ประวัติศาสตร์จงั หวัดอุตรดิตถ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หวน พินพันธุ์ ได้ศกึ ษาค้นคว้าเรือ่ งราวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
เรียบเรียงไว้ดงั นี้ ๑
ในท้องทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์ ได้มคี นอาศัยอยู่มาตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์แล้ว ต่อมาใน
สมัยสุโขทัยก็มกี ารตัง้ เมืองขึน้ หลายเมือง เช่น เมืองทุ่งยัง้ และเวียงเจ้าเงาะในท้องทีอ่ ําเภอลับแล
ปจั จุบนั เมืองตาชูชกในท้องทีอ่ ําเภอตรอนปจั จุบนั เมืองสวางคบุรใี นท้องทีอ่ ําเภอเมืองอุตรดิตถ์ปจั จุบนั
ในสมัยอยุธยาก็มกี ารตัง้ เมืองพิชยั ในท้องทีอ่ ําเภอพิชยั ปจั จุบนั เป็ นต้น ในสมัยรัตนโกสินทร์กม็ กี ารย้าย
เมืองจากเมืองพิชยั มาตัง้ ใหม่ทต่ี วั จังหวัดอุตรดิตถ์ปจั จุบนั
นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงรายละเอียดของ
อุตรดิตถ์ในอดีต ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์เรือ่ ยมาจนถึงปจั จุบนั ดังต่อไปนี้
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อุตรดิ ตถ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ ซึง่ เป็นสมัยโบราณก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ ยังไม่มตี วั อักษรใช้กนั
อุตรดิตถ์กค็ งมีคนอาศัยอยูแ่ ล้ว เพราะหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ คือพบ
ลองมโหระทึกสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ซง่ึ ขุดพบทีต่ ําบลท่าเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนายแจ้ง เลิศ
วิลยั ได้สง่ ไปให้พพิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐ ๒ (ปจั จุบนั อยูใ่ น
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร) นอกจากนี้ยงั เคยขุดพบกลองมโหระทึก และพร้าสัมฤทธิ ์
ในบริเวณเวียงเจ้าเงาะ อําเภอลับแล ๓ อีกด้วย แสดงว่าในบริเวณทัง้ ๒ แห่งนี้มคี นเคยอาศัยอยู่มาก่อน
ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ และจากโบราณวัตถุทท่ี าํ ด้วยสัมฤทธิ ์นี้เอง แสดงว่าเป็ นยุคสัมฤทธิ ์ หรือยุค
โลหะตอนต้น
16
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อุตรดิ ตถ์สมัยสุโขทัย
ในสมัยสุโขทัยท้องทีข่ องจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มกี ารตัง้ เมืองขึน้ หลายเมืองด้วยกัน เช่น
เมืองฝางหรือเมืองสวางคบุร ี ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอเมืองอุตรดิตถ์ เมืองทุ่งยัง้ และเวียงเจ้าเงาะ
ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอลับแลและเมืองตาชูชก ซึง่ ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอตรอน เมืองเหล่านี้ม ี
หลักฐานทางศิลาจารึกบ้าง หลักฐานทางโบราณสถานบ้างทีแ่ สดงว่าเป็นเมืองทีต่ งั ้ ขึน้ ในสมัยสุโขทัย ซึง่
จะได้กล่าวต่อไป
เมืองแรกคือ เมืองฝาง หรือเมืองสวางคบุร ี ซึง่ เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื ปรากฏในศิลาจารึกของกรุง
สุโขทัยเป็ นครัง้ แรก เมือ่ คราวทีพ่ ระมหาธรรมราชาลิไทย แห่งกรุงสุโขทัยได้ทรงสร้างพระมหาธาตุท่ี

๑

หวน พินธุพ์ นั ธุ์ อุตรดิ ตถ์ของเรา หน้า ๒ - ๑๕
ชิน อยู่ดี และ สด แสงวิเชียร อดีต หน้า ๑๗๐ - ๑๗๑
๓
ตรี อมาตยกุล เมืองเหนื อเมืองใต้ หน้า ๒๒๓
๒

๒
เมืองนครชุม เมืองมหาศักราช ๑๒๗๙ (พ.ศ. ๑๙๐๐) และตอนท้ายของศิลาจารึกหลักที่ ๓ นัน้ ได้
กล่าวถึงเมืองฝางด้วย ดังข้อความตอนหนึ่งดังนี้
"...ขุนผูใ้ ดกระทําชอบด้วยธรรมดังอันขุนผูน้ นั ้ ...กินเมืองเหินนานแก่กม ผูใ้ ดกระทําบ่ชอบ
ด้วยธรรมดังอันขุนผูน้ นั ้ บมิยนื เยิงเหิงนานเลย คํานี้กล่าวคันสเล็กสน้อยและคําอันพิสดารไซร้ กล่าวไว้
ในจารึกอันมีในเมืองสุโขทัย...นักพระมหาธาตุพนู้ และจารึกอันหนึ่งมีในเมือง .....อันหนึ่งมีในเมืองฝาง
อันหนึ่งมีในเมืองสระหลวง......หมทลประดิษฐานไว้ดว้ ยพระบาทลักษณะหัน้ ...." ๔
จากข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๓ นี้ จึงกล่าวได้ว่าเมืองฝางเป็ นเมืองหนึ่งของอาณาจักร
สุโขทัย ในสมัยสุโขทัย และยังเป็ นเมืองต่อมาจนถึงสมัยอยุธยา
อีกเมืองหนึ่งคือ เมืองทุ่งยัง้ และเวียงเจ้าเงาะ ถึงแม้จะไม่ปรากฏชื่อเมืองนี้ในศิลาจารึก
กรุงสุโขทัย แต่จากการพบตัวเมืองมีลกั ษณะเป็ นกําแพงเมือง ๓ ชัน้ และคูน้ํา ๒ ชัน้ ซึง่ เป็ นลักษณะ
เดียวกับเมืองโบราณสมัยสุโขทัยโดยทัวไป
่
และยังพบพระสถูปเจดียท์ ม่ี มี าแต่สมัยสุโขทัยหลายแห่ง
เช่นในเขตวัดพระยืน กุฏฤิ าษี และวัดทองเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ในกฎหมายลักษณะลักพาครัง้
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ แห่งกรุงศรีอยุธยามีช่อื เมืองทุ่งยัง้ อยูใ่ นทําเนียบด้วยย่อมเป็ นสิง่ ยืนยัน
ให้เห็นว่า เมืองทุ่งยัง้ เป็ นเมืองอยูใ่ นสมัยสุโขทัยอย่างแน่ นอน ๕
เมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองตาชูชก ซึง่ อยูใ่ นท้องทีต่ ําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
ั ่ น้ํ าน่ านฟากตะวันออก ลักษณะของตัวเมืองมีกําแพงเมือง ๓ ชัน้ และคูน้ํา ๒ ชัน้ และใช้
และอยูร่ มิ ฝงแม่
แม่น้ํ าน่ านเป็ นคูเมืองธรรมชาติ ลักษณะของกําแพงเมือง ๓ ชัน้ นี้เหมือนกับเมืองทุ่งยัง้ และเหมือนกับ
เมืองโบราณสมัยสุโขทัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมืองสุโขทัยเก่า ได้ปรากฏข้อความทีบ่ รรยายถึง
ลักษณะตัวเมือง ในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของกรุงสุโขทัยว่า "รอบเมืองสุโขทัยนี้ ตรีบรู ได้สามพันสีร่ อ้ ย
่
ดังนัน้ เมืองตาชูชกและเมืองทุ่งยัง้ ซึง่ มีกําแพง ๓ ชัน้
วา" ๖คําว่า "ตรีบรู " หมายถึงกําแพง ๓ ชัน้ นันเอง
เช่นกัน จึงเชื่อว่าเป็ นเมืองโบราณสมัยสุโขทัยอย่างไม่มปี ญั หา
จึงกล่าวได้ว่าอุตรดิตถ์ในสมัยสุโขทัย มีเมืองอยูถ่ งึ ๓ เมืองด้วยกัน
16

