
ประวัติเมืองพิจิตร 

เมืองโบราณเมืองหนึ่ง ซึ่งสรางกอนกรุงสุโขทัย 199 ป เมืองมาตุภูมิของสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 

(หลวงสรศักดิ์) เมืองอันเปนถิ่นฐานบานเกิดของมหาราชครู หรือโหราธิบดี และศรีปราชญ รัตนกวีแหงราช

สํานักสมเด็จพระนารายณ ฯ เมืองแหงพระเครื่องรางของขลัง และยังเปนเมืองกําเนิดละครเรื่อง ไกรทอง เมือง

นั้นคือ “เมืองพิจิตร” 

เมืองพิจิตรเกา แตกอนไมไดตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา มีการโยกยายมาแลวหลายตั้ง จึงขอยอนกลับ

ไปเลาถึงการขยายอํานาจของขอม ดังนี้ ในสมัยที่ขอมแผเดชานุภาพเขาตีอาณาจักรทวาราวดีนั้น ไดยกกอง

กําลังเขาบุกเมืองละโว (ลพบุรี) เมื่อประมาณพ.ศ. 1400 โดยมีพระยาแกรกผูเขมแข็งเปนแมทัพบัญชาการรบ 

พระยาแกรกผูนี้เปนเสี้ยนหนามกับพระยาโคตรตะบองเทวราช ซึ่งเปนผูครองเมืองละโว พระยาแกรกจึงยกทัพ

บุกเมืองตั้ งใจจะขยี้ เมืองละโวใหแหลกลาญจะได จับพระยาโคตรตะบองเทวราชมาสําเร็จโทษเสีย  

ทหารทั้งสองฝายไดตอสูกันอยางดุเดือด และในที่สุดพระยาโคตรตะบองเทวราชก็ไดเสียเมืองใหกับพระยา

แกรกไป 

พระยาโคตรตะบองเทวราชไดหนีฝาวงลอมการตอสูออกมาได โดยพาอัครมเหสี ราชโอรส  

ราชธิดา และอํามาตยญาติวงศา เดินทางข้ึนไปทางเหนือ บรรดาทหารทั้งพลชางและมา พยายามตอสูไปดวย

และถอยทัพหนีไปดวย จนพนการติดตามของพระยาแกรกไปได การพายแพในครั้งนี้พระยาโคตรตะบอง

เทวราช ทรงเสียพระทัยอยางสุดซึ่งประกอบกับทรงทราบกิติศัพทมาวา ขอมมีแสนยานุภาพเขมแข็งอยางมาก 

ทําการรบชนะมาหลายแหง จึงทรงทอพระทัยและหวาดหวั่น คงไมมีทางที่จะกลับไปแกมือ จึงตัดสินใจยอม

สละบานเมืองใหพระยาแกรกไป และทรงเสด็จเดินทางตอไปโดยไมมีจุดหมาย เปนเวลาหลายสิบวัน  

จนมาถึงหมูบ านโกณฑัญญคาม คือพ้ืนที่ตําบลบางคลาน กับตําบลบานนอย ในเขตอําเภอโพทะเล  

จังหวัดพิจิตร จึงสั่งใหหยุดการเดินทัพบริเวณนี ้

ฝายหัวหนาบานโกณฑัญญคาม ซึ่งเปนตระกูลพราหมณมาจากเมืองละโว พอทราบวาพระยาโคตร

ตะบองเทวราชเสด็จมาตั้งคายพักพลอยูในละแวกบานของตนจึงออกมาเยี่ยมและคําความเคารพ แลวแนะนํา

ใหพระองคทราบวาตนเปนชาวละวาเหมือนกัน เดิมมีพื้นเพมาจากเมืองละโว ไดมาเปนหัวหนาพราหมณ

ทั้งหลายในหมูบานนี้ พระยาโคตรตะบองเทวราชก็ดีพระทัย จึงตรัสถามความทุกขสุข แลวทรงเลาเหตุการณที่

