ประวัติศาสตร์จงั หวัดสิงห์บุรี
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ประวัตขิ องไทยนัน้ เก่าแก่มาก จดหมายเหตุจนี เมือ่ ประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนพุทธกาล
กล่าวถึงภูมลิ าํ เนาเดิมของไทยว่าอยูใ่ นลุ่มนํ้ าตอนกลางของแม่น้ํ าเหลือง ซึง่ อยูใ่ นท้องทีม่ ณฑลฮูเป และ
โฮนานในบัดนี้ ในสมัยเดียวกันนัน้ จีนก็ได้มาตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูต่ ามทีร่ าบสูง ในลุ่มนํ้าเหลืองตอนบน คือ
มณฑลกังซูในบัดนี้ ซึง่ เห็นจะเป็ นเพราะถูกพวกต้นตระกูลตาดรุกราน จึงได้รน่ ลงมาและปะทะกับไทย
เข้า ไทยมีจาํ นวนน้อยจําต้องร่นลงมาทางใต้หลายทิศหลายทาง
พวกไทยส่วนมากร่นลงมาตามแม่น้ํ าแยงซีเข้าไปในยูนนาน ต่อสูช้ นะพวกพืน้ เมืองเดิม
และได้ตงั ้ อาณาจักรน่ านเจ้า โดยมีตาลีฟูเป็ นเมืองหลวง ต่อมาเมืองหลวงก็ได้ยา้ ยไปตัง้ อยู่ ปูเออฟู
อาณาจักรน่ านเจ้าครอบครองท้องทีม่ ณฑลยูนนานปจั จุบนั พม่าเหนือและภาคเหนือของสิบสองปนั นา
ประวัตขิ องไทยในสมัยทีก่ ล่าวนี้ รุง่ เรืองทีส่ ุดและอํานาจอยูอ่ ย่างนี้ ๔ ศตวรรษ
อย่างไรก็ด ี เมือ่ จีนรุกรานหนักเข้า ไทยก็จาํ ต้องอพยพร่นลงมาอีก และกว่าจะต่อสูเ้ อา ชัย
ชนะขอมเจ้าของถิน่ เดิมได้ ก็เป็ นเวลาตัง้ หลายศตวรรษ แล้วจึงได้ตงั ้ อาณาจักรใหม่ ณ เชียงแสน บนฝงั ่
แม่น้ํ าโขง อาณาจักรใหม่น้ีมปี ระวัตริ งุ่ เรืองเหมือนอาณาจักรเดิมต่อมานัน้ ได้ยา้ ยจากเชียงแสนไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ และตัง้ อาณาจักรขึน้ ใหม่ทล่ี ุ่มแม่น้ําสาลวิน มีภุกามเป็ นเมืองหลวง แต่อาณาจักรนี้ไม่
ยังยื
่ นเพราะอยูใ่ กล้ขอมมาก จึงถูกขอมขับกลับไปเลยไปสร้างเมืองเชียงใหม่เป็ นเมืองหลวงใหม่ขน้ึ ที่
แม่น้ําปิง
การอพยพลงมาทางใต้ยงั คงดําเนินไปอยูเ่ รือ่ ย ๆ จนกระทังถึ
่ งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ซึง่
เรียกกันว่าดินแดนแหลมทองหรือสุวรรณภูม ิ อันเป็ นทีต่ งั ้ ประเทศไทยปจั จุบนั นี้ ได้มชี นชาติอ่นื อาศัยอยู่
ก่อนแล้ว ได้แก่พวกละว้า ซึง่ ได้ตงั ้ ภูมลิ าํ เนาอยู่ ๓ แคว้นด้วยกัน คือ
๑. แคว้นโยนก อยูท่ างภาคเหนือของประเทศไทย คือ ดินแดนทีเ่ ป็ นมณฑลพายัพ และ
ลานนาไทยปจั จุบนั มีอาณาเขตตัง้ แต่เมืองเชลียง (สวรรคโลก) ขึน้ ไปจนตลอดหัวเมืองลานนา และลาน
ช้าง ได้ตงั ้ ราชธานี อยูท่ เ่ี มืองเงินยาง (เชียงแสน)
๒. แคว้นทวารวาดี อยู่ตรงตอนกลางของประเทศไทย คือ ดินแดนบริเวณจังหวัด
นครปฐม อยุธยา พิษณุโลก นครสวรรค์ ปราจีนบุร ี รวมทัง้ แหลมมลายู ตัง้ ราชธานีอยูท่ น่ี ครปฐม
๓. แคว้นโคตรบูร อยูท่ างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปจั จุบนั มีราชธานีอยูท่ ่ี
สกลนคร
สําหรับแคว้นทวารวดีนนั ้ ต่อมาได้ถูกพวกมอญขยายอาณาเขตเข้ามาทางแถบลุ่มแม่น้ํ า
เจ้าพระยาเข้าครอบครองกลายเป็ นอาณาจักรหนึ่งของชนชาติมอญ สันนิษฐานว่า พวกมอญคงจะได้ตงั ้

๒
อาณาจักรนี้ขน้ึ เมือ่ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ และสิน้ สุดลงตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ เนื่องจากอํานาจของ
ขอมได้แผ่เข้ามายังภาคกลางของประเทศไทย อาณาจักรทวารวดี ก็เปลีย่ นมาเป็ นอาณาจักรของขอม
ซึง่ เรียกเป็ นเฉพาะว่าอาณาจักรลพบุร ี
สมัยทวารวดีนนั ้ มีศูนย์กลางอาณาจักรอยูท่ น่ี ครปฐม ได้มกี ารขุดค้นพบหลักฐานต่าง ๆ
แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสถาปตั ยกรรมแบบทวารวดีอย่างชัดเจน และได้มกี ารขุดค้นพบโบราณสถาน
และหลักฐานต่าง ๆ สมัยทวารวดี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเช่นทีจ่ งั หวัด
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูม ิ และนครราชสีมา และทางภาคกลางของประเทศไทยเช่นทีอ่ าํ เภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุร ี และบ้านโคกไม้เดน อําเภอพยุหคีร ี จังหวัดนครสวรรค์ และทีบ่ า้ นคูเมือง อ.อินทร์บุร ี
จังหวัดสิงห์บุร ี โดยเฉพาะทีอ่ ําเภออินทร์บุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี ได้คน้ พบเหรียญเงินมีตวั อักษร ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๓ จารึก มีขอ้ ความว่า “ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” ซึง่ แปลว่า “บุญกุศลของพระราชาแห่งศรีทวารวดี” อันเป็ นหลักฐานอย่างหนึ่งทีส่ นับสนุ นคําว่า “ทวารวดี” มีจริงมิใช่เป็ นการอ้างเลื่อนลอยโดยพบ
เหรียญทีม่ ขี อ้ ความดังกล่าวอีกหลายเหรียญ ณ ทีอ่ ่นื ๆ ก่อนหน้านี้แล้วจากการขุดค้นพบเมืองโบราณที่
บ้านคูเมือง อ.อินทร์บุร ี จังหวัดสิงห์บุร ี ทําให้ทราบว่าเมืองดังกล่าวได้สร้างขึน้ มา มีความเก่าแก่สมัย
ทวารวดีตอนต้นและตอนปลาย เรือ่ ยมาถึงอาณาจักรละโว้ ลักษณะรูปเมืองก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
เมืองสมัยทวารวดีเป็ นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรมี ชี ุมชนมาตัง้ หลักปกั ฐานอยูน่ านแล้ว
ภายหลังกลายเป็ นเมืองร้างด้วยสาเหตุใดไม่ปรากฏ สันนิษฐานกันว่า เนื่องมาจากเกิดโรคห่า

