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ประวติัเมืองพิจิตร 
 “พจิติร” แปลว่า “งาม” ฉะนัน้ เมื่อกล่าวถึงเมอืงพจิติร จงึหมายถงึเมอืงงาม เมอืงทีม่เีสน่ห์
ประทบัใจ นอกจากนี้ยงัเป็นเมอืงที่ให้ก าเนิดนักปราชญ์ราชบณัฑติ ตามประวตัิศาสตร์ได้จารกึ ไว้ว่า
พระโหราธบิด ีผู้เป็นบดิาของศรปีราชญ์ ยอดกวเีอกของเมอืงไทย ถือก าเนิดเหนือแผ่นดนิเมอืงพจิติร 
แมแ้ต่ในวรรณคดไีทย ยงักล่าวว่า จมื่นไวยวรนารถ ทายาทของขุนแผนยอดขุนพลแห่งเมอืงอโยธยา ก็
เคยมาหลงเสน่หส์าวงามเมอืงพจิติร 
 ดนิแดนอนัเป็นเขตจงัหวดัพจิติร อยู่ในที่ราบลุ่มตอนเหนือของภาคกลาง หรอืตอนใต้ของ
ภาคเหนือในดินแดนสุวรรณภูม ิบรเิวณนี้เป็นบรเิวณที่ล าน ้ายมและล าน ้าน่าน อันเป็นแควของล าน ้า
เจา้พระยาไหลผ่าน และเมื่อประมาณห้าหกร้อยปีมาแลว้ ล าน ้าทัง้สองนี้ไหลมารวมกนัทีจ่งัหวดัพจิติรนี้
เอง ลกัษณะพเิศษของดนิแดนแถบนี้เตม็ไปด้วยหนอง คลองบงึ และทางน ้าซึ่งเปลี่ยนทางเดนิอยู่เสมอ 
ถงึฤดูน ้า ๆ จะหลากท่วมไปทัว่ สามารถใชเ้รอืสญัจรไปมาไดท้ัว่ถงึ แต่พอฤดูแลง้ น ้าในคลองบงึต่าง ๆ 
จะแห้งงวดลงไป แม้แต่ในล าน ้าใหญ่บางตอน เรอืก็เดนิไม่ได้ พื้นดนิบรเิวณจงัหวดัพจิติรเป็นดนิอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรเพราะเป็นดนิตะกอนที่เกดิจากน ้าท่วมทบัทุกปี มปีลาชุกชุม อาชพีหลกั
ของพลเมอืงคอืการกสกิรรม และการประมง เขา้ใจว่ามคีนเขา้มาตัง้ถิ่นฐานท ามาหากนิบนสองฝัง่ของ
ล าน ้าน่านและล าน ้ายม ในเขตจงัหวดัพจิติรไม่น้อยกว่าหนึ่งพนัปี ซึ่งในสมยัแรก ๆ คงอยู่กนัเป็นกลุ่ม
เลก็ ๆ และรือ้ย้ายหมู่บ้านมาบ่อย ๆ บ้านเรอืนที่ปลูกอาศยัอยู่ก็เป็นวสัดุราคาถูก เวลายา้ยกท็รุดโทรม
หายสาบสญูไป จงึหาหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์ าหรบันักศกึษาในปัจจุบนัไดน้้อยมาก 
 อกีประการหนึ่ง ดนิแดนแถบนี้ เป็นเสมอืนหนึ่งฉนวนระหว่างบ้านเมอืงทางเหนือกบัทาง
ใต้ของสุวรรณภูม ิเป็นทางหนีของเจ้าบ้านผ่านเมืองในสมยัก่อนจากเหนือไปใต้ หรอืจากใต้ไปเหนือ 
และท านองเดยีวกนักเ็ป็นทางเดนิทพัของบา้นเมอืงฝ่ายใต ้เมื่อยกไปปราบบา้นเมอืงฝ่ายเหนือ หรอืของ
บา้นเมอืงฝ่ายเหนือ ยกมารุกรานบา้นเมอืงฝ่ายใต ้ประวตัศิาสตรข์องเมอืงพจิติรเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์
แบบนี้ตลอดมาจนถงึ พ.ศ. ๒๔๐๐ 
 ในการกล่าวถึงประวตัิเมอืงพจิติรต่อไปนี้จะได้กล่าวตามยุคของประวตัิศาสตร์ไทย  และ
ดนิแดนแหลมทองเป็นตอน ๆ  คอืสมยัก่อนกรุงศรอียุธยา สมยักรุงศรอียุธยา สมยักรุงธนบุรี   สมยักรุง- 
รตันโกสนิทร ์
 
สมยัก่อนกรงุศรีอยุธยา 
 เดิมทีเมืองพิจติร หาได้ตัง้อยู่ในเขตเทศบาลดงัที่ได้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ ได้มกีาร
เปลีย่นแปลงโยกย้ายทีต่ัง้เมอืงหลายครัง้หลายครา พจิติรเป็นจงัหวดัทีม่เีรื่องราวในอดตีซึ่งยงัหาขอ้ยุติ
ไม่ได้แน่นอนนัก เชื่อกันว่าพิจติรเคยเป็นเมืองชยับวรมาก่อน ซึ่งเมืองชยับวรนี้ปัจจุบนัอยู่ในท้องที่
อ าเภอโพทะเล ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมอืงปัจจบุนัประมาณ ๑๐๐ กโิลเมตรเศษ ต่อมาได้
อพยพโยกย้ายขึ้นมาตามล าน ้าน่านเก่าสู่ทางทศิเหนือ ตัง้รกรากสร้างบ้านเมอืงขึ้นเป็นปึกแผ่นที่บ้าน 



 ๒ 

“สระหลวง” อยู่ในเขตเมอืงเก่า อ าเภอเมอืงพจิติร ห่างจากตวัเมอืงปัจจุบนัไปทางทศิตะวนัตกประมาณ 
๙ กโิลเมตรเศษ ต่อมาล าน ้าน่านเก่าเปลีย่นทางเดนิ เป็นเหตุใหล้ าน ้าตื้นเขนิ จงึจ าเป็นตอ้งยา้ยเมอืงมา
ตัง้ใหม่ ณ ทีต่ัง้ปัจจุบนั 
 เชื่อกนัว่าเมอืงพจิติรนี้มชีื่อเรยีกแต่เดมิหลายชื่อ คอืชื่อเมอืงสระหลวง เมอืงโอฆบุร ีเมอืง
ชยับวร และเมอืงปากยม นอกจากนัน้ในทอ้งทีจ่งัหวดัพจิติร ยงัมเีมอืงเก่าอยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอตะพานหนิ
อีกสองเมอืงด้วยกนั สนันิษฐานว่า ชื่อเมอืงนครพงัคา และเมอืงแสงเชรา และเชื่อกนัว่าเมอืงหนึ่งคือ
เมอืงบ่าง ซึง่อยู่ในทอ้งทีต่ าบลทบัคลอ้ 
 ส าหรบัเรื่องราวของเมอืงพจิติรนัน้ จะขอกล่าวถงึทีม่าจากสองแหล่งดว้ยกนั คือ 

๑. เรื่องราวของพจิติรในพงศาวดารเหนือ 
๒. เรื่องราวของเมอืงพจิติรทีป่รากฏในศลิาจารกึและพระราชพงศาวดาร 
เรื่องราวของพิจิตรในพงศาวดารเหนือ 
ในพงศาวดารเหนือไดก้ล่าวถงึเมอืงพจิติรไวส้องเรื่องดว้ยกนั คอื 
๑.เรื่องพระยาแกรก ทีก่ล่าวถงึการสรา้งเมอืงทีบ่า้นโกณฑญัญคาม เขา้ใจว่าคอืเมอืงชยั 

