ประวัติศาสตร์จงั หวัดกําแพงแพชร
สมัยก่อนสุโขทัย

หลักฐานที่เก่าแก่ท่สี ดุ ที่พอจะตรวจสอบได้ ของชุมชนโบราณแถบนี้ ได้ แก่ ตํานานสิงหนวติ
กุมารซึ่งกล่าวถึง อาณาเขตของโยนกนคร ในสมัยพระยาอชุตราชาว่าทิศใต้จดชายแดนลวะรัฐ (ละโว้ ) ที่
สบแม่ระมิง (ปากแม่นาํ ้ ปิ ง) ความนี้ส่อให้ เห็นว่าดินแดนเมืองกําแพงเพชรแต่โบราณนั้น เป็ นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรโยนกนครด้ วยและจากตํานานฉบับเดียวกันนี้บันทึกว่า พระองค์ชัยศิริ ได้ ละทิ้งเวียงไชย
ปราการหนีข้าศึกลงมาตั้งเมืองใหม่ช่ ือว่า เมืองกําแพงเพชร แม้ ว่าจะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีอ่นื ใดที่
จะระบุได้ แน่ชัดว่า เมืองกําแพงเพชรของพระองค์ชัยศิริ จะเป็ นเมืองเดียวกับเมืองกําแพงเพชรในปัจจุบัน
แต่กม็ ีผ้ ูสนั นิษฐานว่า น่าจะเป็ นเมืองเดียวกับเมืองไตรตรึงส์หรือเมืองแปป ซึ่งเป็ นเมืองเก่าอยู่ทางฝั่ง
ตะวันตกของลํานํา้ ปิ ง หรือเทพนครซึ่งอยู่บนฝั่งตะวันออกของลํานํา้ ปิ ง ซึ่งพบร่ องรอยการเป็ นเมือง
โบราณทั้งสองแห่ง
จากหลักฐานดังกล่าวอาจสรุปได้ ว่า ชุมชนดั้งเดิมแถบนี้เป็ นคนไทยที่มีสายสัมพันธ์กับคนไทย
ในอาณาจักรลานนาไทย (โยนกนคร)
หลักฐานสําคัญก่อนสุโขทัยอีกฉบับหนึ่ง ได้ แก่ตาํ นานชินกาลมาลีปกรณ์ตอนที่ว่าด้ วยพระ
สีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์ ได้ กล่าวถึงบ้ านโค ซึ่งตามทางสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงบ้ านโคน หรือ
เมืองคนที ว่าเป็ นบ้ านเดิมของโรจราช หรือพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย

สมัยสุโขทัย
เมืองและชุมชนโบราณในกลุ่มเมืองกําแพงเพชรสมัยสุโขทัยที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึก ได้ แก่
เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคนที เมืองบางพาน เมืองเหล่านี้บางเมืองอาจเคยเป็ นบ้ านเมืองมาแล้ ว
ก่อนสมัยสุโขทัย แต่ในสมัยสุโขทัยตอนต้ นเมืองนครชุมเป็ นเมืองหลักในบริเวณนี้ โดยมีเมืองชากังราว
เป็ นเมืองเล็กๆ ร่วมสมัยอยู่ฝ่งั ตะวันออกของแม่นาํ้ ปิ ง ตรงข้ ามเมืองนครชุม เมื่อแรกเริ่มเป็ นเมือง
ลูกหลวงของกรุงสุโขทัย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ส่งผู้ใดมาปกครอง
ที่เมืองชากังราวฝั่งตะวันออกของแม่นาํ้ ปิ ง ตรงข้ ามกับเมืองนครชุมนั้นสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ ในประชุมปาฐกถาตอนที่ว่าด้ วย "พงศาวดารกรุงสุโขทัย
คราวเสื่อม" ว่าน่าจะสร้ างขึ้นเป็ นเมืองลูกหลวงคู่กบั เมืองศรีสชั นาลัยในรัชกาลพระเจ้ าเลอไทย ซึ่งหากจะ
เทียบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ตอนนี้ท่เี มืองศรีสัชนาลัยนั้น พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เป็ นอุปราช
ครองเมืองอยู่ ส่วนที่เมืองชากังราวนั้นพระยางั่วนําทัพเรือจากเมืองชากังราวเสด็จไปยึดเมืองสุโขทัยเป็ น
เหตุให้ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) อุปราชเมืองศรีสชั นาลัยต้ องยกทัพไปปราบปราม แล้ วจึงขึ้นเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติครองกรุงสุโขทัย
ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เมืองนครชุมและเมืองชากังราวมีความสําคัญมาก
ขึ้น ดังมีหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๓ ว่า "ศักราช ๑๒๗๙ ปี ระกา เดือน ๔ ออก ๕ คํ่า วันศุกร์ หนไทย
กัดเล้ า บูรพผลคุณี นักษัตรเมื่อยามอันสถาปนานั้น เป็ น ๖ คํ่า แลพระยาลือไทยราช ผู้เป็ นลูกพระยาเลอ
ไทย เป็ นหลานแก่พระยารามราช เมื่อได้ เสวยราชย์ในเมืองศรีสชั นาลัยสุโขทัย ได้ ราชาภิเษก อันฝูงท้ าว