นิ ยามปรัมปราเกี่ยวกับการสร้างเมืองสิ งห์บรุ ี
ว่ากันว่าพระเจ้าสิงหพาหุเป็ นผูส้ ร้าง นามนี้ดไู ปพ้องกับสีหพาหุกุมารในพงศาวดารลังกาที่
กล่าวไว้ในหนังสือมหาวงศ์ว่า ในสมัยเมือ่ ร่วมพุทธกาล มีกษัตริยช์ าวอริยพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า
พระเจ้าวังคราช ครองวังคนคร เป็ นราชธานีอยูท่ างข้างเหนือเมืองกลิงคราษฎร์ได้ราชธิดาพระเจ้ากลิงคราษฎร์เป็ นอัครมเหสี มีราชธิดานามว่านางสุปา นางสุปาถูกขับไล่จากเมืองไปเพราะมากด้วยกามกิเลส
จึงเทีย่ วซัดเซพเนจรไปในทีต่ ่าง ๆ ไปได้พระยาราชสีหเ์ ป็ นสามี มีบุตรชื่อสีหพาหุ เพราะมีกําลังวังชา
มาก เมือ่ เติมใหญ่จงึ พานางผูเ้ ป็ นมารดาหนีพระราชสีห์ กลับมาอยูก่ บั มนุ ษย์ฝา่ ยข้างพระยาราชสีหม์ ี
ความอาลัยอยู่จงึ ออกติดตามเทีย่ วขบกัดชาวเมืองวังคนครล้มตายลงเป็ นอันมาก พระเจ้าวังคราชต้อง
ประกาศปาวร้องหาผูท้ จ่ี ะรับอาสาฆ่าพระยาราชสีหน์ นั ้ สีหพาหุกุมารจึงอาสาฆ่าพระยาราชสีหน์ ัน้ ตาย
เพราะเหตุน้ีจงึ ปรากฏนามต่อมาว่าสีหฬกุมาร หมายความว่า กุมารผูฆ้ า่ ราชสีห์ ต่อมาเมือ่ พระเจ้า วัง
คราชสิน้ พระชนม์ไม่มเี ชือ้ พระวงศ์ ชาววังคนคร เห็นสีหฬกุมารมีอานุ ภาพมาก จึงพร้อมใจกันถวายราช
สมบัตแิ ก่สหี ฬกุมาร สีหฬกุมารรับราชสมบัตแิ ล้ว ไม่ปรารถนาจะอยูใ่ นวังคนครนัน้ จึงได้มอบเมืองให้แก่
อํามาตย์ ผูเ้ ป็ นสามีใหม่ของมารดา ส่วนตัวออกไปตัง้ ราชธานีใหม่ใช้ช่อื ว่า สีหบุรแี ล้วเสวยราชอยู่ ณ
เมืองนัน้ มีราชบุตรถึง ๓๐ องค์ องค์ใหญ่ทรงพระนามว่า วิชยั ราชกุมาร (เรือ่ งนี้ได้มาจากเรือ่ ง
ประดิษฐาน พระสงฆ์สยามวงศ์ในลงกาทวีปของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ) เมือ่ สังเกตุตามนี้
เรือ่ งนี้อาจเป็ นต้นเค้าของนิยายเกี่ยวกับสร้างพระพุทธไสยาสน์วดั นี้กไ็ ด้
เพราะนามผูส้ ร้างนี้กม็ นี าม
เดียวกันคือ ชื่อสีหพาหุ และก็ได้ฆา่ พ่อ คือ พระยาราชสีหเ์ หมือนกัน แต่ต่างกรรมต่างวาระกัน เรือ่ งของ

๓
เราฆ่าพ่อเพราะรังเกียจเป็ นสัตว์ ส่วนเรือ่ งนี้ทฆ่ี า่ เพราะรับอาสาฆ่าทีพ่ ่อไปขบกัดคนตาย และชื่อเมืองที่
ออกไปตัง้ ใหม่ทช่ี ่อื สีหบุร ี เหมือนกับเมืองสิงห์บุร ี เพราะคําว่าสีหกับสิงหก็เป็ นคําเดียวกัน สีหเป็ นบาลี
สิงหเป็ นสันสกฤต สีห แปลว่า ราชสีหเ์ หมือนกัน และพระพุทธไสยาสน์น้กี ต็ งั ้ อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรดี ว้ ย
แต่ในเรือ่ งมหาวงศ์พงศาวดารลังกา มิได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีหพาหุเมือ่ ฆ่าพระยาราชสีหผ์ เู้ ป็ นพ่อแล้ว
ได้สร้างอนุ สาวรียอ์ ะไรเป็ นหลักฐานเพื่อล้างบาปบ้าง ส่วนเรือ่ งของเราคงมากล่าวเสริมต่อขึน้ ก็ได้หรือ
อาจได้สร้างจริง แต่มไิ ด้อยู่ในลังกา แต่มาอยูใ่ นสิงห์บุรเี สียเรือ่ งจึงไม่ปรากฏในมหาวงศ์ แต่มาปรากฏ
ทางของเรา
จากตํานานอีกเรือ่ งกล่าวว่า สิงห์บุรเี ป็ นเมืองเก่าก่อนสมัยสุโขทัย ตัวเมืองเดิมตัง้ อยูท่ าง
ลํานํ้าแม่น้ํ าจักรสีห์ ในท้องทีต่ ําบลจักรสีห์ อําเภอเมืองสิงห์บุร ี ในปจั จุบนั บริเวณใกล้วดั หน้าพระธาตุม ี
เมืองเก่าเรียกว่า “ บ้านหน้าพระลาน” ปรากฏอยู่ “สันนิษฐานว่า พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม
(พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) โปรดให้สร้างขึน้ ราว พ.ศ. ๑๖๕๐ ครัง้ เสด็จพา
ไพร่พลมาครองเมืองลพบุรตี ามรับสังพระราชบิ
่
ดา ซึง่ เข้าใจว่า คงจะมาพักขึน้ บก ณ ทีซ่ ง่ึ เป็ นทีต่ งั ้ เมือง
สิงห์เดิมนี้ เพื่อเดินทางไปลงเรือทีว่ ดั ปากนํ้า แม่น้ําลพบุร ี เพราะสมัยนัน้ ลําแม่น้ําเจ้าพระยา หน้าอําเภอ
เมืองสิงห์บุร ี และคลองบางพุทรายังไม่ม ี เมือ่ เกิดแม่น้ําเจ้าพระยาขึน้ ใหม่ทางหน้าจังหวัดสิงห์บรุ บี ดั นี้ จึง
ได้ยา้ ยเมืองไปตัง้ ทางแม่น้ําน้อย ตําบลโพสังโฆ ใต้วดั สิงห์ (ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอค่ายบางระจัน)
ลงมา ครัง้ พ.ศ. ๒๓๑๐ เมือ่ เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า เห็นกันว่าแม่น้ําใหม่เป็ นทางคมนาคมสําคัญ จึง
ั ่ ทป่ี ากบางต้นโพธิ ์ ตําบลบาง
ย้ายเมืองสิงห์บุรมี าตัง้ ทางแม่น้ํ าเจ้าพระยา ริมปากคลองนกกระทุ่ง ฝงใต้
มอญ (ปจั จุบนั คือ ตําบลต้นโพธิ ์ อําเภอเมืองสิงห์บุร)ี การย้ายครัง้ นี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับตัง้ เมือง
อ่างทองในสมัยกรุงธนบุร ี ภายหลังจึงย้ายไปตัง้ ทีต่ ําบลบางพุทรา อําเภอเมืองสิงห์บุร ี ปจั จุบนั ประมาณ
พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๐

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในขณะทีพ่ ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ทรงตัง้ อาณาจักรสุโขทัยนัน้
มีชนชาวไทยหลายพวก
ด้วยกันอพยพมาอยูใ่ นดินแดนตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน พวกทีม่ กี ําลังเข้มแข็งก็ตงั ้ เป็นบ้านเมือง
ขึน้
พวกทีอ่ ่อนแอไม่สามารถรวบรวมกันเป็ นปึกแผ่นได้กเ็ ข้ามาอยูใ่ นความปกครองของชนเหล่าอื่น
ระหว่างระยะเวลานี้ มีเจ้านายไทยองค์หนึ่ง ปรากฎพระนามตามทีเ่ รียกกันเป็ นสามัญว่า พระเจ้าอู่ทอง
ซึง่ เป็ นเชือ้ สายของราชวงศ์ไชยปราการ สามารถตัง้ ตนเป็นใหญ่ในบริเวณภาคกลาง แถบลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยตัง้ ราชธานีขน้ึ ทีก่ รุงศรีอยุธยา เมือ่ ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ ทีห่ นองโสน หรือบึงพระราม เพราะ
เห็นว่าอยูใ่ นทําเลทีเ่ หมาะสมเป็ นราชธานี ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการเมือง มีลาํ นํ้ าล้อมอยู่
เป็ นคูเมือง ได้แก่ลาํ นํ้าปา่ สัก ลํานํ้าลพบุร ี ลํานํ้าเจ้าพระยา ลักษณะชัยภูมดิ งั กล่าวนี้มคี วามสําคัญยิง่ ทาง
ยุทธวิธที าํ ให้ปลอดภัยจากศัตรูผรู้ กุ ราน
สะดวกในการป้องกันเมืองและเหมาะสําหรับเป็ นทีต่ งั ้ มันรั
่ บ
ข้าศึก เมือ่ ถึงฤดูน้ําหลากบริเวณนอกพระนครจะเจิง่ ไปด้วยนํ้า ข้าศึกไม่สามารถจะตัง้ ทัพได้สะดวกต้อง
ล่าถอยกลับไป

