ประวัติศาสตร์จงั หวัดลําปาง
จังหวัดลําปางเป็ นที่ตงั ้ เมืองโบราณที่มคี วามสําคัญของประวัติศาสตร์ และโบราณคดีมา
ตัง้ แต่สมัยหริภุญไชย คือราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มีช่อื เรียกในตํานานเป็ น ภาษาบาลีว่า "เขลางค์
นคร" คําว่า "ลคร" (นคร) เป็ นชื่อสามัญของเมืองเขลางค์ ซึง่ นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลาย ปรากฏอยู่ใน
ตํานานศิลาจารึกและพงศาวดารส่วนภาษาพูดโดยทัวไปเรี
่
ยกว่า "ละกอน" ดังนัน้ เมืองลคร (นคร) จึง
ั ่ นตกของแม่น้ําวัง ในเขตตําบลเวียงเหนือ
หมายถึงบริเวณอันเป็ นทีต่ งั ้ ของ เขลางค์ ซึง่ ตัง้ อยู่บนฝงตะวั
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางในปจั จุบนั ส่วนคําว่า "ลําปาง" ปรากฏชื่ออยู่ในตํานานวัดพระธาตุลําปาง
หลวง ซึ่งเรียกเป็ นภาษาบาลีว่า "ลัมภกัปปะ" ตัง้ อยู่ในเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง อยูห่ ่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ราว ๑๖ กิโลเมตร เป็ นทีป่ ระดิษฐานของพระธาตุลําปางหลวง
ในปจั จุบนั
คําว่านครลําปาง เป็ นชื่อเรียกเมืองนครลําปางตัง้ แต่สมัยเจ้าทิพย์ชา้ งเป็ นต้นมา ทัง้ นี้เพราะ
ได้อพยพผู้คนจากลําปางหลวงมายังเมืองลคร แล้วเจ้าทิพย์ช้างได้รบั การ สถาปนาเป็ นเจ้าเมือง จึง
เรียกชื่อเมืองว่า นครลําปาง ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็นต้นมา
นครลําปางยุคแรกหรือสมัยเขลางค์นคร ซึง่ ค้นได้จากตํานานมูลศาสนาชินกาล มาลีปกรณ์
ตํานานจามเทวีวงศ์ ตํานานไฟม้างกัลป์ ตํานานรัตนพิมพวงศ์ และพงศาวดารโยนก กล่าวว่า เมืองนี้
สร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ประมาณปี พ.ศ. ๑๒๐๔ พระฤษีวาสุเทพ ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ
เชิงดอยสุเทพ ได้ร่วมกับพระสุกกทันตฤษีแห่งเมืองละโว้ (ลพบุร)ี สร้างเมืองหริภุญไชย (ลําพูน) แล้ว
ทูลขอผู้ปกครองจากพระเจ้าลพราช กษัตริยก์ รุงละโว้ พระองค์ได้ประทาน พระนางจามเทวี พระราช
ธิด าให้มาเป็ นผู้ค รองนครพร้อ มกับได้นําพระภิกษุ ส งฆ์ ผู้รอบรู้พระไตรปิ ฎก พราหมณ์ ราชบัณ ฑิต
แพทย์ ช่ างฝี มอื ดี เศรษฐี คหบดี อย่างละ ๕๐๐ คน ตามเสด็จขึ้นมาด้ว ย ในขณะที่เ สด็จขึ้นมานั น้
พระนางทรงครรภ์ เมือ่ ประทับอยูห่ ริภุญไชยได้ ๗ วัน ได้ประสูตโิ อรสฝาแฝด ๒ องค์ นามว่า มหันตยศ
กุ ม าร หรือ มหายศและอนั นตยศกุ ม ารหรือ อินทรวร เมื่อ กุ มารทัง้ ๒ เจริญ วัย พระนางจามเทวีไ ด้
ราชาภิเษกเจ้ามหายศให้เป็ นกษัตริยป์ กครองหริภุญไชย ส่วนเจ้าอนันตยศเป็ นอุปราช ต่อมา
เจ้า
อนันตยศมีพระประสงค์ไปสร้างเมืองใหม่ พระฤาษีวาสุเทพ จึงได้แนะนํ าให้ไปหาพรานเขลางค์ ทีเ่ ข
ลางค์บรรพต หรือภูเขาสองยอด ครัน้ เมื่อพบแล้วพรานเขลางค์จงึ ได้พาไปพบ พระสุพรหมฤาษีบนดอย
งาม แล้วขออาราธนาให้ช่วยสร้างเมือง พระสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์ได้เลือกหาชัยภูม ิ
ที่
ั ่ นตกของแม่น้ํ าวัง (วังกตินที) เมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๓ โดยสร้างเป็ น
เหมาะสม แล้วสร้างเมืองขึน้ บนฝงตะวั
สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ตามแบบอย่างเมืองหริภุญไชย แล้วขนานนามว่า เขลางค์นคร แล้วอัญเชิญเจ้าอนันตยศ
ขึน้ เป็นกษัตริยป์ กครอง ทรงนามว่า พระเจ้าอินทรเกิงกร

