
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสิงหบ์ุรี 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ประวตัขิองไทยนัน้เก่าแก่มาก จดหมายเหตุจนีเมือ่ประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนพุทธกาล

กล่าวถงึภมูลิาํเนาเดมิของไทยว่าอยูใ่นลุ่มน้ําตอนกลางของแมน้ํ่าเหลอืง ซึง่อยูใ่นทอ้งทีม่ณฑลฮเูป และ      

โฮนานในบดัน้ี ในสมยัเดยีวกนันัน้ จนีกไ็ดม้าตัง้ภูมลิาํเนาอยูต่ามทีร่าบสงู ในลุ่มน้ําเหลอืงตอนบน คอื 

มณฑลกงัซใูนบดัน้ี ซึง่เหน็จะเป็นเพราะถูกพวกตน้ตระกูลตาดรกุราน จงึไดร้น่ลงมาและปะทะกบัไทย

เขา้ ไทยมจีาํนวนน้อยจาํตอ้งรน่ลงมาทางใตห้ลายทศิหลายทาง 

พวกไทยส่วนมากร่นลงมาตามแมน้ํ่าแยงซเีขา้ไปในยนูนาน ต่อสูช้นะพวกพืน้เมอืงเดมิ

และไดต้ัง้อาณาจกัรน่านเจา้ โดยมตีาลฟูีเป็นเมอืงหลวง ต่อมาเมอืงหลวงกไ็ดย้า้ยไปตัง้อยู ่ ปเูออฟู 

อาณาจกัรน่านเจา้ครอบครองทอ้งทีม่ณฑลยนูนานปจัจบุนั พมา่เหนือและภาคเหนือของสบิสองปนันา

ประวตัขิองไทยในสมยัทีก่ล่าวน้ี รุง่เรอืงทีสุ่ดและอํานาจอยูอ่ยา่งน้ี ๔ ศตวรรษ 

อยา่งไรกด็ ีเมือ่จนีรกุรานหนกัเขา้ ไทยกจ็าํตอ้งอพยพร่นลงมาอกี และกว่าจะต่อสูเ้อา  ชยั

ชนะขอมเจา้ของถิน่เดมิได ้กเ็ป็นเวลาตัง้หลายศตวรรษ แลว้จงึไดต้ัง้อาณาจกัรใหม่ ณ เชยีงแสน บนฝ ัง่

แมน้ํ่าโขง อาณาจกัรใหมน้ี่มปีระวตัริุง่เรอืงเหมอืนอาณาจกัรเดมิต่อมานัน้ไดย้า้ยจากเชยีงแสนไปทาง

ตะวนัตกเฉียงใต ้ และตัง้อาณาจกัรขึน้ใหมท่ีลุ่่มแม่น้ําสาลวนิ มภุีกามเป็นเมอืงหลวง แต่อาณาจกัรน้ีไม่

ยัง่ยนืเพราะอยูใ่กลข้อมมาก จงึถูกขอมขบักลบัไปเลยไปสรา้งเมอืงเชยีงใหมเ่ป็นเมอืงหลวงใหมข่ึน้ที ่  

แมน้ํ่าปิง 

การอพยพลงมาทางใตย้งัคงดาํเนินไปอยูเ่รือ่ย ๆ จนกระทัง่ถงึลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา ซึง่

เรยีกกนัว่าดนิแดนแหลมทองหรอืสุวรรณภูม ิ อนัเป็นทีต่ ัง้ประเทศไทยปจัจบุนัน้ี ไดม้ชีนชาตอิื่นอาศยัอยู่

ก่อนแลว้ ไดแ้ก่พวกละวา้ ซึง่ไดต้ัง้ภมูลิาํเนาอยู ่๓ แควน้ดว้ยกนั คอื 

๑. แคว้นโยนก อยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย คอื ดนิแดนทีเ่ป็นมณฑลพายพั และ

ลานนาไทยปจัจบุนั มอีาณาเขตตัง้แต่เมอืงเชลยีง (สวรรคโลก) ขึน้ไปจนตลอดหวัเมอืงลานนา และลาน

ชา้ง ไดต้ัง้ราชธานี อยูท่ีเ่มอืงเงนิยาง (เชยีงแสน) 

๒. แคว้นทวารวาดี อยู่ตรงตอนกลางของประเทศไทย คอื ดนิแดนบรเิวณจงัหวดั

นครปฐม อยธุยา พษิณุโลก นครสวรรค ์ปราจนีบุร ีรวมทัง้แหลมมลาย ูตัง้ราชธานีอยูท่ีน่ครปฐม 

๓. แคว้นโคตรบรู อยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยปจัจุบนั มรีาชธานีอยูท่ี่

สกลนคร 

สาํหรบัแควน้ทวารวดนีัน้ ต่อมาไดถู้กพวกมอญขยายอาณาเขตเขา้มาทางแถบลุ่มแมน้ํ่า

เจา้พระยาเขา้ครอบครองกลายเป็นอาณาจกัรหน่ึงของชนชาตมิอญ สนันิษฐานว่า พวกมอญคงจะไดต้ัง้



 ๒ 

อาณาจกัรน้ีขึน้ เมือ่ราวพุทธศตวรรษที ่๑๐ และสิน้สุดลงตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่๑๖ เน่ืองจากอํานาจของ

ขอมไดแ้ผ่เขา้มายงัภาคกลางของประเทศไทย อาณาจกัรทวารวด ี กเ็ปลีย่นมาเป็นอาณาจกัรของขอม 

ซึง่เรยีกเป็นเฉพาะว่าอาณาจกัรลพบุร ี

สมยัทวารวดนีัน้ มศีูนยก์ลางอาณาจกัรอยูท่ีน่ครปฐม ไดม้กีารขดุคน้พบหลกัฐานต่าง ๆ 

แสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของสถาปตัยกรรมแบบทวารวดอียา่งชดัเจน และไดม้กีารขุดคน้พบโบราณสถาน 

และหลกัฐานต่าง ๆ สมยัทวารวด ี ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยดว้ยเช่นทีจ่งัหวดั

กาฬสนิธุ ์ มหาสารคาม ชยัภมู ิ และนครราชสมีา และทางภาคกลางของประเทศไทยเช่นทีอ่าํเภออู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุร ี และบา้นโคกไมเ้ดน อําเภอพยหุครี ี จงัหวดันครสวรรค ์ และทีบ่า้นคเูมอืง อ.อนิทรบุ์ร ี

จงัหวดัสงิหบุ์ร ี โดยเฉพาะทีอ่ําเภออนิทรบุ์ร ี จงัหวดัสงิหบุ์ร ี ไดค้น้พบเหรยีญเงนิมตีวัอกัษร ในพุทธ

ศตวรรษที ่ ๑๓ จารกึ มขีอ้ความว่า “ศรทีวารวดศีวรปุณยะ” ซึง่แปลว่า “บุญกุศลของพระราชาแห่งศร-ี

ทวารวด”ี อนัเป็นหลกัฐานอยา่งหน่ึงทีส่นับสนุนคาํว่า “ทวารวด”ี มจีรงิมใิช่เป็นการอา้งเลื่อนลอยโดยพบ

เหรยีญทีม่ขีอ้ความดงักล่าวอกีหลายเหรยีญ ณ ทีอ่ื่น ๆ ก่อนหน้าน้ีแลว้จากการขุดคน้พบเมอืงโบราณที่

บา้นคเูมอืง อ.อนิทรบุ์ร ี จงัหวดัสงิหบุ์ร ี ทาํใหท้ราบว่าเมอืงดงักล่าวไดส้รา้งขึน้มา มคีวามเก่าแก่สมยั

ทวารวดตีอนตน้และตอนปลาย เรือ่ยมาถงึอาณาจกัรละโว ้ลกัษณะรปูเมอืงกแ็สดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะของ

เมอืงสมยัทวารวดเีป็นอยา่งดแีสดงใหเ้หน็ว่าจงัหวดัสงิหบุ์รมีชุีมชนมาตัง้หลกัปกัฐานอยูน่านแลว้ 

ภายหลงักลายเป็นเมอืงรา้งดว้ยสาเหตุใดไมป่รากฏ สนันิษฐานกนัว่า เน่ืองมาจากเกดิโรคห่า 

 

นิยามปรมัปราเก่ียวกบัการสร้างเมืองสิงหบ์รีุ 

ว่ากนัว่าพระเจา้สงิหพาหุเป็นผูส้รา้ง นามน้ีดไูปพอ้งกบัสหีพาหุกุมารในพงศาวดารลงักาที่

กล่าวไวใ้นหนงัสอืมหาวงศว์่า ในสมยัเมือ่รว่มพุทธกาล มกีษตัรยิช์าวอรยิพระองคห์น่ึง ทรงพระนามว่า

พระเจา้วงัคราช ครองวงัคนคร เป็นราชธานีอยูท่างขา้งเหนือเมอืงกลงิคราษฎรไ์ดร้าชธดิาพระเจา้กลงิค-