๔
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เมือ่ ขึน้ ครองราชย์แล้วทรงตัง้ พระราชโอรส (คือ
พระราเมศวร) ไปครองเมืองลพบุรใี นฐานะเป็ นเมืองลูกหลวง และเป็ นเมืองหน้าด่านทีส่ าํ คัญทางหนือ ใน
การทีจ่ ะคอยสดับตรับฟงั ข่าวคราวของอาณาจักรสุโขทัย และทรงตัง้ ขุนหลวงพะงัว่ (พีม่ เหสี) เป็ นพระ
บรมราชาให้ไปครองเมืองสุพรรณบุร ี เมืองหน้าด่านทิศตะวันตก พระบรมราชาได้ยกกองทัพไปตีเมือง
ชัยนาท เป็ นการขูข่ วัญฝา่ ยสุโขทัยไว้ก่อน เหตุการณ์ช่วงนี้ แสดงให้เห็นว่าเมืองอินทร์ เมืองสิงห์บุร ี
เมืองพรหม ในสมัยนัน้ อยูใ่ นความปกครองของกรุงศรีอยุธยาแล้ว
ในปี พ.ศ. ๑๘๙๕ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ได้เสด็จยกทัพไปล้อมเมืองพระนครหลวง
(นครธม) และได้ยดึ เมืองพระนครหลวงได้ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ ทําให้พระเดชานุ ภาพแพร่หลายทัวไปเป็
่
นผล
ให้เมืองต่าง ๆ เข้ามาสวามิภกั ดิ ์เป็ นเมืองขึน้ อีกเป็ นส่วนมาก มีเมืองประเทศราช ๒๐ เมือง เมือง
พระยามหานครถือนํ้าพิพฒ
ั สัตยา ๘ เมือง เมืองลูกหลวง ๕ เมือง เมืองหลานหลวง ๒ เมือง
สมเด็จพระรามาธิบดี ๑ ทรงจัดการปกครองส่วนภูมภิ าคตามแนวของกรุงสุโขทัย คือจัด
เสมือนการจัดกองทัพเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู มีกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีอยูก่ ลาง เวลามีสงครามก็ระดม
พลเมืองเข้าเป็ นทัพหลวง มีกษัตริยผ์ เู้ ป็ นประมุขเป็ นแม่ทพั ใหญ่ และทรงจัดหัวเมืองหน้าด่านตามทิศ
ทัง้ ๔ เป็ นทัพหน้าทัพหลัง ปีกซ้ายและปีกขวา มีระยะทางเดินทัพติดต่อกับราชธานี ซึง่ เป็ นทัพหลวงได้
ภายในระยะเวลา ๒ วัน ดังปรากฏดังต่อไปนี้ คือ
๑) การปกครองหัวเมืองชัน้ ใน
๑. ทิศเหนือ
มีเมืองลพบุรเี ป็ นเมืองหน้าด่าน
๒. ทิศตะวันออก
มีเมืองนครนายกเป็ นเมืองหน้าด่าน
๓. ทิศใต้
มีเมืองพระประแดงเป็ นเมืองหน้าด่าน
๔. ทิศตะวันออก
มีเมืองสุพรรณบุรเี ป็ นเมืองหน้าด่าน
เมืองรอบราชธานีทงั ้ ๔ เมืองนี้ มีความสําคัญในการสงครามมาก จึงทรงพิจารณาตัง้ ราช
โอรสเป็ นเจ้าเมืองปกครอง จึงเรียกอีกนัยหนึ่งว่า เมืองลูกหลวง
นอกจากนี้ ยังมีหวั เมืองชัน้ ในเป็ นรายทางออกไปทัง้ ๔ ทิศ มีดงั นี้ คือ
ทิศเหนือ
เมืองพรหม เมืองอินทร์ เมืองสิงห์ เมืองสรรค์
ทิศตะวันออก เมืองปราจีนบุร ี เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุร ี
ทิศตะวันตก
เมืองราชบุร ี
๒) การปกครองหัวเมืองชัน้ นอก
การจัดการปกครองหัวเมือง ซึง่ ไกลจากราชธานีออกไปมาก ทรงแต่งตัง้ ข้าราชการ
ผูใ้ หญ่ให้ออกไปเป็ นเจ้าเมือง เรียกว่า เมืองพระยามหานคร มีหน้าทีจ่ ดั สรรระดมกําลังชายฉกรรจ์เป็ น
กองทัพมาสมทบกองทัพใหญ่ ได้แก่หวั เมืองเหล่านี้ คือ
ทิศตะวันออก มีเมืองโครามปุระ (ภายหลังเรียกว่าเมืองนครราชสีมา เมืองนี้แต่เดิมมี
เมืองอยู่ ๒ เมือง คือ เมืองโครามปุระเมืองหนึ่ง และเมืองสีมาอีกเมือง
หนึ่ง ภายหลังได้สร้างเมืองขึน้ ใหม่โดยรวมเมืองทัง้ สองให้เป็ นเมือง

๕
เดียวกัน และขนานนามว่า เมืองนครราชสีมา แต่สามัญชนยังคงเรียก
กันชื่อเดิม ซึง่ เพีย้ นไปบ้างว่าโคราช) และเมืองจันทบุร ี
ทิศใต้
มีเมืองชัยยา เมืองนครศรีธรรมราช เมืองพัทลุง เมืองสงขลา และ
เมืองถาง
ทิศตะวันตก มีเมืองตะนาวศรี เมืองทะวาย เมืองเชียงกรานต์
ภายในเขตเมืองหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ นแขวง มีหมื่นแขวงเป็ นผูป้ กครองในแขวงหนึ่ง ๆ
แบ่งออกเป็ นตําบล มีกํานันเป็ นผูป้ กครอง กํานันมักจะได้บรรดาศักดิ ์เป็ น “พัน” ในตําบลหนึ่งแบ่งเป็น
“บ้าน” มี “ผูใ้ หญ่บา้ น” เป็ นผูป้ กครอง ซึง่ หัวหน้าปกครองหน่ วยเหล่านี้เจ้าเมืองเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ การแบ่งเขต
ปกครองท้องทีเ่ ป็ นแขวง ตําบล และบ้าน เช่นนี้ เป็นแนวทีใ่ นการต่อมาได้เปลีย่ นเป็ นอําเภอ ตําบล และ
หมูบ่ า้ นตามลําดับ
สําหรับการปกครองภายในราชธานีนนั ้ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ได้เริม่ นํ าการ
ปกครองแบบจตุสดมภ์มาใช้ กล่าวคือ การดําเนินการปกครองภายในราชธานี ได้ดําเนินตามแบบสุโขทัย
และเขมรผสมกันมาเป็ นแบบทีเ่ รียกว่า “จตุสดมภ์” คือ จัดหน่ วยงานแบ่งออกเป็ น ๔ หน่ วยแต่ละหน่ วยมี
เสนาบดีเป็ นผูค้ วบคุมดูแลบริหารราชการ ลักษณะการจัดระเบียบเป็ น ๔ แผนกนัน้ สันนิษฐานว่าจะเป็ น
แบบทีน่ ํามาจากอินเดีย เพราะประเทศอื่น ๆ เช่น พม่า เขมร ชวา มลายู ต่างมีระเบียบ การแบ่งหน่ วย
ราชการเป็ น ๔ แผนกเช่นกัน ส่วนของไทยได้รบั สืบทอดมาจากเขมรอีกต่อหนึ่ง หน่ วยงานทัง้ ๔ แผนก
คือ
๑. กรมเมือง มีขุนเมืองเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการปกครองรักษาสันติสุข
บังคับบัญชาบรรดาไพร่บา้ นพลเมือง ซึง่ มีถนิ่ ฐานภูมลิ าํ เนาอยูใ่ นเขตเมืองหลวง รวมทัง้ มีหน้าทีล่ งโทษ
ผูก้ ระทําผิดทางอาญาในเขตเมืองหลวงด้วย
๒. กรมวัง มีขุนวังเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวกับราชสํานัก และพิพากษาคดี
ด้วยและสําหรับหัวเมืองต่าง ๆ ขุนวังมีอํานาจตัง้ ยกกระบัตรไปประจําตามเมือง ๆ ละคน ทําหน้าที่
พิพากษาคดีต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองนัน้ ๆ ด้วย
๓. กรมคลัง มีขนุ คลังเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าทีจ่ ่าย และเก็บรักษาพระราชทรัพย์
ตลอดจนการเงินของประเทศ
๔. กรมนา มีขุนนางเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลเกีย่ วกับเรือกสวนไร่นา
และออกสิทธิทน่ี าซึง่ ถือว่าเป็ นงานสําคัญอย่างยิง่ หน้าทีอ่ กี อย่างหนึ่งคือ การเก็บ “หางข้าว” ขึน้ ฉาง
หลวง (เพราะในสมัยโบราณยังไม่มกี ารเก็บเงินค่านา ใครทํานาได้ขา้ วต้องแบ่งเอามาส่งขึน้ ฉางหลวงไว้
สําหรับใช้ในราชการเรียกว่า “หางข้าว”)
จากหลักฐานการจัดการปกครองของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ทีท่ รงจัดให้ เมืองพรหม
เมืองอินทร์ เมืองสิงห์ เมืองสรรค์ เป็ นหัวเมืองขึน้ ในหน้าด่าน รายทางสําหรับทางทิศเหนือ โดยมีเมือง
ลพบุรเี ป็ นเมืองหน้าด่านหลักนัน้ แสดงให้เห็นว่า เมืองพรหม เมืองอินทร์ เมืองสิงห์ ได้มอี ยูแ่ ล้วในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยถูกจัดให้เป็ นหัวเมืองชัน้ ใน ก่อนหน้านัน้ เมืองดังกล่าวทัง้ สามนี้ อาจอยูใ่ นความ
ปกครองของอาณาจักรสุโขทัยก็ได้ เพราะในช่วงทีอ่ าณาจักรสุโขทัยรุง่ เรืองนัน้ ได้มอี ํานาจอิทธิพลแผ่