บวร (อ าเภอโพทะเลในปัจจุบนั) 
๒.เรื่องสร้างเมืองพิษณุโลก กล่าวถงึการสรา้งเมอืงโอฆบุร ีเขา้ใจว่าคอืเมอืงพจิติรเก่า 

นัน่เอง 
 
เรื่องพระยาแกรก 
 จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์พอทีจ่ะตรวจสอบได้ความว่า ราว พ .ศ. ๑๓๐๐ ชาวละว้า
เป็นชาตทิีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงและมอี านาจมากทีสุ่ดในดนิแดนสุวรรณภูม ิได้แบ่งการปกครองออกเป็น 
๒ อาณาจกัรใหญ่ ๆ คอื อาณาจกัรทราวด ีได้แก่พืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก ไปจนจดราชบุร ีทศิตะวนัออก
ไปถงึจงัหวดัปราจนีบุรอีาณาจกัรยางหรอืโยนก และอาณาจกัรโคตรบูรณ์ 
 ส าหรบัอาณาจกัรทราวดมีเีมอืงส าคญั ๆ สามเมอืงด้วยกนั คอื นครปฐม ละโว้หรอืลพบุร ี
เมอืงสยามหรอืสุโขทยั โดยมนีครปฐมเป็นราชธานี ส่วนเมอืงพจิติร ในครัง้กระนัน้อยู่ในเขตเมอืงละโว ้
จะมนีามว่าอย่างไร ตัง้อยู่ทีไ่หนยงัไม่ปรากฏชดั 
 ต่อมาราว พ.ศ. ๑๔๐๐ ขอมมอี านาจมากพระยาแกรกได้ยกทพัเขา้ตเีมอืงละโวไ้ด ้พระยา
โคตมเทวราชซึ่งเป็นเจ้าเมอืงละโว ้ได้พาลี้พลอพยพขึ้นมาทางเหนือ จนถึงบ้านโกณฑญัญคามและได้
สรา้งเมอืงขึน้ทีบ่้านโกณฑญัญคามนี้ ต่อมาพระราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชไดไ้ปสรา้งเมอืงพจิติร
ขึน้อกี ดงัขอ้ความในพงศาวดารเหนือเกีย่วกบัเรื่องนี้ มดีงันี้ 
 “และพระยาโคตมเทวราชเสดจ็มาถงึบ้านโกณฑญัญคาม พราหมณ์ชื่อโกณฑญัญคามเป็น
ใหญ่กว่าพราหมณ์ทัง้หลายได ้๕๐๐ ครัน้ เหน็พระยาแต่ไกล โกณฑญัญพราหมณ์ทัง้หลายกไ็ปตอ้นรบั
พระมหากษตัรยิ ์พระมหากษตัรยิจ์งึมพีระบรมราชโองการตรสัถามว่า ดูราชพี่อพราหมณ์ทัง้หลาย บา้น
ท่านนี้ชื่อใด ชพี่อพราหมณ์ทูลว่า บา้นนี้ชื่อโกณฑญัญคาม แต่ตูขา้เป็นชพี่อพราหมณ์ได ้๕๐๐ คน จงึมี
พระราชโองการว่า เราจะสร้างเมอืงในสถานทีน่ี้ ท่านทัง้หลายจะยนิดหีรอืไม่ พราหมณ์ทัง้หลายก็ยนิดี
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ดว้ยกนัทัง้สิน้… พระยาไดฟั้งดงันัน้ยนิดใีห้เสนาอ ามาตยต์ัง้พลบัพลาทอง แลว้ใหช้พี่อพราหมณ์ ผู้เฒ่า
ผูแ้ก่กบัเศรษฐปีระชุมพรอ้มกนัจงึใหช้พี่อพราหมณ์ตัง้พธิกีินบวชสิ้น และร าแขนงเจ็ดวนัแล้วสระเกล้า
ขึน้โลอ้มัพวาย ถวายแก่พระอศิวร พระนารายณ์ แลว้เลยีบไปทีจ่ะตัง้พระราชวงั…” 

 จากขอ้ความในพงศาวดารเหนือตอนนี้กจ็ะพบว่าพระยาโคตมเทวราชได้สรา้งเมอืงที่บา้น
โกณฑญัญคาม ซึ่งอา้งจากหนังสอืพจิติรของเราว่า ในหนังสอืทะเบยีนโบราณวตัถุสถานทัว่ราชอาณา -
จกัรของกรมศลิปากรไดก้ล่าวว่าบา้นโกณฑญัญคาม กค็อืเมอืงทีเ่รยีกกนัว่า “นครชยับวร” และคุณพระ-
วฒัโนไดเ้ขยีนไวใ้นหนังสอืเมอืงพจิติรว่า คอื เมอืงชยับวรปัจจุบนัอยู่ในท้องที่ต าบลบา้นน้อย กบัต าบล
บางคลาน อ าเภอโพทะเล ยงัสงัเกตคูเมอืงและก าแพงเมอืงด้วย ส าหรบัคูเมอืงซึ่งมขีนาดใหญ่และลกึ
ดว้ยนัน้มกัจะเรยีกกนัว่า บงึชยับวร และยงัเรยีกในชื่ออื่นว่า บงึไชยบวรก็ม ีส่วนนครชยับวรหรอืเมอืง
ชยับวรนัน้ยงัเรยีกกนัว่า เมอืงชบีวรอีกด้วย  ชาวบ้านแถบนัน้ก็ยังเชื่อกันว่าชื่อเดมิของเมืองชยับวร
เรยีกกนัว่า บา้นโกณฑญัญคามมาก่อน จงึเป็นเรื่องทีน่่าเชื่อไดพ้อสมควรว่า เมอืงชยับวรคอืเมอืงทีพ่ระ
ยาโคตมเทวราชสรา้งขึน้ทีบ่า้นโกณฑญัญคาม ตามพงศาวดารเหนือ 
 ส่วนการสร้างเมืองพิจิตร ที่เมืองพิจิตรเก่า ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองพิจิตรนัน้ ใน
พงศาวดารเหนือ ไดก้ล่าวไวใ้นเรื่องพระยาแกรกตอนต่อไปว่า 
 “ … และพระยาโคตมเทวราช ที่พระราชบุตรองค์หนึ่ง ชื่อเจ้ากาญจนกุมาร เป็นพระยา
แทนพระบิดา นานมาจงึชื่อเจ้าไวยยกัษา ครัน้ใหญ่มาชื่อเจ้าโคตรตะบอง ไปสร้างเมืองพจิติรจงึมชีื่อ
พระยาโคตรตะบอง เจา้ไวยยกัษาไปสรา้งเมอืงพชิยั จงึไดช้ื่อพระยามอืเหลก็…” 
 พระยาโคตรตะบองได้ย้ายเมอืงจากนครไชยบวร ไปตัง้ที่หมู่บ้านสระหลวงและได้เริม่ฝัง
หลกัเมอืง เมื่อวนัพุธขึน้ ๑๓ ค ่า เดอืน ๑๒ ปีขาล พ.ศ. ๑๖๐๑ ทรงสัง่ก่อสรา้งก าแพงขึน้ด้านเหนือยาว 
๑๐ เสน้ ดา้นใตย้าว ๑๐ เสน้ ดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตกยาวดา้นละ ๓๕ เสน้ นอกก าแพงโปรดให้
ขุดคูลกึ ๖ ศอก เพื่อป้องกนันครด้านตะวนัตกหน้าเมืองห่างจากล าน ้าน่านเก่าประมาณ ๑๕ วา ตาม
ก าแพงได้เปลี่ยนชื่อเมอืงใหม่ว่าเมอืง “สระหลวง” และได้มกีษัตรยิป์กครองสบืราชสนัติวงศ์ต่อมาด้วย
ความเกษมส าราญอกีประมาณ ๒๐๐ ปี 
 