เมืองเขลางค์ : สมัยหริ ภญ
ุ ชัย
เมือ งเขลางค์ต ัง้ อยู่ใ นเขตตํา บลเวีย งเหนื อ สร้า งขึ้น ใน พ.ศ. ๑๒๒๓ มีรูป ร่ างเป็ น
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั กําแพงเมืองชัน้ ล่างเป็ นคันดิน ๓ ชัน้ ชัน้ บนเป็ นอิฐ สันนิษฐานว่า สร้างต่อเติมขึ้น

๒
ภายหลัง มีค วามยาววัด โดยรอบ ๔,๔๐๐ เมตร เนื้ อ ที่ป ระมาณ ๖๐๐ ไร่ มี ประตู เ มือ งที่สํ า คัญ
ได้แก่ ประตูมา้ แระตูผาบ่อง ประตูท่านาง ประตูต้นผึง้ ประตูป่อง ประตูนกกด และประตูตาล
ปู
ชนียสถานทีส่ าํ คัญได้แก่ วัดพระแก้วดอนเต้า ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคย เป็ นทีป่ ระดิษฐานของพระพุทธ
มหา
มณีรตั นปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๓๒ - ๒๐๑๑ นอกจากนี้ยงั มีโบราณสถานทีส่ ําคัญ
อีกหลายแห่ง ได้แก่ วัดอุโมงค์ซง่ึ เป็ นวัดร้างอยู่ บริเวณประตูตาล ส่วนวัดทีอ่ ยูน่ อกกําแพงเมืองได้แก่วดั
ปา่ พร้าว วัดพันเชิง วัดกู่ขาว หรือ เสตกุฎาราม ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระดิษฐานของพระสิกชีปฏิมากร วัดกู่แดง
วัดกู่คาํ ระหว่างวัด กู่ขาวมายังเมืองเขลางค์กม็ แี นวถนนโบราณทอดเข้าสู่ตวั เมืองสันนิษฐานว่า สร้างใน
สมัยที่พ ระนางจามเทวีเสด็จมาประทับที่เมืองเขลางค์ใช้เชื่อ มเมืองเขลางค์ก ับเขตพระราชสถาน ที่
เรียกว่า อาลัมพางค์นคร และใช้เป็ นเขือ่ นกัน้ นํ้าเพื่อทดนํ้าเข้าสู่ตวั เมือง

เมืองเขลางค์ : สมัยลานนาไทย
ใน พ.ศ. ๑๘๒๔ พระเจ้ามังรายได้แผ่ขยายอํานาจเข้าครอบครองหริภุญชัย พระยาญีบา
เจ้าเมืองสูไ้ ม่ได้ จึงอพยพหนีมาพึง่ พระยาเบิกโอรสยังเมืองเขลางค์นคร ต่อมา ใน พ.ศ. ๑๘๓๘ พระยา
เบิก ได้ยกกองทัพไปตีเมืองหริภุญชัยคืน แต่พ่ายแพ้กลับมา ขุนคราม โอรสของพระเจ้ามังรายยก
กองทัพติดตามมาทันปะทะกันที่ตําบลแม่ตาน ปรากฏว่าพระยาเบิกเสียชีวติ ในการสู้รบ ส่วนพระยา
ญีบาเมื่อทราบข่าว จึงพาครอบครัวหนีไปพึ่งพระยาพิษณุโลก เจ้าเมืองสองแคว (พิษณุ โลก) ประทับ
อยูท่ น่ี นจนสิ
ั่
น้ พระชนม์ จึงนับว่าเป็ นการสิน้ วงศ์เจ้าผูค้ รองเมืองเขลางค์รนุ่ แรก
เมือ่ ขุนครามตีเมืองเขลางค์ได้แล้วจึงแต่งตัง้ ให้ขุนไชยเสนาเป็ นผูร้ งั ้ เมืองสืบ ต่อมา ขุนไชย
เสนาได้สร้างเมืองขึน้ ใหม่ เมือ่ พ.ศ. ๑๘๔๕ เป็ นเมืองเขลางค์รนุ่ สอง
เมืองเขลางค์ทส่ี ร้างขึน้ ในสมัยลานนาไทย มีเนื้อทีป่ ระมาณ ๑๘๐ ไร่ อยูถ่ ดั จากเมือง เข
ลางค์เดิมลงไปทางทิศใต้ กําแพงเมืองก่อด้วยอิฐ วัดความยาวโดยรอบได้ ๑,๑๐๐ เมตร มีประตูเมือง
ทีส่ ําคัญได้แก่ ประตูเชียงใหม่ ประตูนาสร้อย ประตูปลายนา โบราณสถานที่สําคัญได้แก่ วัดปลายนา
ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นวัดร้าง และวัดเชียงภูม ิ ปจั จุบนั คือ วัดปงสนุก
ในระยะต่ อ มาได้ ร วมเมือ งเขลางค์ ท ัง้ สองแห่ ง เข้ า ด้ ว ยกัน ดัง ปรากฏหลัก ฐานทาง
สถาปตั ยกรรมลานนาไทยก่อนรับอิทธิพลของพม่า เช่นทีว่ ดั พระแก้วดอนเต้า