๒
พระยาทั้งหลายอันเป็ นมิตรสหายอันมีในสี่ทศิ นี้ แต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้ อนั ยัดยัญ
อภิเษกเป็ นท้ าวเป็ นพระยา จึงขึ้นชื่อศรีสรุ ิยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอนั นี้มา
สถาปนาในเมืองนครชุมนี้ ปี นั้น "(๑)
ศิลาจารึกหลักที่ ๓ หรือที่เรียกว่า จารึกนครชุมนี้ ได้ กล่าวถึงเมืองบางพาน เมืองคนทีว่าเป็ น
เมืองที่ข้ นึ แก่กรุงสุโขทัย มีเจ้ าปกครอง
ที่เมืองบางพานนี้ ยังโปรดเกล้ าฯ ให้ ประดิษฐานพระพุทธบาท ที่เขานางทองแห่งหนึ่ง
ในปลายรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ปรากฏหลักฐานในชินกาลมาลีปกรณ์ว่า
เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เสด็จมาประทับที่เมืองชัยนาท (ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ
นคร ตีความว่าคือสองแควหรือพิษณุโลก (๒)) หลังจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี (๑) (พระเจ้ าอู่ทอง) ยก
กองทัพมายึดไปได้ และทรงคืนให้ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ได้ โปรดให้ พระมหาเทวีผ้ ูเป็ นพระกนิษฐา ทรงครองเมืองสุโขทัยแทนให้ อาํ มาตย์ช่ ือติปัญญา (พระยาญาณดิส) มาครองเมืองกําแพงเพชร
(ผูกเป็ นศัพท์ภาษาบาลี วชิรปราการ)
ในสมัยนี้เอง ติปัญญาอํามาตย์ได้ อญ
ั เชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานในเมืองกําแพงเพชร และแม้ ว่าชินกาลมาลีปกรณ์จะออกชื่อเสียงเมืองกําแพงเพชรสมัยนั้นแต่หลักฐานเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ ยังคงเรียกชากังราว
อยู่ต่อมา
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สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้ าอู่ทอง) เมืองกําแพงเพชร ยังคงเป็ นเมืองหน้ าด่าน
สําคัญของกรุงสุโขทัย มีติปัญญาอํามาตย์ หรือพระยาญาณดิสปกครองเมือง
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ แห่งกรุงสุโขทัย ปรากฏหลักฐานในประชุมพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๑๖ และปี พ.ศ. ๑๙๑๙ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑
(ขุนหลวงพะงั่ว) เสด็จไปตีชากังราว พระยาคําแหงเจ้ าเมืองชากังราว สามารถยกพลเข้ าต่อสู้จนกองทัพ
อยุธยาต้ องยกทัพกลับทั้งสองคราวจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ กองทัพอยุธยาขึ้นไปตีเมืองชากังราวอีก
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงยอมแพ้ ออกมาถวายบังคม กรุงสุโขทัยตกเป็ นประเทศราชขึ้นต่อกรุงศรี
อยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ได้ จัดแบ่งกรุงสุโขทัยออกเป็ น ๒ ภาค โดยให้ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ปกครองอาณาเขตทางลํานํา้ ยมและน่าน โดยมีเมืองพิษณุโลกเป็ นเมืองเอกภาคหนึ่ง ส่วนด้ านลํานํา้
ปิ งให้ พระยายุทษิ ฐิ ระราชบุตรบุญธรรมเป็ นผู้ปกครอง คือบริเวณตากและกําแพงเพชร โดยมีเมือง
กําแพงเพชรเป็ นเมืองเอก จึงเข้ าใจว่าเมืองชากังราวเมืองนครชุม ตลอดจนเมืองอื่นๆ จะรวมกันเป็ นเมือง
กําแพงเพชรตั้งแต่น้ันมา