ตองระหกระเหินมาใหพราหมณฟง พราหมณหัวหนาบานทราบถึงความจริงก็นอยใจและแคนเคืองขอมมาก  

จึงอัญเชิญราชา พรอมภรรยาและบุตร ใหไปประทับ ณ บานตน ถวายการตอนรับเปนอยางด ี

หลายวันตอมา พราหมณ ก็ถวายหมูบานของตนใหพระยาโคตรตะบองเทวราชสรางเมือง  

พระยาโคตรตะบองเทวราชทรงตั้งพระทัยเชนนั้นไวอยูแลว จึงเสด็จออกสํารวจภูมิประเทศพรอมดวยหัวหนา

บาน และบรรดาแมทัพนายกอง ก็ทอดพระเนตรเห็นบึงชัยบวร ซึ่งไมกวางใหญนัก แตยาวโคงเปนวงกลม  

โอบรอบพ้ืนที่อันกวางใหญ ในบึงมีน้ําขังตลอดป มีแมน้ํานาน(แมน้ํานานเกา) ขวางอยูทางทิศตะวันตก  

จึงทรงดําริวา พื้นที่ที่บึงลอมอยูนั้นเปนพ้ืนที่เหมาะสม ถาสรางเมืองบนพ้ืนที่นี้ ตอไปภายหนาหากขาศึกยกมา 



ก็ไมอาจบุกทะลวงเขาตัวเมืองได ทรงพอพระทัยดังนั้นแลวจึงปรึกษากับหัวหนาบาน และแมทัพนายกองท่ีตาม

เสด็จ บุคคลเหลานั้นก็กราบทูลเห็นชอบดวย 

ตอมาพระยาโคตรตะบองเทวราชจึงมีรับสั่งใหไพรพลและชาวบาน ชวยกันสรางเมืองตรงพ้ืนที่ที่บึง

โอบลอมนั้น ทางตะวันตกทรงใหกอกําแพงจากหัวบึงทางทิศเหนือ จดทายบึงทางใตและทําประตูไวก่ึงกลาง

กําแพง แลวเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ ทรงขนามนามเมืองตามชื่อบึงวา “นครชัยบวร”  

พระยาโคตรตะบองเทวราช คงจะทรงสรางนครชัยบวรภายหลัง พ.ศ. 1400 ไมกี่ป เพราะขอมยก

ทัพมาโจมตีเมืองละโว (ลพบุรี) เม่ือประมาณพ.ศ. 1400 ซึ่งเปนสมัยที่ของกําลังเจริญรุงเรืองดังหลักฐาน 

ตามพระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา ของสมเด็จพระเจาบรมวงเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

ทรงนิพนธไวเปนเรื่องประวัติขอมความตอนหนึ่งวา "ขอมมีอํานาจยิ่งใหญที่สุดเมื่อเราราวพ.ศ. 1400 ตั้งราช

ธานีอยูที่นครธม ที่ไทยเราเรียกพระนครหลวง ไมหางจากพระนครวัด แลวเอาเมืองละโว (เมืองลพบุรี) เปนราช

ธานีปกครองอาณาจักรขอม ในลุมแมน้ําเจาพระยา" ดังนี้ขอมตองตีไดเมืองละโวเมื่อประมาณ พ.ศ. 1400  

หรืออาจจะกอนหรือหลังเล็กนอย เพราะระหวางนั้นขอมกําลังเรืองอํานาจ พอพระยาโคตรตะบองเทวราชเสีย

เมืองละโวแลวไมนานก็สั่งนครชัยบวรเปนอิสระเรื่อยมาจนถึงพ.ศ. 1600 ในสมัยพระเจากาญจนกุมารจึงไดยาย

