
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัลาํปาง 
 

จงัหวดัลําปางเป็นที่ตัง้เมอืงโบราณที่มคีวามสําคญัของประวตัิศาสตร์ และโบราณคดมีา

ตัง้แต่สมยัหรภุิญไชย คอืราวต้นพุทธศตวรรษที ่๑๓ มชีื่อเรยีกในตํานานเป็น ภาษาบาลวี่า "เขลางค์

นคร" คาํว่า "ลคร" (นคร) เป็นชื่อสามญัของเมอืงเขลางค ์ซึง่ นิยมเรยีกกนัอยา่งแพรห่ลาย ปรากฏอยู่ใน

ตํานานศลิาจารกึและพงศาวดารส่วนภาษาพูดโดยทัว่ไปเรยีกว่า "ละกอน" ดงันัน้เมอืงลคร (นคร) จงึ

หมายถงึบรเิวณอนัเป็นทีต่ ัง้ของ เขลางค ์ซึง่ตัง้อยู่บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําวงั ในเขตตําบลเวยีงเหนือ 

อําเภอเมอืง จงัหวดัลําปางในปจัจุบนั ส่วนคําว่า "ลําปาง" ปรากฏชื่ออยู่ในตํานานวดัพระธาตุลําปาง 

หลวง ซึ่งเรยีกเป็นภาษาบาลวี่า "ลมัภกปัปะ" ตัง้อยู่ในเขตตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จงัหวดั

ลาํปาง อยูห่่างจากตวัจงัหวดัไปทางทศิใตร้าว ๑๖ กโิลเมตร เป็นทีป่ระดษิฐานของพระธาตุลําปางหลวง

ในปจัจบุนั 

คาํว่านครลาํปาง เป็นชื่อเรยีกเมอืงนครลาํปางตัง้แต่สมยัเจา้ทพิยช์า้งเป็นต้นมา ทัง้น้ีเพราะ

ได้อพยพผู้คนจากลําปางหลวงมายงัเมอืงลคร แล้วเจ้าทพิย์ช้างได้รบัการ สถาปนาเป็นเจ้าเมอืง จงึ

เรยีกชื่อเมอืงว่า นครลาํปาง ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

นครลาํปางยคุแรกหรอืสมยัเขลางคน์คร ซึง่คน้ไดจ้ากตํานานมลูศาสนาชนิกาล มาลปีกรณ์ 

ตํานานจามเทววีงศ์ ตํานานไฟมา้งกลัป์ ตํานานรตันพมิพวงศ์ และพงศาวดารโยนก กล่าวว่า เมอืงน้ี

สร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ประมาณปี พ.ศ. ๑๒๐๔ พระฤษีวาสุเทพ ซึ่งอาศยัอยู่บรเิวณ     

เชงิดอยสุเทพ ไดร้่วมกบัพระสุกกทนัตฤษแีห่งเมอืงละโว ้(ลพบุร)ี สรา้งเมอืงหรภุิญไชย (ลําพูน) แลว้

ทูลขอผู้ปกครองจากพระเจา้ลพราช กษตัรยิก์รุงละโว้ พระองค์ได้ประทาน พระนางจามเทว ีพระราช

ธดิาให้มาเป็นผู้ครองนครพร้อมกับได้นําพระภิกษุสงฆ์ ผู้รอบรู้พระไตรปิฎก พราหมณ์ราชบณัฑติ 

แพทย์ ช่างฝีมอืดี เศรษฐี คหบดี อย่างละ ๕๐๐ คน ตามเสด็จขึ้นมาด้วย ในขณะที่เสด็จขึ้นมานัน้    

พระนางทรงครรภ ์เมือ่ประทบัอยูห่รภุิญไชยได ้๗ วนั ไดป้ระสูตโิอรสฝาแฝด ๒ องค ์นามว่า มหนัตยศ

กุมาร หรอืมหายศและอนันตยศกุมารหรืออินทรวร เมื่อกุมารทัง้ ๒ เจรญิวยั พระนางจามเทวีได ้

ราชาภเิษกเจา้มหายศใหเ้ป็นกษตัรยิป์กครองหรภุิญไชย ส่วนเจา้อนนัตยศเป็นอุปราช ต่อมา         เจา้

อนนัตยศมพีระประสงคไ์ปสรา้งเมอืงใหม ่พระฤาษวีาสุเทพ จงึไดแ้นะนําใหไ้ปหาพรานเขลางค ์     ทีเ่ข

ลางคบ์รรพต หรอืภเูขาสองยอด ครัน้เมื่อพบแลว้พรานเขลางคจ์งึไดพ้าไปพบ พระสุพรหมฤาษบีนดอย

งาม แลว้ขออาราธนาใหช่้วยสรา้งเมอืง พระสุพรหมฤาษแีละพรานเขลางคไ์ดเ้ลอืกหาชยัภูม ิ        ที่

เหมาะสม แลว้สรา้งเมอืงขึน้บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น้ําวงั (วงักตนิท)ี เมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๓ โดยสรา้งเป็น 

สีเ่หลีย่มจตุัรสัตามแบบอย่างเมอืงหรภุิญไชย แลว้ขนานนามว่า เขลางคน์คร แลว้อญัเชญิเจา้อนันตยศ

ขึน้เป็นกษตัรยิป์กครอง ทรงนามว่า พระเจา้อนิทรเกงิกร 

เมืองเขลางค ์: สมยัหริภญุชยั 

เมืองเขลางค์ตัง้อยู่ในเขตตําบลเวียงเหนือ สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๑๒๒๓ มรีูปร่างเป็น           

