่านเศรษฐีเมืองพิจติ รมีนามว่าตะเภาทอง เอาไปเป็ นคู่ครองภายในถํ้า จนท่านเศรษฐีได้
ติดต่อกับไกรทองผูเ้ รืองเวทมนตร์จากจังหวัดนนทบุร ี มาทําการปราบถึงตายปจั จุบนั ชื่อในเรื่องไกรทอง
ได้กลายเป็ นชื่อตําบลชื่อหมู่บ้านตามท้องเรื่องหลายแห่ง เช่น บ้านเศรษฐี เกาะศรีมาลา ดงชาละวัน
และสระไข่ ฯลฯ เป็ นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชดําเนินไปสมโภช
พระพุ ท ธชิน ราชที่เ มือ งพิษ ณุ โ ลก ก็เ สด็จ ผ่ านเมือ งพิจ ิต รไปตามแม่ น้ํ าน่ า นเก่ า ซึ่ง ป จั จุบ ัน (พ.ศ.
๒๕๒๕) ตืน้ เขินเพราะแม่น้ําเปลีย่ นทางเดินเสียแล้ว
กระแสนํ้ าได้เริม่ เปลีย่ นทางเดินเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ชาวจีนทีท่ ําไร่ฝ้ายบ้านดงเศรษฐี ตําบล
ไผ่ขวาง อําเภอเมืองพิจติ ร ได้ทาํ การขุดคลองดงเศรษฐีเพื่อเอามูลดินมาทําปุ๋ยในไร่ฝ้ายตรงนัน้ เป็ นท้อง
คุง้ ดินตํ่า พอถึงฤดูน้ําไหลแรงทําให้ดนิ ข้างคลองพังลงมามาก กระแสนํ้าจึงไหลทางคลองเรียงทีบ่ า้ นท่า
ฬ่ อแล้วเลยไปบรรจบกับคลองท่าหลวงและคลองคันในเขตอําเภอเมืองพิจติ ร เลยไปถึงคลองห้วยคต
คลองบุษบงเหนือ, ใต้ ของอําเภอบางมูลนาก เกิดเป็ นลํานํ้ าใหญ่ไหลไปบรรจบกับลํานํ้ ายมทีต่ ําบลเกย
ไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ํ าเจ้าพระยาทีป่ ากนํ้ าโพ ส่วนลํานํ้ าน่ าน
เก่า ตัง้ แต่บา้ นดงเศรษฐี ตําบลคลองคะเชนทร์โรงช้าง เมืองเก่า โพธิ ์ประทับช้างของอําเภอเมืองพิจติ ร
ตําบลวังสําโรงของอําเภอตะพานหิน ตําบลวัดขวาง ทุ่งน้อย ท่าบัว บ้านน้อย จนถึงลํานํ้ ายมทีต่ ําบลบาง
คลาน ตําบลโพทะเลเล็กตื้นเขิน การสัญจรไปมาทางเรือไม่สะดวกหลวงธรเณนทร์ เจ้าเมืองพิจติ รใน
ขณะนัน้ จึงได้ยา้ ยเมืองพิจติ รเสียใหม่
สมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั หลวงธรเณนทร์ (แจ่ม) ได้ทํา
การย้ายเมืองพิจติ ร ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยไปสร้างเมืองพิจติ รใหม่ทบ่ี า้ นปากทาง ตําบลปากทาง โดย