นคร นครชัยบวรมีอายุยืนนานเกือบสองรอยป นับวาชัยบวรเปนนครเกาแกแหงหนึ่ง 

ปจจุบันนครชัยบวรเปนเมืองราง เหลือแตบึงชัยบวร ชาวบานเรียกวาบึงขีบวน อยูที่บานทาเตย

ตําบลบานนอย อําเภอโพทะเล ลักษณะบึงชัยบวร โคงเหมือนวงฆอง แตเสนโคงไมจบกันหางกันประมาณ 200 

เมตร หันสวนโคงไปทางแมน้ําบานเกาและอยูหางแมน้ํานานเกาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 280 เมตร 

 ฝงของบึงหางกันประมาณ 50 เมตร ทองบึงลึกมาก มีน้ําขังตลอดป พื้นท่ีที่บึงโอบลอมนั้นประมาณ 500 ไร 

ซึ่งเปนที่ตั้งตัวนครชัยบวร 

พระยาโคตรบองเทวราช ยอนไปยังนครชัยบวรอีกครั้งหนึ่ง เชื้อพระวงศของพระยาโคตรบอง

เทวราช ได เปนเจาครองนครชัยบวรสืบตอกันมาหลายพระองค  จนถึงสมัยพระเจากาญจนกุมาร  

(หรือเจาจันทร) จึงไดยายเมือง ครั้งนั้นพระเจากาญจนกุมารเสด็จประพาสทางตามลําแมน้ํานานเกา ขึ้นไปทาง

เหนือ จนถึงบานทาขอย จอดเรือแลวเสด็จขึ้นบก ทรงสําราญในการลาสัตว ขณะเขาไปในปาทางตะวันออกได

ทอดพระเนตรเห็นบึงใหญแหงหนึ่ง คือบึงสีไฟ พระองคทรงชื่นชมพูมิประเทศแหงนี้เปนอยางมาก ทรงดําริวา

ถาตั้ งเมืองในบริเวณ ใหมนี้  ตอไปการขยายเมืองก็สะดวก ทางใตมีบึ งใหญ อีกแห งหนึ่ ง (บึ งไอจอ)  

ตอนนี้เริ่มตื้นเขินแลวขวางอยู ทางตะวันออกมีบึงสีไฟ ทางตะวันตกมีแมน้ํานานเปนพรมแดน หากขาศึกยกมา

ก็ยากที่จะเขาถึงตัวเมือง พื้นท่ีบางแหงราบลุมกวางใหญ เหมาะแกการเพาะปลูก ริมฝงแมน้ํานานเปนที่เนินน้ํา

ไมทวม เหมาะที่ราษฎรจะปลูกสรางบานเรือนเรียงรายไปตามแมน้ํา ลอมตัวเมืองอีกทีหนึ่ง เมื่อมีบานเรือนชาน

ห น าแ น น แ ล ว ก า ร เก็ บ ส ว ย อ าก รข น อ น ต ล าด  ก็ จ ะ เพ่ิ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ดี ก ว า อ ยู ที่ น ค รชั ย บ ว ร  

(สวย หมายถึง ผลประโยชนท่ีเรียกเก็บจากบุคคลเปนรายๆไป อากรขนอน หมายถึง ภาษีทางน้ํา,อากรตลาด 

หมายถึง ภาษกีารคา) 



เมื่อมั่นพระทัยดังนั้น พระเจากาญจนกุมารจึงดํารัสแกขาราชบริพารที่ตามเสด็จ ใหชวยกันตัดไม

แบงเขตไว ตั้งแตเหนือบานวังจันทรข้ึนไป (ตรงบานทาโพธิ์ และบริเวณท่ีตั้งตัวเมืองพิจิตรเกา) และจากแมน้ํา

นานไปทางตะวันออกกวางพอประมาณใหรอบทั้งสี่ดาน แลวเสด็จกลับนครชัยบวร ตอมา จึงมีรับสั่งใหประกาศ

แกพสกนิกรวาพระองคจะยายเมือง ผูใดจะยายติดตามก็ตองเรงเตรียมการ ระหวางนั้นเจานครทรงจัดไพรพล