รูปสี่เหลี่ยมจตุัรสั กําแพงเมอืงชัน้ล่างเป็นคนัดนิ ๓ ชัน้ ชัน้บนเป็นอิฐ สนันิษฐานว่า สร้างต่อเติมขึ้น    



 ๒ 

ภายหลัง มีความยาววัดโดยรอบ ๔,๔๐๐ เมตร เน้ือที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ มี ประตูเมืองที่สําคัญ          

ไดแ้ก่ ประตูมา้ แระตูผาบ่อง ประตูท่านาง ประตูต้นผึง้ ประตูป่อง ประตูนกกด และประตูตาล          ปู

ชนียสถานทีส่าํคญัไดแ้ก่ วดัพระแกว้ดอนเตา้ ซึง่ครัง้หน่ึงเคย เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธ       มหา

มณรีตันปฏมิากร (พระแก้วมรกต) ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๓๒ - ๒๐๑๑ นอกจากน้ียงัมโีบราณสถานทีส่ําคญั

อกีหลายแห่ง ไดแ้ก่ วดัอุโมงคซ์ึง่เป็นวดัรา้งอยู ่บรเิวณประตูตาล ส่วนวดัทีอ่ยูน่อกกําแพงเมอืงไดแ้ก่วดั

ปา่พรา้ว วดัพนัเชงิ วดักู่ขาว หรอื เสตกุฎาราม ซึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐานของพระสกิชปีฏมิากร วดักู่แดง 

วดักู่คาํ ระหว่างวดั กู่ขาวมายงัเมอืงเขลางคก์ม็แีนวถนนโบราณทอดเขา้สู่ตวัเมอืงสนันิษฐานว่า สรา้งใน

สมยัที่พระนางจามเทวเีสด็จมาประทบัที่เมอืงเขลางค์ใช้เชื่อมเมอืงเขลางค์กับเขตพระราชสถาน ที่

เรยีกว่า อาลมัพางคน์คร และใชเ้ป็นเขือ่นกัน้น้ําเพื่อทดน้ําเขา้สู่ตวัเมอืง 

เมืองเขลางค ์: สมยัลานนาไทย 

ใน พ.ศ. ๑๘๒๔ พระเจา้มงัรายได้แผ่ขยายอํานาจเขา้ครอบครองหรภุิญชยั พระยาญบีา 

เจา้เมอืงสูไ้ม่ได ้จงึอพยพหนีมาพึง่พระยาเบกิโอรสยงัเมอืงเขลางคน์คร ต่อมา ใน พ.ศ. ๑๘๓๘ พระยา

เบกิ ได้ยกกองทพัไปตเีมอืงหรภุิญชยัคนื แต่พ่ายแพ้กลบัมา ขุนคราม โอรสของพระเจา้มงัรายยก    

กองทพัติดตามมาทนัปะทะกนัที่ตําบลแม่ตาน ปรากฏว่าพระยาเบกิเสยีชวีติในการสู้รบ ส่วนพระยา    

ญบีาเมื่อทราบข่าว จงึพาครอบครวัหนีไปพึ่งพระยาพษิณุโลก เจา้เมอืงสองแคว (พษิณุโลก) ประทบั   

อยูท่ีน่ัน่จนสิน้  พระชนม ์จงึนบัว่าเป็นการสิน้วงศเ์จา้ผูค้รองเมอืงเขลางคร์ุน่แรก 

เมือ่ขนุครามตเีมอืงเขลางคไ์ดแ้ลว้จงึแต่งตัง้ใหขุ้นไชยเสนาเป็นผูร้ ัง้เมอืงสบื ต่อมา ขุนไชย

เสนาไดส้รา้งเมอืงขึน้ใหม ่ เมือ่  พ.ศ. ๑๘๔๕  เป็นเมอืงเขลางคร์ุน่สอง 

เมอืงเขลางคท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัลานนาไทย มเีน้ือทีป่ระมาณ ๑๘๐ ไร ่อยูถ่ดั จากเมอืง     เข

ลางค์เดมิลงไปทางทศิใต้ กําแพงเมอืงก่อด้วยอฐิ วดัความยาวโดยรอบได้ ๑,๑๐๐ เมตร มปีระตูเมอืง   

ทีส่ําคญัได้แก่ ประตูเชยีงใหม่ ประตูนาสรอ้ย ประตูปลายนา โบราณสถานที่สําคญัได้แก่ วดัปลายนา 

ซึง่ปจัจบุนัเป็นวดัรา้ง และวดัเชยีงภมู ิปจัจบุนัคอื วดัปงสนุก 

ในระยะต่อมาได้รวมเมืองเขลางค์ทัง้สองแห่งเข้าด้วยกัน ดังปรากฏหลักฐานทาง

สถาปตัยกรรมลานนาไทยก่อนรบัอทิธพิลของพมา่  เช่นทีว่ดัพระแกว้ดอนเตา้ 

เมืองเขลางค ์: เมืองนครลาํปาง 

เมอืงเขลางคร์ะยะน้ีมชีือ่เรยีกว่าเมอืงนครลําปาง ซึง่ปจัจุบนัเป็นทีต่ ัง้ของศาลากลางจงัหวดั