เมืองเขลางค์ : เมืองนครลําปาง

เมืองเขลางค์ระยะนี้มชี อ่ื เรียกว่าเมืองนครลําปาง ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นทีต่ งั ้ ของศาลากลางจังหวัด
และตลาดเมืองลําปาง มีพ้นื ที่ประมาณ ๓๕๐ ไร่ กําแพงก่อด้วยอิฐยาว ๑,๙๐๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๓๕๑ ในสมัยเจ้าหอคําดวงทิพย์ (ปจั จุบนั อยู่ในแนวถนนรอบเวียง) โบราณสถานที่สําคัญได้แ ก่
หออะม๊อก (หอปืนใหญ่โบราณ) วัดกลางเวียงหรือ วัดบุญวาทย์วหิ าร วัดนํ้าล้อม วัดปา่ ดัวะ
๊

ความสําคัญของเมืองเขลางค์สมัยราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ. ๑๘๔๕ - ๒๑๐๑)
ในสมัยราชวงศ์มงั ราย เขลางค์นครเป็ นเมืองหน้ าด่านที่สําคัญของอาณาจักรลานนาไทย
ปรากฏชื่อในตํานานพืน้ เมืองว่าเมืองนคร เจ้าเมืองมียศเป็ นหมื่น ในสมัยพระเจ้าติโลกราช เชียงใหม่ทํา

๓
สงครามเพื่อแย่งชิงหัวเมืองไทยเหนือกับกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นครลําปางเป็ น
แหล่งชุมนุ มทัพทีส่ าํ คัญ ของพระเจ้าติโลกราชทรงแต่งตัง้ ให้หมืน่ ด้งนครเป็ นเจ้าเมือง จนกระทังสามารถ
่
ตีเมืองเชลียงไว้ได้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๕๘ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ได้ยกกองทัพมาตี นครลําปาง
โดยเข้าทางประตูนางเหลีย่ ว แล้วอัญเชิญพระสิขปี ฏิมากร ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปสําคัญไปจากวัดกู่ขาว
นครลําปางเป็ นหัว เมือ งสําคัญ ของลานนาไทย มาจนถึง สมัยพระเจ้าบุ เ รงนอง กษัต ริย์
แห่งกรุงหงสาวดี ได้แผ่อํานาจเข้าครอบครองเชียงใหม่ เมือ่ พ.ศ. ๒๑๐๑ นับตัง้ แต่นนั ้ มาลานนาไทย ทัง้
ปวงจึงตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามาเป็ นเวลานานกว่า ๒๐๐ ปี บางครัง้ ก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของกรุงศรีอยุธยาบ้าง เช่น ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ยุคแห่งการกอบกู้บา้ นเมืองของชาวนครลําปาง
นับตัง้ แต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองเป็ นต้นมา พม่าได้จดั ส่งเจ้านายมากํากับการปกครอง หัว
เมืองลานนาไทย โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ทเ่ี ชียงใหม่ ต่อมาระยะหลังได้ ย้ายไปอยู่ท่ี เชียง
แสน
การปกครองของพม่าระยะหลังมิได้มุ่งให้หวั เมืองลานนาไทยเป็ นประเทศราชอย่างแท้จริง
ดังแต่ก่อน เพราะมีการกบฏบ่อยครัง้ ประกอบกับพม่าต้องทําสงครามกับมอญ จึงปกครองชาวลานนา
อย่างกดขี่แ ละเข้มงวดกวดขันยิง่ ขึ้น ทํา ให้ชาวลานนาไทยหลายกลุ่ มลุ ก ฮือ ขึ้นต่ อ สู้ แต่ ก็ไ ม่สําเร็จ
จนกระทังถึ
่ งสมัยของเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม หรือ "หนานทิพย์ชา้ ง" สามารถขับไล่พม่าออก
จากเมืองลําปางได้สาํ เร็จ ต่อมาบ้านเมืองก็ประสบความวุ่นวายอีก ทางเมืองนครลําปางเกิดการแย่ง ชิง
อํานาจ ระหว่างเจ้าชายแก้ว (ลูกของหนานทิพย์ชา้ ง) เจ้าเมืองนครลําปาง กับท้าวลิน้ ก่าน เจ้าเมืองคน
เดิมแต่เจ้าชายแก้วสูไ้ ม่ได้ จึงหนีไปพึง่ เจ้าเมืองแพร่ ภายหลังจากทีพ่ ม่ากลับเข้ามามีอํานาจใน ลาน
นาไทยอีก ได้พจิ ารณาคดีน้ี โดยให้เจ้าชายแก้วและท้าวลิ้นก่ านดํานํ้ าแข่งกัน ปรากฏว่าท้าวลิ้นก่ าน
พ่ายแพ้ จึงถูกพม่าประหารชีวติ พร้อมทัง้ ริบทรัพย์สนิ และครอบครัว สําหรับสถานทีท่ ด่ี ํานํ้ าชิงเมือง อยู่
บริเวณหน้าวัดปงสนุ ก ซึง่ แม่น้ํ าวังไหลผ่านในสมัยนัน้ ยังมีศาลท้าวลิน้ ก่านปรากฏอยู่ตรงข้าง
วัด
ปงสนุ กมาจนกระทังทุ
่ กวันนี้
พม่าแต่งตัง้ ให้เจ้าชายแก้วเป็ นที่ "เจ้าฟ้าหลวงไชยแก้ว" ครองเมืองนครลําปาง แต่พม่า
ยังปกครองชาวนครลําปางอย่างกดขีท่ ารุณอยู่ หากผูใ้ ดขัดขืนก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก นับตัง้ แต่ การ
จองจํา ริบทรัพย์สมบัติ ลูกเมีย ไปจนถึงการประหารชีวติ อันเป็ นสภาวะที่ชาวนครลําปางสุดแสนจะ
ทนทานต่อไปได้
ดัง นั ้น เมื่อ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ ร ี ทรงมีบ ัญ ชาให้ เ จ้ า พระยาจัก รี และเจ้ า พระยาสุ ร สีห์
(รัชกาลที่ ๑ และสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) ยกกองทัพไปตีเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๔ เจ้ากาวิละ (โอรสของเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว) จึงพาอนุ ชาทัง้ หกเข้าสวามิภกั ดิ ์ แล้วนํา
ทหารชาวนครลําปางเข้าสมทบยกขึ้นไปตีเ ชียงใหม่พ ม่าได้จบั เจ้าฟ้ าหลวงชายแก้ว ไว้เ ป็ นประกัน
เมื่อกองทัพไทยยกขึ้นไปเชียงใหม่ เจ้ากาวิละ จึงนํ าทหารชาวนครลําปางตีหกั เข้าเมืองได้ก่อนช่วย
พระบิดาออกจากทีค่ ุมขังได้สาํ เร็จ แล้วนํากําลังสมทบกับกองทัพไทยใต้ตพี ม่าแตกพ่ายไป