(๑)
(๒)

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปี ลายเสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑) หน้ า ๒๙
ดูเรื่อง "พระมหาธรรมราชาที่สอง ออกถวายบังคม" ในผลงานค้ นคว้ าประวัตศิ าสตร์ไทยของ ดร. ประเสริฐ ณ นคร
ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔

๓
หลังจากสุโขทัยพ่ายแพ้ กรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ แล้ ว ต่อมาอีก ๑๐ ปี พระราช
พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ บันทึกไว้ อกี ว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ต้ องเสด็จยกทัพ
ไปชากังราวอีก แต่ทรงประชวรกลางทาง ต้ องเสด็จกลับ และเสด็จสวรรคตกลางทาง ต่อมาในปี พ.ศ.
๑๙๖๒ สมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ ๑ เสด็จขึ้นปราบจลาจลเมืองเหนือ แล้ วโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยา
รามคําแหงครองเมืองสุโขทัย ให้ พระยาบาลเมืองครองเมืองชากังราว
เมืองชากังราวขึ้นโดยตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๔ ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งในขณะนั้นกรุงสุโขทัยยังแข็งเมืองอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๐๐๕ กรุงสุโขทัยจึงขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนนี้ เป็ นช่วงที่น่าฉงนในเรื่องการรบทัพจับศึกและชื่อบุคคลใน
ราชวงศ์สโุ ขทัย แต่ถ้าจะทําความเข้ าใจกับประวัติศาสตร์สโุ ขทัยสักเล็กน้ อย ก็จะสามารถทําความเข้ าใจกับ
ประวัติศาสตร์ตอนนี้ไม่ยากนัก โดยจะขอยกประวัติย่อของอาณาจักรสุโขทัย ที่ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ า
สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์ไว้ มาประกอบดังนี้
"อาณาจักรสุโขทัย เป็ นอาณาจักรแรกของไทยที่อาจทราบเรื่องราว และศักราช ได้ ค่อนข้ าง
แน่นอนจากศิลาจารึกและจดหมายเหตุ
จากการสอบสวนในชั้นหลังสุด อาจกล่าวได้ ว่าพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยมี ๙
พระองค์คือ
๑. พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ - พ.ศ. ๑๘๑๑
๒. พ่อขุนบาลเมือง
ราว พ.ศ. ๑๘๑๑ - พ.ศ. ๑๘๒๑
๓. พ่อขุนรามคําแหง ราว พ.ศ. ๑๘๒๑ - พ.ศ ๑๘๖๐
๔. พระเจ้ าเลอไทย
ราว พ.ศ. ๑๘๖๖ - พ.ศ. ๑๘๘๔
๕. พระเจ้ างั่วนําถม
ราว พ.ศ. ๑๘๙๐
๖. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ราว พ.ศ. ๑๘๙๐ - ราว พ.ศ. ๑๙๑๑
๗. พระมหาธรรมราชาที่ ๒
ราว พ.ศ.๑๙๑๑ - ราว พ.ศ. ๑๙๔๒
๘. พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย) ราว พ.ศ. ๑๙๔๒ -พ.ศ. ๑๙๖๒
๙. พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) ราว พ.ศ. ๑๙๖๒ - ราว พ.ศ. ๑๙๘๑
ในรัชกาลพ่อขุนรามคําแหง ถ้ าเราเชื่อตามศิลาจารึกสมัยสุโขทัยหลักที่ ๑ จะเห็นได้ ว่า
อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก มีอาณาเขตกว้ างใหญ่ คือ ทางทิศตะวันออกไปถึงเมืองสระหลวง (ติด
กับพิษณุโลก) สองแคว (พิษณุโลก) ตลอดจนถึงฝั่งแม่นาํ้ โขง ถึงเมืองเวียงจันทร์ เวียงคํา ในประเทศลาว
ปัจจุบันทางทิศใต้ ถึงเมืองพระบาง (นครสวรรค์) แพรก (ชัยนาท) สุพรรณภูมิ (อู่ทอง) ราชบุรี เพชรบุรี
นครศรีธรรมราชจนจดฝั่งทะเล ทางทิศตะวันตกถึงเมืองฉอด (สอด) และหงสาวดีในประเทศพม่า แต่ทาง
ทิศเหนือถึงเพียงเมืองแพร่ เมืองชะวา (หลวงพระบาง) ในประเทศลาว…
จากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๑๙๑๔ สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) แห่งพระนครศรีอยุธยา ได้ เสด็จไปตีเมืองเหนือได้ ท้งั หมด ซึ่งคง
หมายถึงอาณาจักรสุโขทัย และตั้งแต่น้ันมาก็มีการรบพุ่งระหว่างอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาอีกหลายครั้ง

