
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัสโุขทยั 

 
 จากการศกึษารอ่งรอยทางโบราณคดแีละโบราณวตัถุ ศลิาจารกึ และตํานานพงศาวดาร

ทอ้งถิน่หลายฉบบั ทาํใหเ้ขา้ใจว่า ระยะก่อนปี พ.ศ. ๑๖๗๑ นัน้ ปรากฏว่าอํานาจของอาณาจกัรเขมร  

รุง่เรอืงมากในดนิแดนสุวรรณภมู ิโดยเฉพาะตัง้แต่ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เป็นตน้มา จนถงึสมยัพระเจา้

ชยัวรมนัที ่ ๗ อาณาจกัรเขมรมศีูนยก์ลางอํานาจทางลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยาอยู่ทีเ่มอืงละโว ้ (ลพบุร)ี 

อาณาจกัรเขมรมกีารปกครองแบบราชาธปิไตย กษตัรยิจ์ะส่งขนุนางมาปกครองเมอืงบรวิาร โดยเมอืง

บรวิารจะตอ้งส่งส่วยเป็นเครื่องราชบรรณาการใหแ้ก่นครหลวง ขณะเดยีวกบับางทอ้งถิน่อาจเป็นอสิระมี

อํานาจปกครองตนเอง กลุม่ชนมขีนาดไมใ่หญ่โต ผูป้กครองเป็นผูท้ีไ่ดร้บัรบัการยกยอ่งจากกลุ่มชนให้

เป็นผู ้ ปกครอง ไมม่คีวามซบัซอ้นในการปกครองเพราะประชาชนยงัมน้ีอย บรเิวณทีม่คีวามสาํคญัใน

บรเิวณภาคเหนือตอนล่าง คอื  

 ๑. บรเิวณเมอืงศรเีทพ ลุ่มแมน้ํ่าป่าสกั ซึง่มซีากโบราณสถานเป็นปรางคท์ีส่รา้งดว้ยศลิา

แลงและอฐิ รวมทัง้เทวรปูศลิาหลายองค ์ทีเ่หน็ไดช้ดัว่าเป็นศลิปกรรมแบบเขมร 

๒. บรเิวณเมอืงสองแคว (พษิณุโลก) ซึง่ปรากฏมโีบราณสถานเป็นศลิปกรรมแบบเขมร   

ไดแ้ก่ พระปรางคว์ดัจฬุามณ ีซึง่ก่อสรา้งดว้ยศลิาแลง 

๓. บรเิวณเมอืงสุโขทยั และเมอืงศรสีชันาลยั ซึง่เป็นโบราณสถานทีเ่ป็นศลิปกรรมแบบ

เขมร คอื พระปรางคว์ดัเจา้จนัทร ์ พระปรางค ์ ๓ องคว์ดัพระพายหลวง ศาลตาผาแดงและฐาน        

พระปรางคว์ดัศรสีวาย เมอืงเก่าสุโขทยั เป็นตน้ 

สุโขทยัในฐานะทีเ่ป็นแควน้ทางการปกครองอยา่งเป็นเอกเทศ ไดป้รากฏรปูรา่งขึน้มาเมือ่

พุทธศตวรรษที ่ ๑๘ เมือ่วรีบุรษุไทย ๒ คน คอื พ่อขนุผาเมอืง เจา้เมอืงราด และพ่อขนุบางกลางหาว 

เจา้เมอืงบางยาง สหายทัง้ ๒ ท่าน ไดร้ว่มมอืกนัยดึเมอืงสุโขทยัและศรสีชันาลยัคนืมาจากขา้ศกึทีช่ื่อว่า 

“ขอมสบาดโขลญลาํพง” 

เมอืงสุโขทยัเดมิ พญาศรนีาวนําถม
๑
 เป็นเจา้เมอืงครองอยู ่ แต่ครัน้เมือ่พญาศรนีาวนําถม

ถงึแก่กรรมลง ไดเ้กดิเรือ่งยุ่งยากขึน้ โดยตอ้งตกอยูใ่นอํานาจปกครองของขอมสบาดโขลญลาํพง ดงันัน้

พ่อขนุผาเมอืงผูเ้ป็นโอรส จงึไดร้ว่มกบัพ่อขนุบางกลางหาวยดึอํานาจคนื สําหรบัพ่อขนุผาเมอืงนัน้

นอกจากเป็นโอรสของเจา้เมอืงสุโขทยัเก่า และเป็นเจา้เมอืงราดแลว้ ยงัดาํรงฐานะเป็นราชบุตรเขยของ

กษตัรยิเ์ขมรและไดร้บัมอบนามเกยีรตยิศ คอื “ศรอีนิทราบดนิทราทติย”์ กบัพระขรรคช์ยัศรจีากกษตัรยิ์

เขมรดว้ย 

เมือ่ทัง้สองยดึเมอืงศรสีชันาลยักบัสุโขทยัไดแ้ลว้ พ่อขนุผาเมอืงจงึไดม้อบเมอืงสุโขทยัให้

สหายตนครอบครอง พรอ้มทัง้นามเกยีรตยิศตนใหแ้ก่สหาย ส่วนตวัเองกลบัไปครองเมอืงราดเช่นเดมิ 

ดว้ยเหตุน้ี พ่อขนุบางกลางหาวจงึไดเ้ป็นทีรู่จ้กักนัภายหลงัในนามว่า “ศรอีนิทราบดนิทราทติย”์ หรอื 

“ศรอีนิทราทติย”์ 

๑ บางแหง่เรยีกพ่อขนุศรนีาวนําถม 

                                                           



 ๒ 

พ่อขนุศรอีนิทราทติยค์รอบครองสุโขทยัเป็นศูนยก์ลางมอีํานาจอยูแ่ถบบรเิวณลุ่มแมน้ํ่ายม

และแมน้ํ่าปิงตอนล่าง ทรงมโีอรสทีป่รากฏนามอยูส่องพระองค ์ คอื พ่อขนุบานเมอืงผูพ้ีแ่ละพ่อขนุ    

รามราชผูน้้อง 

ในขณะนัน้บา้นเมอืงยงัอยูใ่นความไมส่งบ ยงัมผีูนํ้าของกลุ่มชนอสิระอยูอ่กีหลายกลุ่มทีค่ดิ

จะตัง้ตวัเป็นใหญ่ ดงันัน้ ในการรวบรวมกลุ่มชนต่างๆ เหล่านัน้เขา้ดว้ยกนัจงึตอ้งมกีารทาํสงครามต่อสู้