ราษฎรเ์ป็นอคัรมเหส ี มรีาชธดิานามว่านางสุปา นางสุปาถกูขบัไล่จากเมอืงไปเพราะมากดว้ยกามกเิลส 

จงึเทีย่วซดัเซพเนจรไปในทีต่่าง ๆ ไปไดพ้ระยาราชสหีเ์ป็นสาม ี มบุีตรชื่อสหีพาหุ เพราะมกีําลงัวงัชา

มาก เมือ่เตมิใหญ่จงึพานางผูเ้ป็นมารดาหนีพระราชสหี ์ กลบัมาอยูก่บัมนุษยฝ์า่ยขา้งพระยาราชสหีม์ี

ความอาลยัอยู่จงึออกตดิตามเทีย่วขบกดัชาวเมอืงวงัคนครลม้ตายลงเป็นอนัมาก พระเจา้วงัคราชตอ้ง

ประกาศปาวรอ้งหาผูท้ีจ่ะรบัอาสาฆา่พระยาราชสหีน์ัน้ สหีพาหุกุมารจงึอาสาฆ่าพระยาราชสหีน์ัน้ตาย 

เพราะเหตุน้ีจงึปรากฏนามต่อมาว่าสหีฬกุมาร หมายความว่า กุมารผูฆ้า่ราชสหี ์ต่อมาเมือ่พระเจา้    วงั

คราชสิน้พระชนมไ์ม่มเีชือ้พระวงศ ์ ชาววงัคนคร เหน็สหีฬกุมารมอีานุภาพมาก จงึพรอ้มใจกนัถวายราช

สมบตัแิก่สหีฬกุมาร สหีฬกุมารรบัราชสมบตัแิลว้ ไมป่รารถนาจะอยูใ่นวงัคนครนัน้ จงึไดม้อบเมอืงใหแ้ก่

อํามาตย ์ ผูเ้ป็นสามใีหม่ของมารดา ส่วนตวัออกไปตัง้ราชธานีใหมใ่ชช้ื่อว่า สหีบุรแีลว้เสวยราชอยู ่ ณ 

เมอืงนัน้ มรีาชบุตรถงึ ๓๐ องค ์ องคใ์หญ่ทรงพระนามว่า วชิยัราชกุมาร (เรือ่งน้ีไดม้าจากเรือ่ง

ประดษิฐาน พระสงฆส์ยามวงศใ์นลงกาทวปีของสมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ) เมือ่สงัเกตุตามน้ี 

เรือ่งน้ีอาจเป็นตน้เคา้ของนิยายเกี่ยวกบัสรา้งพระพุทธไสยาสน์วดัน้ีกไ็ด ้ เพราะนามผูส้รา้งน้ีกม็นีาม

เดยีวกนัคอื ชื่อสหีพาหุ และกไ็ดฆ้า่พ่อ คอื พระยาราชสหีเ์หมอืนกนั แต่ต่างกรรมต่างวาระกนั เรือ่งของ



 ๓ 

เราฆ่าพ่อเพราะรงัเกยีจเป็นสตัว ์ สว่นเรือ่งน้ีทีฆ่า่เพราะรบัอาสาฆา่ทีพ่่อไปขบกดัคนตาย และชื่อเมอืงที่

ออกไปตัง้ใหมท่ีช่ ื่อสหีบุร ี เหมอืนกบัเมอืงสงิหบุ์ร ี เพราะคาํว่าสหีกบัสงิหกเ็ป็นคาํเดยีวกนั สหีเป็นบาล ี

สงิหเป็นสนัสกฤต สหี แปลว่า ราชสหีเ์หมอืนกนั และพระพุทธไสยาสน์น้ีกต็ัง้อยู่ในจงัหวดัสงิหบุ์รดีว้ย 

แต่ในเรือ่งมหาวงศพ์งศาวดารลงักา มไิดก้ล่าวไวว้่าพระเจา้สหีพาหุเมือ่ฆา่พระยาราชสหีผ์ูเ้ป็นพ่อแลว้ 

ไดส้รา้งอนุสาวรยีอ์ะไรเป็นหลกัฐานเพื่อลา้งบาปบา้ง ส่วนเรือ่งของเราคงมากล่าวเสรมิต่อขึน้กไ็ดห้รอื

อาจไดส้รา้งจรงิ แต่มไิดอ้ยู่ในลงักา แต่มาอยูใ่นสงิหบุ์รเีสยีเรือ่งจงึไมป่รากฏในมหาวงศ ์ แต่มาปรากฏ

ทางของเรา 

จากตํานานอกีเรือ่งกล่าวว่า สงิหบุ์รเีป็นเมอืงเก่าก่อนสมยัสุโขทยั ตวัเมอืงเดมิตัง้อยูท่าง

ลาํน้ําแมน้ํ่าจกัรสหี ์ ในทอ้งทีต่ําบลจกัรสหี ์ อําเภอเมอืงสงิหบุ์ร ี ในปจัจบุนับรเิวณใกลว้ดัหน้าพระธาตุมี

เมอืงเก่าเรยีกว่า “ บา้นหน้าพระลาน” ปรากฏอยู ่ “สนันิษฐานว่า พระเจา้ไกรสรราช โอรสพระเจา้พรหม 

(พระเจา้ศรธีรรมไตรปิฎก) ครองเมอืงชยัปราการ (ฝาง) โปรดใหส้รา้งขึน้ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ ครัง้เสดจ็พา

ไพรพ่ลมาครองเมอืงลพบุรตีามรบัสัง่พระราชบดิา ซึง่เขา้ใจว่า คงจะมาพกัขึน้บก ณ ทีซ่ึง่เป็นทีต่ ัง้เมอืง

สงิหเ์ดมิน้ี เพื่อเดนิทางไปลงเรอืทีว่ดัปากน้ํา แม่น้ําลพบุร ี เพราะสมยันัน้ลําแม่น้ําเจา้พระยา หน้าอําเภอ

เมอืงสงิหบุ์ร ีและคลองบางพุทรายงัไม่ม ีเมือ่เกดิแม่น้ําเจา้พระยาขึน้ใหมท่างหน้าจงัหวดัสงิหบุ์รบีดัน้ี จงึ

ไดย้า้ยเมอืงไปตัง้ทางแม่น้ําน้อย ตําบลโพสงัโฆ ใตว้ดัสงิห ์ (ปจัจุบนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอค่ายบางระจนั)  

ลงมา ครัง้ พ.ศ. ๒๓๑๐ เมือ่เสยีกรงุศรอียธุยาแก่พมา่ เหน็กนัว่าแม่น้ําใหมเ่ป็นทางคมนาคมสาํคญั จงึ

ยา้ยเมอืงสงิหบุ์รมีาตัง้ทางแมน้ํ่าเจา้พระยา รมิปากคลองนกกระทุ่ง ฝ ัง่ใตท้ีป่ากบางตน้โพธิ ์ ตําบลบาง

มอญ (ปจัจบุนัคอื ตําบลตน้โพธิ ์ อําเภอเมอืงสงิหบุ์ร)ี การยา้ยครัง้น้ีน่าจะเป็นสมยัเดยีวกบัตัง้เมอืง

อ่างทองในสมยักรงุธนบุร ีภายหลงัจงึยา้ยไปตัง้ทีต่ําบลบางพุทรา อําเภอเมอืงสงิหบุ์ร ีปจัจบุนั ประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐ 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

ในขณะทีพ่่อขุนศรอีนิทราทติยท์รงตัง้อาณาจกัรสุโขทยันัน้ มชีนชาวไทยหลายพวก

ดว้ยกนัอพยพมาอยูใ่นดนิแดนตอนใตข้องคาบสมทุรอนิโดจนี พวกทีม่กีําลงัเขม้แขง็กต็ัง้เป็นบา้นเมอืง

ขึน้ พวกทีอ่่อนแอไมส่ามารถรวบรวมกนัเป็นปึกแผ่นไดก้เ็ขา้มาอยูใ่นความปกครองของชนเหล่าอื่น 

ระหว่างระยะเวลาน้ี มเีจา้นายไทยองคห์น่ึง ปรากฎพระนามตามทีเ่รยีกกนัเป็นสามญัว่า พระเจา้อู่ทอง 

ซึง่เป็นเชือ้สายของราชวงศ์ไชยปราการ สามารถตัง้ตนเป็นใหญ่ในบรเิวณภาคกลาง แถบลุ่มแม่น้ํา

เจา้พระยา โดยตัง้ราชธานีขึน้ทีก่รงุศรอียธุยา เมือ่ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ ทีห่นองโสน หรอืบงึพระราม เพราะ

เหน็ว่าอยูใ่นทําเลทีเ่หมาะสมเป็นราชธานี ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรแ์ละการเมอืง มลีาํน้ําลอ้มอยู่

เป็นคเูมอืง ไดแ้ก่ลาํน้ําปา่สกั ลาํน้ําลพบุร ีลาํน้ําเจา้พระยา ลกัษณะชยัภูมดิงักล่าวน้ีมคีวามสําคญัยิง่ทาง

ยทุธวธิทีาํใหป้ลอดภยัจากศตัรผููร้กุราน สะดวกในการป้องกนัเมอืงและเหมาะสาํหรบัเป็นทีต่ ัง้มัน่รบั