๖
ขยายครอบงําในบริเวณภาคกลางและลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยานี้ดว้ ย แต่กไ็ ม่ปรากฏแน่ ชดั ว่า เมืองทัง้ สามนี้
ได้สร้างขึน้ ในสมัยใน หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ทห่ี ลงเหลืออยู่ ก็ไม่มพี อทีจ่ ะให้คน้ คว้าได้ ชาวไทย
มักจะรูจ้ กั ประวัตศิ าสตร์ของคนดีกใ็ นยุคของอาณาจักรสุโขทัยสมัยราชวงศ์พระร่วงเป็นต้นมา
การปกครองกรุงศรีอยุธยามาแก้ไขมาก เมือ่ รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเหตุ
ด้วยเมือ่ รัชกาลก่อน ได้อาณาเขตกรุงสุโขทัย ซึง่ ได้ลดศักดิ ์ลงเป็ นประเทศราชอยู่นนั ้ มาเป็ นเมืองขึน้
กรุงศรีอยุธยา และตีได้เมืองนครธม (พระนครหลวง) ซึง่ เป็ นราชธานีของประเทศขอม เมือ่ ปีฉลู พ.ศ.
๑๙๗๖ ในสมัยนัน้ ได้ขา้ ราชการเมืองสุโขทัยและชาวกรุงกัมพูชา ทัง้ พวกพราหมณ์ พวกเจ้านายท้าวพระ
ยา ซึง่ ชํานาญการปกครองมาไว้ในกรุงศรีอยุธยาเป็ นอันมาก ได้ความรูข้ นบธรรมเนียมราชการงานเมือง
ทัง้ ทางกรุงสุโขทัยและกรุงกัมพูชาถ้วนถีด่ กี ว่าทีเ่ คยรูม้ าแต่ก่อน
จึงเป็ นเหตุให้แก้ไขประเพณีการ
ปกครอง เลือกทัง้ แบบแผนในกรุงสุโขทัยและแบบแผนขอมในกรุงกัมพูชา มาปรับปรุงเป็ นวิธกี าร
ปกครองกรุงศรีอยุธยา
ตัง้ แต่ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีพระองค์ท่ี ๒ ซึง่ เป็ นราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วิธปี กครองทีป่ รับปรุงขึน้ เมือ่
ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๙๑ จนถึง พ.ศ. ๒๐๗๒ ใน ๒ รัชกาลทีก่ ล่าวมาจึงได้เป็ นหลัก ของวิธปี กครองประเทศ
สยามสืบมา ถึงแก้ไขบ้างในบางสมัยก็เป็ นแต่แก้พลความตัวหลัก วิธยี งั คงอยูจ่ นถึงกรุงรัตนโกสินทร์น้ี
การปกครองตามแบบพระบรมไตรโลกนาถนัน้ ทรงจัดการปกครองในลักษณะแบบการ
รวบอํานาจเข้าสูศ่ ูนย์กลาง หลักใหญ่คอื แบ่งการปกครองออกเป็ น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ กล่าวคือ การปกครองส่วนกลางได้แยกฝา่ ยทหารกับพลเรือนออกจากกัน ฝา่ ย
ทหารก็ให้มหี วั หน้าคนหนึ่ง คอยควบคุมดูแล มีบรรดาศักดิ ์ เป็ นสมุหกลาโหมดูแลราชการเกีย่ วกับ
การทหารทัง้ หมด ฝา่ ยพลเรือนก็มสี มุหนายกเป็ นหัวหน้า และมีตําแหน่ งรองลงไปคือจตุสดมภ์ และได้
เปลีย่ นชื่อกรมเมือง เป็ นนครบาล กรมวัง เป็ นธรรมาธิการ กรมคลัง เป็ นโกษาธิบดีและกรมนา เป็ นเกษ
ตราธิราช สําหรับการปกครองส่วนภูมภิ าคให้เป็ นแบบเดียวกันกับราชธานี โดยให้แต่ละเมืองใช้วธิ กี าร
ปกครอง ฝา่ ยพลเรือน คือ มีจตุสดมภ์ มีเวียง วัง คลัง นา ตามหัวเมืองนัน้ ๆ ด้วย ได้กําหนดให้หวั เมือง
ชัน้ ในคือ บรรดาเมืองทีอ่ ยูใ่ กล้ในวงราชธานีเป็ นเมืองจัตวา หัวเมืองชัน้ นอก ได้แก่หวั เมืองซึง่ อยูน่ อกเขต
วงราชธานีออกไป กําหนดฐานะเป็ นหัวเมืองชัน้ เอก โท ตรี โดยลําดับกันตามขนาดและความสําคัญของ
เมือง ส่วนการปกครองส่วนท้องถิน่ มีการแบ่งอาณาเขตการปกครองท้องทีอ่ อกเป็ นหน่ วย ๆ เริม่ ต้น
“หมูบ่ า้ น” มีผใู้ หญ่บา้ นซึง่ ผูว้ ่าราชการเมืองเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ขึน้ เป็ นหัวหน้าปกครองหลายหมู่บา้ นรวมตัวกัน
เป็ น “ตําบล” กํานัน ซึง่ ได้รบั บรรดาศักดิ ์ “พัน” เป็ นหัวหน้าปกครองหลาย ๆ ตําบลรวมกันเป็ น “แขวง”
มีหมื่นแขวงเป็ นผูป้ กครองหลาย ๆ แขวงรวมกันเป็ นเมือง มีผรู้ งั ้ เมืองหรือเจ้าเมืองเป็ นผู้ ปกครอง
ในยุคสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองอินทร์ เมืองพรหม เมืองสิงห์ ซึง่ ก่อน
หน้านี้เป็ นหัวเมืองชัน้ ในก็ได้มกี ารปรับการปกครองให้เป็ นไปตามรูปแบบทีส่ มเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
วางไว้ดว้ ย นันคื
่ อ ได้มสี ภาพฐานะเป็ นหัวเมืองจัตวา ผูว้ ่าราชการเมืองเรียกว่า “ผูร้ งั ้ ” ไม่เรียก เจ้าเมือง
เพราะไม่มอี ํานาจเด็ดขาดอย่างเจ้าเมือง ต้องปฏิบตั ติ ามคําสังเจ้
่ ากระทรวงในราชธานีพระมหากษัตริย์
มักจะทรงแต่งตัง้ ขุนนางในกรุงศรีอยุธยาออกไปทําหน้าทีด่ งั กล่าว จึงอยู่ภายใต้การควบคุมของราชธานี
อย่างใกล้ชดิ
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ประวัตขิ องนายอินทร์ เมืองพรหม เมืองสิงห์ ในสมัยอยุธยานัน้ มีเรือ่ งราวเกีย่ วกับการ
ศึกสงครามน้อยมาก สามารถกล่าวได้ว่าเป็ นเมืองทีม่ แี ต่ความสงบสุขสงครามทีเ่ กิดขึน้ แทบจะทัง้ หมดมี
การรบพุ่งกันในทีอ่ ่นื
โดยเฉพาะสงครามไทยกับพม่านัน้
การสงครามจะมีทางภาคพายัพและภาค
ตะวันตกเป็ นส่วนมาก มีการสงครามทีท่ าํ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสิงห์บุร ี เพียง ๒ ครัง้ เท่านัน้ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา
ครัง้ แรก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๒๗ เป็ นระยะทีไ่ ทยประกาศอิสรภาพใหม่ ๆ พระเจ้าหงสาว
ดีนนั ทบุเรง ได้ยกกองทัพมาตีไทยหวังให้ยอมอยูภ่ ายใต้อํานาจพม่าต่อไปอีก เพราะเห็นว่าไทยเสีย
บ้านเมืองมาก่อนกําลังทีจ่ ะต่อสูย้ อ่ มมีน้อยกว่าแต่ก่อนจึงไม่จาํ เป็ นต้องยกทัพหลวงเข้ามาเหมือนอย่าง
ครัง้ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ก็คงจะตีกรุงศรีอยุธยาได้ พอถึงฤดูแล้วปลายปีนนั ้ จึงให้จดั ทัพยกมาเป็ น
๒ ทางพร้อมกันประสงค์จะให้ไทยละล้าละลังในการทีจ่ ะต่อสูใ้ นครัง้ นัน้ ให้เจ้าเมืองพสิมซึง่ เป็ นพระเจ้าอา
คุมกองทัพจํานวนพล ๓๐,๐๐๐ คนยกเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ทพั ๑ ให้พระเจ้าเชียงใหม่ ซึง่
เป็ นพระอนุ ชายกกองทัพบกทัพเรือจากเชียงใหม่ จํานวนพล ๑๐๐,๐๐๐ คน ลงมาทางเมืองเหนืออีก
ทาง ๆ ให้มาสมทบกันตีกรุงศรีอยุธยา
ฝา่ ยข้างกรุงศรีอยุธยานัน้ สมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมการคอยท่าศึกอยูแ่ ล้ว ให้กอง
สอดแนมออกไปคอยสืบสวนอยูท่ ุกทางทีข่ า้ ศึกจะยกมา ครัง้ ทรงทราบว่าข้าศึกจะยกมาเป็ น ๒ ทางจึงให้
