ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครสวรรค์
นครสวรรค์เป็ นเมืองโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าตัง้ ขึน้ ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี โดยมี
ปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า “เมืองพระบาง” เป็ นเมืองหน้าด่านสําคัญในการทําศึกสงครามมาทุกสมัย
ตัง้ แต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุร ี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดัง้ เดิมตัง้ แต่อยู่ในทีต่ อนบริเวณเชิงเขา
ขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็ นแนวปรากฏอยู่ เมืองพระบางต่อมา
ั ่ นตกของแม่น้ําเจ้าพระยา และหันหน้า
ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น”เมืองชอนตะวัน” เพราะตัวเมืองตัง้ อยู่บนฝงตะวั
เมืองไปทางแม่น้ําซึง่ อยูท่ างทิศตะวันออก ทําให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้
เปลีย่ นเป็ นชื่อ “เมืองนครสวรรค์” เพื่อเป็ นศุภนิมติ อันดี
นครสวรรค์ มีช่อื เรียกเป็ นทีร่ จู้ กั แพร่หลายมาแต่เดิมว่า “ปากนํ้ าโพ” โดยปรากฏเรียกกันมา
แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัตศิ าสตร์ในคราวทีพ่ ระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา
ครัง้ สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกทีป่ ากนํ้ าโพ แต่
ต้านทัพข้าศึกไม่ไหว จึงล่าถอยกลับไป
ทีม่ าของคําว่า “ปากนํ้ าโพ” สันนิษฐานได้ ๒ ประการคือ อาจมาจากคําว่า “ปากนํ้ าโผล่”
เพราะเป็ นที่ปากนํ้ าแคว ยม และน่ าน มาโผล่รวมกันเป็ นต้นแม่น้ํ าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่งคือมี
ต้นโพธิ ์ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากนํ้ า ในบริเวณวัดโพธิ ์ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ศาลเจ้าพ่อกวนอูในปจั จุบนั จึงเรียกกันว่า
“ปากนํ้าโพธิ ์”ก็อาจเป็ นได้
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงนํ าพระพุทธรูปชื่อ “พระ
บาง” ไปคืนให้เมืองเวียงจันทน์ แต่ตดิ ศึกพม่าต้องเอาพระพุทธรูป "พระบาง" มาค้างไว้ทเ่ี มืองนี้ ต่อมา
ไทยรบทัพจับศึกกับพม่า และปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือที่แ ข็งเมือ ง ยกมาตีกรุง ศรีอยุธ ยาและตอนต้น
กรุง เทพฯ กองทัพ ไทยได้ยกเคลื่อ นที่ข้นึ มาเลือ กนครสวรรค์ (ที่เ คยเป็ นโรงทหารเก่ าหลัง โรงเหล้า
เดีย๋ วนี้) เป็ นทีต่ งั ้ ทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบ จากตะวันตกตลาดสะพานดําไปบ้านสันคูไปถึง
ทุ่ง สันคู เดีย๋ วนี้ยงั ปรากฏแนวคูอ ยู่ เมื่อ ข้าศึก ยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร และ
ตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือทุ่งสันคู เมื่อฤดูแล้งเป็ นทีด่ อนขาดนํ้ า ถ้าฝนตกนํ้าก็หลากเข้ามา
อย่างแรงท่วมข้าศึก ไทยยกทัพตีตลบหลังพม่าวิง่ หนีผ่านช่องเขานี้จงึ ได้ช่อื ว่า "เขาช่องขาด" มาจนบัต
หนี้
เนื่องจากเมืองนครสวรรค์เป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี ซึง่ ปรากฏอยูต่ ามกฎหมายเก่า ในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระเอกาทศรถ ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือทีใ่ ห้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้
ในราชการ ดัง นัน้ เมือ งนครสวรรค์ จึงมิได้มบี ทบาทที่ถู กกล่าวถึง ไว้ใ นประวัติศาสตร์สําคัญ ของไทย
เท่าใดนัก