๔
เช่น ในปี พ.ศ. ๑๙๑๖-๑๙๑๘ และ ๑๙๑๙ ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑
ได้ เสด็จไปตีเมืองชากังราว (กําแพงเพชร) อีกและพระมหาธรรมราชาได้ เสด็จออกมาถวายบังคม
พระมหาธรรมราชาองค์น้ ี คงเป็ นพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ราชโอรสของพระเจ้ าลิไทยหรือ
พระมหาธรรมราชาที่ ๑ นั่นเอง…
ในปี พ.ศ. ๑๙๖๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ สวรรคต และอาณาจักรสุโขทัยเป็ นจลาจลอีก
สมเด็จพระนครินทราธิราช
แห่งพระนครศรีอยุธยาจึงได้ เสด็จขึ้นมาระงับการจลาจลถึงเมืองพระบาง
(นครสวรรค์) ปรากฏว่าพระยาบาลเมืองและพระยาราม ซึ่งคงอยู่ในราชวงศ์สุโขทัยกําลังแย่งราชสมบัติ
กันอยู่ในขณะนั้น ได้ ออกมาถวายบังคม
พระยาบาลเมืองได้ ข้ นึ ครองราชสมบัติเป็ นพระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)
พระมหาธรรมราชาที่ ๔ คงสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ เพราะปรากฏว่าในปี นั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งขณะนั้นกําลังดํารงพระยศเป็ นพระราเมศวร ตําแหน่งรัชทายาท
ได้ เสด็จขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลก และนับแต่น้ันมาอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา ก็ได้ รวมกันเป็ นอาณาจักรเดียว" (๓)
เมืองชากังราว ซึ่งต่อมากรุงศรีอยุธยาออกชื่อเรียกเป็ นกําแพงเพชร ต้ องรับศึกหนักจากกรุง
ศรีอยุธยาหลายครั้ง เพราะทุกครั้งที่กองทัพกรุงศรีอยุธยายกไปตีกรุงสุโขทัย จะต้ องเข้ าตีชากังราวก่อน
เสมอ ซึ่งก็ได้ รับการต่อสู้อย่างเหนียวแน่น กองทัพกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเข้ าตีเมืองได้ เลย แม้ เมื่อกรุง
สุโขทัยจะต้ องยอมแพ้ แก่กรุงศรีอยุธยาแล้ ว เมืองกําแพงเพชรก็ยังพยายามที่จะแข็งเมืองเป็ นอิสระอยู่
เสมอ แต่ในที่สดุ ก็ตกเป็ นเมืองขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๙๔ เป็ นต้ นมา
ตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี เมืองกําแพงเพชรไม่เคยร้ างหรือลดความสําคัญ
ลงเลย ยังคงเป็ นเมืองหน้ าด่านให้ กรุงศรีอยุธยาในการทําศึกสงครามกับพม่า และบรรดาหัวเมืองทาง
เหนือมาโดยตลอด และเมื่อกองทัพพม่าจะยกเข้ ามาตีกรุงศรีอยุธยาก็มักจะเข้ ามายึดเมืองกําแพงเพชร
ให้ ได้ เพื่อใช้ เป็ นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเช่นกัน
เมื่อกําแพงเพชรขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา ก็ไม่ปรากฏหลักฐานราชวงศ์ผ้ ูครองเมืองแน่ชัด แต่
เข้ าใจว่าคงจะส่งข้ าราชการไปปกครอง และมีตาํ แหน่งพระยาวชิรปราการ ดังที่พระเจ้ าตากสินได้ รับพระราชทางตําแหน่งในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกยับเยิน และสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ ว พระเจ้ ากรุงธนบุรีมุ่งแต่การทํานุบาํ รุงเมืองให้ เป็ นปกติเรียบร้ อย เมืองกําแพงเพชร
ซึ่งอยู่ห่างไกลจึงไม่มีบทบาทในสมัยกรุงธนบุรีมากนัก นอกจากการเป็ นเมืองหน้ าด่าน
ในคราวรบทัพ
จับศึกเท่านั้นและเพราะเหตุท่กี าํ แพงเพชรเป็ นเมืองหน้ าด่าน ต้ องรับศึกหนักตลอดมา ประชาชนพลเมือง
ไม่เป็ นอันทํามาหากิน ต้ องอพยพหลบภัยอยู่เสมอ บ้ านเมืองวัดวาอาราม ตลอดจนโบราณสถาน
(๓)

ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิส ดิศกุล, ศิลปสุโขทัย, (คณะกรรมการฝา่ ยวัฒนธรรม ของคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดพิมพ์),หน้า ๗-๙

๕
โบราณวัตถุ ทั้งหลาย ก็ย่อยยับไปเพราะผลแห่งสงคราม เมืองกําแพงเพชรปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซาก
เมืองเก่าให้ เราได้ ชมเท่านั้น

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงจัดการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลให้ เป็ นที่เรียบร้ อย ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงดําเนินการจัดตั้งมณฑลขึ้นใน
หัวเมืองชั้นใน ๔ มณฑลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ คือ มณฑลกรุงเก่า มณฑลปราจีน มณฑลพิษณุโลก และ
มณฑลนครสวรรค์ เมืองกําแพงเพชรถูกจัดให้ อยู่ในมณฑลนครสวรรค์ รวมอยู่กบั เมืองอื่นๆ ได้ แก่
ชัยนาท สรรค์บุรี มโนรมณ์ อุทยั ธานี พยุหคีรี ตาก และนครสวรรค์ มณฑลนครสวรรค์น้ ีกว่าจะตั้งเป็ น
มณฑลอย่างสมบูรณ์กใ็ นปี พ.ศ. ๒๔๓๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการเปลี่ยนคําว่า เมืองเป็ นจังหวัด เมืองกําแพงเพชรจึงเปลี่ยนเป็ น
จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแต่ครั้งนั้น และยังคงขึ้นอยู่กบั มณฑลนครสวรรค์เรื่อยมา จนกระทั่งมีการยกเลิก
มณฑลเทศาภิบาลไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่ จนถึงปัจจุบัน

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบเทศาภิบาล

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้ ทรงปรับปรุงระบบการปกครองประเทศให้ ทนั สมัย โดยมีพระ
ราชโองการยกเลิกระเบียบการปกครองแต่เดิม และประกาศตั้งกระทรวงแบบใหม่ข้ นึ ๑๒ กระทรวงเมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรรอํานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้ เป็ น
สัดส่วนอาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธิการ
กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม เป็ นต้ น บรรดาหัวเมืองที่แบ่งเป็ นฝ่ ายเหนือ ฝ่ ายใต้ ก็ให้ อยู่ใน
บังคับบัญชาตราราชสีห์ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๒๒
ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗)
เมื่องานปกครองหัวเมืองที่เคยแยกไปอยู่ในอํานาจของกระทรวงกลาโหมก็ดี กระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือกรมเจ้ าท่าก็ดี ได้ ข้ นึ อยู่กบั กระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว กระทรวงมหาดไทย
จึงมีฐานะเป็ นศูนย์กลางบัญชาการงานปฏิรูปการปกครองให้ ทนั สมัยโดยปริยาย เมื่อสมเด็จพระบรมวงศ์
เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จไปตรวจราชการหัวเมืองครั้งแรกได้ ทรง
พบข้ อขัดข้ องหลายประการในการปกครองหัวเมือง ประการแรก คือ มีหัวเมืองมากเกินไปแม้ แต่หัวเมือง
ชั้นในก็มีหลายสิบเมืองการคมนาคมกับกรุงเทพฯ จะไปถึงก็ล่าช้ า เช่นจะไปเมืองพิษณุโลกต้ องเดินทางไป
กว่า ๑๒ วันจึงจะถึง หัวเมืองก็อยู่หลายทิศทาง จะจัดการอันใดก็พ้นวิสยั ที่เสนาบดีจะออกไปจัดหรือตรวจ
การได้ เอง มีแต่ตราสั่งข้ อบังคับและแบบแผนส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้ เจ้ าเมืองจัดการ เจ้ าเมืองก็มี
หลายสิบคนจะเข้ าใจคําสั่งต่างกันอย่างไร และใครจะทําการซึ่งสั่งไปนั้นอย่างไรก็ยากที่จะรู้
ในที่สดุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึงมีพระราชดําริพร้ อมด้ วยสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ จัดตั้งระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น