กนั ดงัเช่นครัง้หน่ึงเมือ่พ่อขุนรามราช อายไุด ้๑๙ ปี ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ขนุสามชนเจา้เมอืงฉอด

มาตเีมอืงตาก ซึง่เป็นเมอืงอยูใ่นอาณาเขตปกครองของพ่อขนุศรอีนิทราทติย ์ ครัง้นัน้พ่อขนุรามราชได้

ช่วยพระราชบดิาออกสูร้บดว้ย และสามารถชนชา้งชนะขนุสามชนได ้ พ่อขนุศรอนิทราทติยจ์งึใหน้าม 

พ่อขนุรามราชว่า “พระรามคาํแหง” 

เมือ่ขนุศรอีนิทราทติยส์ิน้พระชนม ์ พ่อขนุบานเมอืง ไดข้ึน้ครองราชยต่์อมา แต่อยูใ่นช่วง

ระยะสัน้ๆ ไม่ปรากฏเหตุการณ์สําคญัทางประวตัศิาสตร ์ เมือ่พ่อขนุบานเมอืงสิน้พระชนมใ์นปี พ.ศ. 

๑๘๒๒ พ่อขนุรามคาํแหง จงึไดค้รองราชยต่์อมาและไดท้รงเป็นมหาราชยพ์ระองคแ์รกของชาตไิทย ใน

สมยัพ่อขนุรามคาํแหงมหาราชถอืไดว้่าเป็นยคุทองของสุโขทยั อาณาจกัรสุโขทยัมคีวามเจรญิรุง่เรอืง

กว่าในรชักาลใดๆ ในราชวงศพ์ระรว่ง ราชอาณาจกัรแผ่ขยายไปอย่างกวา้งขวาง 

ทศิเหนือ อาณาเขตถงึเมอืงหลวงพระบาง โดยมเีมอืงต่างๆ คอื เมอืงแพร ่ เมอืงน่าน   

เมอืงปวั 

ทศิใต ้ อาณาเขตถงึฝ ัง่ทะเลสุดเขตมาลาย ู โดยมเีมอืงต่างๆ คอื เมอืงคนท ี เมอืงพระบาง 

เมอืงแพรก เมอืงสุพรรณภูม ิเมอืงเพชรบุร ีและเมอืงนครศรธีรรมราช 

ทศิตะวนัออก อาณาเขตถงึเมอืงเวยีงจนัทน์ และเมอืงเวยีงคาํ โดยมเีมอืงสระหลวง เมอืง

สองแคว เมอืงลุมบาจาย และเมอืงสคา 

ทศิตะวนัตก อาณาเขตถงึเมอืงฉอดและเมอืงหงสาวด ี

ในรชัสมยัพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช บา้นเมอืงอยูอ่ย่างสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุขดงัที่

ปรากฏในศลิาจารกึว่า “ในน้ํามปีลา ในนามขีา้ว” การพาณชิยเ์จรญิกา้วหน้า พระองคไ์ดท้รงวางระเบยีบ

ปกครองบา้นเมอืง ทัง้ยงัประดษิฐอ์กัษรไทยขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๑๘๒๖ กบัทัง้ทรงดแูลการเพิม่ผลผลติของ

ประชากรเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิของอาณาจกัร 

พระราชโอรสพระองคห์น่ึงของพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช คอื พญาเลอไท ซึง่สนันิษฐานว่า

เป็นพระมหาอุปราชครองเมอืงศรสีชันาลยั ในขณะทีพ่่อขนุรามคาํแหงมหาราชครองราชสมบตัอิยู ่ เมือ่

พ่อขนุรามคาํแหงมหาราชสวรรคตในราว พ.ศ. ๑๘๔๒ เมอืงต่างๆ ทีเ่คยอยูใ่นอํานาจของอาณาจกัร

สุโขทยั ไดแ้ตกแยกกนัออกเป็นอสิระ ทาํใหเ้สถยีรภาพของอาณาจกัรสุโขทยัอยูใ่นฐานะทีค่บัขนั 

กษตัรยิท์ีค่รองราชสมบตัสิบืต่อจากพ่อขนุรามคาํแหง คอื พญาไสสงคราม การทีเ่มอืงต่างๆ พยายาม

แยกตวัออกเป็นอสิระ รวมทัง้เมอืงทีอ่ยูใ่กลก้บัเมอืงหลวงพยายามแยกตวัออกไป แสดงใหเ้หน็ว่าถา้ไม่

เกดิความยุง่ยากในราชวงศก์ข็ึน้อยูก่บัการปกครองเป็นสาํคญั เพราะการปกครองในสมยันัน้เป็นแบบ

นครรฐั คอืแต่ละเมอืงกม็ผีูป้กครองนครเป็นอสิระ เขา้มารวมกนัไดก้เ็พราะศรทัธากษตัรยิอ์งคเ์ดยีวกนั

เท่านัน้ 



 ๓ 

หลงัจากรชักาลของพญาไสสงครามแลว้ พญาเลอไทไดค้รองราชสมบตัต่ิอมาราว พ.ศ. 

๑๘๖๖ ซึง่น่าจะตอ้งดาํเนินนโยบายในการพยายามรวบรวมอาณาจกัรเขา้มาอกีครัง้หน่ึง ตลอด

ระยะเวลา ๑๘ ปี ทีพ่ระองคค์รองราชสมบตัอิยูน่ัน้ไม่มรีายละเอยีดปรากฏอยู่มากนัก พระองคส์วรรคต

ราวปี พ.ศ. ๑๘๘๔ 

ต่อมารชักาลพญาเลอไท มกีษทัตรยิท์ีอ่อกพระนามในศลิาจารกึพระองคห์น่ึงคอื พญางวั-

นําถม
๒
 ในฐานะพระอนุชาแต่เป็นโอรสของพ่อขนุบานเมอืง ไดข้ึน้ครองเมอืงสุโขทยัและไดโ้ปรดใหพ้ญา   

ลไิท ผูเ้ป็นโอรสของพญาเลอไทไปครองเมอืงศรสีชันาลยั ในฐานะอุปราชครองเมอืงลกูหลวง เมือ่    

พญางวันําถมสวรรคตในราว พ.ศ. ๑๘๙๐ เกดิความเปลีย่นแปลงภายในราชสํานักกรงุสุโขทยัทีไ่ม่ชอบ

ตามขนบธรรมเนียม บรรดาหวัเมอืงต่างๆ แสดงตวัอยา่งเปิดเผยถงึการดํารงอยู่อยา่งอสิระ ไมย่อม