เร่ืองสร้างเมืองพิษณุโลก 
 ไดก้ล่าวถงึการสรา้งเมอืงโอฆบุร ีซึง่เชื่อกนัว่าคอื เมอืงพจิติรเก่า อนัเป็นเมอืงทีพ่ระเจา้ 
ศรธีรรมไตรปิฎกสรา้งขึน้พรอ้มกบัเมอืงพษิณุโลก ดงัขอ้ความในพงศาวดารเหนือ ดงันี้ 
 " พระเจ้าศรธีรรมไตรปิฎกยนิดีนักหนาจึงมีพระราชโองการตรสัสัง่แก่เสนาอ ามาตย์ให้
ชุมนุมทา้วพระยาทัง้หลาย พระองคจ์งึใหจ้่าทัง้สองไปก่อนเป็นทพัหน้า ทา้วพระยาทัง้หลายเป็นปีกซา้ย
ขวา เจ้าไกรสรราช เจ้าชาติสาคร พระราชโอรสทัง้สอง เป็นกองรัง้หลงัตามเสดจ็พระราชบดิา พระราช
มารดาออกจากพระนคร  ณ วนัอาทติย ์เดอืนอา้ย แรมหกค ่า เพลาเชา้ ไปได้สองเดอืนจงึถึง พระองค์
ไดต้ัง้พลบัเพลาทองรมิน ้า ไกลเมอืงประมาณ ๑๐๐ เสน้ 
 สมเดจ็พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎก จงึใหท้า้วพระยาทัง้หลายและเจา้ไกรสรราช เจา้ชาตสิาคร 
ตามเสด็จเขา้ไปในเมอืง แลว้จงึให้ชื่อเมอืง จงึมพีระราชโองการตรสัถามชพี่อพราหมณ์ว่า เราจะให้ชื่อ
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เมอืงอนัใดด ีพราหมณาจารยจ์งึกราบทูลตอบพระราชโองการว่า เจา้มาถงึวนันี้ยามพศินุ พระองคไ์ดช้ื่อ
ตามค าพราหมณ์ว่า เมอืงพิษณุโลก ถ้าจะว่าตามพระพุทธเจ้ามาบณิฑบาตก็ชื่อว่า โอฆบุรตีะวนัออก 
ตะวนัตกชื่อจนัทบูร พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎกจงึมพีระราชโองการตรสัสัง่ทา้วพระยาทัง้หลายว่าเราชวน
กนัสร้างพระธาตุ และวหิารใหญ่ ตัง้วหิารทัง้สี่ทศิ ครัน้สร้างของพระยาแล้ว ต่างคนต่างก็สร้างคนละ
องค"์ 
 เรื่องราวของเมืองโอฆบุรีเป็นเมืองพิจิตรเก่าใช่หรือไม่นัน้ จะขอคัดลอกข้อความจาก
หนังสอืสาส์นสมเด็จ ตอนที่สมเด็จฯ กรมพระยานรศิรานุวตัติวงศ์ได้กราบทูลถามสมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพดงัขอ้ความต่อไปนี้ 
 "…โอฆบุรคีอืเมอืงพจิติรหรอืไม่ใช่ ค าว่า "โอฆ" เขา้ใจว่าหมายเอาบงึสไีฟ "เมอืงพิจติร" 
เขา้ใจว่าเป็นชื่อเมอืงใหม ่ซึง่ยา้ยมาตัง้อยู่ทีค่ลองเรยีงถูกหรอืไม่ ถา้ถูกอย่างนัน้เมอืงพจิติรเก่ากค็วรยนื
เรยีกอยู่ว่า "โอฆบุร"ี ไม่ควรเรยีกว่า เมอืงพจิติรเก่า" 
 เมื่อสมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ทูลถามเช่นนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชา- 
นุภาพไดทู้ลตอบ ดงัขอ้ความต่อไปนี้ 
 "…เมอืงโอฆบุรคีอืเมอืงพจิติร เป็นเมอืงโบราณมป้ีอมปราการอยู่รมิแม่น ้าน่านเก่า ซึง่ตื้น
เขินเสียแล้ว ชื่อเดิมเรยีกว่า "เมืองสระหลวง" คงเป็นเพราะเป็นเมืองมีบึงบางมาก ทัง้ในศิลาจารึก
สุโขทยัและกฎหมายชัน้เก่าของกรุงศรอียุธยาก็เรยีกว่า "เมอืงสระหลวง" ปรบัเป็นคู่กบั "เมอืงสองแคว" 
คอืเมอืงพษิณุโลก ซึง่เดมิมแีม่น ้าน้อยอยู่ทางตะวนัออก และมแีม่น ้าน่านอยู่ทางตะวนัตก แต่แม่น ้าน้อย
ตื้นเขนิเสยีนานแลว้ 
 ชื่อที่เรียกว่า "โอฆบุรี" ความตรงกับชื่อเมืองสระหลวง เป็นแต่เปลี่ยนเป็นภาษามคธ
เหมอืนกบั "ทวสิาขะนคร" ตรงกบัเมอืงสองแคว หม่อมฉันสงสยัว่า จะเกิดแต่พระแต่งเรื่องพงศาวดาร
ไทยเป็นภาษามคธ ตามอย่างหนังสอืมหาวงศ์ พงศาวดารลงักา เช่น เรื่องชนิกาลมาลนิี เป็นต้น แปลง
ชื่อเมืองสระหลวงเป็น โอฆบุรี ในภาษามคธ และแปลงเมืองสองแควไว้อีกว่า เมอืงทวสิาขะนคร ใน
หนังสอืแต่ง 
 "การทีเ่ปลีย่นเมอืงสองแคว เป็นเมอืงพษิณุโลก เปลีย่นชื่อเมอืงสระหลวง เป็นเมอืงพจิติร 
เมื่อสมยักรุงศรอียุธยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้ว ชื่อเมอืงสองแควกบัสระหลวงก็
เลยสูญ ผูรู้้ชัน้หลงัจงึเอาชื่อเมอืงโอฆบุรกีบัเมอืงทวสิาขะนคร ซึ่งยงัมอียู่ในหนังสอืที่พระแต่งไปชีเ้ป็น
เมอืงอื่น ดูเหมอืนจะเอาเมอืงแพรก (คอืเมอืงสรรค์) เป็นทวสิาขะนคร ส่วนเมอืงโอฆบุรนีัน้ คอืเหตุที่
เมอืงพษิณุโลกสรา้งปราการ ๒ ฟาก เอาแม่น ้าไวก้ลางเมอืงผดิกบัเมอืงอื่น อา้งว่าเมอืงทางฟากตะวนั -
ออกชื่อเมืองพิษณุโลก เมืองฟากตะวนัตกชื่อเมืองโอฆบุรี อ้างกันมาอย่างนัน้ จนถึงสมยัมีสโมสร
โบราณคด ีคน้พบชื่อเมอืงสระหลวงสองแควในศลิาจารกึและกฎหมายเก่า จงึรูค้วามจรงิว่าเป็นอย่างไร" 
 ขอ้ความทัง้หมดนี้ คงเป็นเครื่องยนืยนัไดพ้อสมควรว่า เมอืงโอฆบุรนีัน้ คอืเมอืงพจิติรเก่า 
นอกจากนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพยงัได้นิพนธเ์กี่ยวกบัเมอืงพจิติรไว้ในหนังสอื "เที่ยว
ตามทางรถไฟ" มขีอ้ความที่เกี่ยวกบัเมอืงโอฆบุร ีและเมอืงสระหลวงอยู่ด้วย ซึ่งปรากฏขอ้ความเป็น
บางตอน ดงันี้ 
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 "ในหนังสอืพงศาวดารเหนือว่า พระยาโคตรตะบองราชบุตรของพระยาโคตมเทวราชเป็น
ผู้สร้างเมืองพิจติร แต่หาปรากฏสมยัและเรื่องราวของการสร้างไม่ คงเป็นเค้าแต่ว่าพวกขอมชัน้หลัง
สร้างเมืองพิจติร มาถึงสมยัเมื่อไทยตัง้ราชธานีอยู่ ณ เมืองสุโขทยั เรียกนามเมืองนี้ในภาษาไทยว่า 
"เมืองสระหลวง" ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพระเจ้ารามค าแหงคงเป็นเพราะตัง้อยู่ชายทะเลสาบ 
หนังสอืเก่าบางเรื่องเรยีกนามในภาษาบาลวี่า "โอฆบุร"ี ความก็ตรงกนั ที่อธบิายกนัว่าเมอืงโอฆบุรอียู่ 
๒ ฟากฝัง่แม่น ้าตรงกนันัน้ไม่มหีลกัฐาน…" 
 
