ประวัติศาสตร์จงั หวัดตาก
สมัยก่อนกรุงสุโขทัย
ตากเป็ นเมืองทีส่ ร้างขึน้ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี เมืองเดิมตัง้ อยูบ่ นดอยเล็ก ๆ
ลูกหนึ่ง อยูเ่ หนือทีว่ ่าการอําเภอบ้านตากในปจั จุบนั นี้ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากแม่น้ํ าปิง
ไปทางทิศตะวันตก ๔๐๐ เมตร ทีห่ มูบ่ า้ นท่าพระธาตุ ตําบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตาก สมเด็จกรมพระ
ั ่ นตก
ยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานว่า ๑ เดิมเป็ นเมืองทีพ่ วกมอญมาสร้างขึน้ ไว้ เพราะอยูท่ างฝงตะวั
ของแม่น้ํ าปิงและอยูต่ รงปากนํ้าวังทางไปเมืองนครลําปางออกลํานํ้าปิง
เป็ นเส้นทางสําคัญในทาง
คมนาคมในสมัยนัน้ แต่เนื่องจากยังไม่มผี ใู้ ดเคยทําการสํารวจโดยละเอียด และกรมศิลปากรก็ยงั ไม่เคย
ทําการขุดค้น จึงไม่ปรากฏร่องรอยในทางโบราณคดีอนั จะแสดงให้เห็นว่าเป็ นเมืองของมอญแต่อย่างใด
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๒

แต่มขี อ้ ทีน่ ่ าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ถ้าเมืองตากเป็ นเมืองทีพ่ วกมอญมาสร้างไว้จริง ก็
เป็ นเรือ่ งก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เพราะปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ มอญก็มไิ ด้ครอบครองเมืองนี้แล้ว จะ
เห็นได้ว่าเมือ่ พ่อขุนบางกลางท่าวและพ่อขุนผาเมืองยึดอํานาจจากขอมและประกาศตัง้ กรุงสุโขทัยขึน้
เป็ นอิสระ เมืองต่าง ๆ ทีม่ คี นไทยเป็ นเจ้าเมืองก็ยอมรวมกับอาณาจักรสุโขทัยทัง้ หมด และโดยเฉพาะ
เมืองตากนี้ปรากฏว่า ได้รวมเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัยแต่โดยดีตงั ้ แต่ตน้ ถ้าเป็นเมืองทีม่ ี
ชนชาติอ่นื ทีไ่ ม่ใช่ไทยปกครองอยู่ เห็นจะไม่ยนิ ยอมร่วมมือกันโดยง่ายดายเช่นนัน้ ๓
นอกจากนี้ในหนังสือประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ของพระบริหารเทพธานี ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของเมืองตากว่า เดิมเคยเป็ นเมืองราชธานีของแคว้นเหนือมาก่อน ต่อมาในสมัยพระยา
กาฬวรรณดิส ได้ยา้ ยจากเมืองตากไปครองเมืองละโว้แทน เมืองตากจําถูกทิง้ ให้เป็ นเมืองร้าง
ต่อมาเมือ่ พระนางจามเทวี เสด็จขึน้ ไปครองเมืองหริภุญไชย ในราว พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางได้บูรณะเมือง
ตาก ขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ หนึ่ง เมือ่ เป็ นเช่นนี้ จึงน่ าทีจ่ ะช่วยยืนยันว่าเมืองตากเป็ นเมืองทีม่ มี าก่อนสมัยกรุง
สุโขทัยได้อกี ทางหนึ่ง
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หลังจากทีพ่ ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ประกาศตัง้ กรุงสุโขทัยขึน้ เป็ นอิสระ เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐
จากนัน้ ในราว พ.ศ. ๑๘๐๕ ได้เกิดเหตุการณ์สาํ คัญทีเ่ กี่ยวข้องกับเมืองตากขึน้ ครัง้ หนึ่งคือ ขุนสามชน
เจ้าเมืองฉอด (อยูใ่ นอําเภอแม่สอดปจั จุบนั ) ยกทัพมาตีเมืองตาก ซึง่ เป็ นเมืองชายแดนของกรุงสุโขทัย
พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์จงึ ยกกองทัพมาช่วยป้องกันเมืองตากและได้ปะทะกันทีเ่ ชิงดอย นอกเมืองตาก
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, อธิบายระยะทางล่ องลํานํา้ พิงค์ ต้งั แต่ เชียงใหม่ จนถึงปากนํา้ โพธิ์ (กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ๑๗
๒
ตรี อมาตยกุล, เมืองเหนือและเมืองใต้ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่ งเรื องรัตน์, ๒๕๑๓), หน้า ๒๗๔-๒๗๕
๓
เพิง่ อ้ าง.