ขา้ศกึ เมือ่ถงึฤดน้ํูาหลากบรเิวณนอกพระนครจะเจิง่ไปดว้ยน้ํา ขา้ศกึไมส่ามารถจะตัง้ทพัไดส้ะดวกตอ้ง

ล่าถอยกลบัไป 



 ๔ 

สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) เมือ่ขึน้ครองราชยแ์ลว้ทรงตัง้พระราชโอรส (คอื

พระราเมศวร) ไปครองเมอืงลพบุรใีนฐานะเป็นเมอืงลกูหลวง และเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่าํคญัทางหนือ ใน

การทีจ่ะคอยสดบัตรบัฟงัข่าวคราวของอาณาจกัรสุโขทยั และทรงตัง้ขนุหลวงพะงัว่ (พีม่เหส)ี เป็นพระ

บรมราชาใหไ้ปครองเมอืงสุพรรณบุร ี เมอืงหน้าด่านทศิตะวนัตก พระบรมราชาไดย้กกองทพัไปตเีมอืง

ชยันาท เป็นการขูข่วญัฝา่ยสุโขทยัไวก่้อน เหตุการณ์ช่วงน้ี แสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงอนิทร ์ เมอืงสงิหบุ์ร ี

เมอืงพรหม ในสมยันัน้อยูใ่นความปกครองของกรงุศรอียุธยาแลว้ 

ในปี พ.ศ. ๑๘๙๕ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ไดเ้สดจ็ยกทพัไปลอ้มเมอืงพระนครหลวง 

(นครธม) และไดย้ดึเมอืงพระนครหลวงไดใ้น พ.ศ. ๑๘๙๖ ทาํใหพ้ระเดชานุภาพแพรห่ลายทัว่ไปเป็นผล

ใหเ้มอืงต่าง ๆ เขา้มาสวามภิกัดิเ์ป็นเมอืงขึน้อกีเป็นส่วนมาก มเีมอืงประเทศราช ๒๐ เมอืง เมอืง     

พระยามหานครถอืน้ําพพิฒัสตัยา ๘ เมอืง เมอืงลกูหลวง ๕  เมอืง เมอืงหลานหลวง ๒ เมอืง 

สมเดจ็พระรามาธบิด ี ๑ ทรงจดัการปกครองส่วนภูมภิาคตามแนวของกรงุสุโขทยั คอืจดั

เสมอืนการจดักองทพัเพื่อป้องกนัขา้ศกึศตัร ู มกีรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีอยูก่ลาง เวลามสีงครามกร็ะดม

พลเมอืงเขา้เป็นทพัหลวง มกีษตัรยิผ์ูเ้ป็นประมุขเป็นแมท่พัใหญ่ และทรงจดัหวัเมอืงหน้าด่านตามทศิ  

ทัง้ ๔ เป็นทพัหน้าทพัหลงั ปีกซา้ยและปีกขวา มรีะยะทางเดนิทพัตดิต่อกบัราชธานี ซึง่เป็นทพัหลวงได้

ภายในระยะเวลา ๒ วนั ดงัปรากฏดงัต่อไปน้ี คอื 

๑) การปกครองหวัเมืองชัน้ใน 

   ๑. ทศิเหนือ  มเีมอืงลพบุรเีป็นเมอืงหน้าด่าน 

     ๒. ทศิตะวนัออก มเีมอืงนครนายกเป็นเมอืงหน้าด่าน 

     ๓. ทศิใต ้  มเีมอืงพระประแดงเป็นเมอืงหน้าด่าน 

     ๔. ทศิตะวนัออก มเีมอืงสุพรรณบุรเีป็นเมอืงหน้าด่าน 

เมอืงรอบราชธานีทัง้ ๔ เมอืงน้ี มคีวามสําคญัในการสงครามมาก จงึทรงพจิารณาตัง้ราช

โอรสเป็นเจา้เมอืงปกครอง จงึเรยีกอกีนยัหน่ึงว่า เมอืงลกูหลวง 

นอกจากน้ี ยงัมหีวัเมอืงชัน้ในเป็นรายทางออกไปทัง้ ๔ ทศิ  มดีงัน้ี คอื 

ทศิเหนือ  เมอืงพรหม เมอืงอนิทร ์เมอืงสงิห ์เมอืงสรรค ์

ทศิตะวนัออก เมอืงปราจนีบุร ีเมอืงพนสันิคม เมอืงชลบุร ี

ทศิตะวนัตก เมอืงราชบุร ี

๒) การปกครองหวัเมืองชัน้นอก 

การจดัการปกครองหวัเมอืง ซึง่ไกลจากราชธานีออกไปมาก ทรงแต่งตัง้ขา้ราชการ    

ผูใ้หญ่ใหอ้อกไปเป็นเจา้เมอืง เรยีกว่า เมอืงพระยามหานคร มหีน้าทีจ่ดัสรรระดมกําลงัชายฉกรรจเ์ป็น

กองทพัมาสมทบกองทพัใหญ่ ไดแ้ก่หวัเมอืงเหล่าน้ี คอื 

ทศิตะวนัออก มเีมอืงโครามปรุะ (ภายหลงัเรยีกว่าเมอืงนครราชสมีา เมอืงน้ีแต่เดมิมี

เมอืงอยู ่ ๒ เมอืง คอื เมอืงโครามปรุะเมอืงหน่ึง และเมอืงสมีาอกีเมอืง

หน่ึง ภายหลงัไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหมโ่ดยรวมเมอืงทัง้สองใหเ้ป็นเมอืง



 ๕ 

เดยีวกนั และขนานนามว่า เมอืงนครราชสมีา แต่สามญัชนยงัคงเรยีก

กนัชื่อเดมิ ซึง่เพีย้นไปบา้งว่าโคราช) และเมอืงจนัทบุร ี

ทศิใต ้ มเีมอืงชยัยา เมอืงนครศรธีรรมราช เมอืงพทัลุง เมอืงสงขลา และ   

เมอืงถาง 

ทศิตะวนัตก มเีมอืงตะนาวศร ีเมอืงทะวาย เมอืงเชยีงกรานต์ 

ภายในเขตเมอืงหน่ึง ๆ  แบ่งออกเป็นแขวง มหีมื่นแขวงเป็นผูป้กครองในแขวงหน่ึง ๆ 

แบ่งออกเป็นตําบล มกีํานนัเป็นผูป้กครอง กํานนัมกัจะไดบ้รรดาศกัดิเ์ป็น “พนั” ในตําบลหน่ึงแบ่งเป็น 

“บา้น” ม ี“ผูใ้หญ่บา้น” เป็นผูป้กครอง ซึง่หวัหน้าปกครองหน่วยเหล่าน้ีเจา้เมอืงเป็นผูแ้ต่งตัง้ การแบ่งเขต

ปกครองทอ้งทีเ่ป็นแขวง ตําบล และบา้น เช่นน้ี เป็นแนวทีใ่นการต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นอําเภอ ตําบล และ

หมูบ่า้นตามลาํดบั 

สาํหรบัการปกครองภายในราชธานีนัน้ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ไดเ้ริม่นําการ       

ปกครองแบบจตุสดมภม์าใช ้กล่าวคอื การดาํเนินการปกครองภายในราชธานี ไดด้ําเนินตามแบบสุโขทยั

และเขมรผสมกนัมาเป็นแบบทีเ่รยีกว่า “จตุสดมภ”์ คอื จดัหน่วยงานแบ่งออกเป็น ๔ หน่วยแต่ละหน่วยมี

เสนาบดเีป็นผูค้วบคุมดแูลบรหิารราชการ ลกัษณะการจดัระเบยีบเป็น ๔ แผนกนัน้สนันิษฐานว่าจะเป็น

แบบทีนํ่ามาจากอนิเดยี เพราะประเทศอื่น ๆ เช่น พม่า เขมร ชวา มลาย ู ต่างมรีะเบยีบ การแบ่งหน่วย

ราชการเป็น ๔ แผนกเช่นกนั  ส่วนของไทยไดร้บัสบืทอดมาจากเขมรอกีต่อหน่ึง หน่วยงานทัง้ ๔ แผนก

คอื 

๑. กรมเมอืง มขีุนเมอืงเป็นผูบ้งัคบับญัชา มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการปกครองรกัษาสนัตสิุข

บงัคบับญัชาบรรดาไพรบ่า้นพลเมอืง ซึง่มถีิน่ฐานภูมลิาํเนาอยูใ่นเขตเมอืงหลวง รวมทัง้มหีน้าทีล่งโทษ 

ผูก้ระทําผดิทางอาญาในเขตเมอืงหลวงดว้ย 

๒. กรมวงั มขีุนวงัเป็นผูบ้งัคบับญัชา มหีน้าทีท่ีเ่กี่ยวกบัราชสาํนกั และพพิากษาคดี

ดว้ยและสาํหรบัหวัเมอืงต่าง ๆ ขนุวงัมอีํานาจตัง้ยกกระบตัรไปประจาํตามเมอืง ๆ ละคน ทาํหน้าที่