๖
การจัดระเบียบการปกครองเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาล เป็ นการจัดตั้งหน่วยราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสภาพและฐานะตัวแทน หรือหน่วยงานประจําท้ องที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื◌่อความ
เข้ าใจในเรื่องนี้ จึงขอนําคําจํากัดความของ "การเทศาภิบาล" ซึ่งพระยาราชเสนา (สิริ เทพหัสดิน ณ
อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยมากล่าวไว้ ณ ที่น้ ี

"การเทศาภิบาล"
คือการปกครองโดยลักษณะที่จัดให้ มีหน่วยบริหารราชการอันประกอบด้ วยตําแหน่งข้ าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และเป็ นที่ไว้ วางใจของรัฐบาลของพระองค์
รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจําแต่เฉพาะในราชธานีน้ันออกไปดําเนินการในส่วนภูมิภาค เป็ น
สื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศซึ่งอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซึ่งอยู่ในราชธานีให้ ได้ ใกล้ ชิดกับอาณา
ประชากรเพื่อให้ เขาได้ รับความร่มเย็นเป็ นสุขและเกิดความเจริญทั่วถึงกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติฯ ด้ วย จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลั่นกันเป็ นชั้นอันดับดังนี้ คือ
ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไปเป็ นเมืองคือ จังหวัด รองลงไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
จัดแบ่งหน้ าที่ราชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้ สอดคล้ องกับทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี
และจัดสรรข้ าราชการที่มีความรู้สติปัญญา ความประพฤติดีให้ ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้ าที่มิให้ มี
การก้ าวก่ายสับสนกันดังที่เป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึ่งความเจริญเรียบร้ อยและรวดเร็วแก่ราชการและ
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งต้ องอาศัยทางราชการเป็ นที่พ่ึงด้ วย"(๔)
การปกครองหัวเมืองในสมัยก่อนใช้ ระบบเทศาภิบาลนั้น
อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ ไกลของท้ องถิ่น
หัวเมืองหรือประเทศราชยิ่งไกลจาก
กรุงเทพฯ เท่าใดก็ย่ิงมีอิสระมากขึ้นเท่านั้น หัวเมืองที่รัฐบาลปกครองบังคับบัญชาได้ โดยตรงก็มีแต่ หัว
เมืองใกล้ ฯ ส่วนหัวเมืองอื่นที่ไกลออกไปมักจะมีเจ้ าเมืองเป็ นผู้ปกครองแบบกินเมือง และมีอาํ นาจอย่าง
กว้ างขวาง สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทรงพยายามที่จะจัดให้ มีอาํ นาจการปกครองเข้ ามา
รวมอยู่จุดเดียวกัน โดยจัดตั้งระบบเทศาภิบาล ซึ่งเป็ นระบบที่รัฐบาลกลางจัดส่งข้ าราชการไปบริหาร
ราชการในท้ องที่ต่างๆ
แทนที่ส่วนภูมิภาคจะจัดการปกครองกันเองเช่นแต่ก่อนอันเป็ นระบบกินเมือง
ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงเป็ นระบบการปกครองที่รวมอํานาจเข้ ามาไว้ ในส่วนกลาง หรือ
ริดรอนอํานาจเจ้ าเมืองตามระบบเดิมลงอย่างสิ้นเชิง และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหัว
เมืองเข้ าเป็ นแบบมณฑลๆ ละ ๕ เมือง หรือ ๖ เมือง ในขนาดท้ องที่ท่ผี ้ ูบัญชาการมณฑลอาจจะจัดการ
และตรวจตราได้ เองตลอดอาณาเขตเรียกว่า "มณฑลเทศาภิบาล" ข้ าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผู้ปกครองบังคับ
บัญชาหัวเมืองทั้งปวงในเขตมณฑลของตน
การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล รัฐบาลมิได้ ดาํ เนินการในทีเดียวทั้งประเทศ แต่ได้ จัดตั้งเป็ น
ระยะๆ ไปตั้งแต่ก่อนการปฏิรูปราชการบริหารส่วนกลาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ทั้งนี้ถือลํานํา้ ซึ่งเป็ นทาง
คมนาคมในสมัยนั้นเป็ นเครื่องกําหนดเขตมณฑล (มณฑลเทศาภิบาลที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ คือ
(๔)

