
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพิษณุโลก 
 

 พษิณุโลกเป็นเมอืงที่มปีระวตัิอนัยาวนานควบคู่มากบัประวตัิศาสตร์ของไทย โดยมชีื่อ

เรยีกต่าง ๆ กนัในศลิาจารกึ ตํานาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สระหลวง สองแควทวสิาขะ 

ไทยวนท ีอกแตก การเปลีย่นชื่อเป็น “พษิณุโลก” มาเปลีย่นในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

 

สมยัก่อนกรงุสโุขทยั 

 ก่อนทีร่าชวงศ์พระร่วงซึง่มพี่อขุนศรอีนิทราทติยเ์ป็นต้นราชวงศ์ ขึน้ครองกรุงสุโขทยั เมื่อ

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นัน้ ราชวงศ์ที่มอีํานาจครอบคลุมดนิแดนแถบน้ี คอื ราชวงศ์ศรนีาวนําถม  

พ่อขุนศรนีาวนําถมเสวยราชเมอืงเชลยีงตัง้แต่ราว พ.ศ. ๑๗๖๒ พระองคม์พีระโอรส ๒ พระองค ์คอื  

พ่อขนุผาเมอืงครองเมอืงราด  และพระยาคําแหงพระราม  ครองเมอืงพษิณุโลก  ภายหลงัจากทีพ่่อขุน-

ศรนีาวนําถมสิ้นพระชนม ์ขอมสมาดโขลณลําพง เขา้ยดึเมอืงศรสีชันาลยัสุโขทยัไว้ได้ พ่อขุนผาเมอืง

และพระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว ร่วมกนัปราบปรามจนได้ชยัชนะ พ่อขุนผาเมอืงจงึยกเมอืง

สุโขทยัใหขุ้นบางกลางหาว ตัง้ราชวงศ์พระร่วงครองเมอืงสุโขทยั  และไดเ้ฉลมิพระนามเป็นพ่อขุนศร-ี  

อนิทราทติย ์

 

สมยักรงุสโุขทยั 

 เมอืงสองแคว (พษิณุโลก) อยูใ่นอํานาจของราชวงศผ์าเมอืงจนกระทัง่ในรชักาลพ่อขุนราม-

คําแหงมหาราช  จงึไดย้ดึเป็นสองแคว  เดมิเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุโขทยั  ครัน้สมยัพระมหา-

ธรรมราชาที ่๑ (ลไิท) ไดเ้สดจ็มาประทบัทีเ่มอืงสองแคว พระองคท่์านไดเ้อาพระทยัใส่ทํานุบํารุงความ

เจรญิ เป็นอยา่งยิง่ เช่น การสรา้งเหมอืงฝายสนับสนุนใหม้กีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก สรา้งทางคมนาคม

จากเมอืงพษิณุโลก ไปสุโขทยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้มกีารสรา้งพระพุทธชนิราช พระพุทธชนิศร ีพระ

ศาสดา เพื่อประดษิฐานไวใ้นพระวหิารพระศรรีตันมหาธาตุ 

 ความเจรญิรุ่งเรอืงของเมอืงพษิณุโลก ในช่วงทีพ่ระเจา้ลไิทเสดจ็มาประทบัเท่าทีห่ลกัฐาน

เหลอือยู่ น่าจะชีใ้หเ้หน็ถงึความสําคญัของพษิณุโลกในช่วงน้ีโดยเฉพาะอย่างยิง่การเป็นศูนยก์ลางการ

ตดิต่อทีส่าํคญัของลุ่มแมน้ํ่าน่าน 

 พิษณุโลกในช่วงรัชกาลพระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปาลไม่พบหลักฐานว่าได้มีบทบาท

นอกเหนือไปจากเมอืงหลวงของรฐักนัชนเล็ก ๆ อย่างไรก็ตาม สิง่ที่พระองค์ทรงสร้างไว้สําหรบัเป็น

อนุสาวรยี ์ซึง่ยงัคงอยู่ทุกวนัน้ี คอื การสรา้งรอยพระพุทธบาทคู่พรอ้มกบัศลิาจารกึ ไวท้ีเ่มอืงพษิณุโลก 

เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๐ พระองคส์ิน้พระชนมใ์นปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ทีเ่มอืงพษิณุโลก พระยาอุธษิเฐยีรโอรสของ