พพิากษาคดต่ีาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในเมอืงนัน้ ๆ ดว้ย 

๓. กรมคลงั มขีนุคลงัเป็นผูบ้งัคบับญัชา มหีน้าทีจ่่าย และเกบ็รกัษาพระราชทรพัย์

ตลอดจนการเงนิของประเทศ 

๔. กรมนา มขีุนนางเป็นผูบ้งัคบับญัชา มหีน้าทีค่วบคุมดแูลเกีย่วกบัเรอืกสวนไรน่า

และออกสทิธทิีน่าซึง่ถอืว่าเป็นงานสาํคญัอย่างยิง่ หน้าทีอ่กีอยา่งหน่ึงคอื การเกบ็ “หางขา้ว” ขึน้ฉาง

หลวง (เพราะในสมยัโบราณยงัไม่มกีารเกบ็เงนิค่านา ใครทาํนาไดข้า้วตอ้งแบ่งเอามาส่งขึน้ฉางหลวงไว้

สาํหรบัใชใ้นราชการเรยีกว่า “หางขา้ว”) 

จากหลกัฐานการจดัการปกครองของสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ ทีท่รงจดัให ้เมอืงพรหม 

เมอืงอนิทร ์ เมอืงสงิห ์ เมอืงสรรค ์ เป็นหวัเมอืงขึน้ในหน้าด่าน รายทางสาํหรบัทางทศิเหนือ โดยมเีมอืง

ลพบุรเีป็นเมอืงหน้าด่านหลกันัน้ แสดงใหเ้หน็ว่า เมอืงพรหม เมอืงอนิทร ์ เมอืงสงิห ์ ไดม้อียูแ่ลว้ในสมยั

กรงุศรอียธุยา โดยถูกจดัใหเ้ป็นหวัเมอืงชัน้ใน ก่อนหน้านัน้เมอืงดงักล่าวทัง้สามน้ี อาจอยูใ่นความ     

ปกครองของอาณาจกัรสุโขทยักไ็ด ้ เพราะในช่วงทีอ่าณาจกัรสุโขทยัรุง่เรอืงนัน้ ไดม้อีํานาจอทิธพิลแผ่



 ๖ 

ขยายครอบงาํในบรเิวณภาคกลางและลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาน้ีดว้ย แต่กไ็มป่รากฏแน่ชดัว่า เมอืงทัง้สามน้ี

ไดส้รา้งขึน้ในสมยัใน หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีห่ลงเหลอือยู ่ กไ็มม่พีอทีจ่ะใหค้น้ควา้ได ้ ชาวไทย

มกัจะรูจ้กัประวตัศิาสตรข์องคนดกีใ็นยคุของอาณาจกัรสุโขทยัสมยัราชวงศพ์ระรว่งเป็นตน้มา 

การปกครองกรงุศรอียธุยามาแกไ้ขมาก เมือ่รชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเหตุ

ดว้ยเมือ่รชักาลก่อน ไดอ้าณาเขตกรงุสุโขทยั ซึง่ไดล้ดศกัดิล์งเป็นประเทศราชอยู่นัน้ มาเป็นเมอืงขึน้ 

กรงุศรอียธุยา และตไีดเ้มอืงนครธม (พระนครหลวง) ซึง่เป็นราชธานีของประเทศขอม เมือ่ปีฉล ู พ.ศ. 

๑๙๗๖ ในสมยันัน้ไดข้า้ราชการเมอืงสุโขทยัและชาวกรุงกมัพชูา ทัง้พวกพราหมณ์ พวกเจา้นายทา้วพระ

ยา ซึง่ชาํนาญการปกครองมาไวใ้นกรุงศรอียธุยาเป็นอนัมาก ไดค้วามรูข้นบธรรมเนียมราชการงานเมอืง

ทัง้ทางกรงุสุโขทยัและกรุงกมัพชูาถว้นถีด่กีว่าทีเ่คยรูม้าแต่ก่อน จงึเป็นเหตุใหแ้กไ้ขประเพณกีาร

ปกครอง เลอืกทัง้แบบแผนในกรงุสุโขทยัและแบบแผนขอมในกรงุกมัพูชา มาปรบัปรงุเป็นวธิกีาร

ปกครองกรงุศรอียธุยา ตัง้แต่ในรชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถและต่อมาในรชักาลสมเดจ็พระ

รามาธบิดพีระองคท์ี ่ ๒ ซึง่เป็นราชโอรสสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ วธิปีกครองทีป่รบัปรงุขึน้เมือ่

ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๙๑ จนถงึ พ.ศ. ๒๐๗๒ ใน ๒ รชักาลทีก่ล่าวมาจงึไดเ้ป็นหลกั ของวธิปีกครองประเทศ

สยามสบืมา ถงึแกไ้ขบา้งในบางสมยักเ็ป็นแต่แกพ้ลความตวัหลกั วธิยีงัคงอยูจ่นถงึกรงุรตันโกสนิทรน้ี์ 

การปกครองตามแบบพระบรมไตรโลกนาถนัน้ ทรงจดัการปกครองในลกัษณะแบบการ

รวบอํานาจเขา้สูศู่นยก์ลาง หลกัใหญ่คอื แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนกลาง ส่วน      

ภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ กล่าวคอื การปกครองส่วนกลางไดแ้ยกฝา่ยทหารกบัพลเรอืนออกจากกนั ฝา่ย

ทหารกใ็หม้หีวัหน้าคนหน่ึง คอยควบคุมดแูล มบีรรดาศกัดิ ์ เป็นสมหุกลาโหมดแูลราชการเกีย่วกบั

การทหารทัง้หมด ฝา่ยพลเรอืนกม็สีมหุนายกเป็นหวัหน้า และมตีําแหน่งรองลงไปคอืจตุสดมภ ์ และได้

เปลีย่นชื่อกรมเมอืง เป็นนครบาล กรมวงั เป็นธรรมาธกิาร กรมคลงั เป็นโกษาธบิดแีละกรมนา เป็นเกษ

ตราธริาช สาํหรบัการปกครองส่วนภมูภิาคใหเ้ป็นแบบเดยีวกนักบัราชธานี โดยใหแ้ต่ละเมอืงใชว้ธิกีาร

ปกครอง ฝา่ยพลเรอืน คอื มจีตุสดมภ ์มเีวยีง วงั คลงั นา ตามหวัเมอืงนัน้ ๆ ดว้ย ไดก้ําหนดใหห้วัเมอืง

ชัน้ในคอื บรรดาเมอืงทีอ่ยูใ่กลใ้นวงราชธานีเป็นเมอืงจตัวา หวัเมอืงชัน้นอก ไดแ้ก่หวัเมอืงซึง่อยูน่อกเขต

วงราชธานีออกไป กําหนดฐานะเป็นหวัเมอืงชัน้เอก โท ตร ี โดยลาํดบักนัตามขนาดและความสาํคญัของ

เมอืง  ส่วนการปกครองส่วนทอ้งถิน่ มกีารแบ่งอาณาเขตการปกครองทอ้งทีอ่อกเป็นหน่วย ๆ เริม่ตน้ 

“หมูบ่า้น” มผีูใ้หญ่บา้นซึง่ผูว้่าราชการเมอืงเป็นผูแ้ต่งตัง้ขึน้เป็นหวัหน้าปกครองหลายหมู่บา้นรวมตวักนั

เป็น “ตําบล” กํานนั ซึง่ไดร้บับรรดาศกัดิ ์ “พนั” เป็นหวัหน้าปกครองหลาย ๆ ตําบลรวมกนัเป็น “แขวง” 

มหีมื่นแขวงเป็นผูป้กครองหลาย ๆ แขวงรวมกนัเป็นเมอืง มผีูร้ ัง้เมอืงหรอืเจา้เมอืงเป็นผู ้ปกครอง 

ในยคุสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ เมอืงอนิทร ์ เมอืงพรหม เมอืงสงิห ์ ซึง่ก่อน

หน้าน้ีเป็นหวัเมอืงชัน้ในกไ็ดม้กีารปรบัการปกครองใหเ้ป็นไปตามรปูแบบทีส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

วางไวด้ว้ย นัน่คอื ไดม้สีภาพฐานะเป็นหวัเมอืงจตัวา ผูว้่าราชการเมอืงเรยีกว่า “ผูร้ ัง้” ไมเ่รยีก เจา้เมอืง 

เพราะไมม่อีํานาจเดด็ขาดอยา่งเจา้เมอืง ตอ้งปฏบิตัติามคาํสัง่เจา้กระทรวงในราชธานีพระมหากษตัรยิ์

มกัจะทรงแต่งตัง้ขุนนางในกรงุศรอียธุยาออกไปทาํหน้าทีด่งักล่าว จงึอยู่ภายใตก้ารควบคุมของราชธานี

อยา่งใกลช้ดิ 



 ๗ 

ประวตัขิองนายอนิทร ์เมอืงพรหม เมอืงสงิห ์ในสมยัอยุธยานัน้ มเีรือ่งราวเกีย่วกบัการ

