ประวัติศาสตร์จงั หวัดสุโขทัย
จากการศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และตํานานพงศาวดาร
ท้องถิน่ หลายฉบับ ทําให้เข้าใจว่า ระยะก่อนปี พ.ศ. ๑๖๗๑ นัน้ ปรากฏว่าอํานาจของอาณาจักรเขมร
รุง่ เรืองมากในดินแดนสุวรรณภูม ิ โดยเฉพาะตัง้ แต่ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็ นต้นมา จนถึงสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ อาณาจักรเขมรมีศูนย์กลางอํานาจทางลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาอยู่ทเ่ี มืองละโว้ (ลพบุร)ี
อาณาจักรเขมรมีการปกครองแบบราชาธิปไตย กษัตริยจ์ ะส่งขุนนางมาปกครองเมืองบริวาร โดยเมือง
บริวารจะต้องส่งส่วยเป็ นเครื่องราชบรรณาการให้แก่นครหลวง ขณะเดียวกับบางท้องถิน่ อาจเป็ นอิสระมี
อํานาจปกครองตนเอง กลุม่ ชนมีขนาดไม่ใหญ่โต ผูป้ กครองเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั รับการยกย่องจากกลุ่มชนให้
เป็ นผู้ ปกครอง ไม่มคี วามซับซ้อนในการปกครองเพราะประชาชนยังมีน้อย บริเวณทีม่ คี วามสําคัญใน
บริเวณภาคเหนือตอนล่าง คือ
๑. บริเวณเมืองศรีเทพ ลุ่มแม่น้ําป่าสัก ซึง่ มีซากโบราณสถานเป็ นปรางค์ทส่ี ร้างด้วยศิลา
แลงและอิฐ รวมทัง้ เทวรูปศิลาหลายองค์ ทีเ่ ห็นได้ชดั ว่าเป็ นศิลปกรรมแบบเขมร
๒. บริเวณเมืองสองแคว (พิษณุโลก) ซึง่ ปรากฏมีโบราณสถานเป็ นศิลปกรรมแบบเขมร
ได้แก่ พระปรางค์วดั จุฬามณี ซึง่ ก่อสร้างด้วยศิลาแลง
๓. บริเวณเมืองสุโขทัย และเมืองศรีสชั นาลัย ซึง่ เป็ นโบราณสถานทีเ่ ป็ นศิลปกรรมแบบ
เขมร คือ พระปรางค์วดั เจ้าจันทร์ พระปรางค์ ๓ องค์วดั พระพายหลวง ศาลตาผาแดงและฐาน
พระปรางค์วดั ศรีสวาย เมืองเก่าสุโขทัย เป็ นต้น
สุโขทัยในฐานะทีเ่ ป็ นแคว้นทางการปกครองอย่างเป็ นเอกเทศ ได้ปรากฏรูปร่างขึน้ มาเมือ่
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมือ่ วีรบุรษุ ไทย ๒ คน คือ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด และพ่อขุนบางกลางหาว
เจ้าเมืองบางยาง สหายทัง้ ๒ ท่าน ได้รว่ มมือกันยึดเมืองสุโขทัยและศรีสชั นาลัยคืนมาจากข้าศึกทีช่ ่อื ว่า
“ขอมสบาดโขลญลําพง”
เมืองสุโขทัยเดิม พญาศรีนาวนําถม ๑ เป็ นเจ้าเมืองครองอยู่ แต่ครัน้ เมือ่ พญาศรีนาวนําถม
ถึงแก่กรรมลง ได้เกิดเรือ่ งยุ่งยากขึน้ โดยต้องตกอยูใ่ นอํานาจปกครองของขอมสบาดโขลญลําพง ดังนัน้
พ่อขุนผาเมืองผูเ้ ป็ นโอรส จึงได้รว่ มกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดอํานาจคืน สําหรับพ่อขุนผาเมืองนัน้
นอกจากเป็ นโอรสของเจ้าเมืองสุโขทัยเก่า และเป็ นเจ้าเมืองราดแล้ว ยังดํารงฐานะเป็ นราชบุตรเขยของ
กษัตริยเ์ ขมรและได้รบั มอบนามเกียรติยศ คือ “ศรีอนิ ทราบดินทราทิตย์” กับพระขรรค์ชยั ศรีจากกษัตริย์
เขมรด้วย
เมือ่ ทัง้ สองยึดเมืองศรีสชั นาลัยกับสุโขทัยได้แล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้มอบเมืองสุโขทัยให้
สหายตนครอบครอง พร้อมทัง้ นามเกียรติยศตนให้แก่สหาย ส่วนตัวเองกลับไปครองเมืองราดเช่นเดิม
ด้วยเหตุน้ี พ่อขุนบางกลางหาวจึงได้เป็ นทีร่ จู้ กั กันภายหลังในนามว่า “ศรีอนิ ทราบดินทราทิตย์” หรือ
“ศรีอนิ ทราทิตย์”
๑

บางแห่งเรียกพ่อขุนศรีนาวนําถม

๒
พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ครอบครองสุโขทัยเป็ นศูนย์กลางมีอํานาจอยูแ่ ถบบริเวณลุ่มแม่น้ํ ายม
และแม่น้ํ าปิงตอนล่าง ทรงมีโอรสทีป่ รากฏนามอยูส่ องพระองค์ คือ พ่อขุนบานเมืองผูพ้ แ่ี ละพ่อขุน
รามราชผูน้ ้อง
ในขณะนัน้ บ้านเมืองยังอยูใ่ นความไม่สงบ ยังมีผนู้ ําของกลุ่มชนอิสระอยูอ่ กี หลายกลุ่มทีค่ ดิ
จะตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ ดังนัน้ ในการรวบรวมกลุ่มชนต่างๆ เหล่านัน้ เข้าด้วยกันจึงต้องมีการทําสงครามต่อสู้
กัน ดังเช่นครัง้ หนึ่งเมือ่ พ่อขุนรามราช อายุได้ ๑๙ ปี ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด
มาตีเมืองตาก ซึง่ เป็ นเมืองอยูใ่ นอาณาเขตปกครองของพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ครัง้ นัน้ พ่อขุนรามราชได้
ช่วยพระราชบิดาออกสูร้ บด้วย และสามารถชนช้างชนะขุนสามชนได้ พ่อขุนศรอินทราทิตย์จงึ ให้นาม
พ่อขุนรามราชว่า “พระรามคําแหง”
เมือ่ ขุนศรีอนิ ทราทิตย์สน้ิ พระชนม์ พ่อขุนบานเมือง ได้ขน้ึ ครองราชย์ต่อมา แต่อยูใ่ นช่วง
ระยะสัน้ ๆ ไม่ปรากฏเหตุการณ์สําคัญทางประวัตศิ าสตร์ เมือ่ พ่อขุนบานเมืองสิน้ พระชนม์ในปี พ.ศ.
