
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพิษณุโลก 
 
 พิษณุโลกเป็นเมืองที่มีประวตัิอันยาวนานควบคู่มากับประวตัิศาสตร์ของไทย โดยมีชื่อ
เรยีกต่าง ๆ กนัในศลิาจารกึ ต านาน นิทาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สระหลวง สองแควทวสิาขะ 
ไทยวนท ีอกแตก การเปลีย่นชื่อเป็น “พษิณุโลก” มาเปลีย่นในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
 
สมยัก่อนกรงุสุโขทยั 
 ก่อนทีร่าชวงศ์พระร่วงซึง่มพี่อขุนศรอีนิทราทติย์เป็นต้นราชวงศ์ ขึ้นครองกรุงสุโขทยั เมื่อ
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ นัน้ ราชวงศ์ที่มอี านาจครอบคลุมดนิแดนแถบนี้ คือ ราชวงศ์ศรนีาวน าถม  
พ่อขุนศรนีาวน าถมเสวยราชเมอืงเชลยีงตัง้แต่ราว พ.ศ. ๑๗๖๒ พระองค์มพีระโอรส ๒ พระองค์ คือ  
พ่อขุนผาเมอืงครองเมอืงราด  และพระยาค าแหงพระราม  ครองเมอืงพษิณุโลก  ภายหลงัจากทีพ่่อขุน -
ศรนีาวน าถมสิ้นพระชนม์ ขอมสมาดโขลณล าพง เขา้ยดึเมอืงศรสีชันาลยัสุโขทยัไว้ได้ พ่อขุนผาเมอืง
และพระสหาย คือพ่อขุนบางกลางหาว ร่วมกันปราบปรามจนได้ชยัชนะ พ่อขุนผาเมืองจึงยกเมือง
สุโขทยัให้ขุนบางกลางหาว ตัง้ราชวงศ์พระร่วงครองเมอืงสุโขทยั  และไดเ้ฉลมิพระนามเป็นพ่อขุนศรี-  
อนิทราทติย ์
 
สมยักรงุสุโขทยั 
 เมอืงสองแคว (พษิณุโลก) อยู่ในอ านาจของราชวงศ์ผาเมอืงจนกระทัง่ในรชักาลพ่อขนุราม-
ค าแหงมหาราช  จงึได้ยึดเป็นสองแคว  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรสุโขทยั  ครัน้สมยัพระมหา -
ธรรมราชาที่ ๑ (ลไิท) ได้เสด็จมาประทบัที่เมอืงสองแคว พระองคท์่านได้เอาพระทยัใส่ท านุบ ารุงความ
เจรญิ เป็นอย่างยิง่ เช่น การสรา้งเหมอืงฝายสนับสนุนใหม้กีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลูก สร้างทางคมนาคม
จากเมอืงพษิณุโลก ไปสุโขทยั โดยเฉพาะอย่างยิง่ได้มกีารสร้างพระพุทธชนิราช พระพุทธชนิศร ีพระ
ศาสดา เพื่อประดษิฐานไวใ้นพระวหิารพระศรรีตันมหาธาตุ 
 ความเจรญิรุ่งเรอืงของเมอืงพษิณุโลก ในช่วงที่พระเจ้าลไิทเสด็จมาประทบัเท่าทีห่ลกัฐาน
เหลอือยู่ น่าจะชี้ให้เหน็ถงึความส าคญัของพษิณุโลกในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิง่การเป็นศูนย์กลางการ
ตดิต่อทีส่ าคญัของลุ่มแม่น ้าน่าน 
 พิษณุโลกในช่วงรัชกาลพระเจ้าศรีสุริยวงศ์บรมปาลไม่พบหลักฐานว่าได้มีบทบาท
นอกเหนือไปจากเมอืงหลวงของรฐักนัชนเล็ก ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ส าหรับเป็น
อนุสาวรยี ์ซึง่ยงัคงอยู่ทุกวนันี้ คอื การสรา้งรอยพระพุทธบาทคู่พรอ้มกบัศลิาจารกึ ไว้ทีเ่มอืงพษิณุโลก 
เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๐ พระองค์สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ที่เมอืงพษิณุโลก พระยาอุธษิเฐยีรโอรสของ
พระยารามได้ครองราชย์ที่เมอืงพิษณุโลก ต่อมาระหว่าง พ .ศ. ๑๙๘๑ - ๑๙๙๔ จงึเอาใจออกห่างเป็น
กบฏ พาพลเมืองไปร่วมกบัพระเจ้าเชยีงใหม่ ทางอยุธยาจงึส่งเจ้านายขึ้นมาปกครองเมอืงพิษณุโลก 
แลว้ผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรอยุธยา 
 