ตระเตรียมการต่อสู้ ให้จดั พลอาสาชาวหัวเมืองเหนือเป็ นทัพบกทัพ ๆ มีจาํ นวนพล ๑๐,๐๐๐ คนให้
เจ้าพระยาสุโขทัยเป็ นนายทัพ แล้วจัดพลอาสาชาวกรุงฯ เป็ นกองทัพเรืออีกทัพ ๑ ให้พระยาจักรีเป็ น
นายทัพพระยาพระคลังเป็ นยกกระบัตร และสังให้
่ ขนย้ายเสบียงอาหารและพาหนะ ในหนทางทีข่ า้ ศึกจะ
ยกมาเสียให้พน้ มือข้าศึกทัง้ ๒ ทาง แล้วให้ตอ้ นคนเข้าอยูใ่ นพระนคร เตรียมรักษาป้อมปราการเป็ น
สามารถ
กองทัพหงสาวดียกเข้ามาครัง้ นี้จะเป็ นด้วยคิดโดยเลินเล่อหรือเป็ นด้วยเจ้าเมืองพสิม
กับพระเจ้าเชียงใหม่เข้าใจผิดกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเข้ามาหาพร้อมกันไม่ พอถึงเดือนอ้าย กองทัพเจ้า
เมืองพสิมก็ยกเข้ามาในแดนไทยทางเมืองกาญจนบุรแี ต่ทพั เดียว สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบก็เห็นได้ที
แต่เวลานัน้ นํ้าลดยังไม่ถงึ ที่ นํ้าในแม่น้ํ าลําคลองมีมาก แต่ทางบกแผ่นดินยังเปี ยก จะเดินกองทัพไม่
สะดวก จึงมีรบั สังให้
่ พระยาจักรียกกองทัพเรือออกไปรักษาเมืองสุพรรณบุร ี ต้านทานข้าศึกไว้พลางก่อน
กองทัพเจ้าเมืองพสิมยกเข้ามาหมายจะเอาเมืองสุพรรณเป็ นทีม่ นั ่ ถูกกองทัพเรือพระยาจักรีเอาปื นใหญ่
ยิงทนอยูไ่ ม่ไหวก็ถอยกลับไปตัง้ อยูบ่ นดอนทีเ่ ขาพระยาแมน คอยฟงั ข่าวกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่อยูท่ ่ี
นัน่ ครัง้ ถึงเดือนยี่ ขึน้ ๒ คํ่า สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จด้วยกระบวนเรือจาก
กรุงศรีอยุธยา ไปทําพิธเี หยียบชิงชัยภูม ิ ฟนั ไม้ข่มนามทีต่ ําบลลุมพลี แล้วเสด็จไปประทับที่ (ตําบล
ปา่ โมก) แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ อันเป็ นทีป่ ระชุมพล โปรดให้เจ้าพระยาสุโขทัยคุมกองทัพบกเมือง
เหนือยกเป็ นกองหน้าไปตีกองทัพเจ้าเมืองพสิม ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี ขาพระยาแมนแล้วเสด็จยกกองทัพหลวงตาม
ไปตัง้ อยูท่ ต่ี ําบลสามขนอนแขวงเมืองสุพรรณบุร ี เจ้าพระยาสุโขทัยยกไปถึงเขาพระยาแมนได้รบพุ่งกับ
กองทัพหน้าของเจ้าเมืองพสิมตีกองทัพพม่าแตกพ่ายไปฝา่ ยเจ้าเมืองพสิมเวลานัน้ เข้ามายึดเมืองไม่ได้
หมายต้องออกไปตัง้ อยูก่ ลางดอนขัดสนเสบียงอาหาร
ฟงั ข่าวกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่กไ็ ม่ได้ความ
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ทํานองออกจะรวนเรอยูแ่ ล้ว พอรูว้ ่ากองทัพหน้าแตกก็ไม่ได้คดิ จะต่อสู้ รีบถอยหนีกลับไป เจ้าพระยา
สุโขทัยได้ทกี ร็ บี ติดตามตีพม่าไปจนปลายแดนเมืองกาญจนบุรจี บั ได้ (นายกองชื่อ) ฉางชวีและช้างม้ามา
ถวายเป็ นอันมาก
กองทัพเจ้าเมืองพสิมหนีไปได้สกั ๑๕ วัน กองทัพพระเจ้าเชียงใหม่กย็ กลงมาถึง
ปากนํ้ าโพ ในเดือนยีน่ นั ้ ด้วยหัวเมืองเหนือเวลานัน้ ร้างอยูท่ ุกเมืองดังกล่าวมาแล้ว ไม่มผี ใู้ ดต่อสูก้ ย็ กลง
มาได้ โดยสะดวกทัง้ ทัพบกทัพเรือ พระเจ้าเชียงใหม่มาตัง้ อยูท่ เ่ี มืองชัยนาท ไม่รวู้ ่ากองทัพเจ้าเมืองพสิ
มถอนหนีไปเสียแล้ว จึงให้ไชยะกยอสูและนันทกยอทางยกกองทัพหน้า จํานวนพล ๑๕,๐๐๐ คน ลงมา
ตัง้ ทีป่ ากนํ้ าบางพุทราแขวงเมืองพรหม
ให้มาสืบสวนนัดกําหนดกับเจ้าเมืองพสิมทีจ่ ะยกเข้ากรุงศรี
อยุธยาให้พร้อมกัน
สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่า กองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกลงมาทางข้างเหนือ ก็
เสด็จยกกองทัพหลวงไปกับสมเด็จพระเอกาทศรถตัง้ ทัพหลวงทีบ่ า้ นชะไวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ แล้ว
ให้พระราชมนูเป็ นนายทัพ ขุนรามเดชะเป็ นยกกระบัตรคุมกองทัพหน้ามีจาํ นวนทหารม้า ๒๐๐ พลราบ
๓,๐๐๐ คน ยกขึน้ ไปตีกองทัพหน้าของข้าศึกทีป่ ากนํ้าบางพุทรา พระราชมนูกบั ขุนรามเดชะยกขึน้ ไปถึง
เห็นว่าจํานวนพลในกองทัพของตนมีน้อยกว่าข้าศึกมากนัก
จึงคิดเป็ นกลอุบายซุ่มกองทัพไว้ในปา่
แล้วแต่งกองโจรให้แยกย้ายกันดักฆ่าฟนั ข้าศึกทีเ่ ทีย่ วลาดตระเวนหาเสบียงอาหาร และคอยแย่งช้างม้า
พาหนะมิให้เอาไปเลีย้ งห่างค่ายใหญ่ได้ ถ้าข้าศึกตามจับเห็นมากก็หลบเลีย่ งไปเสีย ด้วยชํานาญท้องที่
กว่าข้าศึก แต่พอเห็นข้าศึกเผลอก็เข้าปล้นทัพมิให้ขา้ ศึกอยูเ่ ป็ นปกติได้ ทัพหน้าข้าศึกตัง้ อยูไ่ ม่ได้ ก็ตอ้ ง
ถอยกลับไปเมืองชัยนาท พระเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้ขา่ วว่า กองทัพเจ้าเมืองพสิม ซึง่ ยกมาทางด่านพระ
เจดียส์ ามองค์ เสียทีไทยถอนหนีกลับไปเสียแล้ว เห็นจะตีพระนครศรีอยุธยาไม่สาํ เร็จก็เลิกทัพกลับไป
ปจั จุบนั บริเวณทีพ่ ม่าได้มาตัง้ ค่ายอยูท่ เ่ี มืองพรหมนัน้ ยังมีรอ่ งรอยเป็ นคูคนั ดินปรากฏ
อยูท่ ต่ี ําบลบ้านแป้ง อําเภอพรหมบุร ี ส่วนหนึ่งของคูน้ถี นนสายเอเซียได้ตดั ผ่าน คูค่ายพม่ามีลกั ษณะเป็ น
คันดินยาวเป็ นรูปปีกกา สูง ๔.๕๐ เมตร ฐานกว้างประมาณ ๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร
ครัง้ ทีส่ องในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ พระเจ้ามังระได้ให้มงั มหานรธายกทัพเจ้ามาทางเมือง
มะริดส่วนทางเหนือให้เนเมียวสีหบดีเคลื่อนกองทัพออกจากเชียงใหม่ตหี วั เมืองต่าง ๆ เรือ่ ยมา ใน
ระยะแรกทีฝ่ ่ายไทยได้ทราบข่าวศึกและเห็นว่าพม่าจะต้องยกมาตีไทยแน่ นอน จึงได้เตรียมการต่อสูพ้ ม่า
เป็ นขัน้ ๆ พอสรุปได้ คือ
ขัน้ ที่ ๑ ให้เกณฑ์ทหารออกไปรักษาด่าน แบ่งกองทัพเรือออกเป็ น ๙ กอง ๆ ละ ๒๐
ลํา แต่ละกองมีกําลังทหารประจํากองละ ๑,๔๐๐ คนพร้อมด้วยเครือ่ งศาสตรวุธ เรือรบ ๑ ลํามีปืนใหญ่ ๑
กระบอก ปืนขนาดเล็ก ๑ กระบอก แล้วแบ่งไปประจําทีต่ ่าง ๆ ดังนี้
๑. ให้พระราชสงกรานต์ ไปตัง้ ทางปากนํ้ าเจ้าพระยา
๒. ให้หลวงหรทัยคุมออกไปตัง้ รับพม่าทางปากนํ้ าลําทอง
๓. ให้พระยาจุหล่า (แขก) ไปตัง้ รับพม่าทางปากนํ้ าพระประแดง (พระมะดัง)
๔. ให้ศรีวรข่าน ไปตัง้ รับพม่าทางปากนํ้าประสบ
๕. ให้หลวงศรียทุ ธ ไปตัง้ รับพม่าทางปากนํ้าหิงสา

