
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัอตุรดิตถ ์

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ หวน พนิพนัธุ ์ ไดศ้กึษาคน้ควา้เรือ่งราวของจงัหวดัอุตรดติถ ์ และ

เรยีบเรยีงไวด้งัน้ี16

๑
 

ในทอ้งทีจ่งัหวดัอุตรดติถ ์ ไดม้คีนอาศยัอยู่มาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรแ์ลว้ ต่อมาใน

สมยัสุโขทยักม็กีารตัง้เมอืงขึน้หลายเมอืง เช่น เมอืงทุ่งยัง้ และเวยีงเจา้เงาะในทอ้งทีอ่ําเภอลบัแล

ปจัจบุนั เมอืงตาชชูกในทอ้งทีอ่ําเภอตรอนปจัจบุนั เมอืงสวางคบุรใีนทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงอุตรดติถป์จัจบุนั 

ในสมยัอยธุยากม็กีารตัง้เมอืงพชิยัในทอ้งทีอ่ําเภอพชิยัปจัจบุนั เป็นตน้ ในสมยัรตันโกสนิทรก์ม็กีารยา้ย

เมอืงจากเมอืงพชิยัมาตัง้ใหมท่ีต่วัจงัหวดัอุตรดติถป์จัจุบนั นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดของ

อุตรดติถใ์นอดตี ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตรเ์รือ่ยมาจนถงึปจัจบุนั ดงัต่อไปน้ี 

 

อตุรดิตถส์มยัก่อนประวติัศาสตร ์

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ ซึง่เป็นสมยัโบราณก่อน พ.ศ. ๑๐๐๐ ยงัไมม่ตีวัอกัษรใชก้นั 

อุตรดติถก์ค็งมคีนอาศยัอยูแ่ลว้ เพราะหลกัฐานการคน้พบโบราณวตัถุสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ คอืพบ

ลองมโหระทกึสมยัก่อนประวตัศิาสตรซ์ึง่ขดุพบทีต่ําบลท่าเสา อําเภอเมอืงอุตรดติถ ์ และนายแจง้ เลศิ

วลิยั ไดส้ง่ไปใหพ้พิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ กรงุเทพมหานคร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๐16

๒
 (ปจัจบุนัอยูใ่น

พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ กรงุเทพมหานคร) นอกจากน้ียงัเคยขดุพบกลองมโหระทกึ และพรา้สมัฤทธิ ์

ในบรเิวณเวยีงเจา้เงาะ อําเภอลบัแล16

๓
 อกีดว้ย แสดงวา่ในบรเิวณทัง้ ๒ แห่งน้ีมคีนเคยอาศยัอยู่มาก่อน

ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ และจากโบราณวตัถุทีท่าํดว้ยสมัฤทธิน้ี์เอง แสดงว่าเป็นยคุสมัฤทธิ ์ หรอืยคุ

โลหะตอนตน้ 

 

อตุรดิตถส์มยัสโุขทยั 

ในสมยัสุโขทยัทอ้งทีข่องจงัหวดัอุตรดติถ ์ ไดม้กีารตัง้เมอืงขึน้หลายเมอืงดว้ยกนั เช่น 

เมอืงฝางหรอืเมอืงสวางคบุร ี   ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอเมอืงอุตรดติถ ์ เมอืงทุ่งยัง้และเวยีงเจา้เงาะ 

ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอลบัแลและเมอืงตาชชูก ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอตรอน เมอืงเหล่าน้ีมี

หลกัฐานทางศลิาจารกึบา้ง หลกัฐานทางโบราณสถานบา้งทีแ่สดงว่าเป็นเมอืงทีต่ ัง้ขึน้ในสมยัสุโขทยั ซึง่

จะไดก้ล่าวต่อไป 

เมอืงแรกคอื เมอืงฝาง หรอืเมอืงสวางคบุร ีซึง่เป็นเมอืงทีม่ชีื่อปรากฏในศลิาจารกึของกรงุ

สุโขทยัเป็นครัง้แรก เมือ่คราวทีพ่ระมหาธรรมราชาลไิทย แห่งกรงุสุโขทยัไดท้รงสรา้งพระมหาธาตุที่

๑ หวน พนิธุพ์นัธุ ์อตุรดิตถข์องเรา หน้า ๒ - ๑๕ 
๒ ชนิ อยู่ด ีและ สด แสงวเิชยีร อดีต หน้า ๑๗๐ - ๑๗๑ 
๓ ตร ีอมาตยกุล เมืองเหนือเมอืงใต้ หน้า ๒๒๓ 

                                                        



 ๒ 

เมอืงนครชุม เมอืงมหาศกัราช ๑๒๗๙ (พ.ศ. ๑๙๐๐) และตอนทา้ยของศลิาจารกึหลกัที ่ ๓ นัน้ ได้

กล่าวถงึเมอืงฝางดว้ย ดงัขอ้ความตอนหน่ึงดงัน้ี 

"...ขนุผูใ้ดกระทําชอบดว้ยธรรมดงัอนัขุนผูน้ัน้ ...กนิเมอืงเหนินานแก่กม ผูใ้ดกระทําบ่ชอบ

ดว้ยธรรมดงัอนัขุนผูน้ัน้ บมยินืเยงิเหงินานเลย คาํน้ีกล่าวคนัสเลก็สน้อยและคาํอนัพสิดารไซร ้ กล่าวไว้

ในจารกึอนัมใีนเมอืงสุโขทยั...นกัพระมหาธาตุพูน้ และจารกึอนัหน่ึงมใีนเมอืง .....อนัหน่ึงมใีนเมอืงฝาง 

อนัหน่ึงมใีนเมอืงสระหลวง......หมทลประดษิฐานไวด้ว้ยพระบาทลกัษณะหัน้...."
๔
 

จากขอ้ความในศลิาจารกึหลกัที ่ ๓ น้ี จงึกล่าวไดว้่าเมอืงฝางเป็นเมอืงหน่ึงของอาณาจกัร

สุโขทยั ในสมยัสุโขทยั และยงัเป็นเมอืงต่อมาจนถงึสมยัอยธุยา 

อกีเมอืงหน่ึงคอื เมอืงทุ่งยัง้ และเวยีงเจา้เงาะ ถงึแมจ้ะไม่ปรากฏชื่อเมอืงน้ีในศลิาจารกึ

กรงุสุโขทยั แต่จากการพบตวัเมอืงมลีกัษณะเป็นกําแพงเมอืง ๓ ชัน้ และคน้ํูา ๒ ชัน้ ซึง่เป็นลกัษณะ

เดยีวกบัเมอืงโบราณสมยัสุโขทยัโดยทัว่ไป และยงัพบพระสถูปเจดยีท์ีม่มีาแต่สมยัสุโขทยัหลายแห่ง 

เช่นในเขตวดัพระยนื กุฏฤิาษ ี และวดัทองเหลอื เป็นตน้ นอกจากน้ีในกฎหมายลกัษณะลกัพาครัง้

รชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ แห่งกรงุศรอียธุยามชีื่อเมอืงทุ่งยัง้อยูใ่นทําเนียบดว้ยยอ่มเป็นสิง่ยนืยนั