 ๒ 

 
สมยักรงุศรีอยุธยา 
 พิษณุโลกสมัยอยุธยามีความส าคัญยิ่งทางด้านการเมือง การปกครองยุทธศาสตร ์
เศรษฐกิจ ศาสนาและศลิปวฒันธรรม พิษณุโลกเป็นราชธานีในรชัสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๐๐๖–๒๐๓๑ รวมเวลา ๒๕ ปี นับว่าระยะนี้เป็นยุคทองของพิษณุโลก ในรชัสมยัของ
สมเด็จ-พระนเรศวรมหาราช ครัง้ด ารงต าแหน่งพระมหาอุปราช ณ เมืองพิษณุโลก ระหว่าง พ .ศ. 
๒๑๑๒–๒๑๓๓ ได้ทรงปลุกส านึกให้ชาวพษิณุโลกเป็นนักรบกอบกู้เอกราชเพื่อชาตไิทย ทรงสถาปนา
พษิณุโลกเป็นเมอืงเอก เป็นการสานต่อความเจรญิรุ่งเรอืงจากอดตีมาจนถงึปัจจุบนั 

ในดา้นเศรษฐกิจ เนื่องจากพษิณุโลกตัง้อยู่บนเสน้ทางระหว่างรฐัทางเหนือคอื ล้านนาและ
กรุงศรอียุธยาทางใต ้ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐัทัง้สองบางครัง้เป็นไมตรกีนับางครัง้ขดัแยง้กนัท าสงคราม
ต่อกัน มีผลให้พิษณุโลกได้รบัอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีจากทัง้ ๒ รฐั โดยเฉพาะทางด้าน
เศรษฐกจิ พษิณุโลกเป็นเสน้ทางผ่านสนิคา้ของป่า และผลติผลทางเกษตร รวมทัง้เครื่องถว้ย โดยอาศยั
การคมนาคมผ่านล าน ้าน่านสู่กรุงศรอียุธยา ซึง่ขณะนัน้เป็นศูนยก์ลางของการคา้นานาชาตแิห่งหนึ่ง ใน
ภูมภิาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ในปัจจุบนัที่พษิณุโลกมหีลกัฐานชดัเจนว่าเป็นแหล่งผลติเครื่องถ้วย
คุณภาพด ีซึง่มอียู่ทัว่ไปตามบรเิวณฝัง่แม่น ้าน่านและแม่น ้าแควน้อย โดยเฉพาะทีว่ดัตาปะขาวหาย พบ
เตาเผาเครื่องถ้วยเป็นจ านวนมาก พร้อมทัง้เครื่องถ้วยจ าพวกโอ่ง อ่าง ไห ฯลฯ เครื่องถ้วยเหล่านี้  
นอกจากจะใช้ในท้องถิ่นแล้วยงัเป็นสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย  วนิิจฉัยว่าน่าจะเป็นแหล่ง   
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นับว่าพิษณุโลกมีความส าคญัยิ่งทาง
เศรษฐกจิ คอื เป็นแหล่งทรพัยากรของกรุงศรอียุธยา 

ดา้นการปกครอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปฏริูปการปกครองครัง้ใหญ่จดัระเบยีบการ
ปกครองที่เรยีกว่า จตุสดมภ์ ได้แก่ เวยีง วงั คลงั นา มอีคัรเสนาบดเีป็นผู้ช่วยในการบรหิารงาน  คอื 
สมุหกลาโหม และสมุหนายก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ฝ่าย คอื หวัเมอืงฝ่ายเหนือ  อยู่ในความ
ดูแลของสมุหนายก หวัเมอืงฝ่ายใตอ้ยู่ในความดูแลของสมุหกลาโหม และหวัเมอืงชายทะเลอยู่ในความ
ดูแลของกรมท่า 