๑๘๒๒ พ่อขุนรามคําแหง จึงได้ครองราชย์ต่อมาและได้ทรงเป็ นมหาราชย์พระองค์แรกของชาติไทย ใน
สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชถือได้ว่าเป็ นยุคทองของสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุง่ เรือง
กว่าในรัชกาลใดๆ ในราชวงศ์พระร่วง ราชอาณาจักรแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง
ทิศเหนือ อาณาเขตถึงเมืองหลวงพระบาง โดยมีเมืองต่างๆ คือ เมืองแพร่ เมืองน่ าน
เมืองปวั
ั่
ทิศใต้ อาณาเขตถึงฝงทะเลสุ
ดเขตมาลายู โดยมีเมืองต่างๆ คือ เมืองคนที เมืองพระบาง
เมืองแพรก เมืองสุพรรณภูม ิ เมืองเพชรบุร ี และเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก อาณาเขตถึงเมืองเวียงจันทน์ และเมืองเวียงคํา โดยมีเมืองสระหลวง เมือง
สองแคว เมืองลุมบาจาย และเมืองสคา
ทิศตะวันตก อาณาเขตถึงเมืองฉอดและเมืองหงสาวดี
ในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช บ้านเมืองอยูอ่ ย่างสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุขดังที่
ปรากฏในศิลาจารึกว่า “ในนํ้ ามีปลา ในนามีขา้ ว” การพาณิชย์เจริญก้าวหน้า พระองค์ได้ทรงวางระเบียบ
ปกครองบ้านเมือง ทัง้ ยังประดิษฐ์อกั ษรไทยขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๑๘๒๖ กับทัง้ ทรงดูแลการเพิม่ ผลผลิตของ
ประชากรเพื่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จของอาณาจักร
พระราชโอรสพระองค์หนึ่งของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช คือ พญาเลอไท ซึง่ สันนิษฐานว่า
เป็ นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสชั นาลัย ในขณะทีพ่ ่อขุนรามคําแหงมหาราชครองราชสมบัตอิ ยู่ เมือ่
พ่อขุนรามคําแหงมหาราชสวรรคตในราว พ.ศ. ๑๘๔๒ เมืองต่างๆ ทีเ่ คยอยูใ่ นอํานาจของอาณาจักร
สุโขทัย ได้แตกแยกกันออกเป็ นอิสระ ทําให้เสถียรภาพของอาณาจักรสุโขทัยอยูใ่ นฐานะทีค่ บั ขัน
กษัตริยท์ ค่ี รองราชสมบัตสิ บื ต่อจากพ่อขุนรามคําแหง คือ พญาไสสงคราม การทีเ่ มืองต่างๆ พยายาม
แยกตัวออกเป็ นอิสระ รวมทัง้ เมืองทีอ่ ยูใ่ กล้กบั เมืองหลวงพยายามแยกตัวออกไป แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่
เกิดความยุง่ ยากในราชวงศ์กข็ น้ึ อยูก่ บั การปกครองเป็ นสําคัญ เพราะการปกครองในสมัยนัน้ เป็ นแบบ
นครรัฐ คือแต่ละเมืองก็มผี ปู้ กครองนครเป็ นอิสระ เข้ามารวมกันได้กเ็ พราะศรัทธากษัตริยอ์ งค์เดียวกัน
เท่านัน้

๓
หลังจากรัชกาลของพญาไสสงครามแล้ว พญาเลอไทได้ครองราชสมบัตติ ่อมาราว พ.ศ.