อุตรดิ ตถ์ในสมัยอยุธยา
ในสมัยอยุธยาเริม่ ตัง้ แต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ ปรากฏว่ามี
เมืองขึน้ ถึง ๑๖ เมืองด้วยกัน ในจํานวน ๑๖ เมืองนี้ มีเมืองพิชยั ซึง่ อยูใ่ นท้องทีข่ องอุตรดิตถ์ในปจั จุบนั
อยูด่ ว้ ย ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ดังนี้

๔

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก ศูนย์สโุ ขทัยศึกษา ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ ๑ จารึกสุโขทัย
หน้า ๒๗
๕
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม "ตรี บูร" โบราณคดี ๔ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
๖
มหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ พิษณุโลก ศูนย์สุโขทัยศึกษา ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑ จารึกสุ โขทัย หน้า ๒

๓
"ศุภมัศดุศกั ราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก (พ.ศ. ๑๘๙๓) วันศุกร์ เดือนห้า ขึน้ หกคํ่า เพลาสาม
นาฬิกาเก้าบาทสถาปนากรุงพระมหานครศรีอยุธยา ชีพ่อพราหมณ์ให้ฤกษ์ตงั ้ พิธกี ลปบาต ได้สงั ขทักษิณวัตรใต้ตน้ หมันขอนหนึ่งแลสร้างพระทีน่ งไพฑู
ั่
รย์มหาปราสาทองค์หนึ่งสร้างพระทีน่ งไพชยนต์
ั่
มหาปราสาทองค์หนึ่ง สร้างพระทีน่ งไอศวรรย์
ั่
มหาปราสาทองค์หนึ่งแล้วพระเจ้าอู่ทองเสด็จเข้ามาครอง
ราชสมบัติ ชีพ่อพราหมณ์ถวายพระนามว่า สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หวั
กรุงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรรี มย์,จึงให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระ
ราเมศวรขึน้ ไปครองราชสมบัตใิ นเมืองลพบุร ี ครัง้ นัน้ พระยาประเทศราชขึน้ ๑๖ เมือง คือ เมืองมลากา,
เมืองชวา, เมืองตะนาวศรี, เมืองนครศรีธรรมราช, เมืองทวาย, เมืองเมาะตะมะ, เมืองเมาะลําเลิง, เมือง
สงขลา, เมืองจันทบุร,ี เมืองพิษณุโลก, เมืองพิชยั , เมืองสวรรคโลก, เมืองพิจติ ร, เมืองกําแพงเพชร,
เมืองนครสวรรค์…" ๗
จะเห็นได้ว่าเมืองพิชยั เป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยาเมืองหนึ่ง ส่วนเมืองทุ่งยัง้ เมืองฝาง
และเมืองตาชูชกคงเป็ นเมืองทีห่ มดความสําคัญลงไปก็ได้ จึงไม่ได้กล่าวไว้ในพระราชพงศาวดาร ส่วน
เมืองพิชยั คงเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญขึน้ นันเอง
่
ต่อมา พ.ศ. ๒๐๓๓ ได้มกี ารก่อกําแพงเมืองพิชยั ขึน้ ๘ (ซึง่ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนารถ แสดงว่าก่อนหน้านี้ เมืองพิชยั ยังไม่มกี ําแพงเมือง เพิง่ ทําการก่อกําแพงเมืองในปี น้ี
ลักษณะของกําแพงเมือง เป็ นกําแพงดินชัน้ เดียว ตัวเมืองอยูร่ มิ แม่น้ํ าน่ านฟากตะวันออก
ในปี พ.ศ. ๒๑๐๖ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองยก
กองทัพมาตีเมืองเหนือซึง่ ในพระราชพงศาวดารเรืองไทยรบพม่ากล่าวว่า เป็นสงครามครัง้ ที่ ๓ คราวนัน้
รบกันด้วยเรือ่ งช้างเผือกในครัง้ นี้ปรากฏว่ากองทัพพระมหาอุปราชากับพระเจ้าแปรยกไปถึงเมือง
สุโขทัย พระยาสุโขทัยต่อสูไ้ ด้รบพุ่งกันเป็นสามารถกําลังไทยน้อยกว่าพม่ามากนักก็เสียเมืองสุโขทัย ตัว
พระยาสุโขทัยพม่าก็จบั ได้ ฝา่ ยพระยาสวรรคโลก พระยาพิชยั เมือ่ รูว้ ่าเสียเมืองสุโขทัยแล้วก็ไม่ต่อสู้ พา
กันไปยอมอ่อนน้อมต่อพระมหาอุปราชาทัง้ ๒ เมือง ๙ จะเห็นได้ว่า เมืองพิชยั เป็ นเมืองหน้าด่านเมือง
หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนี้ดว้ ย และในการทีพ่ ม่ายกกองทัพมาตีเมืองเหนือครัง้ นี้ พม่าให้รวบรวม
เรือในหัวเมืองฝา่ ยเหนือจัดเป็ นกองทัพเรือ ยกลงมาตีกรุงศรีอยุธยา และพระยาพิชยั ได้ตามเสด็จมาใน
กองทัพหลวงด้วย ๑๐
ต่อมา พ.ศ. ๒๑๒๗ ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึง่ เป็ นปี ทส่ี มเด็จพระ
นเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จขึน้ ไปขับไล่กองทัพพม่าทางหัว
เมืองเหนือ
ปรากฏว่าพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชยั แข็งเมืองไม่ยอมเกณฑ์กําลังไปช่วยขับไล่
กองทัพพม่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงยกกองทัพเข้าตีเมืองสวรรคโลก และเมืองพิชยั และ
16