ด้านศาสนานัน้ แม้ว่าเมืองพิษณุโลก  จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคญัในสงครามระหว่าง
อาณาจกัรลา้นนา-อยุธยา และพม่า-กรุงศรอียุธยา มาโดยตลอดแต่การพระศาสนากม็ไิด้ถูกละเลย ดงั
ปรากฏหลกัฐานทางโบราณวตัถุสถาน ชีใ้ห้เหน็ชดัเจนว่าพระพุทธรูป และวดัที่ปรากฏในปัจจุบนั เช่น 
พระพุทธชนิราช พระพุทธชนิศร ีพระศรศีาสดา วดัพระรตันมหาธาตุวรมหาวหิาร (วดัใหญ่) วดัจุฬามณี 
วดัอรญัญกิ วดันางพญา และวดัเจดยีย์อดทอง เป็นตน้ ลว้นแต่เป็นศลิปกรรมสมยัอยุธยา หรอืมฉิะนัน้ก็
ได้มกีารบูรณะปฏสิงัขรณ์ของเดมิที่มมีาครัง้กรุงสุโขทยั แสดงว่าด้านพระศาสนาได้มกีารท านุบ ารุงมา
โดยตลอด 

ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งอาคารวดัจุฬามณีขึน้ใน พ.ศ. 
๒๐๐๗ และพระองคไ์ดท้รงสละราชสมบตัอิอกผนวช ณ วดัจุฬามณี อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๐๐๘ เป็นเวลา ๘ เดอืน ๑๕ วนั มขีา้ราชบรพิารตามเสด็จออกบวชถึง ๒ ,๓๔๘ รูป และในปี 



 ๓ 

พ.ศ. ๒๐๒๕ ทรงมพีระบรมราชโองการใหบู้รณะพระศรรีตันมหาธาตุ ทีว่ดัพระศรรีตันมหาธาตุวรมหา -
วหิาร และใหม้กีารสมโภชน์ถงึ ๑๕ วนั พรอ้มกนันัน้ก็โปรดฯ ใหน้ักปราชญ์ราชบณัฑติแต่งมหาชาตคิ า
หลวง จบ ๑๓ กณัฑ์บรบิูรณ์ด้วย ต่อมาในรชักาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงสร้าง รอยพระ
พุทธบาทจ าลอง เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๒ และโปรดเกล้าฯ ให้ประดษิฐานไว้ ณ วดัจุฬามณี พร้อมทัง้จารกึ
เหตุกาณ์ส าคญัทางศาสนาในสมยัพระบรมไตรโลกนาถไวบ้นแผ่นศลิาดว้ย 

ด้านวรรณกรรม หนังสือมหาชาติค าหลวง   ได้รบัการยกย่องจากวงวรรณกรรมว่าเป็น   
วรรณคดโีบราณชัน้เยีย่ม นอกจากนี้ยงัมวีรรณคดสี าคญัทีน่ักปราชญ์เชื่อว่านิพนธข์ึน้ใน รชัสมยัสมเดจ็-
พระบรมไตรโลกนาถ เช่น ลลิติยวนพ่าย ลลิติพระลอ โคลงทวาทศมาศและก าศรวลศรปีราชญ์ เป็นตน้ 

เมอืงพษิณุโลกในสมยัอยุธยาเคยเป็นทัง้เมอืงราชธานี เมอืงลูกหลวงและเมอืงเอก ฉะนัน้
จงึไดร้บัความอุปถมัภ์ทนุบ ารุงในทุก ๆ ดา้นสบืต่อกนัมา นอกจากบางระยะเวลาทีพ่ษิณุโลกอยู่ในภาวะ
สงคราม โดยเฉพาะสงครามเสยีกรุงศรอียุธยาทัง้ ๒ ครัง้ ความรุ่งเรอืงทีเ่คยปรากฏกถ็ดถอยลงบา้ง แต่
ในทีสุ่ดกห็ล่อหลอมเป็นวฒันธรรมของชาวไทยมาจนถงึปัจจุบนันี้ 