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา,เทศาภิบาล (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทางเพลิงศพ
พระยาอรรถกระวีสวุ ดาร ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓). หน้า ๖๕-๖๖

๗
มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนและมณฑลนครราชสีมา ต่อมาเมื่อมีการโอนหัวเมืองทั้งหมดซึ่งเคยขึ้นอยู่
ในกระทรวงกลาโหมมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ วจึงได้ รวมหัวเมืองฝ่ ายใต้ จัดเป็ น
มณฑลราชบุรีข้ ึนอีกมณฑลหนึ่ง) จากนั้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ก็ได้ มีการจัดตั้งยุบ
เลิก แต่เปลี่ยนเขตของการปกครองมณฑลเทศาภิบาลอยู่ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม
ในมณฑลเทศาภิบาลแต่ละมณฑลมีข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้ วยข้ าหลวงเทศาภิบาล
สําเร็จราชการมณฑล ข้ าหลวงมหาดไทย ข้ าหลวงยุติธรรม ข้ าหลวงคลัง เลขานุการข้ าหลวงเทศาภิบาล
และแพทย์ประจํามณฑลข้ าราชการบริหารมณฑลจํานวนนี้เรียกว่า "กองมณฑล" เจ้ าหน้ าที่ ๖ ตําแหน่ง
ดังกล่าวนี้เป็ นเจ้ าหน้ าที่ท่กี ระทรวงมหาดไทยได้ จัดให้ มขี ้ ึนสําหรับบริหารงานมณฑล ละ ๑ กอง เป็ นข้ าราชการที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น
ข้ าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลเป็ นผู้รับผิดชอบปกครองมณฑล มีอาํ นาจสูงสุดใน
มณฑลเหนือข้ าราชการพนักงานทั้งปวง มีฐานะเป็ นข้ าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้ าอยู่หัว
ซึ่งได้ ทรงมอบความไว้ วางพระราชหฤทัย โดยคัดเลือกจากขุนนางผู้ใหญ่ท้งั ฝ่ ายทหารและพลเรือน ออกไป
ปฏิบัติราชการมณฑลละ ๑ คน หน่วยการปกครองมณฑลเทศาภิบาลนี้ทาํ หน้ าที่เหมือนสื่อกลางเชื่อมโยง
รัฐบาลกลาง กับหน่วยราชการส่วนภูมภิ าคหน่วยอื่นๆ เข้ าด้ วยกัน ข้ าหลวงเทศาภิบาลสําเร็จราชการ
มณฑลมีอาํ นาจที่ใช้ ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการได้ เอง
ยกเว้ นเรื่องสําคัญซึ่งจะต้ องขอความเห็นมายัง
กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น เป็ นการแบ่งเบาภาระของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็ นอันมาก มณฑล
เทศาภิบาลนับว่าเป็ นวิธกี ารปกครองที่ทาํ ให้ รัฐบาลสามารถดึงเอาหัวเมืองๆ เข้ ามาอยู่ภายใต้ อาํ นาจพระ
เจ้ าอยู่หัวได้ อย่างแท้ จริงผู้ว่าราชการเมืองของแต่ละเมืองในมณฑลต้ องอยู่ภายในบังคับบัญชาข้ าหลวง
เทศาภิบาลอีกชั้นหนึ่ง โดยมิได้ ข้ นึ ตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ต่อมากระทรวงมหาดไทย
ยังได้ เพิ่มตําแหน่งข้ าราชการมณฑลขึ้นอีก เพื่อแบ่งเบาภาระข้ าหลวงเทศาภิบาล เช่น ตําแหน่งปลัด
เทศาภิบาลอํานาจหน้ าที่รองจากข้ าหลวงเทศาภิบาล เสมียนตรามณฑลเป็ นเจ้ าพนักงานการเงินรักษาพัสดุ
ดูแลรักษาการปฏิบัติราชการมณฑลและมหาดเล็กรายงานมีหน้ าที่ออกตรวจราชการตามเมืองและอําเภอ
ต่างๆ ตลอดมณฑลเป็ นต้ น
จังหวัดกําแพงเพชรนั้นถูกจัดอยู่ในมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
โดยรวมอยู่กบั เมืองอื่น ได้ แก่ ชัยนาท สรรค์บุรี นโนรมย์ อุทยั ธานี พยุหคีรี ตาก และนครสวรรค์