16

16

๗

สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หน้า ๑ - ๒
หลวงประเสริฐอักษรนิติ "พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ" ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑ หน้า ๑๓๙
๙
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไทยรบพม่า หน้า ๓๗
๑๐
ด.หน้า๓๗ - ๓๘
๘

๔
สามารถเข้าเมืองได้ จับได้ตวั พระยาสวรรคโลก พระยาพิชยั มีรบั สังให้
่ ประหารชีวติ เสียทัง้ สองคน แล้ว
ให้กวาดต้อนผูค้ นพลเมืองทัง้ เมืองสวรรคโลก และเมืองพิชยั ลงมายังเมืองพิษณุโลกจนสิน้ เชิง ๑๑
เหตุการณ์ในสมัยอยุธยาทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองพิชยั ก็มเี พียงเท่านี้ แต่จะปรากฏเรือ่ งของ
เมืองพิชยั อีกในสมัยธนบุร ี สําหรับเมืองสวางคบุร ี หรือเมืองฝาง และเมืองทุ่งยัง้ ได้มเี หตุการณ์ในสมัย
อยุธยาอีก ซึง่ จะกล่าวต่อไป
ในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามพระราชพงศาวดารได้กล่าวถึงเมืองฝาง คือในปี
พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เตรียมทัพหลวงทีจ่ ะไปปราบเมืองอังวะ แล้วได้เสด็จยกทัพ
หลวงไปทางเชียงใหม่ แล้วเสด็จต่อไปทางเมืองหางหลวง ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถก็ยกทัพหลวง
เสด็จไปทางเมืองฝาง เมือ่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จถึงเมืองหลวงนัน้ ได้ทรงพระประชวรหนักก็
ตรัสให้ขา้ หลวงไปกราบทูลพระกรุณาถึงเมืองฝางสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จจากเมืองฝางมายังเมือง
หางหลวง รุง่ ขึน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็เสด็จสวรรคต ๑๒ แสดงว่าในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เมืองฝางคงเป็ นเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั บรมโกศ พระองค์ได้เสด็จเมืองทุ่งยัง้ และเมืองสวางคบุร ี ใน
ปี พ.ศ. ๒๒๘๓ เพื่อนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ณ เมืองทุ่งยัง้ และนมัสการพระมหาธาตุ ณ เมือง
สวางคบุร ี แต่ในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงเมืองทุ่งยัง้ ว่าเป็นเมืองศรีพนมมาศ ทุ่งยัง้ ๑๓ ความจริงก็คอื
เมืองทุ่งยัง้ นันเอง
่
ส่วนเมืองสวางคบุรกี เ็ ป็ นเมืองเดียวกับเมืองฝาง อาจจะเปลีย่ นชื่อจากเมืองฝางมา
เป็ นเมืองสวางคบุรใี นภายหลัง
สําหรับในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศนี้
ยังมีเรือ่ งราวทีป่ รากฏในพระราช
พงศาวดารอีกว่า มีพระภิกษุชาวเมืองเหนือรูปหนึ่งชื่อเรือนลงมาเล่าเรียนอยูใ่ นกรุงศรีอยุธยาจนได้เป็ น
ทีพ่ ระพากุลเถร ตําแหน่ งพระราชาคณะฝ่ายวิปสั สนาธุระอยู่ ณ วัดศรีอโยธยา อยูม่ าสมเด็จพระบรมโกศ
ทรงตัง้ ให้เป็ นตําแหน่ งสังฆราชา ขึน้ ไปเป็ นเจ้าคณะสงฆ์ เมืองสวางคบุร ี อยู่ ณ วัดพระฝาง ๑๔
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๐ ในรัชกาลพระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า หัวเมือง
ทัง้ ปวงไม่มพี ระราชาธิบดีปกครอง ก็พากันตัง้ ตัวเป็นเจ้าขึน้ หลายก๊กหลายเหล่า ๑๕ พระสังฆราชาเรือน
ได้ตงั ้ ตัวขึน้ เป็ นเจ้าอีกตําบลหนึ่ง แต่หาสึกเป็ นคฤหัสไม่ คงอยูใ่ นเพศสมณะแต่นุ่งห่มผ้าแดง คนทัง้ ปวง
เรียกว่า เจ้าพระฝาง บรรดาเจ้าเมืองกรมการหัวเมืองฝ่ายเหนือตัง้ แต่เหนือเมืองพระพิษณุโลกขึน้ ไป ก็
กลัวเกรงนับถืออยูใ่ นอํานาจทัง้ สิน้ และเมืองเหนือครัง้ นัน้ มีเจ้าขึน้ สองแห่ง แบ่งแผ่นดินออกเป็นสอง
ส่วน ตัง้ แต่เมืองพระพิษณุโลกลงมาจนถึงเมืองนครสวรรค์กบั แควปากนํ้าโพนัน้ เป็ นอาณาเขตของเจ้า
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๑๑

ด.หน้า๙๗ - ๙๙
๑๒
พันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หน้า ๓๐๗
๑๓
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ หน้า ๒๒๒
๑๔
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เที่ยวตามทางรถไฟ หน้า ๘๕
๑๕
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เที่ยวตามทางรถไฟ หน้า ๘๕