๑๐
ตัง้ ศาลากลางจังหวัดเป็ นการชัวคราวขึ
่
น้ ทีเ่ หนือต้นโพธิ ์ใหญ่ ใกล้ปากทางทีจ่ ะไปตําบลคลองคะเชนทร์
ซึง่ อยู่ตรงบริเวณเชิงสะพานพระพิจติ ร (สะพานข้ามแม่น้ํ าน่ านปจั จุบนั ) ด้านใต้ ปจั จุบนั นี้ต้นโพธิ ์ และ
พื้นดินที่ตงั ้ ศาลากลางจังหวัดชัวคราวได้
่
ถูกนํ้ าพัดพังลงแม่น้ํ าน่ านไปหมดแล้ว อยู่เกือบจะตรงกลาง
สะพานพระพิจติ รในขณะนี้ทเี ดียว ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๗ จึงได้ยา้ ยเมืองใหม่อกี เป็ นครัง้ ทีส่ องโดยย้ายไป
ตัง้ ทีบ่ า้ นท่าหลวง ตําบลในเมือง ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ เมืองพิจติ รใหม่ในปจั จุบนั นี้ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ พระศรีเทพบาล (พระยาราชฤทธานนท์) เจ้าเมืองพิจติ รได้สร้างโรงเรียน
หลังแรกของพิจติ รขึ้นที่วดั ท่าหลวง เปิ ดเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ กุ มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ มีขุนไพจิตร
(เปลีย่ น) เป็ นครูใหญ่คนแรก ต่อมาวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้สร้างโรงเรียนประจําเมืองพิจติ ร
ชื่อโรงเรียนพิจติ รพิทยาคม เปิดเมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓
ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้มกี ารปนั แขวงปกครองหัวเมือง เมืองพิจติ รแบ่งการปกครองออกเป็ น ๓
อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบางคลาน และอําเภอภูม ิ
ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ สมัยพระศรีสุรยิ ราชวรภัย (จร) เป็ นเจ้าเมืองพิจติ ร ได้สร้างกรมทหารเมือง
ั ่ นออกของแม่น้ํ าน่ าน (ตรงบริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิจติ รปจั จุบนั ) ซึง่ กรมทหารราบที่
พิจติ รทีร่ มิ ฝงตะวั
๑๗ มีพนั ตรีหลวงราชานุ รกั ษ์เป็ นผูบ้ งั คับการกรมทหารประจําการมี ๔ กองร้อย
ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มกี ารเปิดทางรถไฟจากปากนํ้าโพถึงเมืองพิษณุ โลก ซึง่ ทางรถไฟสายนี้
ผ่า นเมือ งพิจ ิต รเดินทางรถไฟสายเหนือ เปิ ด เดินถึง ปากนํ้ าโพเท่ า นัน้ ต่ อ มาพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟต่อจากปากนํ้ าโพถึงเมืองพิษณุ โลก
เมืองพิจติ รจึงมีทางรถไฟผ่านด้วย
สมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เปลีย่ นคําว่า "เมือง" เป็ น "จังหวัด" ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ดังนัน้ เมืองพิจติ รจึงเปลีย่ นเป็ นจังหวัด
พิจติ ร และตําแหน่ ง "ผูว้ ่าราชการเมือง" เปลีย่ นเป็ น " ผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจติ ร" และในปีเดียวกันนี้ ได้
มีการประกาศใช้ช่อื อําเภอทีเ่ ปลีย่ นใหม่ให้ตรงกับชื่อตําบลที่ตงั ้ ทีว่ ่าการอําเภอ สําหรับจังหวัดพิจติ รได้
เปลี่ยนอําเภอเมืองเป็ นอําเภอท่าหลวง อําเภอภูม ิ เป็ นอําเภอบางมูลนาก ส่วนอําเภอบางคลาน คง
เรียกชื่อเดิม ส่วนกรมทหารราบที่ ๑๗ ถูกยุบเลิกไปขึน้ กับกรมทหารราบมณฑลพิษณุโลก
สมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระชาติตระการ
ดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการจังหวัดพิจติ ร ได้สร้างศาลากลางจังหวัดขึน้ ใหม่แทนหลังเก่าทีช่ าํ รุดทรุดั้
โทรมมาก โดยสร้า งเป็ นอาคารสูง ชัน้ เดียวทรงป นหยาออกมุ
ข กลาง ฝากระดาน พื้นกระดาน มุ ง
กระเบื้อ งซีเ มนต์ สร้างบ้านพัก หัว หน้ าศาลหลัง หนึ่ ง เป็ นอาคารสองชัน้ ทรงสมัย ใหม่ สร้างบ้านพัก
นายตํารวจและสร้างบ้านพักหัวหน้ าส่วนราชการอีกหลายหลังและในสมัยรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้มกี ารตัง้ เทศบาลเมืองพิจติ รขึน้
เป็ น ครัง้ แรก โดยมี อ าณาเขตของเทศบาลเมื อ งพิ จ ิ ต รเพี ย ง ๑.๘๘ ตารางกิ โ ลเมตรเท่ า นั ้น
นายกเทศมนตรีคนแรกคือ หลวงประเทืองคดี (ปจั จุบนั พ.ศ. ๒๕๒๙ อาณาเขตของเทศบาลเมือง
พิจติ รมี ๑๒.๑๗
ตารางกิโลเมตร)