และตลาดเมอืงลําปาง มพีื้นที่ประมาณ ๓๕๐ ไร่ กําแพงก่อด้วยอิฐยาว ๑,๙๐๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 

๒๓๕๑ ในสมยัเจ้าหอคําดวงทพิย์ (ปจัจุบนัอยู่ในแนวถนนรอบเวยีง) โบราณสถานที่สําคญัได้แก่      

หออะมอ๊ก (หอปืนใหญ่โบราณ) วดักลางเวยีงหรอื วดับุญวาทยว์หิาร วดัน้ําลอ้ม วดัปา่ดัว๊ะ 

ความสาํคญัของเมืองเขลางคส์มยัราชวงศม์งัราย (พ.ศ. ๑๘๔๕ - ๒๑๐๑) 

ในสมยัราชวงศ์มงัราย เขลางค์นครเป็นเมอืงหน้าด่านที่สําคญัของอาณาจกัรลานนาไทย 

ปรากฏชื่อในตํานานพืน้เมอืงว่าเมอืงนคร เจา้เมอืงมยีศเป็นหมื่น ในสมยัพระเจา้ตโิลกราช เชยีงใหม่ทํา



 ๓ 

สงครามเพื่อแยง่ชงิหวัเมอืงไทยเหนือกบักรงุศรอียธุยาสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ นครลําปางเป็น

แหล่งชุมนุมทพัทีส่าํคญั ของพระเจา้ตโิลกราชทรงแต่งตัง้ใหห้มืน่ดง้นครเป็นเจา้เมอืง จนกระทัง่สามารถ

ตเีมอืงเชลยีงไวไ้ด ้ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๐๕๘  สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ ไดย้กกองทพัมาต ี   นครลําปาง  

โดยเขา้ทางประตูนางเหลีย่ว แลว้อญัเชญิพระสขิปีฏมิากร  ซึง่เป็นพระพุทธรปูสาํคญัไปจากวดักู่ขาว 

นครลําปางเป็นหวัเมอืงสําคญัของลานนาไทย มาจนถึงสมยัพระเจ้าบุเรงนอง กษัตรยิ ์  

แห่งกรงุหงสาวด ีไดแ้ผ่อํานาจเขา้ครอบครองเชยีงใหม ่เมือ่ พ.ศ. ๒๑๐๑ นบัตัง้แต่นัน้มาลานนาไทย ทัง้

ปวงจงึตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามาเป็นเวลานานกว่า ๒๐๐ ปี บางครัง้กต็กอยู่ภายใต้อํานาจ

ของกรงุศรอียธุยาบา้ง เช่น ในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ยคุแห่งการกอบกู้บา้นเมืองของชาวนครลาํปาง 

นบัตัง้แต่สมยัพระเจา้บุเรงนองเป็นตน้มา พมา่ไดจ้ดัส่งเจา้นายมากํากบัการปกครอง     หวั

เมอืงลานนาไทย  โดยมศีูนยก์ลางการปกครองอยู่ทีเ่ชยีงใหม่ ต่อมาระยะหลงัได ้ยา้ยไปอยู่ที ่    เชยีง

แสน 

การปกครองของพม่าระยะหลงัมไิด้มุ่งใหห้วัเมอืงลานนาไทยเป็นประเทศราชอย่างแท้จรงิ

ดงัแต่ก่อน เพราะมกีารกบฏบ่อยครัง้ ประกอบกบัพม่าต้องทําสงครามกบัมอญ จงึปกครองชาวลานนา

อย่างกดขี่และเข้มงวดกวดขนัยิง่ขึ้น ทําให้ชาวลานนาไทยหลายกลุ่มลุกฮือขึ้นต่อสู้ แต่ก็ไม่สําเร็จ      

จนกระทัง่ถงึสมยัของเจา้พระยาสุลวะลอืไชยสงคราม หรอื "หนานทพิยช์า้ง" สามารถขบัไล่พม่าออก

จากเมอืงลาํปางไดส้าํเรจ็ ต่อมาบา้นเมอืงกป็ระสบความวุ่นวายอกี ทางเมอืงนครลาํปางเกดิการแย่ง  ชงิ

อํานาจ ระหว่างเจา้ชายแก้ว (ลูกของหนานทพิยช์า้ง) เจา้เมอืงนครลําปาง กบัทา้วลิน้ก่าน เจา้เมอืงคน

เดมิแต่เจา้ชายแกว้สูไ้ม่ได ้จงึหนีไปพึง่เจา้เมอืงแพร่ ภายหลงัจากทีพ่ม่ากลบัเขา้มามอีํานาจใน   ลาน

นาไทยอีก ได้พจิารณาคดน้ีี โดยให้เจ้าชายแก้วและท้าวลิ้นก่านดําน้ําแข่งกนั ปรากฏว่าท้าวลิ้นก่าน    

พ่ายแพ ้จงึถูกพมา่ประหารชวีติ พรอ้มทัง้รบิทรพัยส์นิและครอบครวั สาํหรบัสถานทีท่ีด่ําน้ําชงิเมอืง  อยู่

บรเิวณหน้าวดัปงสนุก ซึง่แม่น้ําวงัไหลผ่านในสมยันัน้ยงัมศีาลทา้วลิน้ก่านปรากฏอยู่ตรงขา้ง       วดั

ปงสนุกมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

พม่าแต่งตัง้ให้เจา้ชายแก้วเป็นที ่"เจา้ฟ้าหลวงไชยแก้ว" ครองเมอืงนครลําปาง แต่พม่า   