๕
พระพิษณุโลก ตัง้ แต่เหนือเมืองพระพิษณุโลกขึน้ ไปจนถึงเมืองนํ้าปาด กระทังแดนลาว
่
กับแควแม่น้ํา
๑๖
ปากพิงนัน้ เป็ นอาณาเขตข้างเจ้าพระฝาง
16

อุตรดิ ตถ์สมัยธนบุรี
ต่อมาเมือ่ พระเจ้ากรุงธนบุร ี เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัตเิ ป็ นบรมกษัตริย์ ณ กรุงธนบุรแี ล้ว
ในรัชกาลของพระองค์น้ีปรากฏว่า เจ้าพระพิษณุโลกถึงพิราลัย เจ้าพระฝางจึงยกกองทัพลงมาตีเมือง
พิษณุโลกอีก หลังจากเคยยกทัพลงมาตีครัง้ หนึ่งแล้ว แต่เอาเมืองมิได้ แต่ครัง้ นี้เจ้าพระฝางสามารถตี
เอาเมืองพิษณุโลกได้ ๑๗ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๓ พระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้ยกกองทัพขึน้ ไปปราบหัวเมืองซึง่ เป็ น
อาณาเขตของเจ้าพระฝางทัง้ หมด ส่วนตัวเจ้าพระฝางนัน้ หนีแล้วเลยหายสูญไป ๑๘ เป็ นอันว่าเมือง
สวางคบุร ี และอาณาเขตทัง้ หมดขึน้ กับกรุงธนบุรแี ต่นนั ้ มา
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๔ พระเจ้ากรุงธนบุรจี ะเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ครัง้ แรก ได้ไปตัง้ ทีป่ ระชุม
ทัพหลวงทีเ่ มืองพิชยั ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๕ โปสุพลาแม่ทพั พม่าทีไ่ ปตีได้เมืองหลวงพระบาง ให้ชกิ ชิงโบ
นายทัพพม่ายกมาตีได้เมืองลับแล แล้วเลยมาตีเมืองพิชยั พม่าตัง้ ค่ายอยูท่ ว่ี ดั เอกา ขณะนัน้ เมืองพิชยั รี้
พลมีน้อย พระยาพิชยั ได้แต่ตงั ้ มันรั
่ กษาเมือง แล้วบอกขอกองทัพเมืองพิษณุโลกขึน้ ไปช่วย กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เมือ่ ยังเป็ นเจ้าพระยาสุรสีห์ เสด็จยกกองทัพขึน้ ไปตีค่ายพม่า พระยา
พิชยั ยกออกตีกระหนาบอีกด้านหนึ่ง พม่าก็แตกหนีกลับไป ๑๙
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๖ โปสุพลายยกกองทัพมาตีเมืองพิชยั อีก พระยาพิชยั ก็ยกพลทหาร
ออกไปต่อรบแต่กลางทางยังไม่มาถึงเมือง เจ้าพระยาสุรรีหก์ ย็ กกองทัพเมืองพระพิษณุโลกขึน้ ไปช่วย
ได้รบกับพม่าเป็ นสามารถ และพระยาพิชยั ถือดาบสองมือคุมพลทหารออกไล่ฟนั พม่าจนดาบหัก จึงลือ
ชื่อปรากฏเรียกว่า พระยาพิชยั ดาบหักแต่นนั ้ มา ครัง้ ถึง ณ วันอังคารเดือนยี่ แรม ๗ คํ่า กองทัพพม่า
แตกพ่ายหนีไป จึงบอกหนังสือลงมากราบทูลพระกรุณา ณ กรุงธนบุร ี ๒๐
จะเห็นได้ว่าอุตรดิตถ์ในสมัยอยุธยา และสมัยธนบุร ี เมืองพิชยั เป็ นเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง
และเมืองสวางคบุรกี ค็ งเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทีร่ องลงมา หรืออาจเท่าเทียมกันก็ได้ สังเกตได้จาก
เมืองพิชยั เป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนต้น และคงเป็ นเมืองหน้าด่านของกรุงศรี
อยุธยาด้วย ส่วนเมืองสวางคบุรกี ค็ งเป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญทางยุทธศาสตร์ สังเกตได้จากเมือ่ กรุงศรี
อยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว
เจ้าพระฝางได้ตงั ้ ตัวขึน้ เป็ นเจ้ามีอํานาจในหัวเมืองเหนือตัง้ แต่เหนือเมือง
พิษณุโลกขึน้ ไปจนถึงแดนลาวทีเดียว ส่วนเมืองทุ่งยัง้ คงขาดความสําคัญลงไปมาก แต่ในพระราช
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๑๖

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ หน้า ๓๑๗
ด. หน้า ๓๓๑ - ๓๓๒
๑๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ล.ด. หน้า ๘๖
๑๙
ด. หน้า ๘๓
๒๐
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ หน้า ๓๖๓
๑๗

๖
พงศาวดาร กรุงศรีอยุธยาก็ยงั กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
ณ เมืองทุ่งยัง้ คราวเดียวกับเสด็จนมัสการพระมหาธาตุ ณ เมืองสวางคบุรดี ว้ ย ส่วนเมืองตาชูชกคงขาด
ความสําคัญลงไปมากจนอาจเป็ นเมืองร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาก็ได้ เพราะไม่ปรากฏว่า พระราช
พงศาวดารได้กล่าวถึงเมืองนี้เลย