ใหเ้หน็ว่า เมอืงทุ่งยัง้เป็นเมอืงอยูใ่นสมยัสุโขทยัอย่างแน่นอน16

๕
 

เมอืงโบราณอกีเมอืงหน่ึง คอื เมอืงตาชชูก ซึง่อยูใ่นทอ้งทีต่ําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน 

และอยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าน่านฟากตะวนัออก ลกัษณะของตวัเมอืงมกีําแพงเมอืง ๓ ชัน้ และคน้ํูา ๒ ชัน้ และใช้

แมน้ํ่าน่านเป็นคเูมอืงธรรมชาต ิ ลกัษณะของกาํแพงเมอืง ๓ ชัน้น้ีเหมอืนกบัเมอืงทุ่งยัง้ และเหมอืนกบั

เมอืงโบราณสมยัสุโขทยัอื่นๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมอืงสุโขทยัเก่า ไดป้รากฏขอ้ความทีบ่รรยายถงึ 

ลกัษณะตวัเมอืง ในศลิาจารกึหลกัที ่ ๑ ของกรงุสุโขทยัว่า "รอบเมอืงสุโขทยัน้ี ตรบีรู ไดส้ามพนัสีร่อ้ย

วา"
๖
คาํว่า "ตรบีรู" หมายถงึกําแพง ๓ ชัน้นัน่เอง ดงันัน้เมอืงตาชชูกและเมอืงทุ่งยัง้ ซึง่มกีําแพง ๓ ชัน้

เช่นกนั จงึเชื่อว่าเป็นเมอืงโบราณสมยัสุโขทยัอย่างไมม่ปีญัหา 

จงึกล่าวไดว้่าอุตรดติถใ์นสมยัสุโขทยั มเีมอืงอยูถ่งึ ๓ เมอืงดว้ยกนั 

 

อตุรดิตถใ์นสมยัอยธุยา  

ในสมยัอยธุยาเริม่ตัง้แต่พระเจา้อู่ทองสรา้งกรงุศรอียธุยา เมือ่ พ.ศ. ๑๘๙๓ ปรากฏว่ามี

เมอืงขึน้ถงึ ๑๖ เมอืงดว้ยกนั ในจาํนวน ๑๖ เมอืงน้ี มเีมอืงพชิยั ซึง่อยูใ่นทอ้งทีข่องอุตรดติถใ์นปจัจุบนั

อยูด่ว้ย ดงัปรากฏขอ้ความตอนหน่ึงในพระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ดงัน้ี 

๔ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒพษิณุโลก ศนูยส์โุขทยัศกึษา ประชุมศิลาจารกึ ภาคท่ี ๑ จารกึสุโขทยั  

  หน้า ๒๗ 
๕ ศรีศกัร วลัลิโภดม "ตรีบูร" โบราณคด ี๔ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
๖  มหาวทิยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ พิษณุโลก ศูนยสุ์โขทยัศึกษา ประชุมศิลาจารึกภาคที ่๑ จารึกสุโขทยั หนา้ ๒ 

 

                                                        



 ๓ 

"ศุภมศัดุศกัราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก (พ.ศ. ๑๘๙๓) วนัศุกร ์เดอืนหา้ ขึน้หกคํ่า เพลาสาม

นาฬกิาเก้าบาทสถาปนากรุงพระมหานครศรอียธุยา ชพี่อพราหมณ์ใหฤ้กษ์ตัง้พธิกีลปบาต ไดส้งัข-

ทกัษณิวตัรใตต้น้หมนัขอนหน่ึงแลสรา้งพระทีน่ัง่ไพฑรูยม์หาปราสาทองคห์น่ึงสรา้งพระทีน่ัง่ไพชยนต์

มหาปราสาทองคห์น่ึง สรา้งพระทีน่ัง่ไอศวรรยม์หาปราสาทองคห์น่ึงแลว้พระเจา้อู่ทองเสดจ็เขา้มาครอง 

ราชสมบตั ิ ชพี่อพราหมณ์ถวายพระนามว่า สมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีุนทรบรมบพติรพระพุทธเจา้อยู่หวั 

กรงุเทพทวาราวด ีศรอียธุยามหาดลิกภพนพรตันราชธานีบุรรีมย,์จงึใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูเธอ พระ 

ราเมศวรขึน้ไปครองราชสมบตัใินเมอืงลพบุร ีครัง้นัน้พระยาประเทศราชขึน้ ๑๖ เมอืง คอื เมอืงมลากา, 

เมอืงชวา, เมอืงตะนาวศร,ี เมอืงนครศรธีรรมราช, เมอืงทวาย, เมอืงเมาะตะมะ, เมอืงเมาะลาํเลงิ, เมอืง

สงขลา, เมอืงจนัทบุร,ี เมอืงพษิณุโลก, เมอืงพชิยั, เมอืงสวรรคโลก, เมอืงพจิติร, เมอืงกาํแพงเพชร, 

เมอืงนครสวรรค…์"
๗
 

จะเหน็ไดว้่าเมอืงพชิยั เป็นเมอืงขึน้ของกรงุศรอียธุยาเมอืงหน่ึง ส่วนเมอืงทุ่งยัง้ เมอืงฝาง 

และเมอืงตาชชูกคงเป็นเมอืงทีห่มดความสาํคญัลงไปกไ็ด ้ จงึไมไ่ดก้ล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดาร ส่วน

เมอืงพชิยัคงเป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัขึน้นัน่เอง 

ต่อมา พ.ศ. ๒๐๓๓ ไดม้กีารก่อกําแพงเมอืงพชิยัขึน้16

๘
 (ซึง่ตรงกบัรชักาลสมเดจ็พระบรม

ไตรโลกนารถ แสดงว่าก่อนหน้าน้ี เมอืงพชิยัยงัไม่มกีําแพงเมอืง เพิง่ทาํการก่อกําแพงเมอืงในปีน้ี 

ลกัษณะของกําแพงเมอืง เป็นกําแพงดนิชัน้เดยีว ตวัเมอืงอยูร่มิแมน้ํ่าน่านฟากตะวนัออก 

ในปี พ.ศ. ๒๑๐๖ ตรงกบัรชักาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ พระเจา้หงสาวด ี บุเรงนองยก

กองทพัมาตเีมอืงเหนือซึง่ในพระราชพงศาวดารเรอืงไทยรบพมา่กล่าวว่า เป็นสงครามครัง้ที ่๓ คราวนัน้

รบกนัดว้ยเรือ่งชา้งเผอืกในครัง้น้ีปรากฏว่ากองทพัพระมหาอุปราชากบัพระเจา้แปรยกไปถงึเมอืง

สุโขทยั พระยาสุโขทยัต่อสูไ้ดร้บพุ่งกนัเป็นสามารถกําลงัไทยน้อยกว่าพม่ามากนกักเ็สยีเมอืงสุโขทยั ตวั

พระยาสุโขทยัพม่ากจ็บัได ้ ฝา่ยพระยาสวรรคโลก พระยาพชิยัเมือ่รูว้่าเสยีเมอืงสุโขทยัแลว้กไ็มต่่อสู ้ พา