๑๘๖๖ ซึง่ น่ าจะต้องดําเนินนโยบายในการพยายามรวบรวมอาณาจักรเข้ามาอีกครัง้ หนึ่ง ตลอด
ระยะเวลา ๑๘ ปี ทีพ่ ระองค์ครองราชสมบัตอิ ยูน่ นั ้ ไม่มรี ายละเอียดปรากฏอยู่มากนัก พระองค์สวรรคต
ราวปี พ.ศ. ๑๘๘๔
ต่อมารัชกาลพญาเลอไท มีกษัทตริยท์ อ่ี อกพระนามในศิลาจารึกพระองค์หนึ่งคือ พญางัว๒
นําถม ในฐานะพระอนุ ชาแต่เป็ นโอรสของพ่อขุนบานเมือง ได้ขน้ึ ครองเมืองสุโขทัยและได้โปรดให้พญา
ลิไท ผูเ้ ป็ นโอรสของพญาเลอไทไปครองเมืองศรีสชั นาลัย ในฐานะอุปราชครองเมืองลูกหลวง เมือ่
พญางัวนําถมสวรรคตในราว พ.ศ. ๑๘๙๐ เกิดความเปลีย่ นแปลงภายในราชสํานักกรุงสุโขทัยทีไ่ ม่ชอบ
ตามขนบธรรมเนียม บรรดาหัวเมืองต่างๆ แสดงตัวอย่างเปิดเผยถึงการดํารงอยู่อย่างอิสระ ไม่ยอม
ขึน้ กับส่วนกลาง พญาลิไทจึงลอบเสด็จยกทัพจากเมืองศรีสชั นาลัยใช้กําลังเข้ายึดเมืองไว้ได้ แล้ว
ปราบดาภิเษกเป็ นกษัตริยก์ รุงสุโขทัย ทรงพระนามว่า “ศรีสุรพิ งศ์รามมหาธรรมราชาธิราช” เมือ่ ครอง
กรุงสุโขทัยแล้วทรงปราบปรามเจ้าเมืองต่างๆ ภายในแคว้น แล้วแต่งตัง้ พระบรมวงศานุ วงศ์ทไ่ี ว้วาง
พระราชหฤทัย ไปปกครองรวมอํานาจไว้ทศ่ี ูนย์กลาง คือ กรุงสุโขทัย บ้านเมืองจึงอยูด่ ว้ ยความสงบ
เรียบร้อยอีกครัง้ หนึ่ง
ความพยายามของพระมหาธรรมราชชาลิไท ภายหลังขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว คือ ความ
มุง่ หวังทีจ่ ะรวบรวมเมืองต่างๆ ทีแ่ ตกแยกกันออกไปให้กลับเข้ามารวมในอาณาจักรเดียวกันอีกและมี
ความหวังว่าจะให้มอี าณาเขตใหญ่โตเท่ากับสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชจนถึงกับเสด็จไปยังเมือง
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่และกระทํากิจทางศาสนา ซึง่ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เมืองต่างๆ ทีพ่ ระองค์เสด็จไป
เห็นว่า พระองค์มแี สนยานุ ภาพและมีพระราชอํานาจเต็มในกิจการต่างๆ ทัวราชอาณาจั
่
กรของพระองค์
เช่นในปี พ.ศ. ๑๙๐๒ พระองค์เสด็จยกทัพไปตีเมืองแพร่ กวาดต้อนครัวเรือนมาเป็ นข้าพระทีว่ ดั ป่าแดง
ศรีสชั นาลัย และในปีนนั ้ ก็ได้ประดิษฐ์รอยพระพุทธบาทจําลองทีเ่ ขาสุมนกูฎ เมืองสุโขทัย
ในฐานะผูค้ รอบครองแคว้นสุโขทัย พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงพยายามดําเนินรอยตาม
เบือ้ งพระยุคลบาท พ่อขุนรามคําแหงมหาราช คือ เป็ นทัง้ นักปราชญ์ผสู้ นพระทัยในทางศาสนาโดยให้
ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังทีต่ ่างๆ ทีพ่ ระองค์ตอ้ งการเป็ น
พันธมิตรด้วย เช่น เมืองน่ าน หลวงพระบาง และกรุงศรีอยุธยา แต่ขณะเดียวกันก็ได้แสดงบทบาทของ
การเป็ นนักรบทีพ่ ยายามขยายอํานาจของแคว้นสุโขทัยให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
ในสมัยของพระองค์
นอกจากจะได้ยกทัพไปตีเมืองแพร่ทางทิศเหนือแล้ว ทางทิศตะวันออก ได้พยายามขยายขอบเขต
ออกไปถึงเมืองลุ่มแม่น้ํ าป่าสัก จากบทบาทการเป็ นนักรบของพระองค์ทข่ี ยายพระราชอํานาจไปยังเมือง
ลุ่มนํ้าปา่ สักนี้เอง ทําให้กระทบกระทังกั
่ บกรุงศรีอยุธยา ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบ้านเมืองแถบนัน้ สมเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จึงเสด็จลอบยกทัพมายึดเมืองสองแควไว้ได้ และได้โปรดให้ขุนหลวง
พ่องัว่ พระเชษฐาของพระมเหสี ซึง่ ขณะนัน้ ครองเมืองสุพรรณบุร ี มาปกครองเมืองสองแคว ทําให้พระ

๒

ตามศิลาจารึกหลักสามทีพ่ บทีว่ ดั มหาธาตุ ตําบลเมืองเก่าอําเภอเมืองสุโขทัย ได้กล่าวถึงชื่อนี้ว่า น่าจะเป็ นกษัตริยท์ ่ี
คันระหว่
่
างพ่อขุนรามคําแหงมหาราช กับ พญาเลอไท

๔
มหาธรรมราชาลิไท ต้องถวายบรรณาการเป็ นอันมาก ในทีส่ ุดสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ จึงทรงมอบ
่
องสุพรรณบุรดี งั เดิม
เมืองสองแควค◌ืน และโปรดให้ขนุ หลวงพ่องัวไปครองเมื
ในการคืนเมืองสองแควนัน้ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ทรงตัง้ เงือ่ นไขว่าพระมหาธรรมราชา
ลิไท ต้องเสด็จไปประทับทีเ่ มืองสองแคว จึงเป็ นเหตุให้แคว้นสุโขทัยทีเ่ ริม่ จะรวมตัวกันได้ตอ้ งสันคลอน
่
เมือ่ พระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จไปประทับอยูเ่ มืองสองแควได้โปรดให้พระอนุชาปกครองเมืองสุโขทัย
แทน
ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สวรรตค สมเด็จพระราเมศวรขึน้ ครองราช
สมบัติ เมือ่ พระมหาธรรมราชาลิไททรงทราบ จึงคาดสถานการณ์ว่า ทางกรุงศรีอยุธยาคงต้องมีเหตุไม่
เรียบร้อยขึน้ แน่ พระองค์จงึ รวบรวมพลจากเมืองต่างๆ ในแคว้นสุโขทัยทีเ่ จ้าเมืองยังคงจงรักภักดีต่อ