๙
๖. ให้หม่อมมหาดเล็กวังหน้า ไปตัง้ รับพม่าทางแม่น้ํ าเมืองสิงห์บุร ี
๗. ให้หม่อมเทไพ ไปตัง้ รับพม่าทางเมืองอินทร์บุร ี
๘. ให้หม่อมทิพยุพนั ไปตัง้ รับพม่าทางแม่น้ํ าเมืองพรหมบุร ี
๙. ให้ศรีภเู บศร์ ไปตัง้ รับพม่าทางแม่น้ําเมืองพรหมบุร ี
ชัน้ ที่ ๒ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงจัดทัพให้ไปตัง้ รับพม่าห่างไกลออกไปตามจุด
ต่าง ๆ ดังนี้

กองทัพที่ ๑ ให้พระยาพิพฒ
ั น์โกษา เป็ นแม่ทพั ใหญ่ใหญ่คุมกองทัพ ๑๓ กอง แต่ละ
กองมีกําลัง ๑,๐๐๐ คน มีชา้ งคลุมเกราะเหล็ก ๑๐ เชือก ช้างเชือกหนึ่งมีปืนใหญ่ขนาดเล็ก ๒ กระบอก
มีควาญหัว ๑ คน กลาง ๑ คน ท้ายช้าง ๑ คน มีพลทหารถือทวนตามช้างอีกข้างละ ๑๐๐ คน ให้ไปตัง้
รับทัพพม่าทีเ่ มืองมะริด เมืองตะนาวศรี
กองทัพที่ ๒ ให้พระยาเพชรบุร ี เป็ นแม่ทพั ใหญ่ คุมกองทัพ ๑๑ กอง แต่ละกองจัด
กําลังเหมือนกองทัพที่ ๑ ให้ไปตัง้ รับพม่าทางเมืองสวรรคโลก
กองทัพที่ ๓ ให้ศริ ธิ รรมราชา เป็ นปลัดทัพ ให้พระยาพิพฒ
ั น์โกษาเป็ นแม่ทพั คุม
กองทัพ ๗ กองอีกทางหนึ่ง เพราะอยูใ่ นเขตใกล้เคียงกัน ให้ไปตัง้ ทีต่ ําบลท่ากระดาน เขตแดนเมือง
กาญจนบุร ี
กองทัพที่ ๔ ให้เจ้าพระยากลาโหม คุมกองทัพ ๑๕ กอง การจัดกําลังทัพจัดแบบ
เดียวกับกองทัพที่ ๑ ให้ไปตัง้ รับทัพพม่าทางเมืองราชบุร ี
กองทัพที่ ๕ ให้พระยาธิเบศร์เป็ นแม่ทพั คุมกองทัพ ๑๔ กอง การจัดกําลังกองทัพ
เหมือนกองทัพที่ ๑ ให้ไปตัง้ รับพม่าทางเมืองราชบุร ี
การทีก่ รุงศรีอยุธยาได้จดั เตรียมการป้องกันพระนครและเตรียมสูร้ บพม่า โดยจัดแบ่ง
ออกเป็ นกองย่อย ๆ มากมายและแยกไปตัง้ อยูต่ ามจุดต่าง ๆ โดยพม่ายกทัพมาจริง ๆ ยกมาเพียง ๒
ทางเท่านัน้ ดังนัน้ กองทัพไทยทีไ่ ปอยูอ่ กี หลายจุด จึงไม่ได้สรู้ บกับพม่าเลย ทําให้เสียกําลังทัพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์เป็ นเหตุหนึ่งทีท่ ําให้ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาเป็ นครัง้ ทีส่ อง
ในขณะทีพ่ ม่าตัง้ ค่ายขยายวงล้อมกรุงศรีอยุธยา โดยมีทพั ของเนเมียวสีหบดี ตัง้ ค่าย
ทางเหนือของอยุธยาแถบบ้านประสบ (พระประสบ) เนเมียวสีหบดีได้ให้ทหารพม่าจํานวนหนึ่ง ไปเทีย่ ว
ค้นทรัพย์จบั ผูค้ นทางเมืองวิเศษไชยชาญและได้ตงั ้ ค่ายอยูท่ เ่ี มืองวิเศษไชยชาญ ได้เกลีย้ กล่อมให้พวก
ราษฎรให้ยอมอยูใ่ นอํานาจเป็ นพวกของพม่า ขณะนัน้ ราษฎรในเขตเมืองวิเศษไชยชาญ เมืองสิงห์บุร ี
เมืองสรรค์บุร ี และเมืองสุพรรณบุร ี ได้อพยพไปพึง่ อาจารย์ธรรมโชติ ทีบ่ า้ นบางระจัน ซึง่ อยูใ่ นท้องที่
เมืองสิงห์บุร ี พม่าได้สง่ คนไปเกลีย้ กล่อมให้เข้าเป็ นพวกของพม่า แต่ชาวไทยกลุ่มนี้มคี วามรักชาติ ไม่
ยอมเข้ากับพม่า ได้รวมกําลังกันต่อสูก้ บั พม่าและสามารถเอาชนะกองทหารพม่าถึง ๗ ครัง้ ในการรบครัง้
ที่ ๘ ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้พม่า เพราะไม่ได้รบั กําลังช่วยเหลือจากทางกรุงศรีอยุธยา แม้ทาง
ชาวบ้านบางระจันจะส่งคนมาขอปืนใหญ่จากรุงศรีอยุธยา ๒ กระบอกแต่ทางกรุงไม่ให้ เสนาบดีกราบทูล
สมเด็จพระยาเอกทัศน์ว่า “…ถ้าค่ายบ้านบางระจันเสียแก่พม่า พม่าก็จะเอาปื นเข้ามารบกรุงจะให้ไปนัน้
มิบงั ควร…” พระเจ้าแผ่นดินทรงเชื่อตามคํากราบทูล จึงไม่ทรงให้ปืนใหญ่แก่ชาวบ้านบางระจัน แต่ให้ได้