การจัดรูปการปกครองในสมัยปั จจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น ได้ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค โดยมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้ วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ ซึ่งแบ่งหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคเป็ นจังหวัดและอําเภอ โดยมิได้ บัญญัติให้ มีมณฑลตามนัย
ดังกล่าวจึงเท่ากับเป็ นการยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย แต่ได้ จัดแบ่ง "ภาค" ขึ้นใหม่ และให้ มีข้าหลวง
ตรวจการสําหรับทําหน้ าที่ตรวจควบคุม แนะนํา ชี้แจงข้ อราชการต่อหน่วยราชการส่วนภูมิภาคเท่านั้น โดย
มิได้ มีหน้ าที่บริหารราชการทั่วไปเหมือนอย่างมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น จังหวัดกับส่วนกลางจึงสามารถ
ติดต่อกันได้ โดยตรงมิต้องผ่านภาคแต่อย่างใด

๘
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ ประกาศพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕
ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม พ.ศ. ๒๔๗๖ เสีย และจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคเป็ นภาค จังหวัด
และอําเภอโดยมีผ้ ูว่าราชการภาคคนหนึ่งเป็ นหัวหน้ าปกครองบังคับบัญชาข้ าราชการส่วนภูมิภาคภายใน
เขต ต่อมาก็ได้ มีการยกเลิกภาคอีกโดยสิ้นเชิง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๔๙๙ เหลือแต่เพียงหน่วยการปกครองจังหวัดและอําเภอตามเดิม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๔๙๙ ได้ ใช้ มาอีกเป็ นเวลานาน จนกระทั่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัตฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเริ่มใช้ บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็ นต้ นไป โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดตั้งโดยพระราชบัญญัติซ่ึงเป็ นกฎหมายที่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐบาล ในการ
บริหารราชการของจังหวัดหนึ่งๆ นั้น มีผ้ ูว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็ นข้ าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคน
หนึ่ง เป็ นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม มาปฏิบัติให้ เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็ นหัวหน้ าบังคับบัญชาบรรดาข้ าราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดเป็ นผู้ช่วยปฏิบัติราชการ และมีคณะกรมการจังหวัด ซึ่งประกอบด้ วยหัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวง ทบวง
กรม ต่างๆ ทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น
อําเภอจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในอําเภอหนึ่งมี นายอําเภอเป็ นหัวหน้ าปกครองบังคับ
บัญชา มีปลัดอําเภอและหัวหน้ าส่วนราชการ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจํา ทําหน้ าที่เป็ นผู้
ช่วยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน
จังหวัดกําแพงเพชรปัจจุบันนี้แบ่งการปกครองเป็ น ๗ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองกําแพงเพชร
๒. อําเภอขานุวรลักษบุรี
๓. อําเภอคลองขลุง
๔. อําเภอพรานกระต่าย
๕. อําเภอไทรงาม
๖. อําเภอลานกระบือ
๗. อําเภอคลองลาน
ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จํากัด,
๒๕๒๙.