พระยารามไดค้รองราชยท์ี่เมอืงพษิณุโลก ต่อมาระหว่าง พ.ศ. ๑๙๘๑ - ๑๙๙๔ จงึเอาใจออกห่างเป็น

กบฏ พาพลเมอืงไปร่วมกบัพระเจา้เชยีงใหม่ ทางอยุธยาจงึส่งเจา้นายขึ้นมาปกครองเมอืงพษิณุโลก 

แลว้ผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรอยธุยา 

 



 ๒ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 พิษณุโลกสมัยอยุธยามีความสําคัญยิ่งทางด้านการเมือง การปกครองยุทธศาสตร ์

เศรษฐกิจ ศาสนาและศิลปวฒันธรรม พษิณุโลกเป็นราชธานีในรชัสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๐๐๖–๒๐๓๑ รวมเวลา ๒๕ ปี นับว่าระยะน้ีเป็นยุคทองของพษิณุโลก ในรชัสมยัของ

สมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช ครัง้ดํารงตําแหน่งพระมหาอุปราช ณ เมอืงพิษณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 

๒๑๑๒–๒๑๓๓ ไดท้รงปลุกสํานึกให้ชาวพษิณุโลกเป็นนักรบกอบกู้เอกราชเพื่อชาตไิทย ทรงสถาปนา

พษิณุโลกเป็นเมอืงเอก เป็นการสานต่อความเจรญิรุง่เรอืงจากอดตีมาจนถงึปจัจบุนั 

ในดา้นเศรษฐกจิ เน่ืองจากพษิณุโลกตัง้อยู่บนเสน้ทางระหว่างรฐัทางเหนือคอื ลา้นนาและ

กรงุศรอียธุยาทางใต ้ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัทัง้สองบางครัง้เป็นไมตรกีนับางครัง้ขดัแยง้กนัทําสงคราม

ต่อกัน มีผลให้พิษณุโลกได้รบัอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีจากทัง้ ๒ รัฐ โดยเฉพาะทางด้าน

เศรษฐกจิ พษิณุโลกเป็นเสน้ทางผ่านสนิคา้ของปา่ และผลติผลทางเกษตร รวมทัง้เครื่องถ้วย โดยอาศยั

การคมนาคมผ่านลาํน้ําน่านสู่กรุงศรอียุธยา ซึง่ขณะนัน้เป็นศูนยก์ลางของการคา้นานาชาตแิห่งหน่ึง ใน

ภูมภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในปจัจุบนัที่พษิณุโลกมหีลกัฐานชดัเจนว่าเป็นแหล่งผลติเครื่องถ้วย

คุณภาพด ีซึง่มอียูท่ ัว่ไปตามบรเิวณฝ ัง่แมน้ํ่าน่านและแม่น้ําแควน้อย โดยเฉพาะทีว่ดัตาปะขาวหาย พบ

เตาเผาเครื่องถ้วยเป็นจํานวนมาก พร้อมทัง้เครื่องถ้วยจําพวกโอ่ง อ่าง ไห ฯลฯ เครื่องถ้วยเหล่าน้ี  

นอกจากจะใช้ในท้องถิน่แล้วยงัเป็นสนิค้าส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย  วนิิจฉัยว่าน่าจะเป็นแหล่ง   

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นับว่าพิษณุโลกมีความสําคัญยิง่ทาง

เศรษฐกจิ คอื เป็นแหล่งทรพัยากรของกรงุศรอียธุยา 

ดา้นการปกครอง สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถปฏริูปการปกครองครัง้ใหญ่จดัระเบยีบการ

ปกครองที่เรยีกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เวยีง วงั คลงั นา มอีคัรเสนาบดเีป็นผู้ช่วยในการบรหิารงาน  คอื 

สมหุกลาโหม และสมหุนายก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ฝ่าย คอื หวัเมอืงฝ่ายเหนือ  อยู่ในความ

ดแูลของสมหุนายก หวัเมอืงฝ่ายใตอ้ยู่ในความดูแลของสมุหกลาโหม และหวัเมอืงชายทะเลอยู่ในความ