๔
ความดีความชอบครัง้ นี้ เจ้ากาวิละได้รบั พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้เป็ น
เจ้าเมือง "นครลําปาง" และต่อมาเลื่อนเป็ นเจ้าเมืองเชียงใหม่ตามลําดับ

ความสัมพันธ์ระหว่างนครลําปางกับกรุงเทพฯ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
ความสัม พันธ์ระหว่ างนครลําปางกับกรุ ง เทพฯ เป็ นผลสืบเนื่ อ งมาจากเจ้ากาวิล ะและ
พระอนุ ชา ได้นํ าเอาบ้านเมือ งเข้า สวามิภกั ดิต์ ่ อ กองทัพ ไทยที่ยกขึ้นไปตีพ ม่า ที่เ ชีย งใหม่ ใน พ.ศ.
๒๓๑๔
เมื่อ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช เสด็ จ ขึ้ น ครองราชสมบั ติ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านครลําปางกับราชวงศ์จกั รีมคี วามผูกพันกันแน่ นแฟ้นยิง่ ขึ้น เพราะเจ้านาย
ฝ่า ยเหนื อ ต้ อ งการสวามิภ ัก ดิต์ ่ อ คนไทยด้ว ยกัน นอกจากนี้ ย งั มีค วามสัม พัน ธ์ใ นระบบเครือ ญาติ
เนื่องจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาทได้ส่ขู อเจ้าศรีอโนชา กนิษฐาของเจ้ากาวิ
ละเป็ นชายาทางกรุงเทพฯก็ได้ใ ห้ความช่วยเหลือแก่ เมืองนครลําปางอย่างสมํ่าเสมอด้ว ยดีตลอดมา
บรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือได้รบั ยกย่องให้มฐี านะสูงขึน้ เป็ นถึงเจ้าประเทศราช อย่างไรก็ตามพม่าก็มไิ ด้
ลดละความพยายามทีจ่ ะกลับเข้ามามีอทิ ธิพลในลานนาไทยอีก เพื่อใช้เป็ นแหล่งสะสมผู้คนและเสบียง
อาหาร เข้าโจมตีกรุงเทพ ฯ