ขึน้กบัสว่นกลาง พญาลไิทจงึลอบเสดจ็ยกทพัจากเมอืงศรสีชันาลยัใชก้ําลงัเขา้ยดึเมอืงไวไ้ด ้ แลว้

ปราบดาภเิษกเป็นกษตัรยิก์รงุสุโขทยั ทรงพระนามว่า “ศรสีุรพิงศร์ามมหาธรรมราชาธริาช” เมือ่ครอง    

กรงุสุโขทยัแลว้ทรงปราบปรามเจา้เมอืงต่างๆ ภายในแควน้ แลว้แต่งตัง้พระบรมวงศานุวงศท์ีไ่วว้าง 

พระราชหฤทยั ไปปกครองรวมอํานาจไวท้ีศู่นยก์ลาง คอื กรงุสุโขทยั บา้นเมอืงจงึอยูด่ว้ยความสงบ

เรยีบรอ้ยอกีครัง้หน่ึง 

ความพยายามของพระมหาธรรมราชชาลไิท ภายหลงัขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ คอื ความ  

มุง่หวงัทีจ่ะรวบรวมเมอืงต่างๆ ทีแ่ตกแยกกนัออกไปใหก้ลบัเขา้มารวมในอาณาจกัรเดยีวกนัอกีและมี

ความหวงัว่าจะใหม้อีาณาเขตใหญ่โตเท่ากบัสมยัพ่อขุนรามคําแหงมหาราชจนถงึกบัเสดจ็ไปยงัเมอืง

ต่างๆ เพื่อเผยแพรแ่ละกระทาํกจิทางศาสนา ซึง่ขณะเดยีวกนักแ็สดงใหเ้มอืงต่างๆ ทีพ่ระองคเ์สดจ็ไป

เหน็ว่า พระองคม์แีสนยานุภาพและมพีระราชอํานาจเตม็ในกจิการต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัรของพระองค ์

เช่นในปี พ.ศ. ๑๙๐๒ พระองคเ์สดจ็ยกทพัไปตเีมอืงแพร ่กวาดตอ้นครวัเรอืนมาเป็นขา้พระทีว่ดัป่าแดง      

ศรสีชันาลยั และในปีนัน้กไ็ดป้ระดษิฐร์อยพระพุทธบาทจาํลองทีเ่ขาสุมนกูฎ เมอืงสุโขทยั 

ในฐานะผูค้รอบครองแควน้สุโขทยั พระมหาธรรมราชาลไิท ทรงพยายามดาํเนินรอยตาม

เบือ้งพระยคุลบาท พ่อขนุรามคําแหงมหาราช คอื เป็นทัง้นกัปราชญผ์ูส้นพระทยัในทางศาสนาโดยให้

ความอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนา ส่งสมณทตูไปเผยแพรพ่ระพุทธศาสนายงัทีต่่างๆ ทีพ่ระองคต์อ้งการเป็น

พนัธมติรดว้ย เช่น เมอืงน่าน หลวงพระบาง และกรงุศรอียธุยา แต่ขณะเดยีวกนักไ็ดแ้สดงบทบาทของ

การเป็นนกัรบทีพ่ยายามขยายอํานาจของแควน้สุโขทยัใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ ในสมยัของพระองค ์    

นอกจากจะไดย้กทพัไปตเีมอืงแพรท่างทศิเหนือแลว้ ทางทศิตะวนัออก ไดพ้ยายามขยายขอบเขต

ออกไปถงึเมอืงลุ่มแมน้ํ่าป่าสกั จากบทบาทการเป็นนกัรบของพระองคท์ีข่ยายพระราชอํานาจไปยงัเมอืง   

ลุ่มน้ําปา่สกัน้ีเอง ทาํใหก้ระทบกระทัง่กบักรงุศรอียธุยา ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับา้นเมอืงแถบนัน้ สมเดจ็

พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) จงึเสดจ็ลอบยกทพัมายดึเมอืงสองแควไวไ้ด ้และไดโ้ปรดใหขุ้นหลวง

พ่องัว่ พระเชษฐาของพระมเหส ี ซึง่ขณะนัน้ครองเมอืงสุพรรณบุร ี มาปกครองเมอืงสองแคว ทาํใหพ้ระ

๒ ตามศลิาจารกึหลกัสามทีพ่บทีว่ดัมหาธาตุ ตําบลเมอืงเก่าอาํเภอเมอืงสโุขทยั ไดก้ล่าวถงึชื่อน้ีว่า น่าจะเป็นกษตัรยิท์ี่

คัน่ระหว่างพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช กบั พญาเลอไท 

                                                           



 ๔ 

มหาธรรมราชาลไิท ตอ้งถวายบรรณาการเป็นอนัมาก ในทีสุ่ดสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ จงึทรงมอบ

เมอืงสองแควค◌ืน และโปรดใหข้นุหลวงพ่องัว่ไปครองเมอืงสุพรรณบุรดีงัเดมิ 

ในการคนืเมอืงสองแควนัน้ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ ทรงตัง้เงือ่นไขว่าพระมหาธรรมราชา  

ลไิท ตอ้งเสดจ็ไปประทบัทีเ่มอืงสองแคว จงึเป็นเหตุใหแ้ควน้สุโขทยัทีเ่ริม่จะรวมตวักนัไดต้อ้งสัน่คลอน 

เมือ่พระมหาธรรมราชาลไิทเสดจ็ไปประทบัอยูเ่มอืงสองแควไดโ้ปรดใหพ้ระอนุชาปกครองเมอืงสุโขทยั

แทน 

ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ ๑ สวรรตค สมเดจ็พระราเมศวรขึน้ครองราช

สมบตั ิ เมือ่พระมหาธรรมราชาลไิททรงทราบ จงึคาดสถานการณ์ว่า ทางกรงุศรอียธุยาคงตอ้งมเีหตุไม่

เรยีบรอ้ยขึน้แน่ พระองคจ์งึรวบรวมพลจากเมอืงต่างๆ ในแควน้สุโขทยัทีเ่จา้เมอืงยงัคงจงรกัภกัดต่ีอ

พระองค ์ เสดจ็ยกพลมายงักรงุสุโขทยั การเสดจ็กลบัคนืสุโขทยัในครัง้น้ี หลงัจากทีต่อ้งทรงประทบัอยูท่ี่

สองแควถงึ ๗ ปี จงึเป็นการเตรยีมการทีจ่ะใชต้ําแหน่งของเจา้เมอืงสุโขทยัอนัเป็นบลัลงักท์ีบ่รรพบุรษุ