๑๐
พระยารัตนาธิเบศร์ออกไปหล่อปืนทีบ่ า้ นบางระจัน การหล่อปืนใหญ่จะต้องใช้เวลานานพอสมควร ชาว
บางระจัน จึงถูกพม่าซึง่ นําโดยพระนายกองตีแตกชาวบ้านบางระจันได้ยนื หยัดต่อสูพ้ ม่าเป็ นเวลานานถึง
๕ เดือนจึงเศษจึงเสียทีแก่พม่า ชาวบ้านทีม่ ชี วี ติ อยูร่ วมทัง้ เด็กและสตรีถูกพม่าจับไปเป็ นเชลยเป็ นส่วน
ใหญ่ ทีห่ นีรอดไปได้นนั ้ มีน้อย ชาวบ้านบางระจัน เป็ นตัวอย่างอันดีในการแสดงออก ซึง่ ความรักชาติ
บ้านเมืองยิง่ กว่าสิง่ ใด ๆ

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ กล่าวได้ว่ากรุงศรีอยุธยาอยูใ่ น
สภาพยับเยินเสียหายมาก ทัง้ ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม และบ้านเรือนของประชาชนถูกเพลิงไหม้
เสียหายเป็ นส่วนใหญ่ บรรดาประชาชนถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็ นเชลยประมาณ ๑ แสนครอบครัวส่วนที่
เหลืออยู่ ก็มคี วามทุกข์ยากลําบากล้มตายและฆ่าฟนั กันเองทุกหนทุกแห่งเป็ นสภาพทีน่ บั ว่าเสียหายมาก
ซึง่ ไม่เคยปรากฏผลความเสียหายเช่นนี้มาเลยในอดีต กรุงศรีอยุธยาซึง่ ได้ดาํ รงปกครองตนเองมาเป็ น
เวลานานถึง ๔๑๗ ปี มีกษัตริยป์ กครองติดต่อกันมาถึง ๓๔ องค์ ก็ตอ้ งถึงแก่กาลอวสานเสียบ้านเมือง
ให้แก่พม่า เพราะเหตุทพ่ี ระเจ้าแผ่นดินอ่อนแอและคนไทยแตกความสามัคคี แต่เมืองไทยก็ยงั โชคดีทม่ี ี
คนดีมคี วามสามารถมากอบกูช้ นชาติไทยให้รวมกันเป็ นปึกแผ่นได้อกี สมกับทีว่ ่ากรุงศรีอยุธยาไม่สน้ิ คนดี
บุคคลผูน้ นั ้ คือ “พระยาวชิระปราการ” หรือทีร่ จู้ กั กันในนามของ “พระยาตาก” ได้ทาํ สงครามขับไล่พม่า
ออกจากค่ายโพธิ ์สามต้นแล้ว
จึงเลือกเอากรุงธนบุรเี ป็ นเมืองหลวงสืบต่อมา
กรุงศรีอยุธยาจึงได้
กลายเป็ นอดีต “กรุงเก่า” ไป
ภายหลังจากทีก่ รุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้วปรากฏว่ามีหวั เมือง
ชัน้ นอกหัวเมืองชัน้ ในไม่ว่าจะเป็ นเมืองเอก เมืองโท หรือเมืองจัตวา และบรรดาเมืองประเทศราช
ทัง้ หลายได้พากันตัง้ ตัวเป็ นอิสระได้ตงั ้ ตัวเป็ นใหญ่ กลุ่มชนต่าง ๆ ก็ตอ้ งรวมกันเพื่อป้องกันโจรภัยเพราะ
ในระยะนี้ปรากฏมีโจรผูร้ า้ ยชุกชุม สภาพของเมืองไทยภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ ๒ แล้ว ปรากฎ
บ้านเมืองแตกแยกออกเป็ นหลายกลุ่ม กลุ่มทีส่ าํ คัญ ๆ ได้แก่ กลุ่มเมืองธนบุร ี กลุ่มเมืองพิษณุโลก กลุ่ม
เมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มเมืองนครราชสีมา เมืองสรรคบุร ี และยังมีกลุ่มเล็ก ๆ อีกมากมายทีม่ กั ก่อ
ปญั หาความวุ่นวาย
เมืองอินทร์ เมืองพรหม เมืองสิงห์ ได้เข้าอยูใ่ นกลุ่มเมืองธนบุร ี ซึง่ มีพระเจ้าตากเป็ นผูน้ ํา
กลุ่มมาตัง้ แต่ตน้
กลุ่มนี้มที ต่ี งั ้ อยู่ทเ่ี มืองธนบุรมี เี มืองทีอ่ ยูใ่ นอํานาจในส่วนกลางขึน้ มาถึงเมืองลพบุร ี
ภายหลังได้รวบรวมกลุ่มต่าง ๆ ไว้ได้หมด และปรับปรุงฟื้นฟูบา้ นเมืองให้เป็ นปึกแผ่นมันคงถาวรขึ
่
น้ การ
ปกครองส่วนใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรยี งั ใช้หลักการปกครอง ซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มีการปรับปรุงบ้างในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปกครองส่วนภูมภิ าคก็คอื การแต่งตัง้ คนสนิทหรือบุคคลที่
สวามิภกั ดิ ์เป็ นผูป้ กครองเมือง ให้เมืองใหญ่ชว่ ยควบคุมดูแลเมืองเล็กและตัง้ นายทหารสําคัญไปครอง
เมือง จุดมุง่ หมายการปรับปรุงก็เพื่อแก้ปญั หาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกันตนเองให้พน้
อันตรายจากการทีพ่ ม่าจะรุกรานเข้ามา

๑๑
ในยุคสมัยกรุงธนบุร ี ตัง้ แต่เสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็ นครัง้ ที่ ๒ ถึง พ.ศ. ๒๓๒๕ เมือง
อินทร์ เมืองพรหม เมืองสิงห์ ก็ยงั โชคดีมแี ต่ความสงบสุข ไม่มกี ารรุกรานจากฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็ นฝ่าย
ไทยด้วยกันเองหรือพม่า