กนัไปยอมอ่อนน้อมต่อพระมหาอุปราชาทัง้ ๒ เมอืง16

๙
 จะเหน็ไดว้่า เมอืงพชิยัเป็นเมอืงหน้าด่านเมอืง

หน่ึงของกรงุศรอียธุยาในสมยัน้ีดว้ย และในการทีพ่มา่ยกกองทพัมาตเีมอืงเหนือครัง้น้ี พมา่ใหร้วบรวม

เรอืในหวัเมอืงฝา่ยเหนือจดัเป็นกองทพัเรอื ยกลงมาตกีรงุศรอียธุยา และพระยาพชิยัไดต้ามเสดจ็มาใน

กองทพัหลวงดว้ย16

๑๐
 

ต่อมา พ.ศ. ๒๑๒๗ ตรงกบัรชักาลสมเดจ็พระมหาธรรมราชา ซึง่เป็นปีทีส่มเดจ็พระ

นเรศวรมหาราชประกาศอสิรภาพ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชไดเ้สดจ็ขึน้ไปขบัไล่กองทพัพมา่ทางหวั

เมอืงเหนือ ปรากฏว่าพระยาสวรรคโลกและพระยาพชิยัแขง็เมอืงไม่ยอมเกณฑก์ําลงัไปช่วยขบัไล่

กองทพัพมา่ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงึยกกองทพัเขา้ตเีมอืงสวรรคโลก และเมอืงพชิยั และ

๗ สมเดจ็พระพนรตัน์ วดัพระเชตุพน พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา  หน้า ๑ - ๒ 
๘ หลวงประเสรฐิอกัษรนิต ิ"พระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสรฐิ" ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑ หน้า ๑๓๙ 
๙ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ไทยรบพม่า หน้า ๓๗  
๑๐ ด.หน้า๓๗ - ๓๘ 

                                                        



 ๔ 

สามารถเขา้เมอืงได ้ จบัไดต้วัพระยาสวรรคโลก พระยาพชิยั มรีบัสัง่ใหป้ระหารชวีติเสยีทัง้สองคน แลว้

ใหก้วาดตอ้นผูค้นพลเมอืงทัง้เมอืงสวรรคโลก และเมอืงพชิยั ลงมายงัเมอืงพษิณุโลกจนสิน้เชงิ16

๑๑
 

เหตุการณ์ในสมยัอยธุยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัเมอืงพชิยักม็เีพยีงเท่าน้ี แต่จะปรากฏเรือ่งของ

เมอืงพชิยัอกีในสมยัธนบุร ี สาํหรบัเมอืงสวางคบุร ี หรอืเมอืงฝาง และเมอืงทุ่งยัง้ไดม้เีหตุการณ์ในสมยั

อยธุยาอกี ซึง่จะกล่าวต่อไป 

ในรชักาลสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตามพระราชพงศาวดารไดก้ล่าวถงึเมอืงฝาง คอืในปี 

พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชใหเ้ตรยีมทพัหลวงทีจ่ะไปปราบเมอืงองัวะ แลว้ไดเ้สดจ็ยกทพั

หลวงไปทางเชยีงใหม ่ แลว้เสดจ็ต่อไปทางเมอืงหางหลวง สว่นสมเดจ็พระเอกาทศรถกย็กทพัหลวง

เสดจ็ไปทางเมอืงฝาง เมือ่สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเสดจ็ถงึเมอืงหลวงนัน้ ไดท้รงพระประชวรหนกัก็

ตรสัใหข้า้หลวงไปกราบทลูพระกรณุาถงึเมอืงฝางสมเดจ็พระเอกาทศรถกเ็สดจ็จากเมอืงฝางมายงัเมอืง

หางหลวง รุง่ขึน้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชกเ็สดจ็สวรรคต16

๑๒
 แสดงว่าในรชักาลสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช เมอืงฝางคงเป็นเมอืงสาํคญัเมอืงหน่ึง 

ในรชักาลสมเดจ็พระเจา้อยู่หวับรมโกศ พระองคไ์ดเ้สดจ็เมอืงทุ่งยัง้ และเมอืงสวางคบุร ีใน

ปี พ.ศ. ๒๒๘๓ เพื่อนมสัการพระแท่นศลิาอาสน์ ณ เมอืงทุ่งยัง้ และนมสัการพระมหาธาตุ ณ เมอืง

สวางคบุร ี แต่ในพระราชพงศาวดารกล่าวถงึเมอืงทุ่งยัง้ว่าเป็นเมอืงศรพีนมมาศ ทุ่งยัง้16

๑๓
 ความจรงิกค็อื

เมอืงทุ่งยัง้นัน่เอง ส่วนเมอืงสวางคบุรกีเ็ป็นเมอืงเดยีวกบัเมอืงฝาง อาจจะเปลีย่นชื่อจากเมอืงฝางมา

เป็นเมอืงสวางคบุรใีนภายหลงั 

สาํหรบัในรชักาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศน้ี ยงัมเีรือ่งราวทีป่รากฏในพระราช

พงศาวดารอกีว่า มพีระภกิษุชาวเมอืงเหนือรปูหน่ึงชื่อเรอืนลงมาเล่าเรยีนอยูใ่นกรงุศรอียธุยาจนไดเ้ป็น

ทีพ่ระพากุลเถร ตําแหน่งพระราชาคณะฝ่ายวปิสัสนาธุระอยู ่ณ วดัศรอีโยธยา อยูม่าสมเดจ็พระบรมโกศ

ทรงตัง้ใหเ้ป็นตําแหน่งสงัฆราชา ขึน้ไปเป็นเจา้คณะสงฆ ์เมอืงสวางคบุร ีอยู ่ณ วดัพระฝาง16

๑๔
 

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๐ ในรชักาลพระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์กรุงศรอียธุยาไดเ้สยีแก่พมา่ หวัเมอืง

ทัง้ปวงไม่มพีระราชาธบิดปีกครอง กพ็ากนัตัง้ตวัเป็นเจา้ขึน้หลายก๊กหลายเหล่า16

๑๕
 พระสงัฆราชาเรอืน 

ไดต้ัง้ตวัขึน้เป็นเจา้อกีตําบลหน่ึง แต่หาสกึเป็นคฤหสัไม่ คงอยูใ่นเพศสมณะแต่นุ่งห่มผา้แดง คนทัง้ปวง

เรยีกว่า เจา้พระฝาง บรรดาเจา้เมอืงกรมการหวัเมอืงฝ่ายเหนือตัง้แต่เหนือเมอืงพระพษิณุโลกขึน้ไป ก็

กลวัเกรงนบัถอือยูใ่นอํานาจทัง้สิน้ และเมอืงเหนือครัง้นัน้มเีจา้ขึน้สองแห่ง แบ่งแผ่นดนิออกเป็นสอง

ส่วน ตัง้แต่เมอืงพระพษิณุโลกลงมาจนถงึเมอืงนครสวรรคก์บัแควปากน้ําโพนัน้ เป็นอาณาเขตของเจา้