 
สมยักรงุธนบุรี 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีทรงเหน็ว่าพษิณุโลกเป็นเมอืงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญัควรมผีูท้ี่เขม้ -
แขง็ที่มคีวามสามารถเป็นเจ้าเมอืงจงึทรงแต่งตัง้พระยายมราช (กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท) 
เป็น “เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธริาช” ส าเรจ็ราชการเมืองพิษณุโลก โดยขึ้นต่อกรุงธนบุร ีเมื่อได้ทรง
แต่งตัง้ผูป้กครองหวัเมอืงฝ่ายเหนือจนครบถว้นแลว้ จงึเสดจ็กลบัไปยงักรุงธนบุรี 

พ.ศ. ๒๓๑๘ อะแซหวุ่นกี้แม่ทพัพม่าผู้ช านาญการรบ ได้วางแผนยกทพัมาตีหวัเมอืงฝ่าย
เหนือของไทยตีได้เมอืงตาก เมอืงสวรรคโลก บ้านกงธานี และมาพกักองทพัอยู่ที่กรุงสุโขทยั ขณะนัน้
เจ้าพระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหี์ฯ ก าลงัยกกองทพัขึ้นไปตีเชยีงแสน เมื่อทราบขา่วศกึจงึรบียกทพั
กลบัมารบัทพัพม่าทีเ่มอืงพษิณุโลก ก่อนที่อะแซหวุ่นกี้ยกทพัมาตัง้ค่ายรายลอ้มเมอืงพษิณุโลก กองทพั
พม่าพยายามเขา้ตคี่ายไทยหลายครัง้ แต่เจ้าพระยาจกัรแีละเจ้าพระยาสุรสหี์ ไดช้่วยป้องกนัเมอืงเป็น
สามารถ ทัง้ ๆ ทีม่ทีหารน้อยกว่า แต่ไม่สามารถจะชนะกนัได ้อะแซหวุ่นกี้ถงึกบัยกย่องแม่ทพัฝ่ายไทย
และขอใหท้ัง้สองฝ่ายหยุดรบกนั ๑ วนั ทหารทัง้สองฝ่ายรบัประทานอาหารร่วมกนัดว้ย เมื่อแม่ทพัไทย
และแม่ทพัพม่ายนืมา้เจรจากนัในสนามรบ อะแซหวุ่นกี้เหน็รูปร่างลกัษณะของเจา้พระยาจกัร ีแลว้จงึได้
กล่าวสรรเสรญิว่า “…ท่านนี้รูปงาม ฝีมอืกเ็ขม้แขง็ อาจสูร้บกบัเราผูเ้ป็นผู้เฒ่าได้ จงอุตส่าห์รกัษาตวัไว้
ภายหน้าจะได้เป็นกษัตรยิ์…” และบอกเจ้าพระยาจกัรวี่า “…จงรกัษาเมอืงไว้ให้มัน่คงเถิดเราจะตีเอา
เมอืงพษิณุโลกใหจ้งไดใ้นครัง้นี้” 

สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุร ีเมื่อทราบข่าวอะแซหวุ่นกี้ยกกองทพัใหญ่มาตหีวัเมอืงฝ่ายเหนือ
ของไทย พระองคจ์งึยกทพัใหญ่ขึน้ไปช่วยหวัเมอืงฝ่ายเหนือทนัท ี

ฝ่ายอะแซหวุ่นกี้ ทราบว่ากองทพัไทยมาตัง้ค่ายเพื่อช่วยเหลอืเมอืงพษิณุโลก จงึแบ่งก าลงั
พลไปตัง้มัน่ที่วดัจุฬามณีทางฝัง่ตะวนัตก อะแซหวุ่นกี้เหน็ว่าถ้าชกัช้าไม่ทนัการณ์ จงึสัง่ให้ทพัพม่าที่
กรุงสุโขทยัไปตีเมอืงก าแพงเพชร กองทพัเมอืงก าแพงเพชรยกไปตเีมอืงนครสวรรค์ และสัง่ใหก้องทพั
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พม่าอีกกองหนึ่งยกไปตีกรุงธนบุร ีการวางแผนของอะแซหวุ่นกี้เช่นนี้เป็นการตดัก าลงัฝ่ายไทย ไม่ให้
ช่วยเมอืงพษิณุโลก และตอ้งการใหก้องทพัไทยระส ่าระสาย 