ของพระองคไ์ดส้ัง่สมอํานาจไวน้ัน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการระดมกําลงัก่อตัง้อาณาจกัรสุโขทยัใหม้ฐีานะ

มัน่คงสบืไป พระองคท์รงเริม่บทบาทโดยการเป็นพนัธมติรกบัแควน้ลา้นนาซึง่ขณะนัน้มเีจา้กอืนา เป็น

กษตัรยิป์กครอง โดยพระองคไ์ดส้่งตระสุมนะเถระเป็นสมณะทตูขึน้ไปเผยแพรพ่ระพุทธศาสนาทีเ่มอืง

เชยีงใหม ่

ในปี พ.ศ. ๑๙๑๓ ขนุหลวงพ่องัว่ซึง่ขึน้ครองเมอืงสุพรรณบุร ี ไดเ้หน็ความเคลื่อนไหวของ

พระมหาธรรมราชาลไิททีก่รุงสุโขทยั พระองคจ์งึเขา้ยดึอํานาจกรงุศรอียธุยาดว้ยความยนิยอมของ

สมเดจ็พระราเมศวร ซึง่ไดท้รงกลบัไปครองเมอืงลพบุรตีามเดมิ  ขนุหลวงพ่องัว่เสดจ็ขึน้ครองราชยท์รง

พระนามว่า "สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๑" 

พระมหาธรรมราชาลไิท เสดจ็สวรรคตเมือ่ปีใดไมป่รากฏหลกัฐานแน่ชดั แต่สนันิษฐานว่า

อยูใ่นระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๑๖ หลงัจากนัน้อาณาจกัรสุโขทยัเกดิความแตกแยก เน่ืองจากขาดผูนํ้า

อาณาจกัรทีเ่ป็นทีย่อมรบัของญาตพิีน้่องครองเมอืงต่างๆ สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่ ๑ จงึเสดจ็ขึน้มา

ยดึอาณาจกัรสุโขทยัไดท้ัง้หมด หากแต่ยงัโปรดใหเ้ชือ้พระวงศท์างสุโขทยัปกครองตนเอง โดยขึน้ตรง

กบัอาณาจกัรอยธุยา คอื พระมหาธรรมราชาที ่ ๒ ซึง่ในสมยัของพระองค ์ อาณาจกัรสุโขทยัอยูใ่นฐานะ

เป็นรฐักนัชนระหว่างอาณาจกัรเชยีงใหมก่บัอาณาจกัรอยธุยา ซึง่ต่างกแ็สดงความเคลื่อนไหวในการที่

จะผนวกเอาดนิแดนของอาณาจกัรสุโขทยัตลอดเวลา   ฝา่ยกรงุศรอียธุยาพระบรมราชาธริาชที ่ ๑      

(ขนุหลวงพ่องัว่)  พระองคท์รงเกรงว่าอาณาจกัรสุโขทยัจะมไีมตรกีบัอาณาจกัรเชยีงใหม ่ เพราะหากทัง้

สองอาณาจกัรรว่มมอืกนัแลว้จะทาํใหอ้าณาจกัรอยธุยาอยูใ่นฐานะลาํบาก จงึทรงยกทพัมาปราบปราม

หวัเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกบัอาณาเขตของสุโขทยั และหาเหตุเขา้โจมตเีมอืง ในอาณาจกัรสุโขทยัดว้ย 

ตามพงศาวดารอยธุยากล่าวว่า 

พ.ศ. ๑๙๑๔ สมเดจ็พระบรมราชาธริาช (ขนุหลวงพ่องัว่) มชียัชนะต่อหวัเมอืงเหนือทัง้ปวง 

พ.ศ. ๑๙๑๕ อยธุยายกทพัไปตเีมอืงนครพงัคา และเมอืงแสงเชรา 

พ.ศ. ๑๙๑๖ อยธุยายกทพัไปตเีมอืงชากงัราว พญาไสแกว้ กบั พญาคาํแหง สูร้บป้องกนั

เมอืงจนพญาไสแกว้เสยีชวีติในทีร่บ พญาคําแหงถอยทพักลบัเขา้เมอืงได ้



 ๕ 

พ.ศ. ๑๙๑๘ อยธุยายกทพัไปตเีมอืงพษิณุโลก ขนุสามแกว้ เจา้เมอืงพษิณุโลกถูกจบัได ้ 

ทพัอยธุยาไดเ้มอืงและกวาดตอ้นผูค้นจากเมอืงพษิณุโลกกลบัมามาก 

พ.ศ. ๑๙๑๙  อยธุยายกกองทพัไปตเีมอืงชากงัราว ครัง้ทีส่อง คราวน้ีกองทพัพญาผากอง

เจา้เมอืงน่านมาช่วยรบรว่มกบัพญาคาํแหงดว้ย แต่กไ็มส่ามารถสูก้องทพัอยธุยาได ้ พญาผากองยก

กองทพัหนีไป กองทพัอยธุยาตามจบัตวัแม่ทพันายกองไดม้าก 

พ.ศ. ๑๙๒๑ อยธุยายกกองทพัไปตเีมอืงชากงัราว เป็นครัง้ที ่ ๓ พระมหาธรรมราชา      

ยกกองทพัออกมาป้องกนัเมอืงดว้ยพระองคเ์อง แต่กต็อ้งยอมพ่ายแพแ้ก่กองทพัอยธุยาจนถงึกบัตอ้ง

ยอมถวายบงัคมอ่อนน้อมต่ออาณาจกัรอยธุยา 

เมือ่พระมหาธรรมราชาที ่ ๒ ยอมถวายบงัคมต่อสมเดจ็พระบรมราชาธริาชแห่งอยุธยาแลว้ 

เสถยีรภาพทางการเมอืงของสุโขทยัยิง่ลดน้อยลงตามลาํดบั ทัง้น้ีเพราะถูกอาณาจกัรอยธุยาจาํกดั

อํานาจลง  กบัรวมทัง้การทีก่ษตัรยิส์ุโขทยัยา้ยทีป่ระทบัอยูท่ีเ่มอืงสองแควดว้ย 

พระมหาธรรมราชาที ่ ๒ สวรรคตราว พ.ศ. ๑๙๔๒ และพญาไสลอืไทขึน้ครองราชสมบตั ิ

ต่อมาทรงพระนามว่า "พระมหาธรรมราชาที ่ ๓" อาจกล่าวไดว้่าภายหลงัทีท่างอาณาจกัรอยธุยาตดั

กําลงัหวัเมอืงต่างๆ ของสุโขทยัลงแลว้ เสถยีรภาพทางการเมอืงของอาณาจกัรสุโขทยักท็รดุลงและยาก