๑๑ ด.หน้า๙๗ - ๙๙ 
๑๒  พนัจนัทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หนา้ ๓๐๗ 
๑๓ พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๒ หน้า ๒๒๒ 
๑๔ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เท่ียวตามทางรถไฟ หน้า ๘๕ 
๑๕ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เท่ียวตามทางรถไฟ หน้า ๘๕ 

                                                        



 ๕ 

พระพษิณุโลก ตัง้แต่เหนือเมอืงพระพษิณุโลกขึน้ไปจนถงึเมอืงน้ําปาด กระทัง่แดนลาว กบัแควแมน้ํ่า

ปากพงินัน้ เป็นอาณาเขตขา้งเจา้พระฝาง16

๑๖
 

 

อตุรดิตถส์มยัธนบรีุ 

ต่อมาเมือ่พระเจา้กรงุธนบุร ี เสดจ็เถลงิถวลัราชสมบตัเิป็นบรมกษตัรยิ ์ ณ กรงุธนบุรแีลว้ 

ในรชักาลของพระองคน้ี์ปรากฏว่า เจา้พระพษิณุโลกถงึพริาลยั เจา้พระฝางจงึยกกองทพัลงมาตเีมอืง

พษิณุโลกอกี หลงัจากเคยยกทพัลงมาตคีรัง้หน่ึงแลว้ แต่เอาเมอืงมไิด ้ แต่ครัง้น้ีเจา้พระฝางสามารถตี

เอาเมอืงพษิณุโลกได1้6

๑๗
 ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๓ พระเจา้กรุงธนบุรไีดย้กกองทพัขึน้ไปปราบหวัเมอืงซึง่เป็น

อาณาเขตของเจา้พระฝางทัง้หมด ส่วนตวัเจา้พระฝางนัน้หนีแลว้เลยหายสญูไป16

๑๘
 เป็นอนัว่าเมอืง

สวางคบุร ีและอาณาเขตทัง้หมดขึน้กบักรงุธนบุรแีต่นัน้มา 

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๔ พระเจา้กรงุธนบุรจีะเสดจ็ไปตเีมอืงเชยีงใหมค่รัง้แรก ไดไ้ปตัง้ทีป่ระชุม

ทพัหลวงทีเ่มอืงพชิยั ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๕ โปสุพลาแมท่พัพมา่ทีไ่ปตไีดเ้มอืงหลวงพระบาง ใหช้กิชงิโบ 

นายทพัพม่ายกมาตไีดเ้มอืงลบัแล แลว้เลยมาตเีมอืงพชิยั พมา่ตัง้ค่ายอยูท่ีว่ดัเอกา ขณะนัน้เมอืงพชิยัรี้

พลมน้ีอย พระยาพชิยัไดแ้ต่ตัง้มัน่รกัษาเมอืง แลว้บอกขอกองทพัเมอืงพษิณุโลกขึน้ไปช่วย กรม

พระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท เมือ่ยงัเป็นเจา้พระยาสุรสหี ์เสดจ็ยกกองทพัขึน้ไปตคี่ายพม่า พระยา

พชิยัยกออกตกีระหนาบอกีดา้นหน่ึง พม่ากแ็ตกหนีกลบัไป16

๑๙
 

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๑๖ โปสุพลายยกกองทพัมาตเีมอืงพชิยัอกี พระยาพชิยักย็กพลทหาร

ออกไปต่อรบแต่กลางทางยงัไมม่าถงึเมอืง เจา้พระยาสุรรหีก์ย็กกองทพัเมอืงพระพษิณุโลกขึน้ไปช่วย 

ไดร้บกบัพมา่เป็นสามารถ และพระยาพชิยัถอืดาบสองมอืคุมพลทหารออกไล่ฟนัพมา่จนดาบหกั จงึลอื

ชื่อปรากฏเรยีกว่า พระยาพชิยัดาบหกัแต่นัน้มา ครัง้ถงึ ณ วนัองัคารเดอืนยี ่ แรม ๗ คํ่า กองทพัพม่า

แตกพ่ายหนีไป จงึบอกหนงัสอืลงมากราบทลูพระกรณุา ณ กรงุธนบุรี16

๒๐
 

จะเหน็ไดว้่าอุตรดติถใ์นสมยัอยธุยา และสมยัธนบุร ี เมอืงพชิยัเป็นเมอืงสําคญัเมอืงหน่ึง 

และเมอืงสวางคบุรกีค็งเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทีร่องลงมา หรอือาจเท่าเทยีมกนักไ็ด ้ สงัเกตไดจ้าก

เมอืงพชิยัเป็นเมอืงขึน้ของกรงุศรอียธุยาในสมยัอยธุยาตอนตน้ และคงเป็นเมอืงหน้าด่านของกรงุศรี

อยธุยาดว้ย ส่วนเมอืงสวางคบุรกีค็งเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัทางยทุธศาสตร ์ สงัเกตไดจ้ากเมือ่กรงุศรี

อยธุยาเสยีแก่พมา่แลว้ เจา้พระฝางไดต้ัง้ตวัขึน้เป็นเจา้มอีํานาจในหวัเมอืงเหนือตัง้แต่เหนือเมอืง

พษิณุโลกขึน้ไปจนถงึแดนลาวทเีดยีว ส่วนเมอืงทุ่งยัง้ คงขาดความสาํคญัลงไปมาก แต่ในพระราช

๑๖ พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม ๒ หนา้ ๓๑๗ 
๑๗ ด. หนา้ ๓๓๑ - ๓๓๒  
๑๘ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ล.ด. หน้า ๘๖ 
๑๙ ด. หนา้ ๘๓ 
๒๐ พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เลม่ ๒ หนา้ ๓๖๓ 

 

                                                        



 ๖ 

พงศาวดาร กรงุศรอียธุยากย็งักล่าวถงึสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ เสดจ็นมสัการพระแท่นศลิาอาสน์ 

ณ เมอืงทุ่งยัง้คราวเดยีวกบัเสดจ็นมสัการพระมหาธาตุ ณ เมอืงสวางคบุรดีว้ย ส่วนเมอืงตาชชูกคงขาด

ความสาํคญัลงไปมากจนอาจเป็นเมอืงรา้งมาตัง้แต่สมยัอยธุยากไ็ด ้ เพราะไม่ปรากฏว่า พระราช

พงศาวดารไดก้ล่าวถงึเมอืงน้ีเลย 

 

อตุรดิตถส์มยัรตันโกสินทร ์

ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ เมอืงต่าง ๆ ในทอ้งทีจ่งัหวดัอุตรดติถป์จัจบุนัทีย่งัมี

ความสาํคญัอยูค่อื เมอืงพชิยัส่วนเมอืงทุ่งยัง้กด็ ี เมอืงสวางคบุรกีด็ ี คงจะลดความสําคญัลงไปมาก

ทเีดยีว สาํหรบัเมอืงพชิยัมาเป็นเมอืงสาํคญัขึน้ในรชักาลที ่ ๓ เพราะเมือ่เจา้อนุเวยีงจนัทน์เป็นขบถ 