พระองค์ เสด็จยกพลมายังกรุงสุโขทัย การเสด็จกลับคืนสุโขทัยในครัง้ นี้ หลังจากทีต่ อ้ งทรงประทับอยูท่ ่ี
สองแควถึง ๗ ปี จึงเป็ นการเตรียมการทีจ่ ะใช้ตําแหน่ งของเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นบัลลังก์ทบ่ี รรพบุรษุ
ของพระองค์ได้สงสมอํ
ั ่ านาจไว้นนั ้ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการระดมกําลังก่อตัง้ อาณาจักรสุโขทัยให้มฐี านะ
มันคงสื
่ บไป พระองค์ทรงเริม่ บทบาทโดยการเป็ นพันธมิตรกับแคว้นล้านนาซึง่ ขณะนัน้ มีเจ้ากือนา เป็ น
กษัตริยป์ กครอง โดยพระองค์ได้ส่งตระสุมนะเถระเป็ นสมณะทูตขึน้ ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทีเ่ มือง
เชียงใหม่
ในปี พ.ศ. ๑๙๑๓ ขุนหลวงพ่องัวซึ
่ ง่ ขึน้ ครองเมืองสุพรรณบุร ี ได้เห็นความเคลื่อนไหวของ
พระมหาธรรมราชาลิไททีก่ รุงสุโขทัย
พระองค์จงึ เข้ายึดอํานาจกรุงศรีอยุธยาด้วยความยินยอมของ
สมเด็จพระราเมศวร ซึง่ ได้ทรงกลับไปครองเมืองลพบุรตี ามเดิม ขุนหลวงพ่องัวเสด็
่ จขึน้ ครองราชย์ทรง
พระนามว่า "สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑"
พระมหาธรรมราชาลิไท เสด็จสวรรคตเมือ่ ปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั แต่สนั นิษฐานว่า
อยูใ่ นระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๑๖ หลังจากนัน้ อาณาจักรสุโขทัยเกิดความแตกแยก เนื่องจากขาดผูน้ ํา
อาณาจักรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของญาติพน่ี ้องครองเมืองต่างๆ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ จึงเสด็จขึน้ มา
ยึดอาณาจักรสุโขทัยได้ทงั ้ หมด หากแต่ยงั โปรดให้เชือ้ พระวงศ์ทางสุโขทัยปกครองตนเอง โดยขึน้ ตรง
กับอาณาจักรอยุธยา คือ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ซึง่ ในสมัยของพระองค์ อาณาจักรสุโขทัยอยูใ่ นฐานะ
เป็ นรัฐกันชนระหว่างอาณาจักรเชียงใหม่กบั อาณาจักรอยุธยา ซึง่ ต่างก็แสดงความเคลื่อนไหวในการที่
จะผนวกเอาดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยตลอดเวลา
ฝา่ ยกรุงศรีอยุธยาพระบรมราชาธิราชที่ ๑
(ขุนหลวงพ่องัว)่ พระองค์ทรงเกรงว่าอาณาจักรสุโขทัยจะมีไมตรีกบั อาณาจักรเชียงใหม่ เพราะหากทัง้
สองอาณาจักรร่วมมือกันแล้วจะทําให้อาณาจักรอยุธยาอยูใ่ นฐานะลําบาก จึงทรงยกทัพมาปราบปราม
หัวเมืองชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับอาณาเขตของสุโขทัย และหาเหตุเข้าโจมตีเมือง ในอาณาจักรสุโขทัยด้วย
ตามพงศาวดารอยุธยากล่าวว่า
พ.ศ. ๑๙๑๔ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (ขุนหลวงพ่องัว)่ มีชยั ชนะต่อหัวเมืองเหนือทัง้ ปวง
พ.ศ. ๑๙๑๕ อยุธยายกทัพไปตีเมืองนครพังคา และเมืองแสงเชรา
พ.ศ. ๑๙๑๖ อยุธยายกทัพไปตีเมืองชากังราว พญาไสแก้ว กับ พญาคําแหง สูร้ บป้องกัน
เมืองจนพญาไสแก้วเสียชีวติ ในทีร่ บ พญาคําแหงถอยทัพกลับเข้าเมืองได้

๕
พ.ศ. ๑๙๑๘ อยุธยายกทัพไปตีเมืองพิษณุโลก ขุนสามแก้ว เจ้าเมืองพิษณุโลกถูกจับได้
ทัพอยุธยาได้เมืองและกวาดต้อนผูค้ นจากเมืองพิษณุโลกกลับมามาก
พ.ศ. ๑๙๑๙ อยุธยายกกองทัพไปตีเมืองชากังราว ครัง้ ทีส่ อง คราวนี้กองทัพพญาผากอง
เจ้าเมืองน่ านมาช่วยรบร่วมกับพญาคําแหงด้วย แต่กไ็ ม่สามารถสูก้ องทัพอยุธยาได้ พญาผากองยก
กองทัพหนีไป กองทัพอยุธยาตามจับตัวแม่ทพั นายกองได้มาก
พ.ศ. ๑๙๒๑ อยุธยายกกองทัพไปตีเมืองชากังราว เป็ นครัง้ ที่ ๓ พระมหาธรรมราชา
ยกกองทัพออกมาป้องกันเมืองด้วยพระองค์เอง แต่กต็ อ้ งยอมพ่ายแพ้แก่กองทัพอยุธยาจนถึงกับต้อง
ยอมถวายบังคมอ่อนน้อมต่ออาณาจักรอยุธยา
เมือ่ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ยอมถวายบังคมต่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชแห่งอยุธยาแล้ว
เสถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัยยิง่ ลดน้อยลงตามลําดับ
ทัง้ นี้เพราะถูกอาณาจักรอยุธยาจํากัด
อํานาจลง กับรวมทัง้ การทีก่ ษัตริยส์ ุโขทัยย้ายทีป่ ระทับอยูท่ เ่ี มืองสองแควด้วย
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ สวรรคตราว พ.ศ. ๑๙๔๒ และพญาไสลือไทขึน้ ครองราชสมบัติ
ต่อมาทรงพระนามว่า "พระมหาธรรมราชาที่ ๓" อาจกล่าวได้ว่าภายหลังทีท่ างอาณาจักรอยุธยาตัด
กําลังหัวเมืองต่างๆ ของสุโขทัยลงแล้ว เสถียรภาพทางการเมืองของอาณาจักรสุโขทัยก็ทรุดลงและยาก
ทีจ่ ะแก้ไขให้มนคงขึ
ั ่ น้ ได้ เนื่องจากอาณาจักรอยุธยาสามารถขยายตัวออกไปได้อย่างกว้างขวาง แต่ถงึ
กระนัน้ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ ก็ได้ทรงกูเ้ สถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัย โดยได้ยกกองทัพ