เร่ืองราวของเมืองพิจิตรท่ีปรากฏในศิลาจารึกและพระราชพงศาวดาร 
 ในศลิาจารกึพ่อขุนรามค าแหง หลกัที่ ๑ ได้กล่าวถึงเมอืงสระหลวง โดยกล่าวไว้ในเรื่อง
อาณาเขตของอาณาจกัรสุโขทยั สมยัพ่อขุนรามค าแหง ซึ่งข้อความในศลิาจารกึได้กล่าวถึงเมอืงสระ
หลวง ดงันี้ 
 "…อาจปราบฝูงขา้ศกึ มเีหมอืงกว้างช้างหลาย ปราบเบื้องตะวนัออก รอดสระหลวงสอง
แคว ลุมบา จายสคาเท้า ฝัง่ของถึงเวยีงจนัทร์เวยีงค าเป็นที่แล้ว เบื้องหวันอนรอดคนท ีพระบางแพรก 
สุพรรณภูมิ ราชบุร ีเพชรบุรี ศรธีรรมราช ฝัง่ทะเลสมุทร เป็นที่แล้ว เบื้องตะวนัตก รอดเมืองฉอด 
เมอืง… หงสาวด ีสมุทรห้าเป็นแดนเบื้องตนีนอน รอดเมอืงแพร่เมอืงน่าน เมอืง… เมอืงพลัว่พน้ฝัง่ของ
เมอืงชวาเป็นทีแ่ลว้ ปลูกเลี้ยงฝกูลูกบา้นลูกเมอืงนัน้ชอบดว้ยธรรมทุกคน" 
 จากขอ้ความในศลิาจารกึนี้แสดงว่าอาณาจกัรสุโขทยัสมยัพ่อขุนรามค าแหงนัน้กวา้งขวาง
มาก ทศิตะวนัออก ตลอดเมอืงสระหลวง (รอดเมอืงสระหลวงหมายถงึตลอดเมอืงสระหลวง) เมอืงสอง
แคว    และเมอืงอื่นอกีหลายเมอืงดว้ยกนั     ส าหรบัเมอืงสระหลวงนี้เชื่อกนัว่าคอืเมอืงพจิติรเก่านัน่เอง  
ดงับทนิพนธข์องสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพขา้งตน้ นอกจากนัน้ สมเดจ็ฯ กรมพระยานรศิรา -
นุวตัติวงศ์ ได้นิพนธ์เกี่ยวกับเมืองสระหลวงไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จอีกด้วย ซึ่งปรากฏข้อความ
ดงัต่อไปนี้ 
 "…ที่จรงิแม่น ้าและเมอืงพิจติรเก่า ก็ยงัมแีต่นับวนัจะสูญหายไป เมืองพิจิตรเดีย๋วนี้เป็น
เมอืงตัง้ใหม่ ยงัจ าไดท้ีต่รสัอาจเลกิไดใ้นชัว่โมงเดยีว ค าว่า สระหลวง เขา้ใจว่าทีเ่รยีกกนัว่า บึงสไีฟ อยู่
ในทุกวนันี้…." 
 ชื่อเมอืงสระหลวงทีน่่าเชื่อว่า เป็นเมอืงพจิติรเก่า หรอือาณาเขตของเมอืงพจิติรเก่า มสีระ
หรือบึงอยู่มาก ถ้าดูตามพจนานุกรมฉบับทันสมัย ของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร ก็จะพบว่า "สระ" 
หมายถึงอ่างน ้าที่อยู่ตามระหว่างผา ซึ่งก็คงเป็นบึงนัน่เอง ส าหรบับงึที่อยู่ใกล้เมืองพจิติรเก่า หรอืใน
ทอ้งที่จงัหวดัพจิติรปัจจุบนั บงึสไีฟ บงึตะโกน บงึฆะฆงั ที่ไกลออกไปก็มบีงึชยับวร บงึสพังายและบงึ
บัวเป็นต้น ยิ่งไปกว่านัน้ ชื่อเมืองโอฆบุรี ก็เกี่ยวกับบึงอีก เพราะค าว่า "โอฆ" ในพจนานุกรมฉบับ
ทนัสมยัของอาจารยเ์ปลื้อง ณ นคร กห็มายถงึ หว้งน ้าซึง่กค็งเป็นบงึนัน่เอง 
 ขอ้สนันิษฐานเกีย่วกบัเมอืงสระหลวงเป็นเมอืงพจิติรเก่ายงัมอีกี เช่น หม่อมเจา้จนัทรจริายุ
รชันี ทรงกล่าวว่า เมอืงสระหลวงเป็นเมอืงพจิติรเก่าบนฝัง่แม่น ้าน่าน เรยีกคู่กบัเมอืงพษิณุโลกเก่า เมอืง
สระหลวงสองแคว ท านองเดยีวกบัเรยีกเมืองศรสีชัชนาลยัสุโขทยัซึ่งเป็นเมืองอยู่บนฝัง่แม่น ้ายมทัง้คู่ 
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นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงกล่าวถึงเมืองสระหลวงในหนังสือนิทาน
โบราณคดเีรื่องคน้เมอืงโบราณอกีว่า เมอืงสระหลวงเปลีย่นชื่อเป็นเมอืงพจิติร ในสมยักรุงศรอียุธยาและ
พระองคย์งักล่าวถงึเมอืงสระหลวงคอืเมอืงพจิติรไวใ้นบทนิพนธเ์รื่องพระร่วงอกีดว้ย 
 ส าหรับความเชื่อที่ว่า เมืองสระหลวงไม่ใช่เมืองพิจิตร แต่เป็นเมืองพิษณุโลก ก็มี
เหมือนกัน เช่น ในราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัยสมัยพ่อขุน
รามค าแหงว่า เมอืงสระหลวง คอื เมอืงพษิณุโลกฝัง่ตะวนัตก และเมอืงคณฑคีอื เมอืงพจิติร ดงัขอ้ความ
ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๑ กล่าวถงึเมอืงสระหลวงและเมอืงคณฑ ีดงัต่อไปนี้ 
 "พระเจ้าขุนรามค าแหง เป็นพระเจา้แผ่นดนิไทยทีม่อีานุภาพมาก ควรนับว่าเป็นมหาราช
เจ้าพระองค์หนึ่ง ได้รบพุ่งปราบปรามเมืองที่ใกล้เคียงเอาไว้ในอ านาจ ขยายราชอาณาจกัรสุโขทัย
กวา้งขวางออกไปถงึทีสุ่ดในครัง้นัน้ บอกอาณาเขตไวใ้นศลิาจารกึชดัเจนว่า ทศิเหนือไดเ้มอืงแพร่เมอืง
น่าน ตลอดจนเมอืงชวา (คอืเมอืงหลวงพระบางทุกวนันี้) ไวใ้นพระราชอาณาจกัร ทศิตะวนัออกไดเ้มอืง
สระหลวง (คอืเมอืงพษิณุโลกฝัง่ตะวนัตก ทีห่นังสอืแต่งในภาษามคธว่าโอฆบุรี) เมอืงสองแคว (คอืเมอืง
พษิณุโลกฝัง่ตะวนัออก)…" และอกีตอนหนึ่งว่า "ทศิใตไ้ดเ้มอืงคณฑ ี(เขา้ใจว่า เมอืงพจิติรทุกวนันี้)…" 
 ขอ้ความจากพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาจะเหน็ว่า เมอืงสระหลวงคอืเมอืง
พษิณุโลกฝัง่ตะวนัตก และเมอืงสองแควคอืเมอืงพษิณุโลกฝัง่ตะวนัออก ส่วนเมอืงคณฑตี่างหากที่เป็น
เมอืงพจิติร ซึง่เป็นหลกัฐานอกีแนวหนึ่งทีแ่ตกต่างออกไป     ยิง่ไปกว่านัน้ศาสตราจารย ์ ดร.ประเสรฐิ  
ณ นคร ยงัไดเ้ขยีนบทความเรื่อง "หลกัการคน้เมอืงสมยัสุโขทยั" ลงในแถลงงานประวตัศิาสตร ์เอกสาร
โบราณคดปีีที ่๑ เล่ม ๑ กล่าวถึงเมอืงสระหลวงว่าเป็นเมอืงพษิณุโลก ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องที่ยงัหาขอ้ยุติ
ไม่ไดแ้น่นอน คงตอ้งศกึษาคน้ควา้หาหลกัฐานกนัต่อไปอกี 
 ความจรงิชื่อเมอืงสระหลวง ยงัปรากฏในศลิาจารกึกรุงสุโขทยัอีกหลกัหนึ่ง คอืหลกัที่ ๘ 
(จารกึเขาสุมนกูฏ) ซึง่กล่าวถงึเรื่องราวในสมยัสุโขทยั รชักาลพระยาลไิท ซึง่เป็นตอนทีก่ล่าวถึงอาณา -
เขตของอาณาจกัรสุโขทยัปรากฏขอ้ความดงัต่อไปนี้ .- "…อยู่ในสองแควได้เจ็ดขา้ว จงึน าพลมา มทีัง้
ชาวสระหลวง สองแควปากยม พระบาง ชากงัราวสุพรรณภาว นครพระชุม เบื้อง…เมอืงพาน เมอืง…
เมอืงราด เมอืงสะคา้ เมอืงลุมบาจาย เป็นบรพิาร…" 
 จะเหน็ไดว้่าขอ้ความในศลิาจารกึตอนนี้นอกจากจะกล่าวถงึเมอืงสระหลวง เมอืงสองแคว
และเมอืงอื่น ๆ อีกหลายเมืองแล้ว ยงัมีเมอืงหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมอืงปากยม ซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นเมืองที่
ตัง้อยู่ปากน ้ายม หรอืเมอืงทีอ่ยู่ใกลก้บัแม่น ้ายมกบัแม่น ้าน่านไหลมาบรรจบกนั ซึง่อาจจะเป็น เมอืงชยั-
บวรกไ็ด ้เพราะเมอืงชยับวรตัง้อยู่ใกลก้บัแม่น ้ายมกบัแม่น ้าน่านเก่าไหลมาบรรจบกนั ส าหรบัเมอืงนี้ขอ
คดัลอกบนัทกึของ นายตร ีอมาตยกุล ซึง่เคยเดนิทางไปส ารวจเมอืงโบราณในจงัหวดัพจิติร เมื่อ พ .ศ. 
๒๕๐๘ พรอ้มดว้ย ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร และอาจารย ์ขจร สุขพานิช ซึง่ไดบ้นัทกึเกีย่วกบั
เมอืงชยับวรไวต้อนหนึ่ง ดงันี้.- 
 "ชัน้แรกได้เดนิทางไปที่อ าเภอบางมูลนากเพื่อไปตรวจเยี่ยมเมอืงโบราณ ซึ่งในจารกึกรุง
สุโขทยัเรยีกว่าเมอืงปากยมก่อนเพราะเมืองนี้สงสยัว่าจะอยู่ตรงแม่น ้า น่านมาสมกัน คอืที่ต าบลบาง-
คลาน อ าเภอโพทะเล" 
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 "…ผู้น าทางได้พาไปดูเมืองโบราณเมืองหนึ่งเรยีกว่า เมืองชยับวรหรอืชบีวร เมืองนี้มีคู
กวา้งมาก คอืกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร มนี ้าขงัอยู่เต็ม ในฤดูแลง้กไ็ม่แหง้… ได้สอบถามชาวบ้านและ
ผูน้ าทางแล้ว ไม่ปรากฏว่าเคยได้พบเมอืงโบราณนอกเมอืงชยับวรหรอืชบีวรดงัได้เรยีนมาแต่ตอนต้น 
จงึยงัไม่ทราบแน่ว่าเมอืงปากยมทีป่รากฏชื่อในศลิาจารกึกรุงสุโขทยันัน้ ในปัจจุบนัจะตัง้อยู่ ณ ทีใ่ด บาง
ทอีาจจะเป็นเมืองที่เรยีกกันในปัจจุบันว่า เมืองชยับวรก็ได้ แต่ยงัไม่มีหลักฐานแน่นอนและยงัไม่ได้
ส ารวจตรวจคน้โดยละเอยีด จงึไม่สามารถจะยนืยนัได้" 
 ความจรงิเมอืงปากยมตามศลิาจารกึ ก็น่าจะเป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ปากแม่น ้ายม หรอืใกลแ้ม่น ้า
ยม จงึเป็นเรื่องที่น่าเชื่อได้พอสมควรว่าคงจะเป็นเมอืงชยับวร เพราะเมอืงโบราณที่ส ารวจพบแล้วใน
ปัจจุบนัทีต่ัง้อยู่ใกล้แม่น ้ายม และปากแม่น ้ายมที่มาบรรจบกบัแม่น ้าน่านเก่า กม็อียู่เมอืงชยับวรนี้เมอืง
เดยีวเท่านัน้ และถา้หากเป็นจรงิตามความเชื่อนี้กแ็สดงว่าในสมยักรุงสุโขทยั รชักาลพระยาลไิท มเีมอืง
สระหลวงและเมอืงปากยม ทัง้สองเมอืงเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในอาณาจกัรสุโขทยั 
 จาก พ.ศ. ๑๖๐๑ ซึ่งเป็นปีที่พระยาโคตรตะบอง สร้างเมืองสระหลวง (จากพงศาวดาร
เหนือ เรื่องพระยาแกรก) เป็นตน้มา จนถงึ พ.ศ. ๒๘๐๐ ขอมเริม่เสื่อมอ านาจลง ไทยเราไดเ้ริม่ทยอยลง
มาในดนิแดนสุวรรณภูม ิและไดเ้ริม่มบีทบาทขึน้ในดนิแดนส่วนนี้ โดยพ่อขุนบางกลางท่าว กบัพ่อขุนผา
เมอืง ไดย้กกองทพัเขา้ตเีมอืงสยาม เมอืงหน้าด่านของขอมไดพ้จิติรจงึตกเป็นของไทยตัง้แต่นัน้มา 
 ราว พ.ศ. ๑๘๒๐ กรุงสุโขทยัไม่มอีาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล และมีเมืองส าคญั ๆ ไม่กี่
เมอืง ซึง่ในบรรดาเมอืงเหล่านัน้มพีจิติรรวมอยู่ดว้ย เวลานัน้สุโขทยัมศีตัรูมาก เช่น ขอม พวกไทยตอน
ใตแ้ละภาระในการทีจ่ะขยายอาณาเขต พจิติรจงึกลายเป็นเมอืงส าคญัทางยุทธศาสตร ์จงึไดย้กฐานะขึ้น
เป็นเมืองหน้าด่านเพื่อป้องกนัขา้ศึกที่จะยกไปตีเมอืงหลวง พิจติรจงึอุปมาเสมอืนทหารเอกของกรุง
สุโขทยั พ.ศ. ๑๙๔๙ การศกึษาวทิยาการ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาในเมอืงพจิติรเจรญิมาก ตาม
สุพรรณบัฏที่ขุดได้จากองค์พระปรางค์วดัมหาธาตุในบรเิวณเมืองพิจิตรเก่าได้มีการตัง้พระเถรพุทธ
สาคร    เป็นพระครูธรรมโมสศีรีาชบุตร โดยทีเ่มอืงพจิติรเป็นเมอืงรายรอบปรมิณฑล   กรุงสุโขทยัเป็น 
หวัเมอืงชัน้ใน พระเจา้แผ่นดนิกรุงสุโขทยัจงึปกครองเมอืงนี้โดยตรงตลอดสมยัทีก่รุงสุโขทยัรุ่งเรอืงอยู่ 
 
สมยักรงุศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 
 เมื่อสุโขทยัเสื่อมอ านาจลง และได้ตกเป็นเมอืงขึ้นของกรุงศรอียุธยา พจิติรกต็กไปอยู่กบั
กรุงศรอียุธยา    แต่ความส าคญัของเมอืงพจิติรมไิดล้ดน้อยลง   เมื่อประมาณ   พ.ศ. ๒๐๐๖   รชัสมยั 
พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถทรงยกเลกิการปกครองแบบเก่า เปลี่ยนมาเป็นแบบจตุสดมภ์ 
เพื่อสรา้งความสามคัคกีลมเกลยีวในชาต ิ เป็นการรวมอ านาจไวท้ีส่่วนกลาง ส่วนภูมภิาคมขีุนนางเป็นผู้ 
ปกครอง และแบ่งหวัเมอืงออกเป็นหวัเมอืง เอก โท ตร ีและจตัวา เมอืงพจิติรมฐีานะเป็นเมอืงตร ี นับว่า
พจิติรเป็นเมอืงใหญ่และมคีวามส าคญัทางทหารและการปกครองไม่น้อย 
 เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ได้เสด็จครองราชย์ที่เมืองพิษณุโลก ทรงเหน็ว่าพจิติร
เป็นเมืองลุ่มเต็มไปด้วยบึง คลอง ล าห้วย โดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน ้ าขังตลอดปีไม่เคยแห้งมีเนื้อที่
ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ จงึขนานนามเมอืงพจิติรอกีนามหนึ่งว่า “โอฆบุร”ี ซึง่แปลว่า “หว้งน ้า” 
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 รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช มเีหตุการณ์ประวตัิเกีย่วขอ้งกบัเมอืงพจิติร คอื เมอืง
พิจิตรเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ และเป็นถิ่นก าเนิดของพระโหราธิบดี กวีเอกของไทยดังที่
ประวตัศิาสตรจ์ารกึไวว้่า เมื่อสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เสด็จไปเมอืงพิษณุโลกพระเพทราชาได้พา
นางสนมที่ได้รบัพระราชทานซึ่งขณะนัน้ตัง้ภรรภ์แก่จวนคลอดติดตามไปด้วย เมื่อถึงบ้านโพธิป์ระทบั
ชา้ง แขวงเมอืงพจิติร นางไดค้ลอดบุตร ในเดอืนอา้ย อฐัศกและฝังรกไวท้ีต่น้มะเดื่อ บุตรนัน้จงึไดช้ื่อว่า 
“นายเดื่อ” หรือ “ดอกเดื่อ” ต่อมาได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า “พระศรสีรร
เพชญ์ที่ ๘” หรอืพระพุทธเจ้าเสือหรอืขุนหลวงสรศักดิ ์เมื่อครองราชย์แล้วได้เสด็จไปคล้องช้างเมอืง
พจิติร เลยไปเยีย่มมาตุภูมเิดมิทีห่มู่บ้านโพธิป์ระทบัช้าง โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระอารามประกอบด้วย
พระอุโบสถวหิาร เจดีย์ ศาลาการเปรยีญ และกุฏิสงฆ์ แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๒๔๔ พระองค์เสด็จทาง
ชลมารค ไปฉลองพระอาราม ตัง้พระครูธรรมรูจรีาชมุนีเป็นเจา้อาวาส และพระราชทานนามว่า วดัโพธิ ์
ประทบัชา้ง ปัจจุบนัวดัโพธิป์ระทบัช้างยงัมพีระอุโบสถที่ช ารุดหกัพงั พระเจดยี์เก่าคร ่าคร่า ซึ่งราษฎร
มกันิยมไปเคารพสกัการะอยู่เสมอ 
 ส่วนจอมปราชญ์ในเชงิกวใีนรชัสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชนัน้ พระมหาราชครู
นับว่าเป็นเอก ท่านถอืก าเนิดทีเ่มอืงพจิติร พระมหาราชครูมคีวามสามารถในการแต่ง โคลงฉันท ์กาพย์ 
กลอน จนเป็นที่โปรดปรานของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และทรงยกย่องเป็นพระอาจารย ์นับเป็น
ลูกพจิติรคนหนึ่งที่ได้สร้างผลงานทางด้านวรรณกรรมไว้เป็นมรดกของชาติ อนัมคีุณค่าที่หาที่เปรยีบ
มไิด ้
 ศรปีราชญ์รตันกวีของชาวไทยที่หายใจเป็นกาพย์ กลอน มีความสามารถเปรื่องปราด
ในทางอกัษรศาสตร์ และวรรณคดเีป็นทีห่นึ่งจนกติติศพัท์เป็นทีก่ล่าวขานกนัทุกมุมเมอืงก็เป็นบุตรท่าน
ราชครู จงึนับไดว้่าเป็นเลอืดเนื้อเชือ้สานของชาวพจิติรโดยสมบูรณ์ 
 
สมยักรงุธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐-๒๓๒๕) 
 รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชสภาพบา้นเมอืงยงัไม่สงบราบคาบ มเีจา้เมอืงต่าง ๆ 
ตัง้ตวัเป็นก๊กเป็นเหล่าถึง ๕ ก๊ก เมื่อสมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราชยกทพัไปปราบก๊กพระยาพษิณุโลก
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๑ นัน้ ถงึต าบลเกยชยัทรงถูกปืนทีพ่ระชงฆซ์า้ย จงึตอ้งยกทพักลบัพระนคร จากนัน้เจ้า
พระฝางตไีดเ้มอืงพษิณุโลก ชาวเมอืงพษิณุโลกและเมอืงพจิติรต่างแตกหนีไปพึง่พระบรมโพธสิมภาร ณ 
กรุงธนบุร ีจนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๓๑๓ สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช ทรงยกทพัไปปราบเจ้าพระฝาง ตี
ไดเ้มอืงพษิณุโลกและเมอืงสวางคบุรใีนการนี้เมอืงพจิติรเป็นทางผ่านของกองทพัและชาวพจิติรคงจะถูก
เกณฑ์ไปในการรบด้วยและต่อมาทุกครัง้ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ยกทพัไปตีเมือง
เชยีงใหม่ มกัจะโปรดใหเ้กณฑก์ าลงัหวัเมอืงเพื่อท าศกึสงครามดว้ยทุกครัง้ไป 
 
สมยักรงุรตันโกสินทร ์(พ.ศ. ๒๓๒๕-         ) 
 สมยัรชักาลที ่๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    เมื่อครัง้ศกึ  ๙ ทพั 