กองทพักรงุเทพฯ ขึน้ไปปราบปรามราบคาบ แลว้โปรดใหเ้ลกิอาณาเขตกรงุศรสีตันาคนหุตมใิหม้ดีงัแต่

ก่อน เมอืงพชิยัไดห้วัเมอืงขึน้ของเมอืงเวยีงจนัทน์ ทีอ่ยูต่่อแดนมาเป็นเมอืงขึน้หลายเมอืง ขยายเขต

แดนออกไปถงึแมน้ํ้าโขง ต้องตรวจตรารกัษาการทางเมอืงแพร ่ เมอืงน่าน ตลอดจนเมอืงหลวงพระบาง

เป็นเมอืงหน้าด่านแต่นัน้มา16

๒๑
 แสดงว่าในสมยัรชักาลที ่ ๓ น้ี เมอืงพชิยัเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัอย่าง

มากทเีดยีว 

ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้น้ีเอง ปรากฏว่าทีต่ําบลบางโพท่าอฐิซึง่เป็นทีต่ ัง้ตวัจงัหวดั

อุตรดติถป์จัจบุนัและอยูร่มิแมน้ํ่าน่าน มเีรอืเดนิจากกรงุเทพฯไดส้ะดวกถงึตําบลบางโพท่าอฐิน้ีเท่านัน้ 

เพราะเหนือขึน้ไปแมน้ํ่าตืน้เขนิและเป็นเกาะแก่งเรอืเดนิไมส่ะดวก เพราะฉะนัน้ตําบลบางโพท่าอฐิจงึ

เป็นย่านสําคญั เพราะเป็นทีร่วมสนิคา้ ซึง่พ่อคา้ไดนํ้าสนิคา้ทางเมอืงใตข้ึน้ไปสุดทางเพยีงแค่นัน้ และ

พ่อคา้ทางเมอืงเหนือ เช่น เมอืงหลวงพระบาง เมอืงแพร ่ เมอืงน่าน ตลอดจนแควน้สบิสองปนันา กนํ็า

สนิคา้พืน้เมอืงเดนิบกลงมาจาํหน่ายแลว้คอยรบัซือ้สนิคา้ทีส่่งไปจากกรงุเทพฯ ทีต่ําบลบางโพท่าอฐิน้ี 

เมือ่ตําบลบางโพท่าอฐิเป็นทําเลการคา้ดเีช่นน้ี ราษฎรจงึพากนัอพยพจากเมอืงพชิยัมาอยูท่ีต่ําบลบาง

โพท่าอฐิมากขึน้ตามลาํดบั ทาํใหผู้ค้นในเมอืงพชิยัรว่งโรยลง แต่ตําบลบางโพท่าอฐิกลบัมรีาษฎรมาตัง้

ถิน่ฐานกนัหนาแน่นเพิม่ขึน้ทุกปี จนกลายเป็นชุมชนใหญ่กว่าเมอืงพชิยัเสยีอกี พระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชดํารเิหน็ว่า ทีต่ําบลน้ีคงเจรญิต่อไปในภายหน้า จงึทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้เป็นเมอืงขึน้ เมือ่ราว พ.ศ. ๒๔๓๐ เรยีกว่า "เมอืงอุตรดติถ"์ (อุตร = เหนือ,ดติถ ์= ท่า 

เมอืงอุตรดติถ ์ จงึน่าจะหมายถงึ เมอืงท่าเหนือ) และโปรดใหเ้ป็นเมอืงขึน้ของเมอืงพชิยั16

๒๒
 ดงันัน้

ในตอนน้ี เมอืงพชิยัจงึแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ เมอืงดว้ยกนัคอื เมอืงอุตรดติถ ์เมอืงตรอน เมอืงลบั

แล และเมอืงน้ําปาด16

๒๓
 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั จงึโปรดใหย้า้ยศาลากลาง

เมอืงไปตัง้บงัคบับญัชาทีเ่มอืงอุตรดติถ ์และใหค้งไวแ้ต่อําเภอพชิยัเก่า และนามเมอืงพชิยักเ็ลยนําไปใช้

๒๑ สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เท่ียวตามทางรถไฟ หน้า ๘๓-๘๔ 
๒๒ ตรี อมาตกลุ เมอืงเหนือ เมอืงใต้ หนา้ ๒๒๓ 
๒๓ รายช่ือมณฑลแลเมืองท่ีแบ่งการปกครอง (ร.๕ ม.๒.๑) หจช. 

                                                        



 ๗ 

ทีเ่มอืงอุตรดติถย์งัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงมาใชเ้มอืงอุตรดติถ 1์6

๒๔
 เหตุทีย่า้ยศาลากลางเมอืงไปตัง้ใหมท่ีเ่มอืง

อุตรดติถ ์กเ็พราะเมอืงพชิยัรว่งโรยลงไป แต่เมอืงอุตรดติถม์ผีูค้นไปประกอบการคา้มากขึน้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ปรากฏว่าพวกเงีย้วไดก่้อการจลาจลขึน้ทีเ่มอืงแพร ่ ทางเมอืง

เหนือรวมทัง้เมอืงอุตรดติถด์ว้ย ตอ้งจดักําลงัขึน้ไปช่วยก่อนทีก่องทพัจากกรงุเทพฯ จะเดนิทางขึน้ไป 

และในเดอืนนัน้เอง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหจ้อมพลเจา้พระยาสุรศกัดิ ์

มนตร ี (เจมิ แสง-ชโูต) เมื่อยงัเป็นพลโท ยกกองทพัขึน้ไปปราบเงีย้วทีก่่อการจลาจลในเมอืงแพร ่ กไ็ด้

ไปพกักองทพัเพือ่ยกขึน้เดนิทางบกทีเ่มอืงน้ี16

๒๕
 และตัง้ประชุมไพรพ่ลอยูท่ีเ่มอืงน้ีหลายวนั แลว้จงึเดนิ

บกต่อไปยงัเมอืงแพร1่6

๒๖
 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้สดจ็มณฑลฝา่ยเหนือในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ และ

ไดเ้สดจ็เมอืงพชิยัเมือ่วนัที ่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ เสดจ็เมอืงตรอนตรสีนิธุ ์ เมือ่วนัที ่ ๒๒ ตุลาคม 

๒๔๔๔ และเสดจ็เมอืงอุตรดติถเ์มือ่วนัที ่๒๓ ตุลาคม ๒๔๔๔ และการเสดจ็มณฑลฝา่ยเหนือน้ีพระองค์

ไดม้พีระราชหตัถเลขาถงึกรมหลวงเทวะษาโรประการดว้ย สาํหรบัการเสดจ็เมอืงอุตรดติถน้ี์ มพีระ

ราชหตัถเลขาตอนหน่ึงกล่าวถงึตลาดของเมอืงอุตรดติถ ์ "…..ในตลาดนัน้มเีรอืนแถวฝากระดาน ๒ ชัน้ 

แต่ใหญ่ ๆ กว่าทีก่รงุเทพฯ ทีแ่ลว้กม็าก ทีย่งัทําอยูก่ม็ ี เป็นรา้นขายของอย่างครกึครืน้ ทีเ่ป็นบา้นเรอืน