สงครามคราวพม่าตีนครลําปาง และป่ าซาง (พ.ศ. ๒๓๓๐)
หลังจากทีพ่ ระเจ้าปะดุงพ่ายแพ้แก่กองทัพไทยไปจากสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. ๒๓๒๘) และ
สงครามทีท่ ่าดินแดง (พ.ศ. ๒๓๒๙) แล้ว บรรดาหัวเมืองประเทศราชลือ้ เขิน ของพม่าแถบเมืองเชียงตุง
เชียงรุง้ เมืองสาด เมืองปุก็พากันกระด้างกระเดื่องแข็งเมือง พระเจ้าปะดุงจึงโปรดให้ยกกองทัพไป
ปราบปรามใน พ.ศ. ๒๓๓๐ โดยมีหวุ่นยีมหาชัยสุระเป็ นแม่ทพั ใหญ่ คุมรีพ้ ล ๔๕,๐๐๐ คน ลงมาทางหัว
เมืองไทยใหญ่ ครัน้ ยกมาถึงเมืองนายได้แบ่งกําลังออกเป็ นสองส่วนออกปราบบรรดาหัวเมืองทีก่ ระด้าง
กระเดื่อง สําหรับกองทัพพม่าทีย่ กเข้าทางหัวเมืองลานนาไทย จอข่องนรทาเป็ นแม่ทพั คุมรีพ้ ล ๕,๐๐๐
คน ยกลงมายึดเมืองฝางไว้เป็ นแหล่งชุมนุ มพล และสะสมเสบียงอาหารไว้รอกําลังส่วนใหญ่เพื่อเตรียม
เข้าตีนครลําปาง
ฝา่ ยโปมะยุง่วนเจ้าเมืองเชียงใหม่ซง่ึ หลบหนีกองทัพไทยไปอยู่เมืองเชียงแสนมีกําลังรักษา
บ้า นเมือ งไม่ม ากนัก เพราะกํ า ลัง ส่ ว นหนึ่ ง ถู ก เกณฑ์ไ ปช่ ว ยทํา นาที่เ มือ งฝาง จึง ทํา ให้พ ระยาแพร่
ชือมังชัย และพระยายองเห็นเป็ นโอกาสคุมกําลังเข้าโจมตีเมืองเชียงแสนโปมะยุง่วนสูไ้ ม่ได้หนีไปอาศัย
อยู่กบั พระยาเชียงราย จึงถูกพระยาเชียงรายควบคุมตัวส่งแก่ พระยาแพร่ และพระยายอง แล้วพระยา
แพร่และพระยายองคุมตัวส่งแก่เจ้ากาวิละ ทีน่ ครลําปางเนื่องจากเห็นว่าโปมะยุงว่ นเป็ นบุคลสําคัญระดับ
เจ้าเมือง ทางนครลําปางจึงคุมตัวส่งลงไปถวายยังกรุงเทพฯ การจับโปมะยุง่วนเป็ นเชลยได้ กลายเป็ น
ผลดีต่อฝ่ายไทยอย่างมาก เพราะได้นําตัวไปสอบสวนข้อราชการสงคราม ทําให้ทราบข่าว แน่ ชดั ว่า
พม่าเตรียมกองทัพเข้ามาตีนครลําปางในฤดูแล้ง เมื่อตีได้แล้วก็จะกลับไปตัง้ มันอยู
่ ่ท่เี ชียงใหม่ อีกครัง้
หนึ่ง(คําให้การของโปมะยุง่วนต่อมากลายเป็ นเอกสารสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ฉบับหนึ่ง
ที่
เรียกว่า คําให้การของชาวอังวะ)

๕
การที่พม่ามีนโยบายเข้ามายึดเชียงใหม่เป็ นที่มนั ่ นับว่ าเป็ นอันตรายต่ อบรรดาหัว เมือ ง
เหนือทัง้ ปวง ดังนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงคิดหาทางป้องกันไว้ก่อน โดยมีพระบรมราชโองการ
ให้เจ้ากาวิละแบ่งครอบครัวจากนครลําปางส่ วนหนึ่ง ขึ้นไปรักษาเมือ งเชียงใหม่ ส่ว นทางเมือ งนคร
ลําปางโปรดให้เจ้าคําโสมอนุ ชา เจ้ากาวิละเป็ นเจ้าเมืองสืบแทน เนื่องจากมีกําลังน้อยเจ้ากาวิละเห็นว่า
ไม่เพียงพอที่จะรักษาเมืองเชียงใหม่ ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม เพราะเป็ นเมืองร้างมาหลายปี ดังนัน้ จึง
อพยพครอบครัว ไปตั ง้ ที่ ป่ า ซางก่ อ นเป็ น การชั ว่ คราว โดยมี ก องทหารจากเมื อ งสวรรคโลก
และกําแพงเพชรยกขึน้ มาช่วยป้องกันบ้านเมือง ในระหว่างนัน้ ได้รวบรวมผูค้ นทีก่ ระจัดกระจายบริเวณ
ชายแดน มาไว้ในบ้านเมืองตามนโยบายทีเ่ รียกว่า "เก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง" แต่ยงั ไม่ทนั จะอพยพ
ขึน้ ไปตัง้ มันที
่ เ่ ชียงใหม่ พม่าก็ได้ยกกองทัพมาโจมตีเสียก่อน ดังนัน้ จึงตัง้ มันอยู
่ ท่ ป่ี า่ ซางถึง ๕ ปี เศษ
ครัน้ ถึง ฤดูแ ล้ง พ.ศ. ๒๓๓๐ กองทัพ ของหวุ่นยีมหาชัยสุ ระยกลงจากเชียงตุ ง เข้ายึด
เชียงใหม่คนื ตีเชียงรายแล้วเข้าสมทบกับกองทัพของจอข้องนรทาทีฝ่ าง รวมรีพ้ ลได้ ราว ๓๐,๐๐๐ คน
ยกลงมาทางเมืองพะเยา เข้าตีนครลําปาง ส่วนทางป่าซางพระเจ้าปะดุงทรงมีรบั สังให้
่ ยแี ข่งอุเมงคีโป
*
คุมกําลัง ๑๖,๐๐๐ คน จากเมืองเมาะตะมะ เข้าโจมตีล้อมไว้ป้องกันมิให้ยกไปช่วยทางนครลําปาง
ฝ่ายกองทัพพม่าที่ลอ้ มนครลําปาง เจ้าคําโสมได้นําทัพชาวเมืองต่อสู้ป้องกันบ้านเมืองไว้อย่างเข้มแข็ง
พม่าพยายามเข้าปล้น เมืองหลายครัง้ แต่ไม่สาํ เร็จจึงตัง้ ค่ายล้อมไว้ให้ขาดเสบียงอาหาร
ขณะนัน้ ทางกรุงเทพฯ กําลังเตรียมกองทัพจะไปตีเมืองทวาย ครัน้ ทราบข่าวการศึกทางหัว
เมืองเหนือ จึงโปรดให้พระอนุ ชาธิราช สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ยกขึน้ มาช่วย พอยกขึน้ มาถึงนครลําปาง โปรดให้ตงั ้ ค่ายโอบล้อม พม่าไว้อกี ชัน้ หนึ่ง เมื่อพร้อมแล้วก็
ส่งสัญ ญาณให้ก องกําลังในเมืองตีก ระหนาบออกมาพร้อมกัน พม่าสู้ไ ม่ได้จงึ แตกพ่ายหนี กลับไปยัง
เชียงแสน ส่วนทีป่ า่ ซางกองทัพไทยก็ได้ยกขึน้ ไปช่วยตีกระหนาบข้าศึกแตกพ่ายไป เช่นเดียวกัน
ภายหลังเสร็จจากการศึกสงครามคราวนี้ เจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่และเจ้าคําโสม เจ้า
เมืองนครลําปาง ได้พาพระอนุ ชา (เจ้าเจ็ดตน) เข้าเฝ้าสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหา
สุรสิงหนาท แล้วถวายพระพุทธสิหงิ ค์ให้นําไปประดิษฐาน ณ กรุงเทพ ฯ มาจนกระทังทุ
่ กวันนี้
ในปี จุลศักราช ๑๑๘๑ (พ.ศ. ๒๓๓๗) เจ้ากาวิละได้เรียกพระอนุ ชาทัง้ ๖ เข้าเฝ้าแล้ว
มีโ อวาทคําสอน โดยมุ่ง ให้มคี วามจงรัก ภัก ดีต่ อ พระมหากษัต ริย์แ ห่ ง ราชวงศ์จกั รี ซึ่ง มีส าระสําคัญ
ตอนหนึ่งว่า
"ตัง้ แต่เจ้าเราทัง้ หลายไปภายหน้ าสืบไป ถึงชัวลู
่ ก ชัวหลาน
่
เหลน หลีด หลี้ ตราบสิ้น
ราชตระกูล แห่ง เราทัง้ หลาย แม้นว่าลูก หลาน เหลน หลีด หลี้ บุ คคลใดยังมีใ จใคร่กบฏ คิด สู้รบกับ
พระมหากษัตริยเ์ จ้า แห่งราชวงศ์จกั รี แล้วเอาตัวและบ้านเมืองไปพึง่ เป็ น ข้าม่าน ข้าฮ่อ ข้ากูลา ข้าแก๋ว
ข้าญวน ขอผูน้ นั ้ ให้วนิ าศฉิบหาย ตายวาย พลันฉิบหายเหมือนกอกล้วย พลันม้วยเหมือนกอเลา กอคา
ตายไปแล้ว ก็ขอให้ต กนรกแสนมหากัป ป์ อย่ าได้เ กิด ได้ง อก ผู้ใ ดยัง อยู่ต ามโอวาทคํา สอนแห่ ง เรา
อันเป็ นเจ้าพี่ ก็ขอให้อยูส่ ุข วุฒจิ าํ เริญ ขอให้มเี ตชะฤทธีอนุ ภาพปราบชนะศัตรูมฑี ฆี า อายุมนยื
ั ่ นยาว"
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*