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
การปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลกั ษณะคล้าย ๆ กับการปกครอง ซึง่ มี
มาตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงบ้างในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการ
ปกครองในส่วนภูมภิ าคทีส่ ําคัญคือ ได้มกี ารจัดแบ่ง หัวเมืองขึน้ กลาโหม มหาดไทย และกรมท่าใหม่
กล่าวคือ รัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชดําริว่า เมือ่ ครัง้ กรุงเก่าเมืองปกั ษ์ใต้ยกมาขึน้ แก่กรมท่านัน้ เพราะ
กลาโหมมีความผิด บัดนี้ เจ้าพระยามหาเสนา ทีส่ มุหกลาโหมมีความชอบมาก จึงให้แบ่งหัวเมืองปกั ษ์ใต้
ฝา่ ยตะวันตกซึง่ ขึน้ กรมท่า ๑๙ เมืองขึน้ มหาดไทย ๑ เมือง รวม ๒๐ เมือง ซึง่ ต่อสมุหกลาโหมทําให้การ
บังคับบัญชาหัวเมืองในส่วนภูมภิ าคอยูใ่ นความรับผิดชอบของฝา่ ยต่าง ๆ ดังนี้
ก. สมุหนายก มีอํานาจปกครองดูแลหัวเมืองทางฝา่ ยอีสานและทางเหนือทัง้ ทางด้าน
การทหาร พลเรือน เศรษฐกิจ การศาล การยุตธิ รรม การป้องกันประเทศและด้านอื่น ๆ ทุกด้านหัวเมืองที่
อยูใ่ นอํานาจได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทัย เมืองกําแพงเพชร เมืองพิชยั เมือง
นครสวรรค์ เมืองพิจติ ร เมืองมโนรมย์ เมืองชัยนาท เมืองอุทยั ธานี เมืองอินทร์บุร ี เมืองพรหมบุร ี เมือง
สิงห์บุร ี เมืองสรรคบุร ี เมืองลพบุร ี เมืองสระบุร ี เมืองวิเศษไชยชาญ กรุงเก่า เมืองนครนายก เมืองประจิม
เมืองฉะเชิงเทรา เมืองสุพรรณบุร ี เมืองนครชัยศรี เมืองราชบุร ี เมืองกาญจนบุร ี เมืองเพชรบูรณ์ เมืองท่า
โรง เมืองบัวชุม เมืองชัยบาดาล เมืองกําพรานและเมืองนครศรีธรรมราช
ข. สมุหกลาโหม มีอํานาจปกครองดูแลหัวเมืองปกั ษ์ใต้ทุก ๆ ด้านเช่นเดียวกับ
สมุหนายก หัวเมืองทีอ่ ยูใ่ นอํานาจสมุหกลาโหมได้แก่ เมืองสงขลา เมืองพัทลุง เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองไชยา เมืองหลังสวน เมืองชุมพร เมืองประทิว เมืองคลองวาฬ เมืองกุย เมืองปราณ เมืองตะนาวศรี
เมืองมะริด เมืองกระ เมืองตะกัวป
่ า่ เมืองตะกัวทุ
่ ่ง เมืองพังงา เมืองถลาง เมืองทวาย เมืองไทรโยค
ค. กรมท่า มีอํานาจดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันออก ได้แก่เมืองจันทบุร ี เมืองตราด
เมืองระยอง เมืองบางละมุง เมืองนนทบุร ี เมืองสมุทรปราการ เมืองสมุทรสงคราม และเมืองสาครบุร ี

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
การจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมภิ าคในสมัยอยุธยาตอนต้นก่อนทีส่ มเด็จพระบรมไตร
โลกนาถจะทรงปรับปรุงใหม่นนั ้ ได้แบ่งอํานาจการปกครองออกเป็ นเขต ๆ คือ เขตราชธานี เมืองหน้า
ด่าน (เมืองลูกหลวง) จะมีเมืองพระยามหานครและประเทศราช แต่ละเขตราชธานีและเมืองหน้าด่าน
(เมืองลูกหลวง) จะมีเมืองเอกบังคับบัญชา เมืองโท ตรี จัตวา ทีอ่ ยูใ่ นเขตนัน้ ๆ มีรปู ลักษณะอย่าง
เดียวกับการจัดมณฑลนัน่ เอง ส่วนประเทศราชหรือเมืองพระยามหานครนัน้ ได้จดั ให้เมืองเล็กขึน้ กับ
เมืองใหญ่เป็ น ๒ ชัน้ เช่นกัน การจัดปกครองเช่นนัน้ มีขอ้ บกพร่องสําคัญอยูท่ ร่ี ฐั บาลกลาง ไม่สามารถ

๑๒
ควบคุมการบริหารราชการของบรรดาหัวเมืองทีอ่ ยูห่ ่างไกลออกไปจากราชธานีมาก ๆ ได้ ทัง้ นี้เพราะ
การคมนาคมยังไม่เจริญ การเดินทางติดต่อประสานงานระหว่างเมืองจึงทําได้ยาก และเสียเวลามาก ทัง้
เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ําให้เจ้าเมืองมีอสิ ระในทางการปกครองมาก เพราะมีฐานะเป็ นผู้ “กินเมือง” โดย
สมบูรณ์แทบจะไม่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั รัฐบาลกลางเลย
โดยเหตุน้ี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงทรงพยายามแก้ไขข้อบกพร่องนี้ โดยรวบ
อํานาจการปกครองเข้ามาไว้ในส่วนกลางให้มากทีส่ ุด ด้วยการขยายอํานาจการปกครองของราชธานี
ออกไปครอบคลุมเอาเมืองหน้าด่านทัง้ สีท่ ศิ เข้ามาไว้ในอํานาจ (เลิกเมืองหน้าด่านนัน่ เอง) ให้หวั เมืองใน
เขตราชธานีหรือหัวเมืองชัน้ ในเหล่านัน้ มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ขึน้ ตรงต่อพระมหากษัตริย์ เรียกผูป้ กครอง
ว่า “ผูร้ งั ้ ” ไม่ใช่ “เจ้าเมือง” อย่างเมือ่ ก่อน
ความพยายามทีจ่ ะรวบอํานาจของการปกครอง ให้เข้ามาอยูก่ บั ส่วนกลาง ได้ปฏิบตั สิ บื ต่อ
กันเรือ่ ยมา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และเมือ่ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงได้ทรงให้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ทเ่ี จ้าเมือง ระบบการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจ
เรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนํ าคําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึง่ พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพ
หัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิบาล
คือ
การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําแต่เฉพาะในราชธานีนนั ้ ออกไป
ดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและ
ความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่อาณาจักรด้วย ฯลฯ จึงได้แบ่งส่วน
การปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้ คือ ส่วนใหญ่เป็ นมณฑลรองถัดลงไปเป็ นเมือง คือ
จังหวัด รองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้
สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวง ทบวง กรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรู้
สติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกันดังที่
เป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย รวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่ ต้อง
อาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจทางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาลนัน้ หมายความรวมว่า เป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขต ชนิดหนึ่ง ซึง่
เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า
ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเอง เช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิมอันเป็ นระบบ

๑๓
ยกกินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครอง ซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ใน
ส่วนกลางและริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกันแต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช้มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิ ยมหาราชทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคง
ั่
และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง
กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่ง ยากที่
จะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่าควรจะ
รวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระบรมราช
โองการแบ่งหน้าที่ ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมือง
เข้าเป็ นมณฑล มีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยูท่ งั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ
มณฑลลาวเฉียงเหนือ มณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาว หรือ มณฑลอีสาน
ั่
มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก บัญชาการอยู่
ทีเ่ มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาลการจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีน
มณฑลราชบุร ี
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๔ มณฑล คือ มณฑลนครไชยศรี มณฑล
นครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยาในรัชกาลที่ ๖) มณฑลกรุงเก่า
ประกอบด้วยเมือง ๘ เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุร ี ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่างทอง และ
อินทร์บุร ี ข้าหลวงอยูท่ ก่ี รุงเก่า
(พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ยบุ เมืองพุทธบาทลงเป็ นอําเภอขึน้ กับเมืองสระบุร ี และยุบเมืองอินทร์บุร ี
และเมืองพรหมบุร ี ลงเป็ นอําเภอขึน้ กับเมืองสิงห์บุร)ี
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราชและ
มณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ มณฑลไทรบุร ี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ มณฑลเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑลจันทบุร ี และมณฑล
ปตั ตานี

๑๔
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑล
อุบล

พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้ตงั ้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ มณฑลมหาราษฎร์

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัด และอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ นมณฑลอีกด้วย
เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวก และรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วน
ภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ

๑๕
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสิ งห์บรุ ี. สิงห์บุร.ี หัตถโกศลการพิมพ์, ๒๕๓๗.