 ๙ 

ปี พ.ศ. ๒๓๒๘  พม่ายกกองทพัเขา้ตีเมอืงไทยถึง ๙ ทพั ทัง้ภาคเหนือ ภาคใต้และทางภาคตะวนัตก 
ทพัเหนือพม่ายกมาทางเมอืงเชยีงแสนตไีดเ้มอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงพชิยั และเมอืงพษิณุโลก 
นอกจากเมอืงพจิิตร เพราะว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้จดักองทพั
ส าหรบัที่จะต่อสู้ถึง ๙ ทพั ทางเหนือให้กรมพระราชวงับวรสถานพมิุขเป็นแม่ทพัไปตัง้ขดัตาทพัอยู่ที่
เมอืงนครสวรรค ์กรมพระราชวงับวรสถานพมิุขไดใ้หเ้จ้าพระยามหาเสนายกขึ้นไปตัง้รกัษาเมอืงพจิติร
ไว ้เมื่อเป็นเช่นนี้พม่าจงึตัง้ค่ายอยูท่ีป่ากพงิใตเ้มอืงพษิณุโลก เพื่อคอยกองทพัหนุนจงึจะยกมาตกีองทพั
ไทยทีเ่มอืงพจิติรและเมอืงนครสวรรค์ ดงันัน้ กองทพัหลวงของไทยจากกรุงเทพฯ จึงยกทพัตามขึ้นไป
ตัง้ที่เมอืงนครสวรรค์ก่อน แลว้ยกหนุนกรมพระราชวงับวรสถานพมิุขขึ้นไปที่บางขา้วตอก แขวงเมอืง
พจิติร และยกเขา้ตีค่ายพม่าที่ปากพงิ จนกองทพัพม่าแตกพ่ายไป พม่าจงึไม่มโีอกาสตเีมอืงพจิติร (ใน
การสงครามครัง้นี้ เป็นสงครามครัง้ที ่๑ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 
 สมยัรชักาลที ่๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ได้ทรงพระราชนิพนธ์ค ากลอน
เรื่อง "ไกรทอง" เนื่องจากเมอืงพจิติรเป็นเมอืงที่มแีหล่งน ้ามากมายและมจีระเขชุ้กชุมพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงอาศยัเค้าโครงเรื่องจากเรื่องราวชาวพิจติรที่ไดเ้ล่าสบืต่อกนัมา พระราช
นิพนธ์วรรณคดเีรื่องไกรทอง ความว่า มจีระเขใ้หญ่ตวัหนึ่งมนีามว่า "ชาละวนั" เมื่อเขา้ไปอยู่ในถ ้าจะ
กลบักลายร่างเป็นมนุษยแ์ต่พอออกมาจากถ ้าจะกลายร่างเป็นจระเขด้งัเดมิ วนัหนึ่งชาละวนัไดค้าบเอา
ลูกสาวของท่านเศรษฐเีมอืงพิจติรมีนามว่าตะเภาทอง เอาไปเป็นคู่ครองภายในถ ้า จนท่านเศรษฐีได้
ตดิต่อกบัไกรทองผูเ้รอืงเวทมนตรจ์ากจงัหวดันนทบุร ีมาท าการปราบถงึตายปัจจุบนัชื่อในเรื่องไกรทอง
ได้กลายเป็นชื่อต าบลชื่อหมู่บ้านตามท้องเรื่องหลายแห่ง เช่น บ้านเศรษฐี เกาะศรีมาลา ดงชาละวนั 
และสระไข ่ฯลฯ เป็นตน้ 
 สมยัรชักาลที ่๔ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปสมโภช
พระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลก ก็เสด็จผ่านเมืองพิจิตรไปตามแม่น ้าน่านเก่า ซึ่งปัจจุบัน (พ .ศ. 
๒๕๒๕) ตื้นเขนิเพราะแม่น ้าเปลีย่นทางเดนิเสยีแลว้ 
 กระแสน ้าไดเ้ริม่เปลี่ยนทางเดนิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ชาวจนีทีท่ าไร่ฝ้ายบ้านดงเศรษฐ ีต าบล
ไผ่ขวาง อ าเภอเมอืงพจิติร ไดท้ าการขุดคลองดงเศรษฐเีพื่อเอามูลดนิมาท าปุ๋ ยในไร่ฝ้ายตรงนัน้เป็นทอ้ง
คุง้ ดนิต ่า พอถงึฤดูน ้าไหลแรงท าใหด้นิขา้งคลองพงัลงมามาก กระแสน ้าจงึไหลทางคลองเรยีงทีบ่า้นท่า
ฬ่อแล้วเลยไปบรรจบกบัคลองท่าหลวงและคลองคนัในเขตอ าเภอเมอืงพจิติร เลยไปถึงคลองห้วยคต 
คลองบุษบงเหนือ, ใต้ ของอ าเภอบางมูลนาก เกดิเป็นล าน ้าใหญ่ไหลไปบรรจบกบัล าน ้ายมที่ต าบลเกย
ไชย อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค์ แลว้ไหลไปรวมกบัแม่น ้าเจ้าพระยาที่ปากน ้าโพ ส่วนล าน ้าน่าน
เก่า ตัง้แต่บา้นดงเศรษฐ ีต าบลคลองคะเชนทรโ์รงช้าง เมอืงเก่า โพธิป์ระทบัช้างของอ าเภอเมอืงพจิติร 
ต าบลวงัส าโรงของอ าเภอตะพานหนิ ต าบลวดัขวาง ทุ่งน้อย ท่าบวั บา้นน้อย จนถงึล าน ้ายมทีต่ าบลบาง
คลาน ต าบลโพทะเลเล็กตื้นเขนิ การสญัจรไปมาทางเรอืไม่สะดวกหลวงธรเณนทร์ เจ้าเมอืงพิจติรใน
ขณะนัน้ จงึไดย้า้ยเมอืงพจิติรเสยีใหม่ 
 สมยัรชักาลที ่๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั หลวงธรเณนทร์ (แจ่ม) ได้ท า
การยา้ยเมอืงพจิติร ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ โดยไปสรา้งเมอืงพจิติรใหม่ทีบ่้านปากทาง ต าบลปากทาง โดย