ออกไปปราบปรามหัวเมืองต่างๆ ให้อยูใ่ นอํานาจแม้จะไม่ได้มากเท่ากับครัง้ พญาลิไทก็ตาม แต่พระองค์
ก็ได้ทาํ สงครามหลายครัง้ รวมทัง้ เคยยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ เมือ่ พ.ศ. ๑๙๔๕ ด้วย ซึง่ แม้จะไม่ได้ผล
ทางชัยชนะเลยก็ตาม
แต่เป็ นการแสดงถึงความพยายามในการสร้างอาณาจักรให้มเี สถียรภาพมาก
ยิง่ ขึน้ กว่าการเป็ นรัฐกันชนขนาดเล็กทีอ่ าจถูกผนวกเข้าไปอยูก่ บั ดินแดนของอาณาจักรหนึ่งได้
พญาไสลือไท ทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์ คือ พญาบาล และพญาราม หลังจากทีพ่ ญา
ไสลือไทเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. ๑๙๖๒ ก็เกิดจลาจลแย่งชิงราชสมบัติ สมเด็จพระนครินทราชาธิราช
(พระอินทราชาธิราช) กษัตริยอ์ ยุธยาต้องยกทัพมาปราบจลาจลโดยยกทัพไปถึงพระบาง (นครสวรรค์)
พญาบาล และพญาราม ต้องออกมากราบบังคมต่อสมเด็จพระนครินทราชาธิราช สมเด็จพระนครินท
ราชาธิราชจึงโปรดให้สถาปนาพญาบาลครองเมืองพิษณุโลก ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีสุรยิ วงศ์บรมปาลมหาธรรมราชาธิราช และพญาราม โปรดเกล้าให้ครองเมืองสุโขทัย
พระเจ้าศรีสุรยิ วงศ์บรมปาลครองราชสมบัตอิ ยู่ ๑๙ ปี จึงเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑
การสวรรคตของพระเจ้าศรีสุรยิ วงศ์บรมปาล (พระมหาธรรมราชาที่ ๔) นักประวัตศิ าสตร์ถอื ว่าเป็ นการ
สิน้ สุดยุคอาณาจักรสุโขทัยด้วย
เมือ่ พระเจ้าศรีสุรยิ วงศ์บรมปาล สวรรคต สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) จึง
โปรดให้สถาปนาพระราเมศวรราชโอรส ซึง่ ประสูตรจากเจ้าหญิงสุโขทัยพระองค์หนึ่ง ซึง่ ขณะนัน้ มี
พระชนมายุเพียง ๗ พรรษา เป็ นพระมหาอุปราชครองเมืองสองแคว ทัง้ นี้เพราะทรงเห็นว่าเป็ นพระราช

๖
โอรสทีม่ เี ชือ้ สายทางเจ้านายฝา่ ยสุโขทัย คงจะเข้ากับทางราชวงศ์สุโขทัยได้ดแี ละเท่ากับเป็ นการผนวก
ดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยในตัวไปด้วย
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) เสด็จสวรรคตเมือ่ ปี ๑๙๙๑ พระราเมศวรอุปราช จึงเสด็จจากเมืองสองแควไปครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ส่วนทีเ่ มืองสองแควโปรดให้พระยุษธิฐริ ะ โอรสของพญารามเป็ นเจ้าเมือง แต่กท็ รงรวมอํานาจจากการ
บริหารราชการแผ่นดินเข้าสู่ส่วนกลางทีก่ รุงศรีอยุธยา ฝา่ ยพระยุษธิฐริ ะ ไม่พอใจอย่างมากทีเ่ ป็ นเพียง
เจ้าเมืองสองแคว จึงหันไปผูกมิตรกับพระเจ้าติโลกราช เมืองเชียงใหม่ ทําให้เกิดการสูร้ บยืดเยือ้ ระหว่าง
อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรเชียงใหม่ ตลอดรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเพือ่
แก้ปญั หาเกีย่ วกับกลุ่มหัวเมืองเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงเสด็จขึน้ ครองเมืองสองแคว และ
โปรดให้พระอินทราชาครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระองค์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้
ทรงเปลีย่ นแปลงฐานะของเมืองต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นอาณาจักรสุโขทัยเดิมเสียใหม่ คือ
๑. เมืองทีอ่ ยูใ่ นฐานะหัวเมืองชัน้ เอก คือ เมืองสองแคว
๒. เมืองทีอ่ ยูใ่ นฐานะหัวเมืองชัน้ โท คือ เมืองศรีสชั นาลัย เมืองสุโขทัย เมืองชากังราว และ
เมืองเพชรบูรณ์
๓. เมืองทีอ่ ยูใ่ นฐานะหัวเมืองชัน้ ตรี ได้แก่ เมืองพิชยั เมืองสระหลวง และเมืองพระบาง
จะเห็นได้ว่าในบรรดาหัวเมืองในอาณาจักรสุโขทัยเดิม เมืองสองแควนับว่าเป็ นเมืองสําคัญ
ทีส่ ุด ขณะเดียวกันเมืองสุโขทัย เมืองศรีสชั นาลัย อยูใ่ นฐานะหัวเมืองชัน้ โทได้ลดความสําคัญลง
เมืองสุโขทัยคงมีประชาชนอาศัยอยูส่ บื มา จนกระทังในสมั
่
ยรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา แต่อยูใ่ นฐานะทีต่ อ้ งส่งส่วยอากรและผลผลิตให้แก่อยุธยาบ้าง เก็บผลประโยชน์ให้พม่าบ้าง ตาม
เหตุการณ์ของสงคราม
จวบจนกระทังสมเด็
่
จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพไม่ยอมอยู่
ภายใต้การปกครองของพม่าทีเ่ มืองแครง ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองค์ได้โปรดให้กวาดต้อนคนจากหัว
เมืองเหนือลงไปไว้เมืองอยุธยาทัง้ หมด เนื่องจากกรุงศรีอยุธยามีกําลังน้อย และเพื่อเป็ นการป้องกันมิให้
พม่าใช้กําลังจากหัวเมืองเหนือเป็ นฐานในการสนับสนุ นส่งกําลังบํารุง ทําให้สุโขทัยต้องกลายเป็ นเมือง
อ่อนกําลังลง