หลักฐานใน "ไทยรบพม่า" หน้า ๕๙๓ ว่าชื่อ เลตะละสีหะสิงครัน เป็ นแม่ทพั จํานวนพล ๓๕,๐๐๐ คน

๖
สงครามคราวพม่าตีเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๔๐)

ภายหลัง จากกองทัพ พม่ าพ่ า ยแพ้แ ก่ ก องทัพ ไทยไป เมื่อ ครัง้ ตีน ครลํ า ปางและป่า ซาง
ในปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เจ้ากาวิละจึงได้อพยพผู้คนจากป่าซาง ขึน้ ไปตัง้ มันที
่ เ่ ชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๓๙
ยังจัดราชการบ้านเมืองไม่เป็ นที่เรียบร้อย พม่าก็ยกกองทัพเข้ามาโจมตี ใน พ.ศ. ๒๓๔๐ ทัง้ นี้เพราะ
พระเจ้าปะดุง ยัง คิด เสียดายอาณาเขตในแคว้นลานนาไทยอยู่ จึง สังให้
่ เ นมะโยกยอดินสีห ะสุ ระคุ ม
กองทัพมาประชุมพลทีเ่ มืองนาย รวมรีพ้ ล ๕๕,๐๐๐ คน จัดเป็ น ๗ กองทัพ พม่าจัดวางกําลังล้อมเมือง
เชียงใหม่ไว้อย่างแน่ นหนาถึง ๓ ชัน้ ประสงค์จะตีหกั เอาเมืองให้ได้ แต่ เจ้ากาวิละก็สามารถคุมกําลัง
ป้องกันเมืองไว้ได้
ทางกรุ ง เทพฯเมื่อ ทราบข่า วศึก เมือ งเชีย งใหม่ จงึ โปรดให้ส มเด็จพระบวรราชเจ้า กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จยกกองทัพขึ้นมาช่วยเหลือ ประชุมทัพที่นครลําปาง ส่งกองทัพ
หน้าเข้าตีค่ายพม่าซึง่ สกัดอยูท่ ล่ี าํ พูน และปา่ ซางแตกพ่ายไป แล้วกองทหารชาวนครลําปางได้สมทบกับ
กองทัพหลวง รวม ๔๐,๐๐๐ คน ยกขึน้ ไปตีกระหนาบพม่าทีล่ อ้ มเชียงใหม่แตกพ่ายไปอย่างยับเยิน จับ
เชลยอาวุธ และช้างม้าพาหนะไว้ได้จาํ นวนมาก