แลหา้งกม็บีา้ง เขาว่าตลาดบกทีน่ี่ดกีว่าทีป่ากน้ําโพซึง่ฉนัไมไ่ดเ้หน็ แต่ตลาดเรอืนัน้ ทีน่ี่สูป้ากน้ําโพ

ไมไ่ด…้." และในการเสดจ็เมอืงอุตรดติถค์รัง้นัน้ พระองคไ์ดเ้สดจ็ต่อไปยงัเมอืงลบัแลในวนัที ่ ๒๔ 

ตุลาคม และเสดจ็เมอืงฝางเก่าในวนัที ่๒๕ ตุลาคม อกีดว้ย 

ยงัมพีระราชหตัถเลขาอกีตอนหน่ึง ทีก่ล่าวถงึการยา้ยทีว่่าเมอืง ดงัขอ้ความดงัน้ี 

"อน่ึงเมอืงพไิชยนัน้ โดยภูมฐิานทีต่ ัง้ไม่ดมีแีต่รว่งโรยลง ทีเ่มอืงอุตรดติถน้ี์ความเจรญิขึน้

รวดเรว็ มกีารคา้ขายแลผูค้นมาก จนเป็นอําเภอกจ็ะไมใ่ครพ่อทีจ่ะปกครองรกัษา ฉนัจงึไดส้ัง่ใหย้า้ย

ทีว่่าการเมอืงขึน้มาตัง้ทีพ่ลบัพลาน้ีแต่อําเภออุตรดติถก์ค็งเป็นอําเภออุตรดติถอ์ยู ่ อําเภอเมอืงพไิชยก็

คงเป็นอําเภอเมอืงพไิชย ยา้ยแต่ทีว่่าการเมอืงแลศาลเมอืงขึน้มาตัง้ทีน่ี่ แลพลบัพลาทีส่รา้งขึน้น้ีจะใชไ้ด้

ต่อไปอกีหลายปี กว่าการปลกูสรา้งใหม่จะแลว้สาํเรจ็"
๒๗

 

และใน พ.ศ. ๒๔๔๔ น้ีเอง สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศไ์ดเ้สดจ็เมอืง

อุตรดติถด์ว้ยและไดท้รงนิพนธไ์วต้อนหน่ึงว่า "เวลาบ่าย ๓ โมง ขีม่า้ขึน้ไปตามถนนรมิน้ํา ดตูลาดท่าอฐิ 

ซึง่อยูเ่หนืออุตรดติถห์น่อยหน่ึง ทีแ่ทจ้รงิอุตรดติถไ์ม่มคีนมากเท่าท่าอฐิ แลท่าอฐินัน้ควรจะเป็นเมอืง 

เมอืงทัง้ปวงในมณฑลพษิณุโลก เมอืงไหนจะดเีท่าอุตรดติถไ์มม่ ี เป็นเมอืงทีโ่คราช เป็นทีร่วมทางทีม่า

แต่ทีด่อน คอื แพร ่ น่าน เป็นตน้ มาสู่อุตรดติถเ์ป็นท่าเป็นบา้นรา้นตลาดหาไดจ้บับางแต่ตามลําน้ําเช่น

เมอืงอื่นไม ่ คบัคัง่แน่นหนาประดุจตลาดน้อยกรงุเทพฯ เวลาน้ีทีต่ลาดกําลงัทาํโรงรา้นใหมเ่พราะขยาย

๒๔ ประกาศเร่ืองเปล่ียนนามเมืองพิชยัเป็นเมืองอุตรดิตถ ์๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๔๕๘ (ร.๕ ม.๓.๒/๒๘) หจช. 
๒๕ ราชบณัฑติยสถาน อกัขรานุกรมภมิูศาสตรไ์ทย เล่ม ๓ หน้า ๑๖๖๕ 
๒๖ ตร ีอมาตยกุล เมอืงเหนือเมอืงใต้ หน้า ๒๑๑ 
๒๗ พระราชหตัถเลขาคราวเสดจ็มณฑลฝ่ายเหนือใต้ในรชักาลท่ี ๕ หน้า ๓๔ - ๔๘ 

                                                        



 ๘ 

ถนน โรงรา้นนัน้ทําดว้ยไมเ้ป็นสองชัน้… เมอืงอุตรดติถเ์ป็นทีง่อก แผ่นดนิเป็นกพกัสองชัน้อยา่งเมอืง  

พไิชยเกอืบทุกแห่ง…"
๒๘

 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๔๙ ทางการไดเ้ตรยีมการทีจ่ะสรา้งทางรถไฟสายเหนือ 

ไปเชยีงใหม่โดยผ่านอุตรดติถด์ว้ย ไดเ้ตรยีมถางทาง โค่นตน้ไมถ้มดนิ ทางรถไฟตรงมาทางหลงัวดั 

ท่าถนน ผ่านปา่ชา้ของวดัท่าถนน (คอืสถานีรถไฟอุตรดติถป์จัจุบนั) สรา้งมุง่ตรงไปถงึป่าไผ่หนาทบึ 

(คอืทีต่ ัง้สถานีรถไฟท่าเสาในปจัจบุนั) ตดัผ่านหน้าวดัใหญ่ท่าเสาไปถงึหน้าวดัดอยท่าเสา และในปี พ.ศ. 

๒๔๕๐ กไ็ดว้างรถไฟไปตามเสน้ทางดงักล่าว ขณะทีท่างการวางรางรถไฟกม็รีถจกัรทาํงานจงูรถพ่วงที่

บรรทุกดนิ หนิกรวดไปดว้ย ประชาชนชาวอุตรดติถ ์ จงึไดเ้หน็รถไฟทีม่าถงึอุตรดติถใ์นปีน้ี และในปี 

พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๕๓ ทางการจงึไดจ้ดัการสรา้งสถานีรถไฟอุตรดติถข์ึน้ในบรเิวณทีเ่ป็นปา่ชา้หลงัวดั

ท่าถนนซึง่เป็นสถานีรถไฟอุตรดติถใ์นปจัจบุนันัน่เอง16

๒๙
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ น้ี เป็นปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เมือ่ครัง้ดํารงพระ

อสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชไดเ้สดจ็ขึน้ไปประพาสเมอืงกําแพงเพชร เมอืงสุโขทยั    เมอืง 

สวรรคโลก เมอืงอุตรดติถ ์ และเมอืงพษิณุโลก ขณะทีเ่สดจ็ประพาสอุตรดติถ ์ พระองคไ์ดท้อดพระเนตร

ทางรถไฟดว้ย และพระองคไ์ดท้รงพระนิพนธเ์กีย่วกบัเมอืงอุตรดติถไ์วต้อนหน่ึง ดงัน้ี 

"เมอืงอุตรดติถ ์ หรอืเรยีกตามทีต่ ัง้ใหมว่่าเมอืงพชิยัน้ี เป็นเมอืงใหมแ่ท ้ เพราะฉะนัน้ ไม่

ตอ้งปว่ยการเทีย่วหาของโบราณอะไร ดแูต่ของใหม่ๆ  มดีหูลายอย่าง ทีน่ี่เป็นเมอืงสาํคญัในมณฑลน้ี