ยงัปกครองชาวนครลาํปางอยา่งกดขีท่ารณุอยู ่หากผูใ้ดขดัขนืกจ็ะถกูลงโทษอยา่งหนกั นับตัง้แต่    การ

จองจํา รบิทรพัย์สมบตัิ ลูกเมยี ไปจนถงึการประหารชวีติ อนัเป็นสภาวะที่ชาวนครลําปางสุดแสนจะ

ทนทานต่อไปได ้

ดังนั ้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีบัญชาให้เจ้าพระยาจักรี และเจ้าพระยาสุรสีห ์          

(รชักาลที ่๑ และสมเดจ็พระบวรราชเจา้กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท) ยกกองทพัไปตเีชยีงใหม ่

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๔ เจา้กาวลิะ (โอรสของเจา้ฟ้าหลวงชายแก้ว) จงึพาอนุชาทัง้หกเขา้สวามภิกัดิ ์แลว้นํา

ทหารชาวนครลําปางเข้าสมทบยกขึ้นไปตีเชียงใหม่พม่าได้จบัเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วไว้เป็นประกัน     

เมื่อกองทพัไทยยกขึ้นไปเชยีงใหม่ เจ้ากาวลิะ จงึนําทหารชาวนครลําปางตีหกัเข้าเมอืงได้ก่อนช่วย   

พระบดิาออกจากทีคุ่มขงัไดส้าํเรจ็ แลว้นํากําลงัสมทบกบักองทพัไทยใตต้พีมา่แตกพ่ายไป 



 ๔ 

ความดคีวามชอบครัง้น้ี เจา้กาวลิะได้รบัพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็น

เจา้เมอืง  "นครลาํปาง"  และต่อมาเลื่อนเป็นเจา้เมอืงเชยีงใหมต่ามลาํดบั 

ความสมัพนัธร์ะหว่างนครลาํปางกบักรงุเทพฯ ในสมยัรตันโกสินทรต์อนต้น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนครลําปางกับกรุงเทพฯ  เป็นผลสืบเน่ืองมาจากเจ้ากาวิละและ    

พระอนุชา ได้นําเอาบ้านเมอืงเข้าสวามิภกัดิต่์อกองทพัไทยที่ยกขึ้นไปตีพม่าที่เชยีงใหม่ ใน พ.ศ. 

๒๓๑๔ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ

ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้านครลําปางกบัราชวงศ์จกัรมีคีวามผูกพนักนัแน่นแฟ้นยิง่ขึ้น เพราะเจา้นาย

ฝ่ายเหนือต้องการสวามิภักดิต่์อคนไทยด้วยกัน นอกจากน้ียงัมีความสัมพันธ์ในระบบเครือญาต ิ

เน่ืองจากสมเดจ็พระบวรราชเจา้กรมพระราชวงับวรสุรสงิหนาทไดสู้่ขอเจา้ศรอีโนชา กนิษฐาของเจา้กาวิ

ละเป็นชายาทางกรุงเทพฯก็ได้ให้ความช่วยเหลอืแก่เมอืงนครลําปางอย่างสมํ่าเสมอด้วยดตีลอดมา 

บรรดาเจา้นายฝ่ายเหนือไดร้บัยกย่องใหม้ฐีานะสงูขึน้ เป็นถงึเจา้ประเทศราช อย่างไรก็ตามพม่ากม็ไิด้

ลดละความพยายามทีจ่ะกลบัเขา้มามอีทิธพิลในลานนาไทยอกี เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสะสมผู้คนและเสบยีง

อาหาร     เขา้โจมตกีรงุเทพ ฯ   

สงครามคราวพม่าตีนครลาํปาง  และป่าซาง  (พ.ศ. ๒๓๓๐) 

หลงัจากทีพ่ระเจา้ปะดุงพ่ายแพแ้ก่กองทพัไทยไปจากสงครามเก้าทพั (พ.ศ. ๒๓๒๘) และ

สงครามทีท่่าดนิแดง (พ.ศ. ๒๓๒๙) แลว้ บรรดาหวัเมอืงประเทศราชลือ้ เขนิ ของพมา่แถบเมอืงเชยีงตุง 

เชยีงรุง้ เมอืงสาด เมอืงปุก็พากันกระด้างกระเดื่องแขง็เมอืง พระเจ้าปะดุงจงึโปรดให้ยกกองทพัไป  

ปราบปรามใน พ.ศ. ๒๓๓๐ โดยมหีวุ่นยมีหาชยัสุระเป็นแม่ทพัใหญ่ คุมรีพ้ล ๔๕,๐๐๐ คน ลงมาทางหวั

เมอืงไทยใหญ่ ครัน้ยกมาถงึเมอืงนายไดแ้บ่งกําลงัออกเป็นสองส่วนออกปราบบรรดาหวัเมอืงทีก่ระดา้ง

กระเดื่อง สําหรบักองทพัพม่าทีย่กเขา้ทางหวัเมอืงลานนาไทย จอข่องนรทาเป็นแมท่พัคุมรีพ้ล ๕,๐๐๐ 

คน ยกลงมายดึเมอืงฝางไวเ้ป็นแหล่งชุมนุมพล และสะสมเสบยีงอาหารไวร้อกําลงัส่วนใหญ่เพื่อเตรยีม