เปนจํานวนมาก ใหลวงหนาไปบุกเบิกปา เตรียมที่ดินรอทาไวพระองคจะเสด็จภายหลัง ตามปกติการจะยาย

จากบานเกา ก็ตองมีบานใหมเสียกอน แตพระเจากาญจนกุมารมิไดทรงกระทําเชนนั้น วาจะยายก็ยายกันเลย 

ยังไมทันไดสรางเมืองใหม 

เม่ือเตรียมการพรอมแลว พ.ศ.1601 สิ้นฤดูฝน จึงลงมือสรางเมือง ชีพอพราหมณใหฤกษ  

ตั้งพิธีกลบบาตร (ฟนดิน แลวเกลี่ยดินกลบหลุม) ฝงหลักเมืองหนาปริมณฑลสังขทักขิณวัฏ ที่จะสรางปราสาท

ทางทิศตะวันออกของแมน้ํานาน แลวสรางปราสาท ตําหนักหอนั่ง แลวพลับพลา ตลอดจนเรือนหลวงสําหรับ

เชื้อพระวงศ ฝงรากกําแพงเมืองทั้งสี่ดาน ใหขุดดินกอกําแพงเปนขอบเขตที่ตั้งตัวเมือง  

สรางเมืองรุงปข้ึนจึงเสด็จ แลวมีพระราชพิธีสมโภชตามลัทธิพราหมณ ทรงพระราชทานนามเมือง

ใหมนี้วา “เมืองพิจิตร” อันเปนสมญาตั้งแต พ.ศ.1602 เปนตนมา พระประยูรวงศานุวงศ ตลอดจนไพรฟาชา

ราชบริพาร จึงถวายพระนามพระเจากาญจนกุมารใหมวา “พระยาโคตรบองเทวราช” ใหเหมือนกับพระนาม

พระยาโคตรบองเทวราชองคแรก ซึ่งเปนตนราชวงศและรัชทายาทที่ครองเมืองตอไปเบื้องหนา ก็ใหมีพระนาม

วา พระยาโคตรบองเทวราช ทุกพระองค 

เมืองพิจิตรเกาอยูหางนครชัยบวรขึ้นมาทางเหนือประมาณ 47 กิโลเมตร พระยาโคตรบองเทวราช 

(พระเจากาญจนกุมาร) ทรงสรางเมืองพิจิตรกอนกรุงสุโขทัย 199 ป  หรือกอนกรุงศรีอยุธยา 292 ป  

จําเดิมแต พ.ศ.1601 เปนตนมา  ราชตระกูลพระยาโคตรบองเทวราชไดครองเมืองพิจิตรสืบตอกันมาหลาย

พระองค และแตละพระองคไดทรงสรางบานแปลงเมืองใหวัฒนาถาวร วิจิตรตระการตามาเปนลําดับ  

ตามประวัติศาสตรกลาววา ในอาณาจักรทวาราวดี ชาวเมืองละโวเปนชาติใหญ และมีความเจริญรุงเรืองกวาคน

ชาติอื่นๆ ก็ในเมื่อราชตระกูลพระยาโคตรบองเทวราชไปจากเมืองละโวเชนนี้ จึงเชื่อไดวาคนเจริญอยูที่ไหน  

คงสรางความเจริญที่นั่น การสรางเมืองพิจิตรคราวนั้น คงจะภูมิฐานรุงเรืองพอด ู

เมืองสระหลวงในสมัยกรุงสุโขทัย พระยาโคตรบองเทวราชองคสุดทายท่ีครองเมืองพิจิตร  

ไดสิ้นสุดเม่ือประมาณปลายศตวรรษที่ 17 หรือเกือบจะถึง พ.ศ.1800 เนื่องจากไมมีรัชทายาทจะสืบราชสมบัติ