อุตรดิ ตถ์สมัยรัตนโกสิ นทร์

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมืองต่าง ๆ ในท้องทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์ปจั จุบนั ทีย่ งั มี
ความสําคัญอยูค่ อื เมืองพิชยั ส่วนเมืองทุ่งยัง้ ก็ด ี เมืองสวางคบุรกี ด็ ี คงจะลดความสําคัญลงไปมาก
ทีเดียว สําหรับเมืองพิชยั มาเป็ นเมืองสําคัญขึน้ ในรัชกาลที่ ๓ เพราะเมือ่ เจ้าอนุ เวียงจันทน์เป็ นขบถ
กองทัพกรุงเทพฯ ขึน้ ไปปราบปรามราบคาบ แล้วโปรดให้เลิกอาณาเขตกรุงศรีสตั นาคนหุตมิให้มดี งั แต่
ก่อน เมืองพิชยั ได้หวั เมืองขึน้ ของเมืองเวียงจันทน์ ทีอ่ ยูต่ ่อแดนมาเป็ นเมืองขึน้ หลายเมือง ขยายเขต
แดนออกไปถึงแม้น้ํ าโขง ต้องตรวจตรารักษาการทางเมืองแพร่ เมืองน่ าน ตลอดจนเมืองหลวงพระบาง
เป็ นเมืองหน้าด่านแต่นัน้ มา ๒๑ แสดงว่าในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ เมืองพิชยั เป็ นเมืองทีม่ คี วามสําคัญอย่าง
มากทีเดียว
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี้เอง ปรากฏว่าทีต่ ําบลบางโพท่าอิฐซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ตัวจังหวัด
อุตรดิตถ์ปจั จุบนั และอยูร่ มิ แม่น้ํ าน่ าน มีเรือเดินจากกรุงเทพฯได้สะดวกถึงตําบลบางโพท่าอิฐนี้เท่านัน้
เพราะเหนือขึน้ ไปแม่น้ํ าตืน้ เขินและเป็ นเกาะแก่งเรือเดินไม่สะดวก เพราะฉะนัน้ ตําบลบางโพท่าอิฐจึง
เป็ นย่านสําคัญ เพราะเป็ นทีร่ วมสินค้า ซึง่ พ่อค้าได้นําสินค้าทางเมืองใต้ขน้ึ ไปสุดทางเพียงแค่นนั ้ และ
พ่อค้าทางเมืองเหนือ เช่น เมืองหลวงพระบาง เมืองแพร่ เมืองน่ าน ตลอดจนแคว้นสิบสองปนั นา ก็นํา
สินค้าพืน้ เมืองเดินบกลงมาจําหน่ ายแล้วคอยรับซือ้ สินค้าทีส่ ่งไปจากกรุงเทพฯ ทีต่ ําบลบางโพท่าอิฐนี้
เมือ่ ตําบลบางโพท่าอิฐเป็ นทําเลการค้าดีเช่นนี้ ราษฎรจึงพากันอพยพจากเมืองพิชยั มาอยูท่ ต่ี ําบลบาง
โพท่าอิฐมากขึน้ ตามลําดับ ทําให้ผคู้ นในเมืองพิชยั ร่วงโรยลง แต่ตําบลบางโพท่าอิฐกลับมีราษฎรมาตัง้
ถิน่ ฐานกันหนาแน่ นเพิม่ ขึน้ ทุกปี จนกลายเป็ นชุมชนใหญ่กว่าเมืองพิชยั เสียอีก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดําริเห็นว่า ทีต่ ําบลนี้คงเจริญต่อไปในภายหน้า จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ เป็ นเมืองขึน้ เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๔๓๐ เรียกว่า "เมืองอุตรดิตถ์" (อุตร = เหนือ,ดิตถ์ = ท่า
เมืองอุตรดิตถ์ จึงน่ าจะหมายถึง เมืองท่าเหนือ) และโปรดให้เป็ นเมืองขึน้ ของเมืองพิชยั ๒๒ ดังนัน้
ในตอนนี้ เมืองพิชยั จึงแบ่งการปกครองออกเป็ น ๕ เมืองด้วยกันคือ เมืองอุตรดิตถ์ เมืองตรอน เมืองลับ
แล และเมืองนํ้าปาด ๒๓
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดให้ยา้ ยศาลากลาง
เมืองไปตัง้ บังคับบัญชาทีเ่ มืองอุตรดิตถ์ และให้คงไว้แต่อําเภอพิชยั เก่า และนามเมืองพิชยั ก็เลยนํ าไปใช้
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๒๑

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เที่ยวตามทางรถไฟ หน้า ๘๓-๘๔
ตรี อมาตกุล เมืองเหนือ เมืองใต้ หน้า ๒๒๓
๒๓
รายชื่อมณฑลแลเมืองที่แบ่งการปกครอง (ร.๕ ม.๒.๑) หจช.
๒๒