เขา้ตนีครลาํปาง 

ฝา่ยโปมะยุง่วนเจา้เมอืงเชยีงใหม่ซึง่หลบหนีกองทพัไทยไปอยู่เมอืงเชยีงแสนมกีําลงัรกัษา

บ้านเมอืงไม่มากนัก เพราะกําลังส่วนหน่ึงถูกเกณฑ์ไปช่วยทํานาที่เมืองฝาง จงึทําให้พระยาแพร ่      

ชอืมงัชยั และพระยายองเหน็เป็นโอกาสคุมกําลงัเขา้โจมตเีมอืงเชยีงแสนโปมะยุง่วนสูไ้ม่ไดห้นีไปอาศยั

อยู่กบัพระยาเชยีงราย จงึถูกพระยาเชยีงรายควบคุมตวัส่งแก่ พระยาแพร่ และพระยายอง แลว้พระยา

แพรแ่ละพระยายองคุมตวัส่งแก่เจา้กาวลิะ ทีน่ครลาํปางเน่ืองจากเหน็ว่าโปมะยงุว่นเป็นบุคลสําคญัระดบั

เจา้เมอืง ทางนครลาํปางจงึคุมตวัส่งลงไปถวายยงักรงุเทพฯ การจบัโปมะยุง่วนเป็นเชลยได ้  กลายเป็น

ผลดต่ีอฝ่ายไทยอย่างมาก เพราะไดนํ้าตวัไปสอบสวนขอ้ราชการสงคราม ทําใหท้ราบข่าว   แน่ชดัว่า 

พม่าเตรยีมกองทพัเขา้มาตนีครลําปางในฤดูแล้ง เมื่อตไีด้แลว้กจ็ะกลบัไปตัง้มัน่อยู่ที่เชยีงใหม่ อกีครัง้

หน่ึง(คําใหก้ารของโปมะยุง่วนต่อมากลายเป็นเอกสารสําคญัทางประวตัศิาสตรฉ์บบัหน่ึง         ที่

เรยีกว่า คาํใหก้ารของชาวองัวะ) 



 ๕ 

การที่พม่ามนีโยบายเข้ามายดึเชียงใหม่เป็นที่ม ัน่ นับว่าเป็นอนัตรายต่อบรรดาหวัเมอืง

เหนือทัง้ปวง ดงันัน้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึคดิหาทางป้องกนัไวก่้อน โดยมพีระบรมราชโองการ

ให้เจ้ากาวลิะแบ่งครอบครวัจากนครลําปางส่วนหน่ึง ขึ้นไปรกัษาเมอืงเชยีงใหม่ ส่วนทางเมอืงนคร

ลําปางโปรดใหเ้จา้คําโสมอนุชา เจา้กาวลิะเป็นเจา้เมอืงสบืแทน เน่ืองจากมกีําลงัน้อยเจา้กาวลิะเหน็ว่า

ไม่เพยีงพอที่จะรกัษาเมอืงเชยีงใหม่ ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม เพราะเป็นเมอืงรา้งมาหลายปี ดงันัน้จงึ

อพยพครอบครัวไปตัง้ที่ป่าซางก่อนเป็นการชัว่คราว โดยมีกองทหารจากเมืองสวรรคโลก              

และกําแพงเพชรยกขึน้มาช่วยป้องกนับา้นเมอืง ในระหว่างนัน้ไดร้วบรวมผูค้นทีก่ระจดักระจายบรเิวณ

ชายแดน มาไวใ้นบา้นเมอืงตามนโยบายทีเ่รยีกว่า "เกบ็ผกัใส่ซา้เกบ็ขา้ใส่เมอืง" แต่ยงัไม่ทนัจะอพยพ

ขึน้ไปตัง้มัน่ทีเ่ชยีงใหม ่ พมา่กไ็ดย้กกองทพัมาโจมตเีสยีก่อน ดงันัน้จงึตัง้มัน่อยูท่ีป่า่ซางถงึ ๕ ปี เศษ  

ครัน้ถึงฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๓๓๐ กองทพัของหวุ่นยมีหาชยัสุระยกลงจากเชียงตุงเข้ายดึ

เชยีงใหมค่นื ตเีชยีงรายแลว้เขา้สมทบกบักองทพัของจอขอ้งนรทาทีฝ่าง รวมรีพ้ลได ้ราว ๓๐,๐๐๐ คน 

ยกลงมาทางเมอืงพะเยา เขา้ตนีครลําปาง ส่วนทางป่าซางพระเจา้ปะดุงทรงมรีบัสัง่ให้ยแีข่งอุเมงคโีป  

คุมกําลงั ๑๖,๐๐๐ คน 1 5

*
 จากเมอืงเมาะตะมะ เขา้โจมตีล้อมไว้ป้องกนัมใิห้ยกไปช่วยทางนครลําปาง   

ฝ่ายกองทพัพม่าที่ลอ้มนครลําปาง เจา้คําโสมไดนํ้าทพัชาวเมอืงต่อสู้ป้องกนับ้านเมอืงไวอ้ย่างเขม้แขง็ 

พมา่พยายามเขา้ปลน้ เมอืงหลายครัง้แต่ไมส่าํเรจ็จงึตัง้ค่ายลอ้มไวใ้หข้าดเสบยีงอาหาร 

ขณะนัน้ทางกรงุเทพฯ  กําลงัเตรยีมกองทพัจะไปตเีมอืงทวาย ครัน้ทราบข่าวการศกึทางหวั

เมอืงเหนือ จงึโปรดให้พระอนุชาธริาช สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาท    