แห่งหน่ึง เพราะเป็นเมอืงด่านทีพ่กัสนิคา้ขึน้ล่องมาก เพราะฉะนัน้ผูค้นพ่อคา้พาณชิยอ์ยู่ขา้งจะมมีาก 

ตลาดท่าอฐิมรีา้นรวงอยู่มากครกึครืน้ มขีอ้เสยีใหญ่อยูอ่ยา่งหน่ึง คอืท่าอฐิน้ีตอ้งน้ําท่วมทุกปี จงึไม่น่าจะ

เป็นทีถ่าวรอยูไ่ด ้น่าจะขยบัขยายยา้ยตลาดเขา้ไปเสยีใหห้่างจากฝ ัง่แม่น้ําอกีสกัหน่อย"
๓๐

 

และอกีตอนหน่ึงทรงพระราชนิพนธไ์วว้่า 

"เมือ่วนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ ์ขา้พเจา้ไดไ้ปเทีย่วทีล่บัแล    ออกจากทีพ่กัทีอุ่ตรดติถ ์ขีม่า้ไป

ทางบา้นท่าอฐิ เดนิตามถนนอนิทใจมไีปเมอืงลบัแล พระศรพีนมมาศไดจ้ดัแต่งทีพ่กัไวท้ีต่ําบลมอ่น

ชงิชา้ ทีร่มิทีพ่กัน้ีพระศรพีนมมาศกบัขา้ราชการและราษฎรไดเ้รีย่ไรกนัสรา้งโรงเรยีนขึน้โรงหน่ึง ซึง่

ขอใหข้า้พเจา้เปิด ขา้พเจา้ไดเ้ปิดใหใ้นเวลาบ่ายวนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์นัน้ และใหน้ามว่า "โรงเรยีนพนม

มาศพทิยากร" แลว้ไดเ้ลยไปออกทีเ่ขามอ่นจาํศลี บนยอดเขาน้ีแลดเูหน็ทีแ่ผ่นดนิโดยรอบไดไ้กล มทุ่ีง

นาไปจนสุดสายตา และเหน็เขาเป็นทวิเทอืกซอ้นสลบักนัเป็นชัน้ ๆ รวมกบักําแพงน่าดหูนกัหนา"
๓๑

 

ต่อมาวนัที ่๒๐ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๕๗ สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณว

โรรส ไดเ้สดจ็เมอืงพชิยัเก่า และเมอืงพชิยัใหมค่อืเมอืงอุตรดติถ ์ และพระองคไ์ดท้รงบนัทกึไวต้อนหน่ึง

ว่า "....เสดจ็พระดาํเนินมาตามถนนผ่านตลาดบางโพ ชาวตลาดอยูเ่ป็นปรกตติามเคย ไมไ่ดแ้สดงอาการ

๒๘ สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์จดหมายระยะทางไปพษิณุโลก หนา้ ๓๘ - ๓๙ 
๒๙ มณเฑยีร ดแีท ้ประวติัเมืองอตุรดิตถ ์หน้า ๒๗ - ๒๘ 
๓๐ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เท่ียวเมอืงพระรว่ง หน้า ๒๐๖ 
๓๑ ด.หนา้ ๒๐๖ - ๒๐๗ 

                                                        



 ๙ 

รบัเสดจ็ นอกจากจดุเทยีนธูปไมก่ีร่า้น บ่าย ๕ โมง ๔๘ นาท ี ถงึจวน ซึง่ผูว้่าราชการเมอืงจดัถวายให้

เป็นทีป่ระทบัแรม..."
๓๒

 

สาํหรบันามเมอืงพชิยัยงัใชท้ีเ่มอืงอุตรดติถ ์ ตัง้แต่ยา้ยศาลากลางเมอืงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๒ 

ยงัไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจนกระทัง่ถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั จงึโปรอให้

เปลีย่นนามเมอืงพชิยัเป็นเมอืงอุตรดติถใ์หต้รงกบันามทอ้งที ่ๆ ตัง้เมอืง ส่วนอําเภอพชิยัเก่า โปรดเกลา้

ใหเ้รยีกว่าอําเภอพชิยัคงไปตามเดมิ16

๓๓
 แสดงว่าชื่อเมอืงอุตรดติถจ์งึเป็นชื่อเมอืงทีเ่รยีกกนัตัง้แต่ พ.ศ. 

๒๔๕๘ เป็นตน้มา 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรณุาโปรดแลว้

ใหเ้ปลีย่นคาํว่าเมอืงเป็นจงัวหวดั ดงันัน้เมอืงอุตรดติถจ์งึเปลีย่นเป็นจงัหวดัอุตรดติถ 1์6

๓๔
 ตัง้แต่นัน้เป็น

ตน้มา 

และในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ น้ีเอง ไดม้ปีระกาศใชช้ื่ออําเภอทีเ่ปลีย่นใหมใ่หต้รงกบัชื่อตําบลทีว่่า

การอําเภอลงวนัที ่๘ - ๒๐ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ คอือําเภอเมอืงเปลีย่นเป็นอําเภอบางโพ อําเภอลบัแล

เปลีย่นเป็นยางกระใด อําเภอเมอืงพไิชย คงเรยีกอําเภอเมอืงพไิชย อําเภอตรอนเปลีย่นเป็นอําเภอบา้น

แก่ง อําเภอน้ําปาด เปลีย่นเป็นอําเภอแสนตอ16

๓๕
 (แต่ต่อมาภายหลงัไดเ้ปลีย่นไปใชอ้ยา่งเดมิอกี) 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๕ ไดม้พีระบรมราชานุญาตโอนอําเภอท่าปลา จากจงัหวดัน่านมาขึน้

จงัหวดัอุตรดติถ ์ เพื่อสะดวกแก่การปกครองทอ้งที ่ เน่ืองจากอําเภอท่าปลา จงัหวดัน่านตัง้อยูไ่กลศาลา

กลางจงัหวดัมาก ทางเดนิไปมา ๑๔ วนั ทางเรอื ๑๕ วนั เป็นทางกนัดาร ถา้ถงึฤดฝูนกย็ิง่ลาํบากทัง้

ทางน้ําและทางบก แต่ทางไปมาระหว่างอําเภอน้ีกบัจงัหวดัอุตรดติถท์างเดนิ ๓ วนั กถ็งึ ทางน้ําก็

สะดวก เหน็ควรโอนไปขึน้จงัหวดัอุตรดติถ 1์6

๓๖
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ตวัจงัหวดัอุตรดติถไ์ดต้ัง้เป็นสุขาภบิาลขึน้ และไดย้กฐานะเป็นเมอืง

เทศบาลเมอืงอุตรดติถ ์เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘16

๓๗
  

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นปีทีอุ่ตรดติถเ์กีย่วขอ้งกบักรณพีพิาทอนิโดจนี คอืไทยไดเ้รยีกรอ้ง

ขอเอาดนิแดนของไทยคนืจากฝรัง่เศส โดยฝรัง่เศสขู่บงัคบัเอาจากไทยในสมยัรชักาลที ่ ๕ จงัหวดั