การทีส่ ุโขทัยอ่อนกําลังลงเช่นนี้ เป็ นผลให้บรรดาสิง่ ก่อสร้าง ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม
คูเมือง กําแพงเมือง และระบบชลประทานต่างๆ ถูกภัยธรรมชาติทําลายให้เสียหาย พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็นว่าศิลปโบราณวัตถุทางศาสนา เช่น เทวรูป และพุทธรูปทีง่ ดงาม
ถูกทอดทิง้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยประติมากรรมลํ้าค่าเหล่านัน้ ไปประดิษฐานตามวัดวาอารามต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ศิลปกรรมของเมืองสุโขทัยส่วนหนึ่ง จึงเก็บรักษาอยูใ่ นกรุงเทพมหานครสืบมา
จนกระทังบั
่ ดนี้
สิง่ ทีเ่ หลือเป็ นอนุสรณ์ของความยิง่ ใหญ่ของเมืองในอดีตมีเพียงแต่ซากของ
สถาปตั ยกรรมทีป่ รักหักพังเพียงอย่างเดียวเท่านัน้

๗
การปกครองตัง้ แต่อดีต-ปัจจุบนั
สภาพการปกครองของสุโขทัยแบ่งออกเป็ นระยะทีส่ ําคัญ ดังนี้.ระยะที่ ๑ ยุคก่อนอาณาจักรสุโขทัย (ก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑)
ในระยะก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑ อํานาจของอาณาจักรเขมรรุง่ เรืองมากในดินแดนสุวรรณภูม ิ
โดยมีศูนย์กลางอํานาจทางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอยูท่ เ่ี มืองละโว้ (ลพบุร)ี เขมรมีการปกครองแบบราชา ธิปไตย กษัตริยจ์ ะส่งขุนนางมาปกครองเมืองบริวาร โดยเมืองบริวารจะส่งส่วยเป็ นบรรณาการให้แก่
พระนครหลวง ขณะเดียวกันบางท้องถิน่ อาจเป็ นอิสระมีอํานาจปกครองตัวเองแบบนครรัฐ กลุ่มชนคงไม่
ใหญ่โต ผูป้ กครองเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องจากกลุม่ ชนให้เป็ นผูป้ กครอง บริเวณทีม่ คี วามสําคัญได้แก่
เมืองศรีเทพ บริเวณวัดจุฬามณี และบริเวณเมืองสุโขทัย และเมืองศรีสชั นาลัย
ระยะที่ ๒ ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนต้น (พ.ศ. ๑๗๖๑–๑๙๒๑)
การปกครองในยุคนี้วางรากฐานลงแบบการปกครองครัวเรือน จุดเริม่ ต้นเริม่ ที่ “พ่อครัว” ทํา
หน้าทีป่ กครอง ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวรวมกันเป็ น “เรือน” หัวหน้าก็คอื “พ่อเรือน” หลายๆ เรือน
รวมกันเป็ นหมูบ่ า้ น มีหวั หน้าเรียกว่า “พ่อบ้าน” หลายๆ หมูบ่ า้ นรวมกันเรียกว่า “เมือง” หัวหน้าคือ
“พ่อเมือง” และพ่อขุน คือ ผูป้ กครองประเทศ หรือผูป้ กครองทุกเมืองนัน่ เอง
แม้ว่าอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดจะรวมอยู่ทพ่ี ่อขุนเพียงคนเดียว แต่ดว้ ยการจําลองลักษณะ
ครอบครัวมาใช้ในการปกครอง พ่อขุนจึงปกครองประชาชนในลักษณะบิดาปกครองบุตร คือ ถือตนเป็ น
พ่อของราษฎร พ่อขุนเกือบทุกพระองค์ใช้อํานาจในลักษณะให้ความเมตตาและเสรีภาพแก่ราษฎรตาม
สมควร
อาณาเขตของสุโขทัย ในแผ่นดินสุโขทัยกว้างขวางใหญ่โตมาก
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ กล่าวไว้ว่า "… มีเมืองกว้างช้างหลาย ปราบเบือ้ งตะวันออกรอด
ั่
สระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคาเท้าฝงของเถิ
งเวียงจันทน์ เวียงคํา เป็ นทีแ่ ล้ว เบือ้ งหัวนอนรอดคนที
ั่
พระบาง แพรก สุพรรณภูม ิ ราชบุร ี เพชรบุร ี ศรีธรรมราช ฝงทะเลเป็
นทีแ่ ล้ว เบือ้ งตะวันตกรอด
ั่
เมืองฉอด เมืองหงสาวดี สมุทรหาเป็ นแดน เบือ้ งตีนนอนรอดเมืองแพร่ เมืองมาน เมืองพลัว พ้นฝงของ
เมืองชวา…" นักประวัตศิ าสตร์ทวไปเชื
ั่
อ่ ว่า สุโขทัย เป็ นราชธานีแห่งแรกของชาวไทยในแหลมอินโดจีน
ตอนกลาง และลักษณะการปกครองหัวเมืองในสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท
คือ
๑. หัวเมืองชัน้ ใน ได้แก่ เมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกหลวง ล้อมรอบธานี ทัง้ ๔ ด้าน คือ
ศรีสชั นาลัย (ด้านหน้า) สองแคว (ด้านตะวันออก) สระหลวง (ด้านใต้) และชากังลาว (ด้านตะวันตก)
การปกครองหัวเมืองชัน้ ในนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สุโขทัยโดยตรง
๒. หัวเมืองชัน้ นอก ได้แก่ เมืองท้าวพระยามหานคร ทีม่ ผี ดู้ แู ลโดยตรงแต่ขน้ึ อยูก่ บั สุโขทัย
ในรูปลักษณะของการสวามิภกั ดิ ์ในฐานะเป็ นเมืองขึน้ หรือเมืองออก หัวเมืองชัน้ นอกมี แพรก อู่ทอง
ราชบุร ี ตะนาวศรี แพร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ และศรีเทพ

๘
๓. เมืองประเทศราช ได้แก่เมืองทีเ่ ป็ นชาวต่างภาษา มีกษัตริยป์ กครองขึน้ กับสุโขทัย ใน
ฐานะประเทศราช มี นครศรีธรรมราช มะละกา ยะโฮร์ ทะวาย เมาะตะมะ หงสาวดี น่ าน เซ่า
เวียงจันทน์และเวียงคํา
ระยะที่ ๓ ยุคอาณาจักรสุโขทัยตอนปลาย (พ.ศ. ๑๙๒๑–๑๙๘๑)
ในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ ซึง่ ตรงกับสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ของอาณาจักรสุโขทัย ได้
ยอมอยูใ่ ต้อํานาจการปกครองของอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรบทีเ่ มืองชากังราวทีพ่ ระมหาธรรม
ราชาออกถวายบังคมต่อพระบรมราชาธิราชที่ ๑ แห่งอาณาจักรอยุธยา การเปลีย่ นแปลงในท้องถิน่ ครัง้
นี้ทส่ี าํ คัญคือ การทีอ่ ยุธยาพยายามทําลายศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัย คือ แบ่งแยกอาณาจักร
สุโขทัยเป็ น ๒ ส่วนคือ.๑. บริเวณลุ่มแม่น้ํายม แม่น้ําน่ าน ให้มศี ูนย์กลางอยูท่ เ่ี มืองสองแคว ให้กษัตริยข์ องสุโขทัย
ปกครองต่อไป และอยูใ่ นอํานาจของอยุธยาในฐานะประเทศราช
๒. บริเวณลุ่มแม่น้ํ าปิง ให้มศี ูนย์กลางทีเ่ มืองชากังราว และขึน้ ตรงต่ออยุธยา
ขณะเดียวกันอยุธยาก็พยายามผนวกอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของอยุธยาและ
ประสบความสําเร็จในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) สําหรับลักษณะการปกครองที่
ปรากฏในระยะนี้ เป็ นแบบผสมระหว่างสุโขทัย และรับอิทธิพลการปกครองแบบราชาธิปไตยของอยุธยา
เข้าไปใช้ดว้ ย ในระยะนี้นบั ว่าเมืองสองแควมีความสําคัญทีส่ ุดขณะเดียวกันเมืองสุโขทัยเก่าก็ค่อยๆ ลด
ความสําคัญลง
ระยะที่ ๔ ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๑๙๘๑–
๒๔๓๗)
ในยุคนี้ แนวความคิดเกีย่ วกับกษัตริยเ์ ปลีย่ นแปลงไปตามคติพราหมณ์ ซึง่ พวกเขมรเป็ น
ผูน้ ํามาโดยถือว่ากษัตริยเ์ ป็ นผูไ้ ด้รบั อํานาจจากสวรรค์ หรือเป็ นพระเจ้าบนมนุ ษย์โลก ลักษณะการ
ปกครองจึงเป็ นแบบนายปกครองบ่าว หรือเจ้าปกครองข้า
ในสมัยพระบรมรามาธิบดีท่ี ๑ ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางแบบ “จตุสดมภ์” ตาม
แบบของขอม มีกษัตริยเ์ ป็ นผูป้ กครองสูงสุด และมีเสนาบดี ๔ คน คือ ขุนเมือง ขุนวัง ขุนคลังและขุนนา
เป็ นผูช้ ่วยดําเนินการมีหน้าทีด่ งั นี้.๑. เมือง รับผิดชอบด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และปราบปรามโจรผูร้ า้ ย
๒. วัง มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชสํานัก และตัดสินคดีความต่างๆ
๓. คลัง มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับด้านคลัง การค้าและภาษีอากรประเภทต่างๆ
๔. นา มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับด้านการเกษตร
สําหรับการปกครองส่วนภูมภิ าคหรือหัวเมืองต่างๆ ในระยะแรกพระรามาธิบดีท่ี ๑ ทรง
เลียนแบบการปกครองของสุโขทัย คือ มีหวั เมืองชัน้ ใน ชัน้ นอก และหัวเมืองประเทศราช แต่ต่อมาใน
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทาํ การปฏิรปู การปกครองหัวเมือง ให้มลี กั ษณะการรวมอํานาจไว้ท่ี
ศูนย์กลาง คือ เมืองหลวงมากขึน้ โดยขยายอาณาเขตให้หวั เมืองชัน้ ในกว้างขวางขึน้ กว่าเดิม หัวเมือง
ชัน้ นอกกําหนดเป็ นหัวเมืองชัน้ เอก โท ตรี ตามลําดับ ตามขนาดและความสําคัญของเมือง โดยทาง

๙
ส่วนกลางจะส่งขุนนาง
หรือพระราชวงศ์ไปทําการปกครองแต่สาํ หรับเมืองประเทศราชยังปล่อยให้ม ี
อิสระในการปกครองเช่นเดิม นอกจากนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงปรับปรุงระบบบริหารขึน้
ใหม่ โดยแยกการบริหารออกเป็ นฝา่ ยพลเรือนและฝา่ ยทหาร มีสมุหนายกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบด้านพลเรือน
บริหาร กิจการเกีย่ วกับ เมือง วัง คลัง และนา และมีสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหารและการ
ป้องกันประเทศ แต่ภายหลังในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ราว พ.ศ. ๒๒๓๔ ทัง้ สมุหนายกและสมุหกลา
โหม ต้องทํางานทัง้ ด้านทหารและพลเรือนพร้อมกัน โดยสมุหกลาโหมปกครองทัง้ ฝา่ ยพลเรือนและ
ทหารในหัวเมืองด้านใต้ และสมุหนายก ปกครองทัง้ ฝา่ ยพลเรือนและทหารในหัวเมืองด้านเหนือ
ตัง้ แต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็ นต้นมา ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ. ๑๙๘๑–๒๔๓๗) ฐานะของเมืองต่างๆ ในอาณาจักรสุโขทัย เดิมต้องเปลีย่ นแปลงไปตามขนาด
และความสําคัญของเมือง คือ.๑. หัวเมืองชัน้ เอก ได้แก่ เมืองสองแคว
๒. หัวเมืองชัน้ โท ได้แก่ เมืองสวรรคโลก (ในสมัยสุโขทัยเรียกว่า “เมืองศรีสชั นาลัย”) เมือง
สุโขทัย เมืองชากังราว และเมืองเพชรบูรณ์
๓. หัวเมืองชัน้ ตรี ได้แก่ เมืองพิชยั เมืองสระหลวง (พิจติ ร) เมืองพระบาง (นครสวรรค์)
ระยะที่ ๕ ยุคการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. ๒๔๓๗–๒๔๗๖)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิรปู การปกครองแผ่นดิน โดยได้ทรง