ยกขึน้มาช่วย พอยกขึน้มาถงึนครลําปาง โปรดให้ตัง้ค่ายโอบล้อม พม่าไวอ้กีชัน้หน่ึง เมื่อพรอ้มแล้วก ็

ส่งสญัญาณให้กองกําลงัในเมอืงตีกระหนาบออกมาพร้อมกัน พม่าสู้ไม่ได้จงึแตกพ่ายหนีกลบัไปยงั   

เชยีงแสน ส่วนทีป่า่ซางกองทพัไทยกไ็ดย้กขึน้ไปช่วยตกีระหนาบขา้ศกึแตกพ่ายไป เช่นเดยีวกนั 

ภายหลงัเสรจ็จากการศกึสงครามคราวน้ี เจา้กาวลิะเจา้เมอืงเชยีงใหมแ่ละเจา้คําโสม     เจา้

เมอืงนครลําปาง ไดพ้าพระอนุชา (เจา้เจด็ตน) เขา้เฝ้าสมเดจ็พระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงับวรมหา

สุรสงิหนาท   แลว้ถวายพระพุทธสหิงิคใ์หนํ้าไปประดษิฐาน ณ กรงุเทพ ฯ  มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

ในปีจุลศกัราช ๑๑๘๑ (พ.ศ. ๒๓๓๗) เจา้กาวลิะได้เรยีกพระอนุชาทัง้ ๖ เขา้เฝ้าแล้ว         

มโีอวาทคําสอน โดยมุ่งให้มคีวามจงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ์แห่งราชวงศ์จกัร ีซึ่งมสีาระสําคัญ     

ตอนหน่ึงว่า  

"ตัง้แต่เจา้เราทัง้หลายไปภายหน้าสบืไป ถึงชัว่ลูก ชัว่หลาน เหลน หลดี หลี้ ตราบสิ้น   

ราชตระกูลแห่งเราทัง้หลาย แม้นว่าลูกหลาน เหลน หลดี หลี้ บุคคลใดยงัมใีจใคร่กบฏ คิดสู้รบกับ    

พระมหากษตัรยิเ์จา้ แห่งราชวงศจ์กัร ีแลว้เอาตวัและบา้นเมอืงไปพึง่เป็น ขา้ม่าน ขา้ฮ่อ ขา้กูลา ขา้แก๋ว 

ขา้ญวน ขอผูน้ัน้ใหว้นิาศฉิบหาย ตายวาย พลนัฉิบหายเหมอืนกอกลว้ย พลนัมว้ยเหมอืนกอเลา กอคา 

ตายไปแล้วก็ขอให้ตกนรกแสนมหากัปป์ อย่าได้เกิดได้งอก ผู้ใดยงัอยู่ตามโอวาทคําสอนแห่งเรา        

อนัเป็นเจา้พี ่กข็อใหอ้ยูสุ่ข วุฒจิาํเรญิ ขอใหม้เีตชะฤทธอีนุภาพปราบชนะศตัรมูฑีฆีา อายมุัน่ยนืยาว" 

*  หลกัฐานใน  "ไทยรบพม่า"  หน้า  ๕๙๓  ว่าชื่อ  เลตะละสหีะสงิครนั  เป็นแม่ทพั  จาํนวนพล  ๓๕,๐๐๐  คน 

                                            



 ๖ 

สงครามคราวพม่าตีเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๔๐) 

ภายหลังจากกองทัพพม่าพ่ายแพ้แก่กองทัพไทยไป เมื่อครัง้ตีนครลําปางและป่าซาง       

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เจา้กาวลิะจงึได้อพยพผู้คนจากป่าซาง ขึน้ไปตัง้มัน่ทีเ่ชยีงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๓๙     

ยงัจดัราชการบ้านเมอืงไม่เป็นที่เรยีบรอ้ย พม่าก็ยกกองทพัเขา้มาโจมต ีใน พ.ศ. ๒๓๔๐ ทัง้น้ีเพราะ

พระเจ้าปะดุงยงัคิดเสียดายอาณาเขตในแคว้นลานนาไทยอยู่ จงึสัง่ให้เนมะโยกยอดินสีหะสุระคุม

กองทพัมาประชุมพลทีเ่มอืงนาย รวมรีพ้ล ๕๕,๐๐๐ คน จดัเป็น ๗ กองทพั พม่าจดัวางกําลงัลอ้มเมอืง

เชยีงใหม่ไว้อย่างแน่นหนาถงึ ๓ ชัน้ ประสงค์จะตหีกัเอาเมอืงให้ได้ แต่เจ้ากาวลิะก็สามารถคุมกําลงั  

ป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้

ทางกรุงเทพฯเมื่อทราบข่าวศึกเมอืงเชียงใหม่จงึโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรม

พระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท เสดจ็ยกกองทพัขึ้นมาช่วยเหลอื ประชุมทพัที่นครลําปาง ส่งกองทพั

หน้าเขา้ตคี่ายพมา่ซึง่สกดัอยูท่ีล่าํพนู และปา่ซางแตกพ่ายไป แลว้กองทหารชาวนครลาํปางไดส้มทบกบั

กองทพัหลวง รวม ๔๐,๐๐๐ คน ยกขึน้ไปตกีระหนาบพม่าทีล่อ้มเชยีงใหม่แตกพ่ายไปอย่างยบัเยนิ จบั