ศกึสงครามน้อยมาก สามารถกล่าวไดว้่าเป็นเมอืงทีม่แีต่ความสงบสุขสงครามทีเ่กดิขึน้ แทบจะทัง้หมดมี

การรบพุ่งกนัในทีอ่ื่น โดยเฉพาะสงครามไทยกบัพม่านัน้ การสงครามจะมทีางภาคพายพัและภาค

ตะวนัตกเป็นส่วนมาก มกีารสงครามทีท่าํในพืน้ทีจ่งัหวดัสงิหบุ์ร ี เพยีง ๒ ครัง้ เท่านัน้ ในสมยักรงุศรี

อยธุยา 

ครัง้แรก เมือ่ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ เป็นระยะทีไ่ทยประกาศอสิรภาพใหม ่ ๆ พระเจา้หงสาว

ดนีนัทบุเรง ไดย้กกองทพัมาตไีทยหวงัใหย้อมอยูภ่ายใตอ้ํานาจพม่าต่อไปอกี เพราะเหน็ว่าไทยเสยี

บา้นเมอืงมาก่อนกําลงัทีจ่ะต่อสูย้อ่มมน้ีอยกว่าแต่ก่อนจงึไม่จาํเป็นตอ้งยกทพัหลวงเขา้มาเหมอืนอยา่ง

ครัง้พระเจา้หงสาวดบุีเรงนอง กค็งจะตกีรงุศรอียธุยาได ้ พอถงึฤดแูลว้ปลายปีนัน้ จงึใหจ้ดัทพัยกมาเป็น 

๒ ทางพรอ้มกนัประสงคจ์ะใหไ้ทยละลา้ละลงัในการทีจ่ะต่อสูใ้นครัง้นัน้ ใหเ้จา้เมอืงพสมิซึง่เป็นพระเจา้อา

คุมกองทพัจาํนวนพล ๓๐,๐๐๐ คนยกเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองคท์พั ๑ ใหพ้ระเจา้เชยีงใหม ่ ซึง่

เป็นพระอนุชายกกองทพับกทพัเรอืจากเชยีงใหม ่ จาํนวนพล ๑๐๐,๐๐๐ คน ลงมาทางเมอืงเหนืออกี   

ทาง ๆ ใหม้าสมทบกนัตกีรงุศรอียธุยา 

ฝา่ยขา้งกรงุศรอียธุยานัน้ สมเดจ็พระนเรศวรทรงเตรยีมการคอยท่าศกึอยูแ่ลว้ ใหก้อง

สอดแนมออกไปคอยสบืสวนอยูทุ่กทางทีข่า้ศกึจะยกมา ครัง้ทรงทราบว่าขา้ศกึจะยกมาเป็น ๒ ทางจงึให้

ตระเตรยีมการต่อสู ้ ใหจ้ดัพลอาสาชาวหวัเมอืงเหนือเป็นทพับกทพั ๆ มจีาํนวนพล ๑๐,๐๐๐ คนให้

เจา้พระยาสุโขทยัเป็นนายทพั แลว้จดัพลอาสาชาวกรงุฯ เป็นกองทพัเรอือกีทพั ๑ ใหพ้ระยาจกัรเีป็น 

นายทพัพระยาพระคลงัเป็นยกกระบตัร และสัง่ใหข้นยา้ยเสบยีงอาหารและพาหนะ ในหนทางทีข่า้ศกึจะ

ยกมาเสยีใหพ้น้มอืขา้ศกึทัง้ ๒ ทาง แลว้ใหต้อ้นคนเขา้อยูใ่นพระนคร เตรยีมรกัษาป้อมปราการเป็น

สามารถ 

กองทพัหงสาวดยีกเขา้มาครัง้น้ีจะเป็นดว้ยคดิโดยเลนิเล่อหรอืเป็นดว้ยเจา้เมอืงพสมิ

กบัพระเจา้เชยีงใหมเ่ขา้ใจผดิกนัอยา่งใดอย่างหน่ึง ยกเขา้มาหาพรอ้มกนัไม ่พอถงึเดอืนอา้ย กองทพัเจา้

เมอืงพสมิกย็กเขา้มาในแดนไทยทางเมอืงกาญจนบุรแีต่ทพัเดยีว สมเดจ็พระนเรศวรทรงทราบกเ็หน็ไดท้ ี

แต่เวลานัน้ น้ําลดยงัไมถ่งึที ่ น้ําในแมน้ํ่าลาํคลองมมีาก แต่ทางบกแผ่นดนิยงัเปียก จะเดนิกองทพัไม่

สะดวก จงึมรีบัสัง่ใหพ้ระยาจกัรยีกกองทพัเรอืออกไปรกัษาเมอืงสุพรรณบุร ี ตา้นทานขา้ศกึไวพ้ลางก่อน 

กองทพัเจา้เมอืงพสมิยกเขา้มาหมายจะเอาเมอืงสุพรรณเป็นทีม่ ัน่ ถูกกองทพัเรอืพระยาจกัรเีอาปืนใหญ่

ยงิทนอยูไ่มไ่หวกถ็อยกลบัไปตัง้อยูบ่นดอนทีเ่ขาพระยาแมน คอยฟงัขา่วกองทพัพระเจา้เชยีงใหมอ่ยูท่ี่

นัน่ ครัง้ถงึเดอืนยี ่ ขึน้ ๒ คํ่า สมเดจ็พระนเรศวรกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถกเ็สดจ็ดว้ยกระบวนเรอืจาก

กรงุศรอียธุยา ไปทาํพธิเีหยยีบชงิชยัภมู ิ ฟนัไมข้่มนามทีต่ําบลลุมพล ี แลว้เสดจ็ไปประทบัที ่ (ตําบล    

ปา่โมก) แขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ อนัเป็นทีป่ระชุมพล โปรดใหเ้จา้พระยาสุโขทยัคุมกองทพับกเมอืง

เหนือยกเป็นกองหน้าไปตกีองทพัเจา้เมอืงพสมิ ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่ขาพระยาแมนแลว้เสดจ็ยกกองทพัหลวงตาม

ไปตัง้อยูท่ีต่ําบลสามขนอนแขวงเมอืงสุพรรณบุร ี เจา้พระยาสุโขทยัยกไปถงึเขาพระยาแมนไดร้บพุ่งกบั

กองทพัหน้าของเจา้เมอืงพสมิตกีองทพัพม่าแตกพ่ายไปฝา่ยเจา้เมอืงพสมิเวลานัน้เขา้มายดึเมอืงไมไ่ด้

หมายตอ้งออกไปตัง้อยูก่ลางดอนขดัสนเสบยีงอาหาร ฟงัขา่วกองทพัพระเจา้เชยีงใหมก่ไ็มไ่ดค้วาม 



 ๘ 

ทาํนองออกจะรวนเรอยูแ่ลว้ พอรูว้่ากองทพัหน้าแตกกไ็มไ่ดค้ดิจะต่อสู ้  รบีถอยหนีกลบัไป เจา้พระยา

สุโขทยัไดท้กีร็บีตดิตามตพีมา่ไปจนปลายแดนเมอืงกาญจนบุรจีบัได ้ (นายกองชื่อ) ฉางชวแีละชา้งมา้มา

ถวายเป็นอนัมาก 

กองทพัเจา้เมอืงพสมิหนีไปไดส้กั ๑๕ วนั กองทพัพระเจา้เชยีงใหมก่ย็กลงมาถงึ

ปากน้ําโพ ในเดอืนยีน่ัน้ ดว้ยหวัเมอืงเหนือเวลานัน้รา้งอยูทุ่กเมอืงดงักล่าวมาแลว้ ไมม่ผีูใ้ดต่อสูก้ย็กลง

มาได ้ โดยสะดวกทัง้ทพับกทพัเรอื พระเจา้เชยีงใหม่มาตัง้อยูท่ีเ่มอืงชยันาท ไมรู่ว้่ากองทพัเจา้เมอืงพสิ

มถอนหนีไปเสยีแลว้ จงึใหไ้ชยะกยอสแูละนนัทกยอทางยกกองทพัหน้า จาํนวนพล ๑๕,๐๐๐ คน ลงมา

ตัง้ทีป่ากน้ําบางพุทราแขวงเมอืงพรหม ใหม้าสบืสวนนดักําหนดกบัเจา้เมอืงพสมิทีจ่ะยกเขา้กรงุศรี

อยธุยาใหพ้รอ้มกนั 

สมเดจ็พระนเรศวรทรงทราบว่า กองทพัพระเจา้เชยีงใหมย่กลงมาทางขา้งเหนือ ก็

เสดจ็ยกกองทพัหลวงไปกบัสมเดจ็พระเอกาทศรถตัง้ทพัหลวงทีบ่า้นชะไวแขวงเมอืงวเิศษชยัชาญ แลว้

ใหพ้ระราชมนูเป็นนายทพั ขนุรามเดชะเป็นยกกระบตัรคุมกองทพัหน้ามจีาํนวนทหารมา้ ๒๐๐ พลราบ 