อุตรดติถเ์ป็นจงัหวดัทีต่ ัง้ตดิกบัพรมแดนอนิโดจนี ดา้นปากลายรมิแม่น้ําโขง กองพนัทหาร ร.พนั ๒๘

๓๒ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  บันทกึพระราชประวตักิารตรวจการคณะสงฆ์ หนา้ ๓๗๗-๓๗๘ 
๓๓ ประกาศเร่ืองเปล่ียนนามเมืองพิชยั เป็นเมืองอุตรดิตถ ์๑๐ - ๑๖ สิงหาคม ๒๔๕๘ (ร.๕ ม ๓.๒/๒๘) หจช. 
๓๔ ประกาศเร่ืองเปล่ียนคาํวา่เมืองเป็นจงัหวดั ลงวนัท่ี ๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙, (ร.๖ ม๓.๒/๓๙ หจช. 
๓๕ ประกาศใชช่ื้ออาํเภอท่ีเปล่ียนใหม่ใหต้รงกบัช่ือตาํบลท่ีตั้ง ท่ีวา่การอาํเภอ ๘-๒๐ มีนาคม ๒๔๕๙ (ร.๖ ม๓.๒/๔๒) 

หจช. 
๓๖ ยอ่ขอบรมราชานุญาต เร่ืองโอนอาํเภอท่าปลาจากจงัหวดัน่านมาข้ึนกบัจงัหวดัอุตรดิตถ ์๑๘-๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๙ (ร.

๖ ม๓.๒/๕๔) หจช. 
๓๗ จงัหวดัอุตรดิตถ ์ผงัเมืองอุตรดิตถ ์๒๕๓๔ (พระนคร : โรงพิมพส่์วนทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๕๑๓) น. ๑๓. 

                                                        



 ๑๐ 

นครสวรรค ์มหีลวงหาญสงครามไชยเป็นแมท่พั ไดย้กกองทหารมาตัง้ทีอุ่ตรดติถ ์และไดท้าํการยดึปาก-

ลายไวไ้ด ้มนีกัเรยีนฝึกหดัครอุูตรดติถ ์และชาวอุตรดติถไ์ดช่้วยกองทหารอยา่งมากดว้ย16

๓๘
 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดม้กีารยา้ยศาลากลางจงัหวดัจากทีเ่ดมิ ซึง่อาศยัพลบัพลาทีป่ลกูรบั

เสดจ็พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ศาลากลางหลงัใหมน้ี่ ตัง้อยูเ่หนือวดัวงัเตาหมอ้ (วดัท่า

ถนน)
๓๙

 

ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่เป็นระหวา่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ญีปุ่น่ไดเ้ดนิทพัผา่นประเทศไทย 

เพื่อมุง่เขา้ไปยดึพม่า และไดย้ดึสถานีรถไฟอุตรดติถเ์ป็นทีพ่กัรถไฟ เพื่อจะมุง่ต่อไปยงัเชยีงใหม ่ผ่าน 

แมฮ่่องสอนเขา้พมา่ ทาํใหส้หรฐัอเมรกิาและองักฤษคดิจะปราบญีปุ่น่ และตดัการลําเลยีงทางรถไฟของ

ญีปุ่น่ ดงันัน้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ สหรฐัอเมรกิาและองักฤษไดโ้จมตอุีตรดติถด์ว้ยการทิง้ระเบดิ และยงิปืน

กล เช่น ทิง้ระเบดิทีส่ะพานดารา สะพานแมต่า้ ยงิปืนกลกราดบา้นวงักะพี ้ บา้นท่าทองโรงงานน้ําตาล

อุตรดติถ ์ สถานีรถไฟท่าเสา และสถานีรถไฟอุตรดติถ ์ (สถานีรถไฟอุตรดติถไ์ดถู้กทิง้ระเบดิอยา่งหนกั

ดว้ย) ทาํใหอุ้ตรดติถเ์สยีหายมาก16

๔๐
 

พ.ศ. ๒๕๐๑ ไดม้พีระราชกฤษฎกีายกฐานะกิง่อําเภอฟากท่า เป็นอําเภอฟากท่า เมือ่วนัที ่

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ สาํหรบัอําเภอฟากท่าน้ีเดมิตัง้เป็นกิง่อําเภอตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ ขึน้กบั

อําเภอน้ําปาด และเพิง่ยกฐานะเป็นอําเภอเมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๑ น้ีเอง16

๔๑
 

ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นตน้มา รฐับาลไดจ้ดัการสรา้งเขือ่นกัน้แม่น้ําน่านขึน้ทีแ่ก่งผาซ่อม 

อําเภอท่าปลาเขือ่นน้ีมชีื่อว่า "เขือ่นสริกิติิ"์ และสรา้งเสรจ็เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕16

๔๒
 

วนัที ่ ๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางจงัหวดัไดก้ระทําพธิวีางศลิาฤกษ์แท่นฐานอนุสาวรยี์

พระยาพชิยัดาบหกัโดย นายถวลิ สุนทรศารทลู ปลดักระทรวงมหาดไทย ในขณะนัน้มาเป็นประธานใน

พธิ ี ต่อมาวนัที ่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดก้ระทาํพธิเีปิดอนุสาวรยีพ์ระยาพชิยัดาบหกั โดยนาย

พ่วง สุวรรณรฐั ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพธิี16

๔๓
 

วนัที ่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดม้ปีระกาศจดัตัง้กิง่อําเภอในปกครองอกี ๑ กิง่คอื กิง่

อําเภอบา้นโคกขึน้กบัอําเภอฟากท่า16

๔๔
 

วนัที ่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ มปีระกาศตัง้กิง่อําเภอทองแสนขึน้ โดยแยกมาจาก

อําเภอตรอน16

๔๕
 

๓๘ มณเฑียร  ดีแท ้ประวตัเิมอืงอตุรดติถ์ หนา้ ๒๙ - ๓๐ 
๓๙ ด. หนา้ ๒๐ 
๔๐ ด. หนา้ ๓๑ - ๓๖ 
๔๑ รายงานสรุปขอ้ราชการ อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์
๔๒ จงัหวดัอุตรดิตถ ์(เอกสารอดัสาํเนา) 
๔๓ ท่ีระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรียพ์ระยาพิชยัดาบหกั หนา้ ๔๐ - ๔๑ 
๔๔ รายงานสรุปขอ้ราชการ อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์
๔๕ รายงานสรุปขอ้ราชการ ก่ิงอาํเภอทองแสนขนั จงัหวดัอุตรดิตถ ์

                                                        



 ๑๑ 

ดงันัน้ การแบ่งการปกครองของจงัหวดัอุตรดติถ ์ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนั จงึแบ่งออกเป็น 

๗ อําเภอ ๒ กิง่อําเภอ คอื อําเภอเมอืงอุตรดติถ ์อําเภอพชิยั อําเภอตรอน อําเภอลบัแล อําเภอท่าปลา 

อําเภอน้ําปาด อําเภอฟากท่า กิง่อําเภอบา้นโคก และกิง่อําเภอทองแสนขนั 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัอตุรดิตถ.์ อุตรดติถ,์ ๒๕๒๙. 
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