ทีจ่ะแกไ้ขใหม้ัน่คงขึน้ได ้ เน่ืองจากอาณาจกัรอยธุยาสามารถขยายตวัออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ถงึ

กระนัน้ พระมหาธรรมราชาที ่ ๓ กไ็ดท้รงกูเ้สถยีรภาพทางการเมอืงของสุโขทยั โดยไดย้กกองทพั

ออกไปปราบปรามหวัเมอืงต่างๆ ใหอ้ยูใ่นอํานาจแมจ้ะไมไ่ดม้ากเท่ากบัครัง้พญาลไิทกต็าม แต่พระองค์

กไ็ดท้าํสงครามหลายครัง้รวมทัง้เคยยกทพัไปตเีมอืงเชยีงใหม ่เมือ่ พ.ศ. ๑๙๔๕ ดว้ย ซึง่แมจ้ะไมไ่ดผ้ล

ทางชยัชนะเลยกต็าม แต่เป็นการแสดงถงึความพยายามในการสรา้งอาณาจกัรใหม้เีสถยีรภาพมาก

ยิง่ขึน้กว่าการเป็นรฐักนัชนขนาดเลก็ทีอ่าจถูกผนวกเขา้ไปอยูก่บัดนิแดนของอาณาจกัรหน่ึงได ้

พญาไสลอืไท ทรงมพีระราชโอรสสองพระองค ์คอื พญาบาล และพญาราม หลงัจากทีพ่ญา

ไสลอืไทเสดจ็สวรรคต ในปี พ.ศ. ๑๙๖๒ กเ็กดิจลาจลแยง่ชงิราชสมบตั ิ สมเดจ็พระนครนิทราชาธริาช 

(พระอนิทราชาธริาช) กษตัรยิอ์ยธุยาตอ้งยกทพัมาปราบจลาจลโดยยกทพัไปถงึพระบาง (นครสวรรค)์ 

พญาบาล และพญาราม ต้องออกมากราบบงัคมต่อสมเดจ็พระนครนิทราชาธริาช  สมเดจ็พระนครนิท

ราชาธริาชจงึโปรดใหส้ถาปนาพญาบาลครองเมอืงพษิณุโลก ทรงพระนามว่าพระเจา้ศรสีุรยิวงศบ์รม-

ปาลมหาธรรมราชาธริาช และพญาราม โปรดเกลา้ใหค้รองเมอืงสุโขทยั 

 

  พระเจา้ศรสีุรยิวงศบ์รมปาลครองราชสมบตัอิยู ่๑๙ ปี  จงึเสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ 

การสวรรคตของพระเจา้ศรสีุรยิวงศบ์รมปาล (พระมหาธรรมราชาที ่ ๔) นกัประวตัศิาสตรถ์อืว่าเป็นการ

สิน้สุดยคุอาณาจกัรสุโขทยัดว้ย 

เมือ่พระเจา้ศรสีุรยิวงศบ์รมปาล สวรรคต สมเดจ็พระบรมราชาที ่ ๒ (เจา้สามพระยา) จงึ

โปรดใหส้ถาปนาพระราเมศวรราชโอรส ซึง่ประสตูรจากเจา้หญงิสุโขทยัพระองคห์น่ึง ซึง่ขณะนัน้ม ี  

พระชนมายเุพยีง ๗ พรรษา เป็นพระมหาอุปราชครองเมอืงสองแคว ทัง้น้ีเพราะทรงเหน็ว่าเป็นพระราช



 ๖ 

โอรสทีม่เีชือ้สายทางเจา้นายฝา่ยสุโขทยั คงจะเขา้กบัทางราชวงศส์ุโขทยัไดด้แีละเท่ากบัเป็นการผนวก

ดนิแดนของอาณาจกัรสุโขทยัในตวัไปดว้ย 

สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่๒ (เจา้สามพระยา) เสดจ็สวรรคตเมือ่ปี ๑๙๙๑ พระราเมศวร-

อุปราช จงึเสดจ็จากเมอืงสองแควไปครองกรงุศรอียธุยา ทรงพระนามว่า สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

ส่วนทีเ่มอืงสองแควโปรดใหพ้ระยษุธฐิริะ โอรสของพญารามเป็นเจา้เมอืง แต่กท็รงรวมอํานาจจากการ

บรหิารราชการแผ่นดนิเขา้สู่ส่วนกลางทีก่รงุศรอียธุยา ฝา่ยพระยษุธฐิริะ ไมพ่อใจอยา่งมากทีเ่ป็นเพยีง

เจา้เมอืงสองแคว จงึหนัไปผูกมติรกบัพระเจา้ตโิลกราช เมอืงเชยีงใหม ่ทาํใหเ้กดิการสูร้บยดืเยือ้ระหว่าง

อาณาจกัรอยธุยาและอาณาจกัรเชยีงใหม ่ ตลอดรชักาลของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ และเพือ่

แกป้ญัหาเกีย่วกบักลุ่มหวัเมอืงเหนือ สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ จงึเสดจ็ขึน้ครองเมอืงสองแคว และ

โปรดใหพ้ระอนิทราชาครองกรงุศรอียธุยาแทนพระองค ์ ในรชัสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ได้

ทรงเปลีย่นแปลงฐานะของเมอืงต่างๆ ทีอ่ยูใ่นอาณาจกัรสุโขทยัเดมิเสยีใหม ่คอื 

๑.  เมอืงทีอ่ยูใ่นฐานะหวัเมอืงชัน้เอก คอื เมอืงสองแคว 

๒. เมอืงทีอ่ยูใ่นฐานะหวัเมอืงชัน้โท คอื เมอืงศรสีชันาลยั เมอืงสุโขทยั เมอืงชากงัราว และ

เมอืงเพชรบูรณ์ 

๓.  เมอืงทีอ่ยูใ่นฐานะหวัเมอืงชัน้ตร ีไดแ้ก่ เมอืงพชิยั เมอืงสระหลวง และเมอืงพระบาง 

จะเหน็ไดว้่าในบรรดาหวัเมอืงในอาณาจกัรสุโขทยัเดมิ เมอืงสองแควนบัว่าเป็นเมอืงสาํคญั

ทีสุ่ด ขณะเดยีวกนัเมอืงสุโขทยั เมอืงศรสีชันาลยั อยูใ่นฐานะหวัเมอืงชัน้โทไดล้ดความสําคญัลง 