สงครามขับไล่พม่าออกจากเขตแดนลานนาไทย (พ.ศ. ๒๓๔๕ - ๒๓๔๗)
ภายหลังจากกองทัพพม่าพ่ายแก่ กองทัพไทยในสงครามพม่าตีเชียงใหม่แล้ว ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๓๔๔ เจ้ากาวิละได้เกณฑ์กําลังจากหัวเมืองเหนือไปโจมตีเมืองสาด หัวเมืองประเทศราชของ
พม่าเป็ นการตอบแทนบ้าง จับได้เ จ้าเมือ งกับลูกชายรวมทัง้ ทูต พม่าซึ่งส่ งไปเจริญ สัมพันธไมตรีก ับ
ตังเกีย๋ ลงไปถวายยังกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยงั กวาดต้อนครอบครัว ชาวเมืองสาดประมาณ ๕,๐๐๐ คน มา
ใส่ บ้านเมือ ง เหตุ ก ารณ์ ค รัง้ นี้ ทํา ให้พ ระเจ้า ปะดุ ง ขัด เคือ งมาก จึง โปรดให้อินแซะหวุ่ น คุ มกองทัพ
๔๐,๐๐๐ คน มาตีเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๔๕
สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จยกกองทัพไทยขึน้ มาช่วย
เหมือนครัง้ ก่ อน ครัน้ ถึงเมืองเถินพระองค์ประชวรเป็ นโรคนิ่ว ไม่สามารถ เสด็จต่ อไปได้อีก จึงแต่ ง
กองทัพขึน้ มาสมทบกับกองทัพของนครลําปาง ขึน้ ไปช่วยทางเชียงใหม่จนสามารถขับไล่พม่าแตกพ่าย
ไป เมื่อเสร็จสงคราม เจ้ากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่ และเจ้าดวงทิพเจ้าเมืองนครลําปาง ได้พากันไปเฝ้า
สมเด็จพระอนุ ชาธิราชทีเ่ มืองเถิน ทรงมีรบั สังให้
่ ช่วยกันขับไล่พม่าออกจากเชียงแสนให้ได้ แล้วพระองค์
เสด็จกลับถึงกรุงเทพ ฯ ได้ไม่นานก็ทวิ งคต
พอถึงฤดูแล้งกองทัพหลวงมีเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรกั ษ์และเจ้าพระยายมราช พร้อมด้วย
กองทัพของเชียงใหม่ นครลําปาง น่ าน และเวียงจันทน์ ยกไปตีเชียงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ แต่ปรากฏว่า
การบัง คับบัญชากองทัพไม่เ ด็ดขาด เนื่องจากมีหลายกองทัพ ส่ว นกองทัพวังหลวงที่ยกขึ้นไปนัน้ ก็
ไม่ตงั ้ ใจทําสงครามอย่างเต็มที่ เนื่องจากถูกปรับโทษจากการยกไปตีเชียงใหม่ล่าช้า ตัง้ ล้อมเชียงแสนอยู่
ได้ ๒ เดือ น กองทัพ ชาวใต้ ได้ เ ลิก ทัพ กลับ เสีย ก่ อ นคงเหลือ แต่ ก องทัพ ของลานนาไทย และ
เวียงจันทน์ยงั คงล้อมเชียงแสนต่อไป จนกระทังในที
่ ส่ ุดชาวเชียงแสนลักลอบเปิ ดประตูเมืองให้เนื่องจาก
เห็นว่าเป็ นพวกเดียวกันจึงสามารถ ยึดเชียงแสนไว้ได้ เจ้ากาวิละสังให้
่ รอ้ื กําแพงเมือง และทําลายเมือง

๗
เพื่อมิให้เป็ นที่มนของข้
ั่
าศึกอีกต่อไป แล้วอพยพครอบครัวชาวเชียงแสนลงมา ได้ครอบครัวประมาณ
๒๐,๐๐๐ คนแบ่งออกเป็ น ๕ ส่วน ส่งลงไปกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่ง ซึง่ ต่อมาได้ไปตัง้ หลักแหล่งอยู่ทอ่ี ําเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุร ี ในปจั จุบนั ทีเ่ หลือส่งไปเวียงจันทน์ น่ าน เชียงใหม่และนครลําปาง ชาวเชียงแสน
ทีอ่ พยพลงมาอยูท่ น่ี ครลําปางอาศัยอยูแ่ ถบบริเวณวัดปงสนุกสืบต่อลูกหลานกันมา จนถึงปจั จุบนั
ความดีความชอบในครัง้ นี้เจ้ากาวิละได้รบั บําเหน็จความชอบมาก โปรดให้สถาปนาเป็ น
พระเจ้าเชียงใหม่ มฐี านะเป็ นเจ้าประเทศราช หลัง จากตีเ มือ งเชียงแสนได้ก องทัพ ของลานนาไทย
ประกอบด้ ว ย เชี ย งใหม่ นครลํ า ปาง แพร่ เมือ งเถิ น น่ า น รวมทัง้ กองทัพ ของลานช้ า งได้ แ ก่
หลวงพระบางและเวียงจันทน์ ร่วมกันยกขึน้ ไปตีเมืองยอง เมืองลือ้ เมืองเขิน เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุง้
เมืองเชียงแขง ตลอดจนบรรดาหัวเมืองต่ างๆ แถบไทยใหญ่ ลื้อ เขิน มาเป็ นข้าขอบขัณ ฑสีมาของ
กรุงเทพฯ ทําให้อาณาเขตของ ไทยแผ่ออกไปกว้างใหญ่ไพศาลยิง่ กว่าครัง้ ใดๆ นับตัง้ แต่นนั ้ มาบรรดา
หัวเมืองลานนาไทย ทัง้ ปวงจึงปลอดภัยจากการรุกรานของพม่าข้าศึก ด้วยเดชะพระบารมีแห่งบรมราช
จักรีวงศ์