 ๑๐ 

ตัง้ศาลากลางจงัหวดัเป็นการชัว่คราวขึน้ทีเ่หนือต้นโพธิใ์หญ่ ใกลป้ากทางที่จะไปต าบลคลองคะเชนทร ์
ซึง่อยู่ตรงบรเิวณเชงิสะพานพระพจิติร (สะพานขา้มแม่น ้าน่านปัจจุบนั) ดา้นใต้ ปัจจุบนันี้ต้นโพธิ ์และ
พื้นดนิที่ตัง้ศาลากลางจงัหวดัชัว่คราวได้ถูกน ้าพดัพงัลงแม่น ้าน่านไปหมดแล้ว อยู่เกือบจะตรงกลาง
สะพานพระพจิติรในขณะนี้ทเีดยีว ต่อมา พ.ศ. ๒๔๒๗ จงึไดย้า้ยเมอืงใหม่อกีเป็นครัง้ที่สองโดยยา้ยไป
ตัง้ทีบ่า้นท่าหลวง ต าบลในเมอืง ซึง่เป็นทีต่ัง้เมอืงพจิติรใหม่ในปัจจุบนันี้ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
 ปี พ.ศ. ๒๔๔๑ พระศรเีทพบาล (พระยาราชฤทธานนท์) เจา้เมอืงพจิติรได้สร้างโรงเรยีน
หลังแรกของพิจิตรขึ้นที่วดัท่าหลวง เปิดเรียนเมื่อวนัที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ .ศ. ๒๔๔๑ มีขุนไพจิตร 
(เปลีย่น) เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาวนัที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดส้รา้งโรงเรยีนประจ าเมอืงพจิติร
ชื่อโรงเรยีนพจิติรพทิยาคม เปิดเมื่อวนัที ่๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 
 ปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ไดม้กีารปันแขวงปกครองหวัเมอืง เมอืงพจิติรแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ 
อ าเภอ คอื อ าเภอเมอืง อ าเภอบางคลาน และอ าเภอภูมิ 
 ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ สมยัพระศรสีุรยิราชวรภยั (จร) เป็นเจา้เมอืงพจิติร ไดส้รา้งกรมทหารเมอืง
พจิติรที่รมิฝัง่ตะวนัออกของแม่น ้าน่าน (ตรงบรเิวณวทิยาลยัเทคนิคพจิติรปัจจุบนั) ซึง่กรมทหารราบที ่
๑๗ มพีนัตรหีลวงราชานุรกัษ์เป็นผูบ้งัคบัการกรมทหารประจ าการม ี๔ กองรอ้ย 
 ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดม้กีารเปิดทางรถไฟจากปากน ้าโพถงึเมอืงพษิณุโลก ซึง่ทางรถไฟสายนี้
ผ่านเมืองพิจิตรเดินทางรถไฟสายเหนือเปิดเดินถึงปากน ้าโพเท่านัน้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ -
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งทางรถไฟต่อจากปากน ้าโพถึงเมอืงพษิณุโลก  
เมอืงพจิติรจงึมทีางรถไฟผ่านดว้ย 
 สมยัรชักาลที ่๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั พระองคไ์ดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นค าว่า "เมอืง" เป็น "จงัหวดั" ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ดงันัน้ เมอืงพจิติรจงึเปลี่ยนเป็นจงัหวดั
พจิติร และต าแหน่ง "ผูว้่าราชการเมอืง" เปลีย่นเป็น " ผูว้่าราชการจงัหวดัพจิติร" และในปีเดยีวกนันี้ ได้
มกีารประกาศใช้ชื่ออ าเภอทีเ่ปลี่ยนใหม่ให้ตรงกบัชื่อต าบลที่ตัง้ทีว่่าการอ าเภอ ส าหรบัจงัหวดัพจิติรได้
เปลี่ยนอ าเภอเมอืงเป็นอ าเภอท่าหลวง อ าเภอภูมิ เป็นอ าเภอบางมูลนาก ส่วนอ าเภอบางคลาน คง
เรยีกชื่อเดมิ ส่วนกรมทหารราบที ่๑๗ ถูกยุบเลกิไปขึน้กบักรมทหารราบมณฑลพษิณุโลก 
 สมยัรชักาลที ่๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจ้าอยู่หวั ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ พระชาติตระการ
ด ารงต าแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัพจิติร      ไดส้รา้งศาลากลางจงัหวดัขึน้ใหม่แทนหลงัเก่าทีช่ ารุดทรุด- 
โทรมมาก โดยสร้างเป็นอาคารสูงชัน้เดียวทรงป้ันหยาออกมุขกลาง ฝากระดาน พื้นกระดาน มุง
กระเบื้องซีเมนต์ สร้างบ้านพักหวัหน้าศาลหลังหนึ่งเป็นอาคารสองชัน้ทรงสมัยใหม่ สร้างบ้านพัก
นายต ารวจและสร้างบ้านพกัหวัหน้าส่วนราชการอีกหลายหลงัและในสมยัรชักาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล เมื่อวนัที ่๒๙ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดม้กีารตัง้เทศบาลเมอืงพจิติรขึ้น
เป็นครัง้แรก โดยมีอาณาเขตของเทศบาลเมืองพิจิตรเพียง ๑ .๘๘ ตารางกิโลเมตรเท่ านั ้น 
นายกเทศมนตรคีนแรกคอื หลวงประเทอืงคด ี    (ปัจจุบนั  พ.ศ. ๒๕๒๙  อาณาเขตของเทศบาลเมอืง
พจิติรม ี  ๑๒.๑๗ 
ตารางกโิลเมตร) 



 ๑๑ 

 ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้เปลีย่นชื่ออ าเภอท่าหลวงเป็นอ าเภอเมอืงพจิติร และก่อนหน้านัน้มกีาร
ย้ายที่ว่าการอ าเภอจากต าบลบางคลานไปตัง้ใหม่ที่บ้านโพทะเล จงึเปลี่ยนชื่ออ าเภอบางคลานเป็น
อ าเภอโพทะเล ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ 
 นอกจากนี้ยงัมกีารตัง้กิง่อ าเภอตะพานหนิขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ และยกฐานะเป็นอ าเภอใน
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ตัง้อ าเภอสามง่ามในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ 
 รชักาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช มกีารตัง้กิ่งอ าเภอโพธิ -์
ประทบัชา้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึง่ยกฐานะเป็นอ าเภอในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตัง้กิ่งอ าเภอวงั
ทรายพนู ยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตัง้กิง่อ าเภอทบัคลอ้ 
 
การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 
 การจดัระเบียบการปกครองของไทย ซึ่งจดัหน่วยการปกครองออกเป็น หน่วยราชการ
บรหิารส่วนกลาง และหน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค         ซึง่การปกครองส่วนภูมภิาคสมยัก่อนนัน้  
ส่วนภูมภิาคจะจดัการปกครองกนัเอง การปกครองโดยทีส่่วนภูมภิาคจดัการปกครองกนัเองนี้   เรยีกว่า  
"ระบบกนิเมอืง" 
 ต่อมาสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพไดน้ ารูปการปกครองแบบระบบเทศาภิบาลมาใช้
ปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ในการปกครองส่วนภูมภิาค แบ่งส่วนกลางปกครองออกเป็น
มณฑล จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมูบ้าน ลดหลัน่กนัลงมาตามล าดบั จดัแบ่งหน้าที่ราชการเป็นสดัส่วน 
และส่วนกลางจะจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลางไปบรหิารราชการตามท้องทีต่่าง ๆ เหล่านัน้แทนทีส่่วน
ภูมิภาคจะจดัการปกครองกันเอง ซึ่งนับว่าเป็นการรดิรอนอ านาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมอืงลง
อย่างสิน้เชงิ 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงจดัตัง้มณฑลพษิณุโลกเป็น
มณฑลแรก ประกอบด้วยเมือง ๕ เมือง คือเมืองพิษณุโลก เมืองพชิยั เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทยั 
เมอืงพจิติร เมื่อเริม่ต้นมณฑลเทศาภบิาลเมอืงพจิติรขึน้อยู่กบัมณฑลพษิณุโลก และเมอืงพจิติรมเีมอืง
หนึ่งเมอืงคอื "เมอืงภูม"ิ (ปัจจุบนัอยู่ในทอ้งทีอ่ าเภอบางมูลนาก) เมอืงภูมนิี้ปรากฏในราชกจิจานุเบกษา 
ฉบบัวนัที ่๑๘ มถิุนายน ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ดงันี้ :- 
 เมืองพิจิตร 
 ผูว้่าราชการเมอืง  พระยาเทพาธบิด ี
 ปลดั  หลวงศรสีงคราม 
 ยกกระบตัร  หลวงเสนาราช 
 ผูช้่วย  หลวงวเิศษภกัด ี
 เมืองข้ึนเมืองพิจิตร 
 เมอืงภูม ิ
 ผูว้่าราชการเมอืง  พระณรงคเ์รอืงเดช 
 



 ๑๒ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้มีการปกครองหวัเมืองส าหรบัเมืองพิจิตรแบ่งออกเป็น ๓ อ าเภอ
ดว้ยกนัคอื อ าเภอเมอืง อ าเภอบางคลาน และอ าเภอเมอืงภูมิ 
 
การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบราชการบรหิารแห่งราช -
อาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ยกเลกิมณฑลเทศาภบิาล ต่อมาไดม้กีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กันยายน 
๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็นจงัหวดั อ าเภอ จงัหวดันัน้มฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
การตัง้ ยุบ หรอืเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นที่
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวดันัน้ ส่วนการตัง้ ยุบ หรือ
เปลีย่นแปลงเขตอ าเภอใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 ปัจจุบนัจงัหวดัพจิติร ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ ๑ กิ่งอ าเภอ ๗๘ ต าบล 
๖๕๑ หมู่บา้น เทศบาล ๓ แห่ง และสุขาภบิาล ๑๔ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัพิจิตร . พจิติร : จุลดษิฐ์การพมิพ ์, ๒๕๓๐. 
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