เมอืงสุโขทยัคงมปีระชาชนอาศยัอยูส่บืมา จนกระทัง่ในสมยัรชักาลสมเดจ็พระมหาธรรม-

ราชา แต่อยูใ่นฐานะทีต่อ้งส่งส่วยอากรและผลผลติใหแ้ก่อยธุยาบา้ง เกบ็ผลประโยชน์ใหพ้มา่บา้ง ตาม

เหตุการณ์ของสงคราม จวบจนกระทัง่สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอสิรภาพไมย่อมอยู่

ภายใตก้ารปกครองของพม่าทีเ่มอืงแครง ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ พระองคไ์ดโ้ปรดใหก้วาดตอ้นคนจากหวั

เมอืงเหนือลงไปไวเ้มอืงอยธุยาทัง้หมด เน่ืองจากกรงุศรอียธุยามกีําลงัน้อย และเพื่อเป็นการป้องกนัมใิห้

พมา่ใชก้ําลงัจากหวัเมอืงเหนือเป็นฐานในการสนบัสนุนส่งกําลงับาํรงุ ทาํใหสุ้โขทยัตอ้งกลายเป็นเมอืง

อ่อนกําลงัลง 

การทีสุ่โขทยัอ่อนกําลงัลงเช่นน้ี เป็นผลใหบ้รรดาสิง่ก่อสรา้ง ปราสาทราชวงั วดัวาอาราม  

คเูมอืง กําแพงเมอืง และระบบชลประทานต่างๆ ถูกภยัธรรมชาตทิําลายใหเ้สยีหาย พระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ทรงเหน็ว่าศลิปโบราณวตัถุทางศาสนา เช่น  เทวรปู และพุทธรปูทีง่ดงาม

ถูกทอดทิง้ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหย้า้ยประตมิากรรมลํ้าค่าเหล่านัน้ ไปประดษิฐานตามวดัวาอารามต่างๆ ใน

กรงุเทพมหานคร ศลิปกรรมของเมอืงสุโขทยัสว่นหน่ึง จงึเกบ็รกัษาอยูใ่นกรงุเทพมหานครสบืมา

จนกระทัง่บดัน้ี สิง่ทีเ่หลอืเป็นอนุสรณ์ของความยิง่ใหญ่ของเมอืงในอดตีมเีพยีงแต่ซากของ

สถาปตัยกรรมทีป่รกัหกัพงัเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 
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การปกครองตัง้แต่อดีต-ปัจจบุนั 

สภาพการปกครองของสุโขทยัแบ่งออกเป็นระยะทีส่ําคญั ดงัน้ี.- 

ระยะท่ี ๑ ยคุก่อนอาณาจกัรสุโขทยั (ก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑) 

ในระยะก่อนปี พ.ศ. ๑๗๖๑ อํานาจของอาณาจกัรเขมรรุง่เรอืงมากในดนิแดนสุวรรณภมู ิ

โดยมศีูนยก์ลางอํานาจทางลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาอยูท่ีเ่มอืงละโว ้ (ลพบุร)ี เขมรมกีารปกครองแบบราชา -

ธปิไตย กษตัรยิจ์ะส่งขุนนางมาปกครองเมอืงบรวิาร  โดยเมอืงบรวิารจะส่งส่วยเป็นบรรณาการใหแ้ก่

พระนครหลวง ขณะเดยีวกนับางทอ้งถิน่อาจเป็นอสิระมอีํานาจปกครองตวัเองแบบนครรฐั กลุ่มชนคงไม่

ใหญ่โต ผูป้กครองเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากกลุม่ชนใหเ้ป็นผูป้กครอง บรเิวณทีม่คีวามสําคญัไดแ้ก่ 

เมอืงศรเีทพ บรเิวณวดัจฬุามณ ีและบรเิวณเมอืงสุโขทยั และเมอืงศรสีชันาลยั 

ระยะท่ี ๒ ยคุอาณาจกัรสุโขทยัตอนตน้ (พ.ศ. ๑๗๖๑–๑๙๒๑) 

การปกครองในยคุน้ีวางรากฐานลงแบบการปกครองครวัเรอืน จดุเริม่ตน้เริม่ที ่“พ่อครวั” ทาํ

หน้าทีป่กครอง ครอบครวัหลายๆ ครอบครวัรวมกนัเป็น “เรอืน” หวัหน้ากค็อื “พ่อเรอืน” หลายๆ เรอืน

รวมกนัเป็นหมูบ่า้น มหีวัหน้าเรยีกว่า “พ่อบา้น” หลายๆ หมูบ่า้นรวมกนัเรยีกว่า “เมอืง” หวัหน้าคอื  

“พ่อเมอืง” และพ่อขนุ คอื ผูป้กครองประเทศ หรอืผูป้กครองทุกเมอืงนัน่เอง 

แมว้่าอํานาจสงูสุดและเดด็ขาดจะรวมอยู่ทีพ่่อขนุเพยีงคนเดยีว แต่ดว้ยการจาํลองลกัษณะ

ครอบครวัมาใชใ้นการปกครอง พ่อขนุจงึปกครองประชาชนในลกัษณะบดิาปกครองบุตร คอื ถอืตนเป็น

พ่อของราษฎร พ่อขุนเกอืบทุกพระองคใ์ชอ้ํานาจในลกัษณะใหค้วามเมตตาและเสรภีาพแก่ราษฎรตาม

สมควร 

อาณาเขตของสุโขทยั ในแผ่นดนิสุโขทยักวา้งขวางใหญ่โตมาก 

ศลิาจารกึหลกัที ่ ๑ กล่าวไวว้่า "… มเีมอืงกวา้งชา้งหลาย ปราบเบือ้งตะวนัออกรอด      

สระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคาเทา้ฝ ัง่ของเถงิเวยีงจนัทน์ เวยีงคาํ เป็นทีแ่ลว้ เบือ้งหวันอนรอดคนท ี

พระบาง แพรก สุพรรณภูม ิ ราชบุร ี เพชรบุร ี ศรธีรรมราช ฝ ัง่ทะเลเป็นทีแ่ลว้ เบือ้งตะวนัตกรอด     

เมอืงฉอด เมอืงหงสาวด ีสมทุรหาเป็นแดน เบือ้งตนีนอนรอดเมอืงแพร ่เมอืงมาน เมอืงพลวั พน้ฝ ัง่ของ  

เมอืงชวา…" นกัประวตัศิาสตรท์ัว่ไปเชือ่ว่า สุโขทยั เป็นราชธานีแห่งแรกของชาวไทยในแหลมอนิโดจนี