๗
ทีเ่ มืองอุตรดิตถ์ยงั ไม่ได้เปลีย่ นแปลงมาใช้เมืองอุตรดิตถ์ ๒๔ เหตุทย่ี า้ ยศาลากลางเมืองไปตัง้ ใหม่ทเ่ี มือง
อุตรดิตถ์ ก็เพราะเมืองพิชยั ร่วงโรยลงไป แต่เมืองอุตรดิตถ์มผี คู้ นไปประกอบการค้ามากขึน้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ปรากฏว่าพวกเงีย้ วได้ก่อการจลาจลขึน้ ทีเ่ มืองแพร่ ทางเมือง
เหนือรวมทัง้ เมืองอุตรดิตถ์ดว้ ย ต้องจัดกําลังขึน้ ไปช่วยก่อนทีก่ องทัพจากกรุงเทพฯ จะเดินทางขึน้ ไป
และในเดือนนัน้ เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ ์
มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เมื่อยังเป็ นพลโท ยกกองทัพขึน้ ไปปราบเงีย้ วทีก่ ่อการจลาจลในเมืองแพร่ ก็ได้
ไปพักกองทัพเพือ่ ยกขึน้ เดินทางบกทีเ่ มืองนี้ ๒๕ และตัง้ ประชุมไพร่พลอยูท่ เ่ี มืองนี้หลายวัน แล้วจึงเดิน
บกต่อไปยังเมืองแพร่ ๒๖
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จมณฑลฝา่ ยเหนือในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และ
ได้เสด็จเมืองพิชยั เมือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ เสด็จเมืองตรอนตรีสนิ ธุ์ เมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๔๔๔ และเสด็จเมืองอุตรดิตถ์เมือ่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๔๔ และการเสด็จมณฑลฝา่ ยเหนือนี้พระองค์
ได้มพี ระราชหัตถเลขาถึงกรมหลวงเทวะษาโรประการด้วย สําหรับการเสด็จเมืองอุตรดิตถ์น้ี มีพระ
ราชหัตถเลขาตอนหนึ่งกล่าวถึงตลาดของเมืองอุตรดิตถ์ "…..ในตลาดนัน้ มีเรือนแถวฝากระดาน ๒ ชัน้
แต่ใหญ่ ๆ กว่าทีก่ รุงเทพฯ ทีแ่ ล้วก็มาก ทีย่ งั ทําอยูก่ ม็ ี เป็ นร้านขายของอย่างครึกครืน้ ทีเ่ ป็ นบ้านเรือน
แลห้างก็มบี า้ ง เขาว่าตลาดบกทีน่ ่ีดกี ว่าทีป่ ากนํ้ าโพซึง่ ฉันไม่ได้เห็น แต่ตลาดเรือนัน้ ทีน่ ่สี ปู้ ากนํ้ าโพ
ไม่ได้…." และในการเสด็จเมืองอุตรดิตถ์ครัง้ นัน้ พระองค์ได้เสด็จต่อไปยังเมืองลับแลในวันที่ ๒๔
ตุลาคม และเสด็จเมืองฝางเก่าในวันที่ ๒๕ ตุลาคม อีกด้วย
ยังมีพระราชหัตถเลขาอีกตอนหนึ่ง ทีก่ ล่าวถึงการย้ายทีว่ ่าเมือง ดังข้อความดังนี้
"อนึ่งเมืองพิไชยนัน้ โดยภูมฐิ านทีต่ งั ้ ไม่ดมี แี ต่รว่ งโรยลง ทีเ่ มืองอุตรดิตถ์น้คี วามเจริญขึน้
รวดเร็ว มีการค้าขายแลผูค้ นมาก จนเป็ นอําเภอก็จะไม่ใคร่พอทีจ่ ะปกครองรักษา ฉันจึงได้สงให้
ั ่ ยา้ ย
ทีว่ ่าการเมืองขึน้ มาตัง้ ทีพ่ ลับพลานี้แต่อําเภออุตรดิตถ์กค็ งเป็ นอําเภออุตรดิตถ์อยู่ อําเภอเมืองพิไชยก็
คงเป็ นอําเภอเมืองพิไชย ย้ายแต่ทว่ี ่าการเมืองแลศาลเมืองขึน้ มาตัง้ ทีน่ ่ี แลพลับพลาทีส่ ร้างขึน้ นี้จะใช้ได้
ต่อไปอีกหลายปี กว่าการปลูกสร้างใหม่จะแล้วสําเร็จ" ๒๗
และใน พ.ศ. ๒๔๔๔ นี้เอง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ วดั ติวงศ์ได้เสด็จเมือง
อุตรดิตถ์ดว้ ยและได้ทรงนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่า "เวลาบ่าย ๓ โมง ขีม่ า้ ขึน้ ไปตามถนนริมนํ้า ดูตลาดท่าอิฐ
ซึง่ อยูเ่ หนืออุตรดิตถ์หน่ อยหนึ่ง ทีแ่ ท้จริงอุตรดิตถ์ไม่มคี นมากเท่าท่าอิฐ แลท่าอิฐนัน้ ควรจะเป็ นเมือง
เมืองทัง้ ปวงในมณฑลพิษณุ โลก เมืองไหนจะดีเท่าอุตรดิตถ์ไม่ม ี เป็ นเมืองทีโ่ คราช เป็ นทีร่ วมทางทีม่ า
แต่ทด่ี อน คือ แพร่ น่ าน เป็ นต้น มาสู่อุตรดิตถ์เป็ นท่าเป็ นบ้านร้านตลาดหาได้จบั บางแต่ตามลํานํ้ าเช่น
เมืองอื่นไม่ คับคังแน่
่ นหนาประดุจตลาดน้อยกรุงเทพฯ เวลานี้ทต่ี ลาดกําลังทําโรงร้านใหม่เพราะขยาย
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๒๔

ประกาศเรื่ องเปลี่ยนนามเมืองพิชยั เป็ นเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐ - ๑๖ สิ งหาคม ๒๔๕๘ (ร.๕ ม.๓.๒/๒๘) หจช.
ราชบัณฑิตยสถาน อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๓ หน้า ๑๖๖๕
๒๖
ตรี อมาตยกุล เมืองเหนื อเมืองใต้ หน้า ๒๑๑
๒๗
พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ ายเหนื อใต้ในรัชกาลที่ ๕ หน้า ๓๔ - ๔๘
๒๕