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
เพื่อความเข้าใจเรื่องนี้เสียก่อนในเบื้องต้น จึงขอนํ าคําจํากัดความของ "การเทศาภิบาล"
ซึ่งพระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไ ว้
ซึง่ มีความว่า
"การเทศาภิ บ าล คือ การปกครองโดยลัก ษณะที่ จ ัด ให้ ม ีห น่ ว ยบริห ารราชการ อั น
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่
ไว้ว างใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจํา แต่ เฉพาะในราชธานีนัน้
ออกไป ดําเนินงานในส่วนภูมภิ าคให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณาประชากร เพื่อให้เขาได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุข
และ เกิดความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติดว้ ย จึงแบ่ง
เขตการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ น เป็ นขัน้ อันดับกันดังนี้คอื ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไปเป็ น
เมือง คือ จังหวัด รองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงาน
ให้ สอดคล้องกับ ทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการที่มคี วามรู้
สติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้ าที่มใิ ห้มกี ารก้าวก่ ายสับสนกันดังที่
เป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อยและรวดเร็วแก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่ ต้อง
อาศัยทาง ราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย"
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็ น "ระบบ" การปกครองอาณาเขต ซึ่งเรียกว่า
"การปกครองส่วนภูมภิ าค" ส่วน "มณฑลเทศาภิบาล" นัน้ คือส่วนหนึ่งของการปกครองแบบเทศาภิบาล
ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบที่รฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหารราชการในท้องที่ต่างๆ
แทนที่ส่ ว นภู ม ิภ าคจะจัด ปกครองกัน เองเช่ น ที่เ คยปฏิบ ัติม าแต่ เ ดิม ซึ่ง เรีย กว่ า การปกครองแบบ

๘
"กินเมือง" ดังนัน้ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้
ในส่วนกลาง และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้มขี ้อที่ควรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่ อนปฏิรูป
การปกครองก็มกี ารรวมหัว เมือ งเข้าเป็ นมณฑลแล้ว แต่ มณฑลสมัยนัน้ หาใช่ มณฑลเทศาภิบาลไม่
ดัง จะอธิบายโดยย่อ ดัง นี้ เมื่อ พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั พระปิ ยมหาราช ทรง
พระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาจักรให้มนคง
ั ่ และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัว
เมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง
การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย เหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่าควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง
ให้ ข้ึน อยู่ ใ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดี ย ว จึง มีพ ระบรมราชโองการแบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า ง
กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อ ได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมี
ข้าหลวงใหญ่
เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ มณฑลลาว
เฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมร
ั่
หรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตกรวมเป็ นมณฑลภูเก็ต
บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัด รวบรวมหัว เมือ งเข้ า เป็ น ๖ มณฑลดัง กล่ า วนี้ ยัง มิไ ด้ ม ีฐ านะเหมือ นมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปี แรกที่ได้วางแผนงาน จัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุ โลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ า มาเป็ นแบบใหม่และเมื่อโปรดเกล้าฯ
ให้โ อนหัวเมือ งทัง้ ปวงซึ่ง เคยขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่ างประเทศมาขึ้นอยู่ก ับ
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวบรวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑล
นครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่าและได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก
คือตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ.
๒๔๓๙ ได้ ร วมหัว เมือ งมณฑลเทศาภิบ าลขึ้น อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันตกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์
ขึน้ อีกมณฑลหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพการปกครองมณฑลอีก ๓ มณฑล คือ มณฑลพายัพ
มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย

๙
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่ อังกฤษเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุง ระเบียบการปกครองหัว เมือ งเมื่อ มีก ารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัด เป็ นผูบ้ ริหาร เมื่อก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น จังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ น มณฑลอี ก ด้ ว ย เมื่อ ได้ ม ีก ารประกาศ ใช้ พ ระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจตรา
่
สอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิติบุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะคณะกรมการจังหวัด ซึ่งแต่ เดิมเป็ นผู้มอี ํานาจหน้ าที่บริหารราชการแผ่นใน
จังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มาได้ม ีก ารแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง กฎหมาย ว่า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน ตามนั ย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าคเป็ น

๑๐
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนัน้ ได้รวมท้องที่หลายๆ อําเภอขึ้นเป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิติบุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นที่ปรึกษา
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
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