ตอนกลาง และลกัษณะการปกครองหวัเมอืงในสมยัพ่อขนุรามคําแหงมหาราชแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 

คอื 

๑. หวัเมอืงชัน้ใน ไดแ้ก่ เมอืงหน้าด่านหรอืเมอืงลกูหลวง ลอ้มรอบธานี ทัง้ ๔ ดา้น คอื    

ศรสีชันาลยั (ดา้นหน้า) สองแคว (ดา้นตะวนัออก) สระหลวง (ดา้นใต)้ และชากงัลาว (ดา้นตะวนัตก) 

การปกครองหวัเมอืงชัน้ในนัน้ขึน้อยูก่บัสุโขทยัโดยตรง  

๒. หวัเมอืงชัน้นอก ไดแ้ก่ เมอืงทา้วพระยามหานคร ทีม่ผีูด้แูลโดยตรงแต่ขึน้อยูก่บัสุโขทยั

ในรปูลกัษณะของการสวามภิกัดิใ์นฐานะเป็นเมอืงขึน้หรอืเมอืงออก หวัเมอืงชัน้นอกม ี แพรก อู่ทอง 

ราชบุร ีตะนาวศร ีแพร ่หล่มสกั เพชรบรูณ์ และศรเีทพ 



 ๘ 

๓. เมอืงประเทศราช ไดแ้ก่เมอืงทีเ่ป็นชาวต่างภาษา มกีษตัรยิป์กครองขึน้กบัสุโขทยั ใน

ฐานะประเทศราช ม ี นครศรธีรรมราช มะละกา ยะโฮร ์ ทะวาย เมาะตะมะ หงสาวด ี น่าน เซ่า             

เวยีงจนัทน์และเวยีงคาํ 

ระยะท่ี ๓ ยคุอาณาจกัรสุโขทยัตอนปลาย (พ.ศ. ๑๙๒๑–๑๙๘๑) 

ในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ ซึง่ตรงกบัสมยัของพระมหาธรรมราชาที ่ ๒ ของอาณาจกัรสุโขทยั ได้

ยอมอยูใ่ตอ้ํานาจการปกครองของอยธุยา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การรบทีเ่มอืงชากงัราวทีพ่ระมหาธรรม

ราชาออกถวายบงัคมต่อพระบรมราชาธริาชที ่ ๑ แห่งอาณาจกัรอยธุยา การเปลีย่นแปลงในทอ้งถิน่ครัง้

น้ีทีส่าํคญัคอื การทีอ่ยธุยาพยายามทาํลายศูนยก์ลางของอาณาจกัรสุโขทยั คอื แบ่งแยกอาณาจกัร

สุโขทยัเป็น ๒ ส่วนคอื.- 

๑. บรเิวณลุ่มแม่น้ํายม แม่น้ําน่าน ใหม้ศีูนยก์ลางอยูท่ีเ่มอืงสองแคว ใหก้ษตัรยิข์องสุโขทยั

ปกครองต่อไป และอยูใ่นอํานาจของอยธุยาในฐานะประเทศราช 

๒. บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าปิง ใหม้ศีูนยก์ลางทีเ่มอืงชากงัราว และขึน้ตรงต่ออยธุยา 

ขณะเดยีวกนัอยธุยากพ็ยายามผนวกอาณาจกัรสุโขทยัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอยธุยาและ

ประสบความสําเรจ็ในสมยัพระบรมราชาธริาชที ่ ๒ (เจา้สามพระยา) สาํหรบัลกัษณะการปกครองที่

ปรากฏในระยะน้ี เป็นแบบผสมระหว่างสุโขทยั และรบัอทิธพิลการปกครองแบบราชาธปิไตยของอยธุยา

เขา้ไปใชด้ว้ย ในระยะน้ีนบัว่าเมอืงสองแควมคีวามสาํคญัทีสุ่ดขณะเดยีวกนัเมอืงสุโขทยัเก่ากค็่อยๆ ลด

ความสาํคญัลง 

ระยะท่ี ๔ ยคุกรงุศรอียธุยาจนถงึสมยัรชักาลที ่ ๕ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ (พ.ศ. ๑๙๘๑–

๒๔๓๗) 

ในยคุน้ี แนวความคดิเกีย่วกบักษตัรยิเ์ปลีย่นแปลงไปตามคตพิราหมณ์ ซึง่พวกเขมรเป็น  

ผูนํ้ามาโดยถอืว่ากษตัรยิเ์ป็นผูไ้ดร้บัอํานาจจากสวรรค ์ หรอืเป็นพระเจา้บนมนุษยโ์ลก ลกัษณะการ     

ปกครองจงึเป็นแบบนายปกครองบ่าว หรอืเจา้ปกครองขา้ 

ในสมยัพระบรมรามาธบิดทีี ่ ๑ ทรงวางระบบการปกครองส่วนกลางแบบ “จตุสดมภ”์ ตาม

แบบของขอม มกีษตัรยิเ์ป็นผูป้กครองสงูสุด และมเีสนาบด ี๔ คน คอื ขนุเมอืง ขนุวงั ขนุคลงัและขนุนา 

เป็นผูช่้วยดําเนินการมหีน้าทีด่งัน้ี.- 

๑. เมอืง รบัผดิชอบดา้นการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และปราบปรามโจรผูร้า้ย 

๒. วงั มหีน้าทีเ่กีย่วกบัราชสาํนกั และตดัสนิคดคีวามต่างๆ  

๓. คลงั มหีน้าทีเ่กีย่วกบัดา้นคลงั การคา้และภาษอีากรประเภทต่างๆ 

๔. นา มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัดา้นการเกษตร 

สาํหรบัการปกครองส่วนภูมภิาคหรอืหวัเมอืงต่างๆ ในระยะแรกพระรามาธบิดทีี ่ ๑ ทรง

เลยีนแบบการปกครองของสุโขทยั คอื มหีวัเมอืงชัน้ใน ชัน้นอก และหวัเมอืงประเทศราช แต่ต่อมาใน

สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ไดท้าํการปฏริปูการปกครองหวัเมอืง ใหม้ลีกัษณะการรวมอํานาจไวท้ี่

ศูนยก์ลาง คอื เมอืงหลวงมากขึน้ โดยขยายอาณาเขตใหห้วัเมอืงชัน้ในกวา้งขวางขึน้กว่าเดมิ หวัเมอืง

ชัน้นอกกําหนดเป็นหวัเมอืงชัน้เอก โท ตร ี ตามลาํดบั ตามขนาดและความสําคญัของเมอืง โดยทาง