ในที่สุดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรทีรงมีพระราชด าริ เห็นว่าไทยเสียเปรยีบเพราะมีก าลัง
ทหารน้อยกว่า จึงควรถอยทัพกลับไปตัง้มัน่รบัทัพพม่าที่กรุงธนบุร ีเจ้าพระยาจกัรเีห็นว่าไทยขาด
เสบยีงอาหารและใกลจ้ะหมดทางสู ้จงึตดัสนิใจพาไพร่พลและประชาชนชายหญงิทัง้หมด ตหีกัค่ายพม่า
ออกจากเมอืงพษิณุโลกไปทางทศิตะวนัออกได้ส าเรจ็พาทพัผ่านบ้านมุง บ้านดงชมพู ขา้มเขาบรรทดั 
ไปตัง้รวมรีพ้ลอยู่ทีเ่มอืงเพชรบูรณ์ 

พม่าล้อมเมอืงพษิณุโลกอยู่นานถึง ๔ เดอืน เมื่อเขา้เมอืงไดก้็พบแต่เมอืงรา้ง อะแซหวุ่นกี้
จงึสัง่เผาผลาญท าลายบ้านเมืองพิษณุโลกพินาศจนหมดสิ้น คงเหลือเฉพาะวดัพระศรรีตันมหาธาตุ
เท่านัน้ 

 
สมยักรงุรตันโกสินทร ์

สมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้นัน้ ตัง้แต่ช่วงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
จนถงึก่อนการปฏริูปการปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ยงัคงจดัระเบยีบ
การปกครองออกเป็นจตุสดมภ ์แต่ในส่วนภูมภิาค มกีารแบ่งเขตการปกครองเป็นหวัเมอืงชัน้ใน       หวั
เมอืงชัน้นอก และเมอืงประเทศราช 

เมอืงพิษณุโลกมฐีานะเป็นเมอืงเอก ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในหวัเมอืงฝ่ายเหนือของประเทศ
ไทย มปีระชากรทัง้สิน้ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน ซึง่เป็นชาวจนีประมาณ ๑,๑๑๒ คน และมเีมอืงต่าง ๆ อยู่
ในอ านาจการปกครองดูแลหลายหวัเมอืงด้วยกนัคอื เมอืงนครไทย ไทยบุร ีศรีภิรมย์ พรหมพริาม ชุม
สอนส าแดง ชุมแสงสงครามพิบูล พพิฒัน์ นครชุม ทศการ นครพามาก เมอืงการ เมืองค า ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส าคญั คือ ท านา ท าไร่ หาของป่า ท าไม้ และการเกณฑ์แรงงานไพร่ พ .ศ. 
๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หวั ทรงพระอุตสาหะเสด็จประพาสเมอืงเหนืออีกครัง้หนึ่ง 
โดยเสดจ็ทางเรอืพระทัน่ัง่อรรคราชวรเดชและพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ขณะนัน้ก าลงั
ทรงผนวชเป็นสามเณรก็ได้ตามเสด็จมาด้วย เมื่อเสดจ็ถงึเมอืงพษิณุโลกได้ทรงประทบัและทรงสมโภช
พระพุทธชนิราชอยู่ ๒ วนั จงึเสดจ็กลบั ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่๔ รชักาลที ่๕ และ
รชักาลที่ ๖ (เมื่อครัง้ยงัด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช) ได้เสด็จประพาสเมอืงพิษณุโลก 
ทุกพระองค์ไดท้รงพระราชนิพนธ์เรื่องราวต่าง ๆ ทีพ่ระองคไ์ด้เสดจ็ไปทอดพระเนตรในระหว่างเสด็จ -
ประพาส เช่น เรื่องเทีย่วเมอืงพระร่วง พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชนิราช และเรื่องลลิติพายพั เป็นต้น 
เอกสารดงักล่าวนี้ ปัจจุบันมคีุณค่าอย่างยิง่ทางด้านประวตัิศาสตร์ ส่วนรชักาลที่ ๕ นัน้พระองค์ทรง
ประทับใจในความศักดิส์ิทธิแ์ละความสวยงามขององค์พระพุทธชินราช ถึงกับโปรดให้จ าลอง
พระพุทธรูปพระพุทธชนิราชไปเป็นประธานในพระอุโบสถวดัเบญจมบพติร ซึ่งพระองคท์รงสรา้งขึ้นใน
สมยันัน้ 
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