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี ได้ทรง
พระราชดําริท่จี ะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคง
ั ่ จึงทรงริเริม่ จัดรูปการปกครองท้องถิน่ ขึ้น

๒

ใหม่ โดยให้รวมหัวเมือ งต่าง ๆ เข้าเป็ นมณฑล มีผู้ปกครองมณฑลขึ้นอยู่กบั กระทรวงมหาดไทยแต่
กระทรวงเดียว
ครัง้ แรกได้ทรงเริม่ จัดตัง้ มณฑลขึน้ ๔ มณฑล คือ มณฑลกรุงเก่า มณฑลปราจีน มณฑล
นครสวรรค์ และมณฑลพิษณุ โลก แต่ตงั ้ เป็ นมณฑลสมบูรณ์มขี า้ หลวงเทศาภิบาลปกครองถูกต้องเพียง
๒ มณฑล ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ คือมณฑลปราจีน และมณฑลพิษณุ โลก ส่วนอีก ๒ มณฑล คือ มณฑลกรุง
เก่า และมณฑลนครสวรรค์มาจัดตัง้ สําเร็จในปลายปี พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
พระเจ้าน้ องยาเธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิรพิ ฒ
ั น์ (พระองค์เจ้าวัฒนานุ วงค์ ต้นราชสกุ ล วัฒนวงค์) เป็ น
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าและให้พระยาดัสกรปลาศ (อยู่) ซึง่ เคยเป็ นข้าหลวงใหญ่อยู่ ณ เมือง
หลวงพระบาง เป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์
ในการจัดตัง้ มณฑลนครสวรรค์ ได้รวมเอาหัวเมืองทางแม่น้ํ าเจ้าพระยาตอนเหนือขึ้นไป
จนถึงแม่น้ํ าปิ งเข้าด้วยกัน ๘ เมือง คือเมืองชัยนาท เมืองสรรคบุร ี เมืองมโนรมย์ เมืองอุทยั ธานี เมือง
พยุหะคีร ี เมืองนครสวรรค์ เมืองกําแพงเพชร และเมืองตาก ตัง้ ทีว่ ่าการมณฑลอยู่ทเ่ี มืองนครสวรรค์ การ
จัดรูปปกครองในลักษณะมณฑลได้ดําเนินการมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ยุบมณฑลและระเบียบเทศาภิบาลของเก่าไปให้คงไว้แต่หวั เมืองและอําเภอ โดยให้ทุกเมืองมี
ฐานะเท่าเทียมกัน ปฏิบตั ริ าชการขึน้ ตรงต่อเจ้ากระทรวง และรับคําสังจากเจ้
่
ากระทรวงโดยตรง

การจัดรูปการปกครองสมัยปัจจุบนั
ภายหลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยการยุบเลิกมณฑลตาม
ระเบียบเทศาภิบาลแบบเก่ าไปแล้ว ได้มกี ารจัดระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และจัด
ระเบียบบริหารราชการส่ว นภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ครัน้ มาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน กําหนดฐานะจังหวัดเป็ นนิตบิ ุคคล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้มอี ํานาจใน
การบริหารจังหวัดแต่เพียงบุคคลเดียว โดยมีคณะกรมการจังหวัดเป็ นคณะเจ้าหน้ าทีท่ ่ปี รึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
การปกครองรูปจังหวัดในปี ปจั จุบนั เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบบริหารราชการ
แผ่ นดิน โดยประกาศคณะปฏิว ตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งจัด ระเบียบบริห าร
ราชการส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัดและอําเภอ มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบและเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด
ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตใิ นจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคน เป็ นผู้รบั นโยบายของทางราชการมา
ปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมกับท้องถิน่ และประชาชน เป็ นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร
และส่วนภูมภิ าคในเขตจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด หรือทัง้ ๒
ตําแหน่ ง เป็ นผู้ช่วยปฏิบตั ิราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทัง้ นี้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้ม ี
คณะกรมการจังหวัด เป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดด้วย
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์ : ไพศาลการพิมพ์, ๒๕๒๙.