๓,๐๐๐ คน ยกขึน้ไปตกีองทพัหน้าของขา้ศกึทีป่ากน้ําบางพุทรา พระราชมนูกบัขุนรามเดชะยกขึน้ไปถงึ

เหน็ว่าจาํนวนพลในกองทพัของตนมน้ีอยกว่าขา้ศกึมากนกั จงึคดิเป็นกลอุบายซุ่มกองทพัไวใ้นปา่ 

แลว้แต่งกองโจรใหแ้ยกยา้ยกนัดกัฆา่ฟนัขา้ศกึทีเ่ทีย่วลาดตระเวนหาเสบยีงอาหาร และคอยแยง่ชา้งมา้

พาหนะมใิหเ้อาไปเลีย้งห่างค่ายใหญ่ได ้ ถา้ขา้ศกึตามจบัเหน็มากกห็ลบเลีย่งไปเสยี ดว้ยชาํนาญทอ้งที่

กว่าขา้ศกึ แต่พอเหน็ขา้ศกึเผลอกเ็ขา้ปลน้ทพัมใิหข้า้ศกึอยูเ่ป็นปกตไิด ้ ทพัหน้าขา้ศกึตัง้อยูไ่มไ่ด ้ กต็อ้ง

ถอยกลบัไปเมอืงชยันาท พระเจา้เมอืงเชยีงใหมไ่ดข้า่วว่า กองทพัเจา้เมอืงพสมิ ซึง่ยกมาทางด่านพระ

เจดยีส์ามองค ์เสยีทไีทยถอนหนีกลบัไปเสยีแลว้ เหน็จะตพีระนครศรอียธุยาไมส่าํเรจ็กเ็ลกิทพักลบัไป 

ปจัจบุนับรเิวณทีพ่มา่ไดม้าตัง้ค่ายอยูท่ีเ่มอืงพรหมนัน้ ยงัมรีอ่งรอยเป็นคคูนัดนิปรากฏ

อยูท่ีต่ําบลบา้นแป้ง อําเภอพรหมบุร ีส่วนหน่ึงของคน้ีูถนนสายเอเซยีไดต้ดัผ่าน คคู่ายพมา่มลีกัษณะเป็น

คนัดนิยาวเป็นรปูปีกกา สงู ๔.๕๐ เมตร ฐานกวา้งประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร 

ครัง้ทีส่องในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ พระเจา้มงัระไดใ้หม้งัมหานรธายกทพัเจา้มาทางเมอืง

มะรดิส่วนทางเหนือใหเ้นเมยีวสหีบดเีคลื่อนกองทพัออกจากเชยีงใหมต่หีวัเมอืงต่าง ๆ เรือ่ยมา ใน

ระยะแรกทีฝ่่ายไทยไดท้ราบขา่วศกึและเหน็ว่าพมา่จะตอ้งยกมาตไีทยแน่นอน จงึไดเ้ตรยีมการต่อสูพ้มา่

เป็นขัน้ ๆ พอสรปุได ้คอื 

ขัน้ที ่ ๑ ใหเ้กณฑท์หารออกไปรกัษาด่าน แบ่งกองทพัเรอืออกเป็น ๙ กอง ๆ ละ ๒๐ 

ลาํ แต่ละกองมกีําลงัทหารประจาํกองละ ๑,๔๐๐ คนพรอ้มดว้ยเครือ่งศาสตรวุธ เรอืรบ ๑ ลาํมปืีนใหญ่ ๑ 

กระบอก ปืนขนาดเลก็ ๑ กระบอก แลว้แบ่งไปประจาํทีต่่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. ใหพ้ระราชสงกรานต ์ไปตัง้ทางปากน้ําเจา้พระยา 

๒. ใหห้ลวงหรทยัคุมออกไปตัง้รบัพม่าทางปากน้ําลาํทอง 

๓. ใหพ้ระยาจหุล่า (แขก) ไปตัง้รบัพม่าทางปากน้ําพระประแดง (พระมะดงั) 

๔. ใหศ้รวีรขา่น ไปตัง้รบัพม่าทางปากน้ําประสบ 

๕. ใหห้ลวงศรยีทุธ ไปตัง้รบัพมา่ทางปากน้ําหงิสา 



 ๙ 

๖. ใหห้มอ่มมหาดเลก็วงัหน้า ไปตัง้รบัพมา่ทางแมน้ํ่าเมอืงสงิหบุ์ร ี

๗. ใหห้มอ่มเทไพ ไปตัง้รบัพมา่ทางเมอืงอนิทรบุ์ร ี

๘. ใหห้มอ่มทพิยพุนั ไปตัง้รบัพมา่ทางแมน้ํ่าเมอืงพรหมบุร ี

๙. ใหศ้รภีเูบศร ์ไปตัง้รบัพม่าทางแม่น้ําเมอืงพรหมบุร ี

ชัน้ที ่ ๒ สมเดจ็พระเจา้เอกทศัน์ทรงจดัทพัใหไ้ปตัง้รบัพม่าห่างไกลออกไปตามจดุ    

ต่าง ๆ ดงัน้ี 

กองทพัที ่ ๑ ใหพ้ระยาพพิฒัน์โกษา เป็นแม่ทพัใหญ่ใหญ่คุมกองทพั ๑๓ กอง แต่ละ

กองมกีําลงั ๑,๐๐๐ คน มชีา้งคลุมเกราะเหลก็ ๑๐ เชอืก ชา้งเชอืกหน่ึงมปืีนใหญ่ขนาดเลก็ ๒ กระบอก 

มคีวาญหวั ๑ คน กลาง ๑ คน ทา้ยชา้ง ๑ คน มพีลทหารถอืทวนตามชา้งอกีขา้งละ ๑๐๐ คน ใหไ้ปตัง้

รบัทพัพมา่ทีเ่มอืงมะรดิ เมอืงตะนาวศร ี

กองทพัที ่ ๒ ใหพ้ระยาเพชรบุร ี เป็นแม่ทพัใหญ่ คุมกองทพั ๑๑ กอง แต่ละกองจดั

กําลงัเหมอืนกองทพัที ่๑ ใหไ้ปตัง้รบัพม่าทางเมอืงสวรรคโลก 

กองทพัที ่ ๓ ใหศ้ริธิรรมราชา เป็นปลดัทพั ใหพ้ระยาพพิฒัน์โกษาเป็นแม่ทพัคุม

กองทพั ๗ กองอกีทางหน่ึง เพราะอยูใ่นเขตใกลเ้คยีงกนั ใหไ้ปตัง้ทีต่ําบลท่ากระดาน เขตแดนเมอืง

กาญจนบุร ี

กองทพัที ่ ๔ ใหเ้จา้พระยากลาโหม คุมกองทพั ๑๕ กอง การจดักําลงัทพัจดัแบบ

เดยีวกบักองทพัที ่๑ ใหไ้ปตัง้รบัทพัพมา่ทางเมอืงราชบุร ี

กองทพัที ่ ๕  ใหพ้ระยาธเิบศรเ์ป็นแมท่พั คุมกองทพั ๑๔ กอง การจดักําลงักองทพั

เหมอืนกองทพัที ่๑ ใหไ้ปตัง้รบัพม่าทางเมอืงราชบุร ี

การทีก่รงุศรอียธุยาไดจ้ดัเตรยีมการป้องกนัพระนครและเตรยีมสูร้บพมา่ โดยจดัแบ่ง

ออกเป็นกองยอ่ย ๆ มากมายและแยกไปตัง้อยูต่ามจดุต่าง ๆ โดยพม่ายกทพัมาจรงิ ๆ ยกมาเพยีง ๒ 

ทางเท่านัน้ ดงันัน้ กองทพัไทยทีไ่ปอยูอ่กีหลายจดุ จงึไมไ่ดสู้ร้บกบัพม่าเลย ทําใหเ้สยีกําลงัทพั ไมไ่ดใ้ช้

ประโยชน์เป็นเหตุหน่ึงทีท่ําใหไ้ทยตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาเป็นครัง้ทีส่อง 

ในขณะทีพ่มา่ตัง้ค่ายขยายวงลอ้มกรงุศรอียธุยา โดยมทีพัของเนเมยีวสหีบด ี ตัง้ค่าย

ทางเหนือของอยธุยาแถบบา้นประสบ (พระประสบ) เนเมยีวสหีบดไีดใ้หท้หารพมา่จาํนวนหน่ึง ไปเทีย่ว

คน้ทรพัยจ์บัผูค้นทางเมอืงวเิศษไชยชาญและไดต้ัง้ค่ายอยูท่ีเ่มอืงวเิศษไชยชาญ ไดเ้กลีย้กล่อมใหพ้วก

ราษฎรใหย้อมอยูใ่นอํานาจเป็นพวกของพม่า ขณะนัน้ราษฎรในเขตเมอืงวเิศษไชยชาญ เมอืงสงิหบุ์ร ี

เมอืงสรรคบุ์ร ี และเมอืงสุพรรณบุร ี ไดอ้พยพไปพึง่อาจารยธ์รรมโชต ิ ทีบ่า้นบางระจนั ซึง่อยูใ่นทอ้งที่