ยกเลิกตําแหน่ งอัครมหาเสนาบดี ๒ ตําแหน่ ง คือ สมุหนายก และสมุหกลาโหม รวมทัง้ จตุสดมภ์ดว้ ย
ได้จดั ระเบียบบริหารราชการออกเป็ นกระทรวง ตามแบบอารยประเทศ และให้มเี สนาบดี เป็ นผูว้ ่าการ
แต่ละกระทรวง กระทรวงทีต่ งั ้ ขึน้ มีทงั ้ หมด ๑๒ กระทรวง
หลังจากจัดหน่ วยบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วนราชการทีเ่ ป็ น
ศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศ และคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบการปกครอง
ต่อมาก็จดั ตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงานประจํา
ท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่การจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นการ
ปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงนํ ามาใช้ปรับปรุง
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้ การปกครองแบบเทศาภิบาลเป็ นการปกครอง
ส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่ง ทีส่ ่วนกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางออกไป บริหารราชการในท้องทีต่ ่างๆ โดย
ได้แบ่งการปกครองประเทศ เป็ นขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับไป คือ เป็ นมณฑล มีขา้ หลวง
เทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครอง ถัดจากมณฑล คือ เมือง (สมัยรัชกาลที่ ๖ เรียกว่าจังหวัด) มีเจ้าเมือง
(ผูว้ ่าราชการจังหวัด) เป็ นผูป้ กครอง เมืองแบ่งออกเป็ นอําเภอ มีนายอําเภอ เป็ นผูป้ กครอง ทัง้ สาม
ส่วนนี้ปกครองโดยข้าราชการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากกระทรวงมหาดไทย
อําเภอนัน้ แบ่งออกเป็ นตําบล
มีกํานัน ซึง่ เป็ นผูท้ ผ่ี ใู้ หญ่บา้ นเลือกเป็ นผูป้ กครอง ตําบลแบ่งออกเป็ นหมูบ่ า้ น มีผใู้ หญ่บา้ นซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
ได้รบั การเลือกตัง้ จากประชาชนในหมู่บา้ นเป็ นผูป้ กครอง
ใน ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลปราจีนบุร ี มณฑลนครราชสีมา

๑๐
มณฑลพิษณุโลก (เมืองทีอ่ ยูใ่ นมณฑลนี้ได้แก่ เมืองพิจติ ร เมืองพิชยั เมืองสวรรคโลก) และทรง โปรด
เกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ เคยขึน้ กับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศมาขึน้ อยูก่ บั
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑล
นครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ ตัง้ เป็ นมณฑล
ภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รวมหัวเมือง มณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมาลายูตะวันออก เป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดียวกันนัน้ เอง
ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่ หลืออยู่ ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่าสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานี และมณฑลจันทบุร ี (มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และตราด)
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ
ระยะที่ ๖ ยุคปจั จุบนั (หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕)
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ นมณฑลด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกเนื่องจาก
๑. การคมนาคม สื่อสาร สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการตรวจตราสอดส่
่
อง
ได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช่จา่ ยในการปกครองประเทศ
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่

๑๑
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
อีกฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัด มีหลักการเปลีย่ นไปจากเดิมดังนี้.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. ในฐานะของกรมการจังหวัด ซึง่ เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินใน
จังหวัด ได้กลายมาเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ น
จังหวัด และอําเภอ
กล่าวโดยสรุป การปกครองส่วนภูมภิ าคในปจั จุบนั อาศัยกฎหมาย ๒ ฉบับเป็ นแม่บทคือ
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึง่ กําหนดรูปแบบของหน่วยบริหารขอบเขตอํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ
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