ดแูลของกรมท่า 

ด้านศาสนานัน้ แม้ว่าเมอืงพิษณุโลก  จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัในสงครามระหว่าง

อาณาจกัรลา้นนา-อยุธยา และพม่า-กรุงศรอียุธยา มาโดยตลอดแต่การพระศาสนากม็ไิด้ถูกละเลย ดงั

ปรากฏหลกัฐานทางโบราณวตัถุสถาน ชี้ให้เหน็ชดัเจนว่าพระพุทธรูป และวดัที่ปรากฏในปจัจุบนั เช่น 

พระพุทธชนิราช พระพุทธชนิศร ีพระศรศีาสดา วดัพระรตันมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) วดัจุฬามณ ี

วดัอรญัญกิ วดันางพญา และวดัเจดยีย์อดทอง เป็นตน้ ลว้นแต่เป็นศลิปกรรมสมยัอยุธยา หรอืมฉิะนัน้ก็

ได้มกีารบูรณะปฏสิงัขรณ์ของเดมิทีม่มีาครัง้กรุงสุโขทยั แสดงว่าด้านพระศาสนาได้มกีารทํานุบํารุงมา

โดยตลอด 

ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งอาคารวดัจุฬามณีขึน้ใน พ.ศ. 

๒๐๐๗ และพระองคไ์ดท้รงสละราชสมบตัอิอกผนวช ณ วดัจุฬามณี อําเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เมื่อ

ปี พ.ศ. ๒๐๐๘ เป็นเวลา ๘ เดอืน ๑๕ วนั มขีา้ราชบรพิารตามเสดจ็ออกบวชถงึ ๒,๓๔๘ รปู และในปี 



 ๓ 

พ.ศ. ๒๐๒๕ ทรงมพีระบรมราชโองการใหบู้รณะพระศรรีตันมหาธาตุ ทีว่ดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหา-

วหิาร และใหม้กีารสมโภชน์ถงึ ๑๕ วนั พรอ้มกนันัน้กโ็ปรดฯ ใหน้ักปราชญ์ราชบณัฑติแต่งมหาชาตคิํา

หลวง จบ ๑๓ กณัฑบ์รบิูรณ์ด้วย ต่อมาในรชักาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสร้าง รอยพระ

พุทธบาทจาํลอง เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๒ และโปรดเกล้าฯ ใหป้ระดษิฐานไว้ ณ วดัจุฬามณี พรอ้มทัง้จารกึ

เหตุกาณ์สาํคญัทางศาสนาในสมยัพระบรมไตรโลกนาถไวบ้นแผ่นศลิาดว้ย 

ด้านวรรณกรรม หนังสอืมหาชาติคําหลวง   ได้รบัการยกย่องจากวงวรรณกรรมว่าเป็น   

วรรณคดโีบราณชัน้เยีย่ม นอกจากน้ียงัมวีรรณคดสีาํคญัทีน่กัปราชญ์เชื่อว่านิพนธข์ึน้ใน รชัสมยัสมเดจ็-

พระบรมไตรโลกนาถ เช่น ลลิติยวนพ่าย ลลิติพระลอ โคลงทวาทศมาศและกําศรวลศรปีราชญ ์เป็นตน้ 

เมอืงพษิณุโลกในสมยัอยุธยาเคยเป็นทัง้เมอืงราชธานี เมอืงลูกหลวงและเมอืงเอก ฉะนัน้

จงึไดร้บัความอุปถมัภท์นุบาํรงุในทุก ๆ ดา้นสบืต่อกนัมา นอกจากบางระยะเวลาทีพ่ษิณุโลกอยู่ในภาวะ

สงคราม โดยเฉพาะสงครามเสยีกรงุศรอียธุยาทัง้ ๒ ครัง้ ความรุ่งเรอืงทีเ่คยปรากฏกถ็ดถอยลงบา้ง แต่

ในทีสุ่ดกห็ล่อหลอมเป็นวฒันธรรมของชาวไทยมาจนถงึปจัจบุนัน้ี 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีทรงเหน็ว่าพษิณุโลกเป็นเมอืงยุทธศาสตรท์ีส่ําคญัควรมผีูท้ ี่เขม้-

แขง็ที่มคีวามสามารถเป็นเจา้เมอืงจงึทรงแต่งตัง้พระยายมราช (กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท) 