ตอไป เมื่อพอขุนศรีอินทราทิตยตั้งกรุงสุโขทัย สมัยพอขุนรามคําแหงราชทรงวางระเบียบการปกครองหัวเมือง

ออกเปน 3 อยาง โดยแบงเปนหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองขึ้นหรือเมืองประเทศราช  

หัวเมืองชั้นใน ทรงตั้งเปนลกูหลวง (เมืองหนาดาน) ลอมกรุงกรุงสุโขทัยไว 4 ทิศ เพ่ือปองกันขาศึกที่จะทะลุเขา

มาถึงเมืองหลวงและเพื่อสะดวกในการจัดกําลังกองทัพ เมืองพิจิตร เปนเมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดานอยู

ทางทิศใต ทิศเหนือมีเมืองเชลียง (สวรรคโลก) ทิศตะวันออก มีเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ทิศตะวันตก  

มีเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) ดังนี้ สระหลวงคือเมืองพิจิตร ปรากฏวาเรียกเมืองสระหลวงในสมัยกรุงสุโขทัย 

 



เมืองโอฆบุรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ในสมัยสมเด็จพระบรมไตร

โลกนาถ ทรงวางระเบียบการปกครองโดยวิธีกระจายอํานาจไปจากศูนยกลาง คือรวมหัวเมืองชั้นกลาง 

กับหัวเมืองชั้นในเขาดวยกัน ใหขึ้นตรงตอราชธานี  ปกครองไมทั่ วถึงก็ทรงจัดเปนหัวเมืองชั้นกลาง  

หรือเมืองพระยามหานคร มี 6 หัวเมือง นครศรีธรรมราช นครราชสีมา พิษณุโลก กําแพงเพชร สุพรรณบุรี 

เพชรบุรี หัวเมืองชั้นกลางนี้ตองบังคับบัญชาเมืองเล็ก ที่รายลอมอยูดวย เมืองพิจิตรมีฐานะเปนเมืองนอยของ

เมืองพิษณุโลก ที่ทรงกําหนดฐานะของเมืองตาง ๆ  เปนเมืองเอก โท ตรี จัตวา ก็กําหนดใหเมืองพิจิตรเปน

เมืองตร ี 

“โอฆบุรี” นาจะเรียกมาตั้งแตสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เพราะปรากฎตามประวัติศาสตรตอนที่

กลาวถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงจัดระเบียบการปกครองระบุวาเมืองโอฆบุรี (พิจิตร) เปนเมืองตรี  

ถาจะวินิจฉัยตามความหมายของคําแลว สระ แปลวา ที่เก็บน้ํา “โอฆ” แปลวา หวงน้ํา ทั้งสองคาํมีความหมาย

อยางเดียวกัน คือแหลงน้ํา เมืองสระหลวง หรือเมืองโอฆบุรี คือเมืองท่ีเต็มไปดวยหวงน้ํา ลองหันมาดูภูมิ

ประเทศบาง จังหวัดพิจิตรมีแมน้ํายมกับแมน้ํานานไหลผาน แมน้ํายมกับแมน้ํานานเกาไหลผาน ทองที่เหลานั้น 

และตามหมูบานตาง ๆ ที่อยูหางลําแมน้ําก็มีหวยหนองคลองบึงมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะบึงสีไฟ เปนบึงที่

กวางใหญมาก มีเนื้อที่ประมาณ 12,100 ไร (ปจจุบันเหลือพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร) พื้นที่สวนมากเปนที่ราบ

ลุมฤดูฝนน้ําหลากไหลบาทวมทุง สรุปแลวพิจิตรเปนเมืองลุมจริง ๆ จึงเต็มไปดวยหวงน้ํา ตามลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีไดกลาวมานี้ก็เหมาะสมแลวท่ีเรียกวา สระหลวง หรือ โอฆบุร ี 

 

พละ วัฒโน 

เรียบเรียง 

 

 

 

 

 