เชลยอาวุธ  และชา้งมา้พาหนะไวไ้ดจ้าํนวนมาก 

  สงครามขบัไล่พม่าออกจากเขตแดนลานนาไทย (พ.ศ. ๒๓๔๕ - ๒๓๔๗) 

ภายหลงัจากกองทพัพม่าพ่ายแก่กองทพัไทยในสงครามพม่าตเีชยีงใหม่แล้ว ต่อมาในปี 

พ.ศ. ๒๓๔๔ เจา้กาวลิะได้เกณฑก์ําลงัจากหวัเมอืงเหนือไปโจมตเีมอืงสาด หวัเมอืงประเทศราชของ

พม่าเป็นการตอบแทนบ้าง จบัได้เจ้าเมอืงกับลูกชายรวมทัง้ทูตพม่าซึ่งส่งไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีับ    

ตงัเกีย๋ลงไปถวายยงักรงุเทพฯ นอกจากน้ียงักวาดตอ้นครอบครวั ชาวเมอืงสาดประมาณ ๕,๐๐๐ คน มา

ใส่บ้านเมอืง เหตุการณ์ครัง้น้ีทําให้พระเจ้าปะดุงขดัเคืองมาก จึงโปรดให้อินแซะหวุ่น คุมกองทัพ 

๔๐,๐๐๐ คน มาตเีชยีงใหม ่ใน พ.ศ. ๒๓๔๕ 

สมเดจ็พระบวรราชเจา้ กรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท เสดจ็ยกกองทพัไทยขึน้มาช่วย

เหมอืนครัง้ก่อน ครัน้ถึงเมอืงเถินพระองค์ประชวรเป็นโรคน่ิว ไม่สามารถ เสด็จต่อไปได้อีก จงึแต่ง   

กองทพัขึน้มาสมทบกบักองทพัของนครลําปาง ขึน้ไปช่วยทางเชยีงใหม่จนสามารถขบัไล่พม่าแตกพ่าย

ไป เมื่อเสรจ็สงคราม เจา้กาวลิะเจา้เมอืงเชยีงใหม่ และเจา้ดวงทพิเจา้เมอืงนครลําปาง ได้พากนัไปเฝ้า

สมเดจ็พระอนุชาธริาชทีเ่มอืงเถนิ ทรงมรีบัสัง่ใหช่้วยกนัขบัไล่พม่าออกจากเชยีงแสนใหไ้ด ้แลว้พระองค์

เสดจ็กลบัถงึกรงุเทพ ฯ ไดไ้มน่านกท็วิงคต 

พอถงึฤดูแลง้กองทพัหลวงมเีจา้ฟ้ากรมหลวงเทพหรริกัษ์และเจา้พระยายมราช พรอ้มดว้ย

กองทพัของเชยีงใหม ่นครลาํปาง น่าน และเวยีงจนัทน์ ยกไปตเีชยีงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ แต่ปรากฏว่า

การบงัคบับญัชากองทพัไม่เด็ดขาด เน่ืองจากมหีลายกองทพั ส่วนกองทพัวงัหลวงที่ยกขึ้นไปนัน้ก ็     

ไมต่ัง้ใจทาํสงครามอยา่งเตม็ที ่เน่ืองจากถูกปรบัโทษจากการยกไปตเีชยีงใหมล่่าชา้ ตัง้ลอ้มเชยีงแสนอยู่

ได้ ๒ เดือน กองทัพชาวใต้ ได้เลิกทัพกลับเสีย ก่อนคงเหลือแต่กองทัพของลานนาไทย และ         

เวยีงจนัทน์ยงัคงลอ้มเชยีงแสนต่อไป จนกระทัง่ในทีสุ่ดชาวเชยีงแสนลกัลอบเปิดประตูเมอืงใหเ้น่ืองจาก

เหน็ว่าเป็นพวกเดยีวกนัจงึสามารถ ยดึเชยีงแสนไวไ้ด ้เจา้กาวลิะสัง่ใหร้ือ้กําแพงเมอืง และทําลายเมอืง



 ๗ 

เพื่อมใิห้เป็นที่ม ัน่ของขา้ศกึอกีต่อไป แล้วอพยพครอบครวัชาวเชยีงแสนลงมา ได้ครอบครวัประมาณ 

๒๐,๐๐๐ คนแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ส่งลงไปกรุงเทพฯ ส่วนหน่ึง ซึง่ต่อมาไดไ้ปตัง้หลกัแหล่งอยู่ทีอ่ําเภอ

เสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีในปจัจุบนั ทีเ่หลอืส่งไปเวยีงจนัทน์ น่าน เชยีงใหม่และนครลําปาง ชาวเชยีงแสน

ทีอ่พยพลงมาอยูท่ีน่ครลาํปางอาศยัอยูแ่ถบบรเิวณวดัปงสนุกสบืต่อลกูหลานกนัมา จนถงึปจัจบุนั 

ความดคีวามชอบในครัง้น้ีเจ้ากาวลิะได้รบับําเหน็จความชอบมาก โปรดให้สถาปนาเป็น

พระเจ้าเชียงใหม่มฐีานะเป็นเจ้าประเทศราช หลงัจากตีเมอืงเชียงแสนได้กองทพัของลานนาไทย

ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครลําปาง แพร่ เมืองเถิน น่าน รวมทัง้กองทัพของลานช้างได้แก่          