เมอืงสงิหบุ์ร ี พมา่ไดส้ง่คนไปเกลีย้กล่อมใหเ้ขา้เป็นพวกของพมา่ แต่ชาวไทยกลุ่มน้ีมคีวามรกัชาต ิ ไม่

ยอมเขา้กบัพม่า ไดร้วมกําลงักนัต่อสูก้บัพมา่และสามารถเอาชนะกองทหารพมา่ถงึ ๗ ครัง้ ในการรบครัง้

ที ่ ๘ ชาวบา้นบางระจนัจงึพ่ายแพพ้มา่ เพราะไมไ่ดร้บักําลงัช่วยเหลอืจากทางกรงุศรอียธุยา แมท้าง

ชาวบา้นบางระจนัจะส่งคนมาขอปืนใหญ่จากรงุศรอียธุยา ๒ กระบอกแต่ทางกรงุไม่ให ้ เสนาบดกีราบทลู

สมเดจ็พระยาเอกทศัน์ว่า “…ถา้ค่ายบา้นบางระจนัเสยีแก่พมา่ พมา่กจ็ะเอาปืนเขา้มารบกรงุจะใหไ้ปนัน้

มบิงัควร…” พระเจา้แผ่นดนิทรงเชื่อตามคาํกราบทลู จงึไมท่รงใหปื้นใหญ่แก่ชาวบา้นบางระจนั แต่ใหไ้ด้



 ๑๐ 

พระยารตันาธเิบศรอ์อกไปหล่อปืนทีบ่า้นบางระจนั การหล่อปืนใหญ่จะตอ้งใชเ้วลานานพอสมควร ชาว

บางระจนั จงึถูกพม่าซึง่นําโดยพระนายกองตแีตกชาวบา้นบางระจนัไดย้นืหยดัต่อสูพ้มา่เป็นเวลานานถงึ 

๕ เดอืนจงึเศษจงึเสยีทแีก่พมา่ ชาวบา้นทีม่ชีวีติอยูร่วมทัง้เดก็และสตรถีูกพม่าจบัไปเป็นเชลยเป็นส่วน

ใหญ่ ทีห่นีรอดไปไดน้ัน้มน้ีอย ชาวบา้นบางระจนั เป็นตวัอยา่งอนัดใีนการแสดงออก ซึง่ความรกัชาติ

บา้นเมอืงยิง่กว่าสิง่ใด ๆ  

 

สมยักรงุธนบรีุ 

หลงัจากกรงุศรอียธุยาเสยีแก่พมา่ขา้ศกึ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ กล่าวไดว้่ากรงุศรอียธุยาอยูใ่น

สภาพยบัเยนิเสยีหายมาก ทัง้ปราสาทราชวงั วดัวาอาราม และบา้นเรอืนของประชาชนถูกเพลงิไหม้

เสยีหายเป็นส่วนใหญ่ บรรดาประชาชนถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลยประมาณ ๑ แสนครอบครวัส่วนที่

เหลอือยู ่ กม็คีวามทุกขย์ากลาํบากลม้ตายและฆ่าฟนักนัเองทุกหนทุกแห่งเป็นสภาพทีน่บัว่าเสยีหายมาก 

ซึง่ไมเ่คยปรากฏผลความเสยีหายเช่นน้ีมาเลยในอดตี กรงุศรอียธุยาซึง่ไดด้าํรงปกครองตนเองมาเป็น

เวลานานถงึ ๔๑๗ ปี มกีษตัรยิป์กครองตดิต่อกนัมาถงึ ๓๔ องค ์ กต็อ้งถงึแก่กาลอวสานเสยีบา้นเมอืง

ใหแ้ก่พมา่ เพราะเหตุทีพ่ระเจา้แผ่นดนิอ่อนแอและคนไทยแตกความสามคัค ี แต่เมอืงไทยกย็งัโชคดทีีม่ ี

คนดมีคีวามสามารถมากอบกูช้นชาตไิทยใหร้วมกนัเป็นปึกแผ่นไดอ้กีสมกบัทีว่่ากรงุศรอียธุยาไมส่ิน้คนด ี

บุคคลผูน้ัน้คอื “พระยาวชริะปราการ” หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ “พระยาตาก” ไดท้าํสงครามขบัไล่พม่า

ออกจากค่ายโพธิส์ามตน้แลว้ จงึเลอืกเอากรงุธนบุรเีป็นเมอืงหลวงสบืต่อมา กรงุศรอียธุยาจงึได้

กลายเป็นอดตี “กรงุเก่า” ไป 

ภายหลงัจากทีก่รงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แลว้ปรากฏว่ามหีวัเมอืง

ชัน้นอกหวัเมอืงชัน้ในไมว่่าจะเป็นเมอืงเอก เมอืงโท หรอืเมอืงจตัวา และบรรดาเมอืงประเทศราช

ทัง้หลายไดพ้ากนัตัง้ตวัเป็นอสิระไดต้ัง้ตวัเป็นใหญ่ กลุ่มชนต่าง ๆ กต็อ้งรวมกนัเพื่อป้องกนัโจรภยัเพราะ

ในระยะน้ีปรากฏมโีจรผูร้า้ยชุกชุม สภาพของเมอืงไทยภายหลงัเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่ ๒ แลว้ ปรากฎ

บา้นเมอืงแตกแยกออกเป็นหลายกลุ่ม กลุ่มทีส่าํคญั ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มเมอืงธนบุร ีกลุ่มเมอืงพษิณุโลก กลุ่ม

เมอืงนครศรธีรรมราช กลุ่มเมอืงนครราชสมีา เมอืงสรรคบุร ี และยงัมกีลุ่มเลก็ ๆ อกีมากมายทีม่กัก่อ

ปญัหาความวุ่นวาย 

เมอืงอนิทร ์ เมอืงพรหม เมอืงสงิห ์ ไดเ้ขา้อยูใ่นกลุ่มเมอืงธนบุร ี ซึง่มพีระเจา้ตากเป็นผูนํ้า

กลุ่มมาตัง้แต่ตน้ กลุ่มน้ีมทีีต่ ัง้อยู่ทีเ่มอืงธนบุรมีเีมอืงทีอ่ยูใ่นอํานาจในส่วนกลางขึน้มาถงึเมอืงลพบุรี

ภายหลงัไดร้วบรวมกลุ่มต่าง ๆ ไวไ้ดห้มด และปรบัปรุงฟ้ืนฟูบา้นเมอืงใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คงถาวรขึน้การ   

ปกครองส่วนใหญ่ในสมยักรุงธนบุรยีงัใชห้ลกัการปกครอง ซึง่มมีาตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

มกีารปรบัปรงุบา้งในส่วนทีเ่กีย่วกบัการปกครองส่วนภูมภิาคกค็อืการแต่งตัง้คนสนิทหรอืบุคคลที่

สวามภิกัดิเ์ป็นผูป้กครองเมอืง ใหเ้มอืงใหญ่ช่วยควบคุมดแูลเมอืงเลก็และตัง้นายทหารสาํคญัไปครอง

เมอืง จดุมุง่หมายการปรบัปรงุกเ็พื่อแกป้ญัหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่การป้องกนัตนเองใหพ้น้

อนัตรายจากการทีพ่ม่าจะรุกรานเขา้มา 



 ๑๑ 

ในยคุสมยักรงุธนบุร ี ตัง้แต่เสยีกรงุศรอียธุยาแก่พม่าเป็นครัง้ที ่ ๒ ถงึ พ.ศ. ๒๓๒๕ เมอืง

อนิทร ์ เมอืงพรหม เมอืงสงิห ์ กย็งัโชคดมีแีต่ความสงบสุข ไมม่กีารรกุรานจากฝ่ายใด ไมว่่าจะเป็นฝ่าย

ไทยดว้ยกนัเองหรอืพมา่ 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 

การปกครองในสมยักรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้มลีกัษณะคลา้ย ๆ กบัการปกครอง ซึง่มี

มาตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงบา้งในส่วนทีเ่กีย่วกบัการ          

ปกครองในส่วนภูมภิาคทีส่ําคญัคอื ไดม้กีารจดัแบ่ง หวัเมอืงขึน้กลาโหม มหาดไทย และกรมท่าใหม ่

กล่าวคอื รชักาลที ่ ๑ ทรงพระราชดํารวิ่า เมือ่ครัง้กรงุเก่าเมอืงปกัษ์ใตย้กมาขึน้แก่กรมท่านัน้ เพราะ

กลาโหมมคีวามผดิ บดัน้ี เจา้พระยามหาเสนา ทีส่มหุกลาโหมมคีวามชอบมาก จงึใหแ้บ่งหวัเมอืงปกัษ์ใต ้

ฝา่ยตะวนัตกซึง่ขึน้กรมท่า ๑๙ เมอืงขึน้มหาดไทย ๑ เมอืง รวม ๒๐ เมอืง ซึง่ต่อสมหุกลาโหมทําใหก้าร