 ๙ 

ส่วนกลางจะส่งขนุนาง หรอืพระราชวงศไ์ปทาํการปกครองแต่สาํหรบัเมอืงประเทศราชยงัปล่อยใหม้ี

อสิระในการปกครองเช่นเดมิ นอกจากน้ีสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ไดท้รงปรบัปรงุระบบบรหิารขึน้

ใหม ่ โดยแยกการบรหิารออกเป็นฝา่ยพลเรอืนและฝา่ยทหาร มสีมหุนายกเป็นผูร้บัผดิชอบดา้นพลเรอืน 

บรหิาร     กจิการเกีย่วกบั เมอืง วงั คลงั และนา  และมสีมหุกลาโหมรบัผดิชอบดา้นการทหารและการ

ป้องกนัประเทศ แต่ภายหลงัในสมยัสมเดจ็พระเพทราชา ราว พ.ศ. ๒๒๓๔ ทัง้สมหุนายกและสมหุกลา

โหม  ตอ้งทาํงานทัง้ดา้นทหารและพลเรอืนพรอ้มกนั โดยสมหุกลาโหมปกครองทัง้ฝา่ยพลเรอืนและ

ทหารในหวัเมอืงดา้นใต ้และสมหุนายก ปกครองทัง้ฝา่ยพลเรอืนและทหารในหวัเมอืงดา้นเหนือ 

ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถเป็นตน้มา ถงึสมยัรชักาลที ่๕ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์

(พ.ศ. ๑๙๘๑–๒๔๓๗) ฐานะของเมอืงต่างๆ ในอาณาจกัรสุโขทยั เดมิตอ้งเปลีย่นแปลงไปตามขนาด

และความสาํคญัของเมอืง คอื.- 

๑. หวัเมอืงชัน้เอก  ไดแ้ก่ เมอืงสองแคว 

๒. หวัเมอืงชัน้โท ไดแ้ก่ เมอืงสวรรคโลก (ในสมยัสุโขทยัเรยีกว่า “เมอืงศรสีชันาลยั”) เมอืง

สุโขทยั เมอืงชากงัราว และเมอืงเพชรบูรณ์ 

๓. หวัเมอืงชัน้ตร ี ไดแ้ก่  เมอืงพชิยั เมอืงสระหลวง (พจิติร) เมอืงพระบาง (นครสวรรค)์ 

ระยะท่ี ๕  ยคุการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล (พ.ศ. ๒๔๓๗–๒๔๗๖) 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปฏริปูการปกครองแผ่นดนิ โดยไดท้รง

ยกเลกิตําแหน่งอคัรมหาเสนาบด ี ๒ ตําแหน่ง คอื สมหุนายก และสมหุกลาโหม รวมทัง้จตุสดมภด์ว้ย 

ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการออกเป็นกระทรวง ตามแบบอารยประเทศ และใหม้เีสนาบด ี เป็นผูว้่าการ

แต่ละกระทรวง กระทรวงทีต่ ัง้ขึน้มทีัง้หมด ๑๒ กระทรวง 

หลงัจากจดัหน่วยบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วนราชการทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศ และคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบการปกครอง

ต่อมากจ็ดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํ  

ทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่การจดัการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการ  

ปกครองอนัสาํคญัยิง่ ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงนํามาใชป้รบัปรงุ

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้การปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นการปกครอง

ส่วนภมูภิาคชนิดหน่ึง ทีส่่วนกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางออกไป บรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ โดย

ไดแ้บ่งการปกครองประเทศ เป็นขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัไป คอื เป็นมณฑล มขีา้หลวง

เทศาภบิาลเป็นผูป้กครอง ถดัจากมณฑล คอื เมอืง (สมยัรชักาลที ่ ๖ เรยีกว่าจงัหวดั) มเีจา้เมอืง       

(ผูว้่าราชการจงัหวดั) เป็นผูป้กครอง เมอืงแบ่งออกเป็นอําเภอ มนีายอําเภอ เป็นผูป้กครอง  ทัง้สาม

ส่วนน้ีปกครองโดยขา้ราชการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากกระทรวงมหาดไทย อําเภอนัน้แบ่งออกเป็นตําบล      

มกีํานนั ซึง่เป็นผูท้ีผู่ใ้หญ่บา้นเลอืกเป็นผูป้กครอง ตําบลแบ่งออกเป็นหมูบ่า้น มผีูใ้หญ่บา้นซึง่เป็นผูท้ี่

ไดร้บัการเลอืกตัง้จากประชาชนในหมู่บา้นเป็นผูป้กครอง 

ใน ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลปราจนีบุร ีมณฑลนครราชสมีา 



 ๑๐ 

มณฑลพษิณุโลก (เมอืงทีอ่ยูใ่นมณฑลน้ีไดแ้ก่ เมอืงพจิติร เมอืงพชิยั เมอืงสวรรคโลก) และทรง    โปรด

เกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่เคยขึน้กบักระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศมาขึน้อยูก่บั

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนครชยัศร ีมณฑล

นครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื ตัง้เป็นมณฑล

ภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๙๓ ไดร้วมหวัเมอืง มณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราชและมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมาลายตูะวนัออก เป็นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่หลอือยู ่ ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗  ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่าสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย  

พ.ศ. ๒๔๔๙  จดัตัง้มณฑลปตัตานี และมณฑลจนัทบุร ี(มเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด) 

พ.ศ. ๒๔๕๐  ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘  จดัตัง้มณฑลราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

ระยะท่ี ๖  ยคุปจัจบุนั (หลงั พ.ศ. ๒๔๗๕) 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคม สื่อสาร สะดวกรวดเรว็กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การตรวจตราสอดส่อง

ไดท้ัว่ถงึ 

๒.  เพื่อประหยดัค่าใช่จา่ยในการปกครองประเทศ 

๓.  เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล  

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 



 ๑๑ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ    

อกีฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั มหีลกัการเปลีย่นไปจากเดมิดงัน้ี.- 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของกรมการจงัหวดั ซึง่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิใน

จงัหวดั ไดก้ลายมาเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามประกาศ

คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็น 

จงัหวดั และอําเภอ 

กล่าวโดยสรปุ การปกครองส่วนภมูภิาคในปจัจบุนัอาศยักฎหมาย ๒ ฉบบัเป็นแมบ่ทคอื 

พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และประกาศคณะปฏวิตั ิ ฉบบัที ่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ 

๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ ซึง่กําหนดรปูแบบของหน่วยบรหิารขอบเขตอํานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ        

ผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ  
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