๑๑
ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เปลีย่ นชื่ออําเภอท่าหลวงเป็ นอําเภอเมืองพิจติ ร และก่อนหน้านัน้ มีการ
ย้ายที่ว่าการอําเภอจากตํ าบลบางคลานไปตัง้ ใหม่ท่บี ้านโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่ออําเภอบางคลานเป็ น
อําเภอโพทะเล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐
นอกจากนี้ยงั มีการตัง้ กิง่ อําเภอตะพานหินขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และยกฐานะเป็ นอําเภอใน
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ตัง้ อําเภอสามง่ามในปี พ.ศ. ๒๔๘๑
รัชกาลปจั จุบนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุล ยเดช มีการตัง้ กิ่ง อําเภอโพธิ ์ประทับช้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่ ยกฐานะเป็ นอําเภอในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตัง้ กิง่ อําเภอวัง
ทรายพูน ยกฐานะเป็ นอําเภอเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตัง้ กิง่ อําเภอทับคล้อ

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิ บาล
การจัดระเบียบการปกครองของไทย ซึ่งจัดหน่ วยการปกครองออกเป็ น หน่ ว ยราชการ
บริหารส่วนกลาง และหน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ซึง่ การปกครองส่วนภูมภิ าคสมัยก่อนนัน้
ส่วนภูมภิ าคจะจัดการปกครองกันเอง การปกครองโดยทีส่ ่วนภูมภิ าคจัดการปกครองกันเองนี้ เรียกว่า
"ระบบกินเมือง"
ต่อมาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้นํารูปการปกครองแบบระบบเทศาภิบาลมาใช้
ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในการปกครองส่วนภูมภิ าค แบ่งส่วนกลางปกครองออกเป็ น
มณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบ้าน ลดหลันกั
่ นลงมาตามลําดับ จัดแบ่งหน้ าที่ราชการเป็ นสัดส่วน
และส่วนกลางจะจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางไปบริหารราชการตามท้องทีต่ ่าง ๆ เหล่านัน้ แทนทีส่ ่วน
ภูมภิ าคจะจัดการปกครองกันเอง ซึ่งนับว่าเป็ นการริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลง
อย่างสิน้ เชิง
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้ทรงจัดตัง้ มณฑลพิษณุโลกเป็ น
มณฑลแรก ประกอบด้วยเมือง ๕ เมือง คือเมืองพิษณุ โลก เมืองพิชยั เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย
เมืองพิจติ ร เมื่อเริม่ ต้นมณฑลเทศาภิบาลเมืองพิจติ รขึน้ อยู่กบั มณฑลพิษณุ โลก และเมืองพิจติ รมีเมือง
หนึ่งเมืองคือ "เมืองภูม"ิ (ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอบางมูลนาก) เมืองภูมนิ ้ีปรากฏในราชกิจจานุ เบกษา
ฉบับวันที่ ๑๘ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ดังนี้ :เมืองพิ จิตร
ผูว้ ่าราชการเมือง
พระยาเทพาธิบดี
ปลัด
หลวงศรีสงคราม
ยกกระบัตร
หลวงเสนาราช
ผูช้ ่วย
หลวงวิเศษภักดี
เมืองขึ้นเมืองพิ จิตร
เมืองภูม ิ
พระณรงค์เรืองเดช
ผูว้ ่าราชการเมือง

๑๒
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้มกี ารปกครองหัวเมืองสําหรับเมืองพิจติ รแบ่งออกเป็ น ๓ อําเภอ
ด้วยกันคือ อําเภอเมือง อําเภอบางคลาน และอําเภอเมืองภูม ิ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัยประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัด อําเภอ จังหวัดนัน้ มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
การตัง้ ยุบ หรือเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตแิ ละให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นที่
ปรึก ษาของผู้ว่ า ราชการจัง หวัด ในการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ในจัง หวัด นั น้ ส่ ว นการตัง้ ยุ บ หรือ
เปลีย่ นแปลงเขตอําเภอให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ปจั จุบนั จังหวัดพิจติ ร ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น ๗ อําเภอ ๑ กิง่ อําเภอ ๗๘ ตําบล
๖๕๑ หมูบ่ า้ น เทศบาล ๓ แห่ง และสุขาภิบาล ๑๔ แห่ง

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดพิ จิตร . พิจติ ร : จุลดิษฐ์การพิมพ์ , ๒๕๓๐.

๑๓