เป็น “เจา้พระยาสุรสหี์พษิณุวาธริาช” สําเรจ็ราชการเมอืงพษิณุโลก โดยขึน้ต่อกรุงธนบุร ีเมื่อได้ทรง

แต่งตัง้ผูป้กครองหวัเมอืงฝา่ยเหนือจนครบถว้นแลว้ จงึเสดจ็กลบัไปยงักรงุธนบุร ี

พ.ศ. ๒๓๑๘ อะแซหวุ่นกี้แม่ทพัพม่าผูช้ํานาญการรบ ไดว้างแผนยกทพัมาตหีวัเมอืงฝ่าย

เหนือของไทยตไีดเ้มอืงตาก เมอืงสวรรคโลก บา้นกงธานี และมาพกักองทพัอยู่ที่กรุงสุโขทยั ขณะนัน้

เจา้พระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหีฯ์ กําลงัยกกองทพัขึน้ไปตเีชยีงแสน เมื่อทราบข่าวศกึจงึรบียกทพั

กลบัมารบัทพัพมา่ทีเ่มอืงพษิณุโลก ก่อนทีอ่ะแซหวุ่นกีย้กทพัมาตัง้ค่ายรายลอ้มเมอืงพษิณุโลก กองทพั

พม่าพยายามเขา้ตคี่ายไทยหลายครัง้ แต่เจา้พระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหี ์ไดช่้วยป้องกนัเมอืงเป็น

สามารถ ทัง้ ๆ ทีม่ทีหารน้อยกว่า แต่ไมส่ามารถจะชนะกนัได ้อะแซหวุ่นกี้ถงึกบัยกย่องแมท่พัฝ่ายไทย

และขอใหท้ัง้สองฝ่ายหยุดรบกนั ๑ วนั ทหารทัง้สองฝ่ายรบัประทานอาหารร่วมกนัดว้ย เมื่อแม่ทพัไทย

และแมท่พัพมา่ยนืมา้เจรจากนัในสนามรบ อะแซหวุ่นกี้เหน็รปูร่างลกัษณะของเจา้พระยาจกัร ีแลว้จงึได้

กล่าวสรรเสรญิว่า “…ท่านน้ีรปูงาม ฝีมอืกเ็ขม้แขง็ อาจสูร้บกบัเราผูเ้ป็นผูเ้ฒ่าได ้จงอุตส่าหร์กัษาตวัไว้

ภายหน้าจะไดเ้ป็นกษตัรยิ…์” และบอกเจา้พระยาจกัรวี่า “…จงรกัษาเมอืงไว้ให้มัน่คงเถดิเราจะตเีอา

เมอืงพษิณุโลกใหจ้งไดใ้นครัง้น้ี” 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีเมื่อทราบข่าวอะแซหวุ่นกี้ยกกองทพัใหญ่มาตหีวัเมอืงฝ่ายเหนือ

ของไทย พระองคจ์งึยกทพัใหญ่ขึน้ไปช่วยหวัเมอืงฝา่ยเหนือทนัท ี

ฝา่ยอะแซหวุ่นกี ้ทราบว่ากองทพัไทยมาตัง้ค่ายเพื่อช่วยเหลอืเมอืงพษิณุโลก จงึแบ่งกําลงั

พลไปตัง้มัน่ที่วดัจุฬามณีทางฝ ัง่ตะวนัตก อะแซหวุ่นกี้เหน็ว่าถ้าชกัช้าไม่ทนัการณ์ จงึสัง่ให้ทพัพม่าที่

กรุงสุโขทยัไปตเีมอืงกําแพงเพชร กองทพัเมอืงกําแพงเพชรยกไปตเีมอืงนครสวรรค ์และสัง่ใหก้องทพั
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พม่าอกีกองหน่ึงยกไปตกีรุงธนบุร ีการวางแผนของอะแซหวุ่นกี้เช่นน้ีเป็นการตดักําลงัฝ่ายไทย ไม่ให้

ช่วยเมอืงพษิณุโลก และตอ้งการใหก้องทพัไทยระสํ่าระสาย 

ในที่สุดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรทีรงมพีระราชดําร ิเห็นว่าไทยเสยีเปรยีบเพราะมกีําลงั