หลวงพระบางและเวยีงจนัทน์ รว่มกนัยกขึน้ไปตเีมอืงยอง เมอืงลือ้ เมอืงเขนิ เมอืงเชยีงตุง เมอืงเชยีงรุง้ 

เมอืงเชยีงแขง ตลอดจนบรรดาหวัเมอืงต่างๆ แถบไทยใหญ่ ลื้อ เขนิ มาเป็นข้าขอบขณัฑสมีาของ

กรุงเทพฯ ทําใหอ้าณาเขตของ ไทยแผ่ออกไปกวา้งใหญ่ไพศาลยิง่กว่าครัง้ใดๆ นับตัง้แต่นัน้มาบรรดา

หวัเมอืงลานนาไทย ทัง้ปวงจงึปลอดภยัจากการรกุรานของพมา่ขา้ศกึ  ดว้ยเดชะพระบารมแีห่งบรมราช

จกัรวีงศ ์

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

เพื่อความเข้าใจเรื่องน้ีเสยีก่อนในเบื้องต้น จงึขอนําคําจํากดัความของ "การเทศาภบิาล"  

ซึ่งพระยาราชเสนา (สิร ิเทพหสัดนิ ณ อยุธยา) อดตีปลดัทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทยตีพมิพ์ไว ้      

ซึง่มคีวามว่า  

"การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการ อัน

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และเป็นที่

ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจํา แต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไป   ดาํเนินงานในสว่นภมูภิาคใหไ้ดใ้กลช้ดิกบัอาณาประชากร เพื่อใหเ้ขาไดร้บัความร่มเยน็เป็นสุข

และ   เกดิความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตดิว้ย จงึแบ่ง

เขตการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนั เป็นขัน้อนัดบักนัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็น

เมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมู่บา้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงาน

ให ้  สอดคล้องกบั ทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการที่มคีวามรู้

สติปญัญา ความประพฤติด ีให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าที่มใิห้มกีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัที่

เป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ยและรวดเรว็แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้ง

อาศยัทาง    ราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งต้น ควรทําความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล  ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขต ซึ่งเรยีกว่า 

"การปกครองส่วนภมูภิาค" ส่วน "มณฑลเทศาภบิาล" นัน้ คอืส่วนหน่ึงของการปกครองแบบเทศาภบิาล 

ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบที่รฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิารราชการในท้องที่ต่างๆ

แทนที่ส่วนภูมิภาคจะจดัปกครองกันเองเช่นที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิม ซึ่งเรียกว่าการปกครองแบบ          



 ๘ 

"กนิเมอืง" ดงันัน้ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไว ้  

ในส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ีมขี้อที่ควรทําความเข้าใจอีกประการหน่ึง คอื ในสมยัรชักาลที่ ๕ ก่อนปฏริูป   

การปกครองก็มกีารรวมหวัเมอืงเข้าเป็นมณฑลแล้ว แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม ่    

ดงั จะอธิบายโดยย่อดงัน้ี เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิยมหาราช ทรง

พระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาจกัรให้มัน่คง และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวั

เมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง 

การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย เหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดาํรวิ่าควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง 

ให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงมีพระบรมราชโองการแบ่งหน้าที่ระหว่าง

กระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อวนัที่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมื่อได้

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแล้ว จงึได้รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมี

ขา้หลวงใหญ่           เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาว

เฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมร

หรอืมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตกรวมเป็นมณฑลภูเก็ต 

บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวน้ี ยังมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้นมา 

และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วางแผนงาน จดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหม่เสรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่า มาเป็นแบบใหม่และเมื่อโปรดเกล้าฯ   

ให้โอนหวัเมอืงทัง้ปวงซึ่งเคยขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมาขึ้นอยู่กับ

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วบรวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑล

นครชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรุงเก่าและไดแ้ก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก 

คอืตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ . ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก ๒ มณฑล คือ มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัตกเป็นมณฑลไทรบุร ีและไดต้ัง้มณฑลเพชรบูรณ์

ขึน้อกีมณฑลหน่ึง  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๔๒ 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพการปกครองมณฑลอกี ๓ มณฑล คอื มณฑลพายพั

มณฑลอุดร  และมณฑลอสีาน  ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล  

พ.ศ.   ๒๔๔๗     ยบุมณฑลเพชรบรูณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 



 ๙ 

พ.ศ.   ๒๔๔๙     จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ี

พ.ศ.   ๒๔๕๐     ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่ องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ.   ๒๔๕๘     จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้  โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรุงระเบียบการปกครองหวัเมอืงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ   

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดั เป็นผูบ้รหิาร เมื่อก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอีกด้วย เมื่อได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจตรา

สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒)    เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซ้อนกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล   

รายงานต่อกระทรวง  เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ ส่วนภูมภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิติบุคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยระเบยีบบรหิาร    

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะคณะกรมการจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิเป็นผู้มอีํานาจหน้าที่บรหิารราชการแผ่นใน

จงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั  

ต่อมาได้มีการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการ  

ส่วนภมูภิาคเป็น 

 



 ๑๐ 

๑)    จงัหวดั 

๒)    อําเภอ 

จงัหวดันัน้ได้รวมท้องที่หลายๆ อําเภอขึ้นเป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิติบุคคล การตัง้ ยุบ   

และเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวดั ให้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิและให้มคีณะกรรมการจงัหวดัเป็นที่ปรกึษา

ของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้     14
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