๘
ถนน โรงร้านนัน้ ทําด้วยไม้เป็ นสองชัน้ … เมืองอุตรดิตถ์เป็ นทีง่ อก แผ่นดินเป็ นกพักสองชัน้ อย่างเมือง
พิไชยเกือบทุกแห่ง…" ๒๘
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๔๙ ทางการได้เตรียมการทีจ่ ะสร้างทางรถไฟสายเหนือ
ไปเชียงใหม่โดยผ่านอุตรดิตถ์ดว้ ย ได้เตรียมถางทาง โค่นต้นไม้ถมดิน ทางรถไฟตรงมาทางหลังวัด
ท่าถนน ผ่านปา่ ช้าของวัดท่าถนน (คือสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ปจั จุบนั ) สร้างมุง่ ตรงไปถึงป่าไผ่หนาทึบ
(คือทีต่ งั ้ สถานีรถไฟท่าเสาในปจั จุบนั ) ตัดผ่านหน้าวัดใหญ่ท่าเสาไปถึงหน้าวัดดอยท่าเสา และในปี พ.ศ.
๒๔๕๐ ก็ได้วางรถไฟไปตามเส้นทางดังกล่าว ขณะทีท่ างการวางรางรถไฟก็มรี ถจักรทํางานจูงรถพ่วงที่
บรรทุกดิน หินกรวดไปด้วย ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ จึงได้เห็นรถไฟทีม่ าถึงอุตรดิตถ์ในปีน้ี และในปี
พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๕๓ ทางการจึงได้จดั การสร้างสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ขน้ึ ในบริเวณทีเ่ ป็ นปา่ ช้าหลังวัด
ท่าถนนซึง่ เป็ นสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ในปจั จุบนั นันเอง
่ ๒๙
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ นี้ เป็ นปีทพ่ี ระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ดํารงพระ
อิสริยยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จขึน้ ไปประพาสเมืองกําแพงเพชร เมืองสุโขทัย เมือง
สวรรคโลก เมืองอุตรดิตถ์ และเมืองพิษณุโลก ขณะทีเ่ สด็จประพาสอุตรดิตถ์ พระองค์ได้ทอดพระเนตร
ทางรถไฟด้วย และพระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เกีย่ วกับเมืองอุตรดิตถ์ไว้ตอนหนึ่ง ดังนี้
"เมืองอุตรดิตถ์ หรือเรียกตามทีต่ งั ้ ใหม่ว่าเมืองพิชยั นี้ เป็ นเมืองใหม่แท้ เพราะฉะนัน้ ไม่
ต้องปว่ ยการเทีย่ วหาของโบราณอะไร ดูแต่ของใหม่ๆ มีดหู ลายอย่าง ทีน่ ่เี ป็ นเมืองสําคัญในมณฑลนี้
แห่งหนึ่ง เพราะเป็ นเมืองด่านทีพ่ กั สินค้าขึน้ ล่องมาก เพราะฉะนัน้ ผูค้ นพ่อค้าพาณิชย์อยู่ขา้ งจะมีมาก
ตลาดท่าอิฐมีรา้ นรวงอยู่มากครึกครืน้ มีขอ้ เสียใหญ่อยูอ่ ย่างหนึ่ง คือท่าอิฐนี้ตอ้ งนํ้าท่วมทุกปี จึงไม่น่าจะ
ั ่ น้ําอีกสักหน่ อย" ๓๐
เป็ นทีถ่ าวรอยูไ่ ด้ น่ าจะขยับขยายย้ายตลาดเข้าไปเสียให้ห่างจากฝงแม่
และอีกตอนหนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า
"เมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ข้าพเจ้าได้ไปเทีย่ วทีล่ บั แล ออกจากทีพ่ กั ทีอ่ ุตรดิตถ์ ขีม่ า้ ไป
ทางบ้านท่าอิฐ เดินตามถนนอินทใจมีไปเมืองลับแล พระศรีพนมมาศได้จดั แต่งทีพ่ กั ไว้ทต่ี ําบลม่อน
ชิงช้า ทีร่ มิ ทีพ่ กั นี้พระศรีพนมมาศกับข้าราชการและราษฎรได้เรีย่ ไรกันสร้างโรงเรียนขึน้ โรงหนึ่ง ซึง่
ขอให้ขา้ พเจ้าเปิด ข้าพเจ้าได้เปิดให้ในเวลาบ่ายวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ นัน้ และให้นามว่า "โรงเรียนพนม
มาศพิทยากร" แล้วได้เลยไปออกทีเ่ ขาม่อนจําศีล บนยอดเขานี้แลดูเห็นทีแ่ ผ่นดินโดยรอบได้ไกล มีทุ่ง
นาไปจนสุดสายตา และเห็นเขาเป็ นทิวเทือกซ้อนสลับกันเป็นชัน้ ๆ รวมกับกําแพงน่ าดูหนักหนา" ๓๑
ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณว
โรรส ได้เสด็จเมืองพิชยั เก่า และเมืองพิชยั ใหม่คอื เมืองอุตรดิตถ์ และพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ตอนหนึ่ง
ว่า "....เสด็จพระดําเนินมาตามถนนผ่านตลาดบางโพ ชาวตลาดอยูเ่ ป็ นปรกติตามเคย ไม่ได้แสดงอาการ
16

สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก หน้า ๓๘ - ๓๙
๒๙
มณเฑียร ดีแท้ ประวัติเมืองอุตรดิ ตถ์ หน้า ๒๗ - ๒๘
๓๐
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เที่ยวเมืองพระร่วง หน้า ๒๐๖
๓๑
ด.หน้า ๒๐๖ - ๒๐๗
๒๘

๙
รับเสด็จ นอกจากจุดเทียนธูปไม่กร่ี า้ น บ่าย ๕ โมง ๔๘ นาที ถึงจวน ซึง่ ผูว้ ่าราชการเมืองจัดถวายให้
เป็ นทีป่ ระทับแรม..." ๓๒
สําหรับนามเมืองพิชยั ยังใช้ทเ่ี มืองอุตรดิตถ์ ตัง้ แต่ยา้ ยศาลากลางเมืองเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒
ยังไม่ได้เปลีย่ นแปลงจนกระทังถึ
่ ง พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรอให้
เปลีย่ นนามเมืองพิชยั เป็ นเมืองอุตรดิตถ์ให้ตรงกับนามท้องที่ ๆ ตัง้ เมือง ส่วนอําเภอพิชยั เก่า โปรดเกล้า
ให้เรียกว่าอําเภอพิชยั คงไปตามเดิม ๓๓ แสดงว่าชื่อเมืองอุตรดิตถ์จงึ เป็นชื่อเมืองทีเ่ รียกกันตัง้ แต่ พ.ศ.
๒๔๕๘ เป็ นต้นมา
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดแล้ว
ให้เปลีย่ นคําว่าเมืองเป็ นจังวหวัด ดังนัน้ เมืองอุตรดิตถ์จงึ เปลีย่ นเป็ นจังหวัดอุตรดิตถ์ ๓๔ ตัง้ แต่นนั ้ เป็ น
ต้นมา
และในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ นี้เอง ได้มปี ระกาศใช้ช่อื อําเภอทีเ่ ปลีย่ นใหม่ให้ตรงกับชื่อตําบลทีว่ ่า
การอําเภอลงวันที่ ๘ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ คืออําเภอเมืองเปลีย่ นเป็ นอําเภอบางโพ อําเภอลับแล
เปลีย่ นเป็ นยางกระใด อําเภอเมืองพิไชย คงเรียกอําเภอเมืองพิไชย อําเภอตรอนเปลีย่ นเป็นอําเภอบ้าน
แก่ง อําเภอนํ้าปาด เปลีย่ นเป็ นอําเภอแสนตอ ๓๕ (แต่ต่อมาภายหลังได้เปลีย่ นไปใช้อย่างเดิมอีก)
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มพี ระบรมราชานุญาตโอนอําเภอท่าปลา จากจังหวัดน่ านมาขึน้
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสะดวกแก่การปกครองท้องที่ เนื่องจากอําเภอท่าปลา จังหวัดน่ านตัง้ อยูไ่ กลศาลา
กลางจังหวัดมาก ทางเดินไปมา ๑๔ วัน ทางเรือ ๑๕ วัน เป็ นทางกันดาร ถ้าถึงฤดูฝนก็ยงิ่ ลําบากทัง้
ทางนํ้าและทางบก แต่ทางไปมาระหว่างอําเภอนี้กบั จังหวัดอุตรดิตถ์ทางเดิน ๓ วัน ก็ถงึ ทางนํ้ าก็
สะดวก เห็นควรโอนไปขึน้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๓๖
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตงั ้ เป็ นสุขาภิบาลขึน้ และได้ยกฐานะเป็ นเมือง
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ๓๗
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็ นปีทอ่ี ุตรดิตถ์เกีย่ วข้องกับกรณีพพิ าทอินโดจีน คือไทยได้เรียกร้อง
ขอเอาดินแดนของไทยคืนจากฝรังเศส
่
โดยฝรังเศสขู
่
่บงั คับเอาจากไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ จังหวัด
อุตรดิตถ์เป็ นจังหวัดทีต่ งั ้ ติดกับพรมแดนอินโดจีน ด้านปากลายริมแม่น้ําโขง กองพันทหาร ร.พัน ๒๘
16