ทหารน้อยกว่า จงึควรถอยทพักลบัไปตัง้มัน่รบัทพัพม่าที่กรุงธนบุร ีเจ้าพระยาจกัรเีห็นว่าไทยขาด

เสบยีงอาหารและใกลจ้ะหมดทางสู ้จงึตดัสนิใจพาไพร่พลและประชาชนชายหญงิทัง้หมด ตหีกัค่ายพม่า

ออกจากเมอืงพษิณุโลกไปทางทศิตะวนัออกได้สําเรจ็พาทพัผ่านบา้นมุง บ้านดงชมพู ขา้มเขาบรรทดั 

ไปตัง้รวมรีพ้ลอยูท่ีเ่มอืงเพชรบรูณ์ 

พมา่ลอ้มเมอืงพษิณุโลกอยู่นานถงึ ๔ เดอืน เมื่อเขา้เมอืงไดก้พ็บแต่เมอืงรา้ง อะแซหวุ่นกี้

จงึสัง่เผาผลาญทําลายบ้านเมอืงพิษณุโลกพนิาศจนหมดสิ้น คงเหลอืเฉพาะวดัพระศรรีตันมหาธาตุ

เท่านัน้ 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

สมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้นนัน้ ตัง้แต่ช่วงของพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

จนถงึก่อนการปฏริปูการปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ยงัคงจดัระเบยีบ

การปกครองออกเป็นจตุสดมภ ์แต่ในส่วนภมูภิาค มกีารแบ่งเขตการปกครองเป็นหวัเมอืงชัน้ใน       หวั

เมอืงชัน้นอก และเมอืงประเทศราช 

เมอืงพษิณุโลกมฐีานะเป็นเมอืงเอก ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในหวัเมอืงฝ่ายเหนือของประเทศ

ไทย มปีระชากรทัง้สิน้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ซึง่เป็นชาวจนีประมาณ ๑,๑๑๒ คน และมเีมอืงต่าง ๆ อยู่

ในอํานาจการปกครองดูแลหลายหวัเมอืงด้วยกนัคอื เมอืงนครไทย ไทยบุร ีศรภีริมย ์พรหมพริาม ชุม

สอนสําแดง ชุมแสงสงครามพบิูล พพิฒัน์ นครชุม ทศการ นครพามาก เมอืงการ เมอืงคํา ประชาชน

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสําคญั คอื ทํานา ทําไร่ หาของป่า ทําไม้ และการเกณฑ์แรงงานไพร่ พ.ศ. 

๒๔๐๙ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงพระอุตสาหะเสดจ็ประพาสเมอืงเหนืออกีครัง้หน่ึง 

โดยเสดจ็ทางเรอืพระทัน่ัง่อรรคราชวรเดชและพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ขณะนัน้กําลงั

ทรงผนวชเป็นสามเณรกไ็ดต้ามเสดจ็มาดว้ย เมื่อเสดจ็ถงึเมอืงพษิณุโลกไดท้รงประทบัและทรงสมโภช

พระพุทธชนิราชอยู ่๒ วนั จงึเสดจ็กลบั ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่๔ รชักาลที ่๕ และ

รชักาลที ่๖ (เมื่อครัง้ยงัดํารงพระยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช) ไดเ้สดจ็ประพาสเมอืงพษิณุโลก 

ทุกพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธเ์รื่องราวต่าง ๆ ทีพ่ระองคไ์ดเ้สดจ็ไปทอดพระเนตรในระหว่างเสดจ็-

ประพาส เช่น เรือ่งเทีย่วเมอืงพระรว่ง พระราชปรารภเรือ่งพระพุทธชนิราช และเรื่องลลิติพายพั เป็นต้น 

เอกสารดงักล่าวน้ี ปจัจุบนัมคีุณค่าอย่างยิง่ทางด้านประวตัิศาสตร์ ส่วนรชักาลที่ ๕ นัน้พระองค์ทรง

ประทับใจในความศักดิส์ ิทธิแ์ละความสวยงามขององค์พระพุทธชินราช ถึงกับโปรดให้จําลอง

พระพุทธรปูพระพุทธชนิราชไปเป็นประธานในพระอุโบสถวดัเบญจมบพติร ซึง่พระองค์ทรงสรา้งขึน้ใน

สมยันัน้ 
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