บงัคบับญัชาหวัเมอืงในส่วนภมูภิาคอยูใ่นความรบัผดิชอบของฝา่ยต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก. สมหุนายก มอีํานาจปกครองดแูลหวัเมอืงทางฝา่ยอสีานและทางเหนือทัง้ทางดา้น

การทหาร พลเรอืน เศรษฐกจิ การศาล การยตุธิรรม การป้องกนัประเทศและดา้นอื่น ๆ ทุกดา้นหวัเมอืงที่

อยูใ่นอํานาจไดแ้ก่ เมอืงพษิณุโลก เมอืงสวรรคโลก เมอืงสุโขทยั เมอืงกําแพงเพชร เมอืงพชิยั เมอืง

นครสวรรค ์ เมอืงพจิติร เมอืงมโนรมย ์ เมอืงชยันาท เมอืงอุทยัธานี เมอืงอนิทรบุ์ร ี เมอืงพรหมบุร ี เมอืง

สงิหบุ์ร ีเมอืงสรรคบุร ีเมอืงลพบุร ีเมอืงสระบุร ีเมอืงวเิศษไชยชาญ กรงุเก่า เมอืงนครนายก เมอืงประจมิ 

เมอืงฉะเชงิเทรา เมอืงสุพรรณบุร ี เมอืงนครชยัศร ี เมอืงราชบุร ี เมอืงกาญจนบุร ี เมอืงเพชรบรูณ์ เมอืงท่า

โรง เมอืงบวัชุม เมอืงชยับาดาล เมอืงกําพรานและเมอืงนครศรธีรรมราช 

ข. สมหุกลาโหม มอีํานาจปกครองดแูลหวัเมอืงปกัษ์ใตทุ้ก ๆ ดา้นเช่นเดยีวกบั     

สมหุนายก หวัเมอืงทีอ่ยูใ่นอํานาจสมหุกลาโหมไดแ้ก่ เมอืงสงขลา เมอืงพทัลุง เมอืงนครศรธีรรมราช 

เมอืงไชยา เมอืงหลงัสวน เมอืงชุมพร เมอืงประทวิ เมอืงคลองวาฬ เมอืงกุย เมอืงปราณ เมอืงตะนาวศร ี

เมอืงมะรดิ เมอืงกระ เมอืงตะกัว่ปา่ เมอืงตะกัว่ทุ่ง เมอืงพงังา เมอืงถลาง เมอืงทวาย เมอืงไทรโยค 

ค. กรมท่า มอีํานาจดแูลหวัเมอืงชายทะเลตะวนัออก ไดแ้ก่เมอืงจนัทบุร ี เมอืงตราด 

เมอืงระยอง เมอืงบางละมงุ เมอืงนนทบุร ีเมอืงสมทุรปราการ เมอืงสมทุรสงคราม และเมอืงสาครบุร ี

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

การจดัระเบยีบการปกครองส่วนภมูภิาคในสมยัอยธุยาตอนตน้ก่อนทีส่มเดจ็พระบรมไตร

โลกนาถจะทรงปรบัปรุงใหม่นัน้ ไดแ้บ่งอํานาจการปกครองออกเป็นเขต ๆ คอื เขตราชธานี เมอืงหน้า

ด่าน (เมอืงลกูหลวง) จะมเีมอืงพระยามหานครและประเทศราช แต่ละเขตราชธานีและเมอืงหน้าด่าน 

(เมอืงลกูหลวง) จะมเีมอืงเอกบงัคบับญัชา เมอืงโท ตร ี จตัวา ทีอ่ยูใ่นเขตนัน้ ๆ มรีปูลกัษณะอยา่ง

เดยีวกบัการจดัมณฑลนัน่เอง ส่วนประเทศราชหรอืเมอืงพระยามหานครนัน้ ไดจ้ดัใหเ้มอืงเลก็ขึน้กบั

เมอืงใหญ่เป็น ๒ ชัน้ เช่นกนั การจดัปกครองเช่นนัน้ มขีอ้บกพรอ่งสําคญัอยูท่ีร่ฐับาลกลาง ไมส่ามารถ



 ๑๒ 

ควบคุมการบรหิารราชการของบรรดาหวัเมอืงทีอ่ยูห่่างไกลออกไปจากราชธานีมาก ๆ ได ้ ทัง้น้ีเพราะ

การคมนาคมยงัไมเ่จรญิ การเดนิทางตดิต่อประสานงานระหว่างเมอืงจงึทําไดย้าก และเสยีเวลามาก ทัง้

เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหเ้จา้เมอืงมอีสิระในทางการปกครองมาก เพราะมฐีานะเป็นผู ้ “กนิเมอืง” โดย

สมบรูณ์แทบจะไมต่อ้งขึน้อยูก่บัรฐับาลกลางเลย 

โดยเหตุน้ี สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ จงึทรงพยายามแกไ้ขขอ้บกพรอ่งน้ี โดยรวบ

อํานาจการปกครองเขา้มาไวใ้นส่วนกลางใหม้ากทีสุ่ด ดว้ยการขยายอํานาจการปกครองของราชธานี

ออกไปครอบคลุมเอาเมอืงหน้าด่านทัง้สีท่ศิเขา้มาไวใ้นอํานาจ (เลกิเมอืงหน้าด่านนัน่เอง) ใหห้วัเมอืงใน

เขตราชธานีหรอืหวัเมอืงชัน้ในเหล่านัน้มฐีานะเป็นเมอืงจตัวา ขึน้ตรงต่อพระมหากษตัรยิ ์เรยีกผูป้กครอง

ว่า “ผูร้ ัง้” ไมใ่ช่ “เจา้เมอืง” อยา่งเมือ่ก่อน 

ความพยายามทีจ่ะรวบอํานาจของการปกครอง ใหเ้ขา้มาอยูก่บัส่วนกลาง ไดป้ฏบิตัสิบืต่อ

กนัเรือ่ยมา จนถงึสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้ และเมือ่ถงึสมยัรชักาลที ่ ๕ พระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึไดท้รงใหจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ทีเ่จา้เมอืง ระบบการ

ปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อความเขา้ใจ

เรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพ

หสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภบิาล คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้ออกไป

ดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและ

ความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่อาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึไดแ้บ่งส่วน

การปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ี คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไปเป็นเมอืง คอื 

จงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานให้

สอดคลอ้งกบัทาํนองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรู ้

สตปิญัญา ความประพฤตดิ ี ใหไ้ปประจาํทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารกา้วก่ายสบัสนกนัดงัที่

เป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้ง

อาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทาํความเขา้ใจทางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาลนัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขต ชนิดหน่ึง ซึง่

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภมูภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร      

ราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ แทนทีส่่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเอง เช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิอนัเป็นระบบ



 ๑๓ 

ยกกนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครอง ซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้น

ส่วนกลางและรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทาํความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนัแต่มณฑลสมยันัน้หาใชม้ณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราชทรงพระราชดาํรจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่คง 

และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบา้ง 

กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากที่

จะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดํารวิ่าควรจะ

รวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระบรมราช

โองการแบ่งหน้าที ่ ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม ่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม 

พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืง

เขา้เป็นมณฑล มขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียูท่ ัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื 

มณฑลลาวเฉียงเหนือ มณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาว หรอื มณฑลอสีาน 

มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยู่

ทีเ่มอืงภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาลการจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา

และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนี 

มณฑลราชบุร ี

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๔ มณฑล คอื มณฑลนครไชยศร ี มณฑล

นครสวรรค ์ มณฑลกรงุเก่า (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยธุยาในรชักาลที ่ ๖) มณฑลกรงุเก่า

ประกอบดว้ยเมอืง ๘ เมอืง คอื กรงุเก่า พระพุทธบาท พรหมบุร ี ลพบุร ี สระบุร ี สงิหบุ์ร ี อ่างทอง และ

อนิทรบุ์ร ี ขา้หลวงอยูท่ีก่รงุเก่า 

(พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดย้บุเมอืงพุทธบาทลงเป็นอําเภอขึน้กบัเมอืงสระบุร ี และยุบเมอืงอนิทรบุ์ร ี

และเมอืงพรหมบุร ีลงเป็นอําเภอขึน้กบัเมอืงสงิหบุ์ร)ี 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลนครศรธีรรมราชและ

มณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื มณฑลไทรบุร ี

พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื มณฑลเพชรบรูณ์ 

พ.ศ. ๒๔๔๙ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลจนัทบุร ี และมณฑล

ปตัตานี 



 ๑๔ 

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลรอ้ยเอด็ และมณฑล

อุบล 

พ.ศ. ๒๔๕๘ ไดต้ัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื มณฑลมหาราษฎร ์

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดั และอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวก และรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วน      

ภมูภิาคยิง่ขึน้และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ     

แผ่นดนิในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนยั

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑) จงัหวดั 

๒) อําเภอ 



 ๑๕ 

จงัหวดันัน้ ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยบุ 

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัสิงห์บรีุ. สงิหบุ์ร.ี หตัถโกศลการพมิพ,์ ๒๕๓๗. 
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