16

16

16

16

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส บันทึกพระราชประวัตกิ ารตรวจการคณะสงฆ์ หน้า ๓๗๗-๓๗๘
๓๓
ประกาศเรื่ องเปลี่ยนนามเมืองพิชยั เป็ นเมืองอุตรดิตถ์ ๑๐ - ๑๖ สิ งหาคม ๒๔๕๘ (ร.๕ ม ๓.๒/๒๘) หจช.
๓๔
ประกาศเรื่ องเปลี่ยนคําว่าเมืองเป็ นจังหวัด ลงวันที่ ๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙, (ร.๖ ม๓.๒/๓๙ หจช.
๓๕
ประกาศใช้ชื่ออําเภอที่เปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับชื่อตําบลที่ต้ งั ที่วา่ การอําเภอ ๘-๒๐ มีนาคม ๒๔๕๙ (ร.๖ ม๓.๒/๔๒)
หจช.
๓๖
ย่อขอบรมราชานุญาต เรื่ องโอนอําเภอท่าปลาจากจังหวัดน่านมาขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๘-๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๙ (ร.
๖ ม๓.๒/๕๔) หจช.
๓๗
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผังเมืองอุตรดิตถ์ ๒๕๓๔ (พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๑๓) น. ๑๓.
๓๒

๑๐
นครสวรรค์ มีหลวงหาญสงครามไชยเป็ นแม่ทพั ได้ยกกองทหารมาตัง้ ทีอ่ ุตรดิตถ์ และได้ทาํ การยึดปากลายไว้ได้ มีนกั เรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ และชาวอุตรดิตถ์ได้ช่วยกองทหารอย่างมากด้วย ๓๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้มกี ารย้ายศาลากลางจังหวัดจากทีเ่ ดิม ซึง่ อาศัยพลับพลาทีป่ ลูกรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ศาลากลางหลังใหม่น้ี ตัง้ อยูเ่ หนือวัดวังเตาหม้อ (วัดท่า
ถนน) ๓๙
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่ เป็ นระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ญีป่ นุ่ ได้เดินทัพผ่านประเทศไทย
เพื่อมุง่ เข้าไปยึดพม่า และได้ยดึ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เป็ นทีพ่ กั รถไฟ เพื่อจะมุง่ ต่อไปยังเชียงใหม่ ผ่าน
แม่ฮ่องสอนเข้าพม่า ทําให้สหรัฐอเมริกาและอังกฤษคิดจะปราบญีป่ นุ่ และตัดการลําเลียงทางรถไฟของ
ญีป่ นุ่ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้โจมตีอุตรดิตถ์ดว้ ยการทิง้ ระเบิด และยิงปืน
กล เช่น ทิง้ ระเบิดทีส่ ะพานดารา สะพานแม่ตา้ ยิงปื นกลกราดบ้านวังกะพี้ บ้านท่าทองโรงงานนํ้าตาล
อุตรดิตถ์ สถานีรถไฟท่าเสา และสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ (สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ได้ถูกทิง้ ระเบิดอย่างหนัก
ด้วย) ทําให้อุตรดิตถ์เสียหายมาก ๔๐
พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มพี ระราชกฤษฎีกายกฐานะกิง่ อําเภอฟากท่า เป็ นอําเภอฟากท่า เมือ่ วันที่
๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ สําหรับอําเภอฟากท่านี้เดิมตัง้ เป็ นกิง่ อําเภอตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ ขึน้ กับ
อําเภอนํ้าปาด และเพิง่ ยกฐานะเป็ นอําเภอเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ นี้เอง ๔๑
ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็ นต้นมา รัฐบาลได้จดั การสร้างเขือ่ นกัน้ แม่น้ํ าน่ านขึน้ ทีแ่ ก่งผาซ่อม
อําเภอท่าปลาเขือ่ นนี้มชี ่อื ว่า "เขือ่ นสิรกิ ติ ิ ์" และสร้างเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ๔๒
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางจังหวัดได้กระทําพิธวี างศิลาฤกษ์แท่นฐานอนุ สาวรีย์
พระยาพิชยั ดาบหักโดย นายถวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในขณะนัน้ มาเป็ นประธานใน
พิธ ี ต่อมาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้กระทําพิธเี ปิดอนุ สาวรียพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก โดยนาย
พ่วง สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานในพิธ ี ๔๓
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มปี ระกาศจัดตัง้ กิง่ อําเภอในปกครองอีก ๑ กิง่ คือ กิง่
อําเภอบ้านโคกขึน้ กับอําเภอฟากท่า ๔๔
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ มีประกาศตัง้ กิง่ อําเภอทองแสนขึน้ โดยแยกมาจาก
๔๕
อําเภอตรอน
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มณเฑียร ดีแท้ ประวัตเิ มืองอุตรดิตถ์ หน้า ๒๙ - ๓๐
๓๙
ด. หน้า ๒๐
๔๐
ด. หน้า ๓๑ - ๓๖
๔๑
รายงานสรุ ปข้อราชการ อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๒
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกสารอัดสําเนา)
๔๓
ที่ระลึกในพิธีเปิ ดอนุสาวรี ยพ์ ระยาพิชยั ดาบหัก หน้า ๔๐ - ๔๑
๔๔
รายงานสรุ ปข้อราชการ อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๕
รายงานสรุ ปข้อราชการ กิ่งอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
๓๘

๑๑
ดังนัน้ การแบ่งการปกครองของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั จึงแบ่งออกเป็ น
๗ อําเภอ ๒ กิง่ อําเภอ คือ อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ อําเภอพิชยั อําเภอตรอน อําเภอลับแล อําเภอท่าปลา
อําเภอนํ้าปาด อําเภอฟากท่า กิง่ อําเภอบ้านโคก และกิง่ อําเภอทองแสนขัน

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิ ตถ์. อุตรดิตถ์, ๒๕๒๙.

๑๒