๑

๒
ออกไปประมาณสักกิโลเมตรเศษ แต่เนื่องจากภูมปิ ระเทศของเมืองตากเป็ นปา่ เขาโดยมาก การซุ่มซ่อน
พลจึงกระทําได้อย่างสะดวกสบาย ดังปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงว่า เมือ่ พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ตอ้ นพลเข้าไปทางซ้ายเพื่อหวังจะโอบล้อมกองทัพของขุนสามชน แต่ขนุ สามชนคงรูท้ จี งึ ขับพล
เลีย่ งเข้ามาทางขวาเข้าโอบล้อมกองทัพของพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์เสียก่อน ไพร่พลในกองทัพของพ่อขุน
ศรีอนิ ทราทิตย์ไม่นึกว่าเหตุการณ์จะกลับตรงกันข้ามเช่นนัน้ ก็เสียกําลังใจถอยร่นลงมา ขณะนัน้ ราชโอรสองค์เล็กของพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ ซึง่ มีพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา ได้ตดิ ตามมาด้วยเห็นว่าถ้าขืน
ปล่อยให้ไพร่พลในกองทัพถอยร่นลงมาเรือ่ ยเช่นนัน้ ผลสุดท้ายต้องพ่ายแพ้อย่างแน่ นอน จึงทรงขับช้าง
ต้อนพลให้เข้าต่อตีกองทัพของขุนสามชนอีกครัง้ หนึ่ง แล้วทรงไสช้างบุกเข้าไปจนถึงตัวขุนสามชน ซึง่
กําลังต้อนพลรุกไล่กองทัพของพ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์เข้ามาพ่อขุนรามคําแหงทรงปะทะช้างกับขุนสาม
ชนจนได้กระทํายุทธหัตถีกนั ขุนสามชนสูไ้ ม่ได้กพ็ ่ายหนีไป เมืองตากจึงรอดพ้นจากการรุกรานของ ขุน
สามชน และตลอดสมัยของกรุงสุโขทัยไม่ปรากฏในศิลาจารึกหรือจดหมายใด ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งราวของ
เมืองตากนี้อกี เลย ๔
เพื่อเป็ นการเฉลิมพระเกียรติในการชนช้างคราวนี้ จึงได้มกี ารสร้างพระเจดียแ์ บบสุโขทัย
ซึง่ เรียกว่า พระปรางค์ขน้ึ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงสันนิษฐานว่าก่อสร้างในสมัยกรุง
สุโขทัย ขนาดพระปรางค์สงู ตลอดยอดประมาณ ๑๐ วา แต่ไม่เป็ นทีท่ ราบแน่ ชดั ว่าใครเป็ นผูส้ ร้าง
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ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่มเี หตุการณ์ใด ๆ เกีย่ วกับเมืองตาก จนกระทังแผ่
่ นดิน
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ปรากฏว่า ทางประเทศพม่ามีกษัตริยอ์ งค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ กษัตริยอ์ งค์น้ีทรงมีอุปนิสยั กล้าหาญ พอพระราชหฤทัยในการทําศึกสงคราม และได้ค่คู ดิ
การสงครามพระองค์หนึ่ง ซึง่ เป็ นเชือ้ พระวงศ์ทรงพระนามว่าบุเรงนอง ทัง้ สองพระองค์น้ที รงคิด
ตระเตรียมกําลังทีจ่ ะทําสงครามแผ่อาณาจักรให้กว้างขวาง
ทรงยกกองทัพไปปราบปรามได้รามัญ
ประเทศและไทยใหญ่ไว้ในอํานาจทัง้ สิน้ ครัน้ ทรงทราบข่าวว่าเกิดจราจลในกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากการ
ผลัดแผ่นดินใหม่ พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ทรงเห็นเป็ นทีว่าจะตีเอากรุงศรีอยุธยามาไว้เป็ นเมืองขึน้ อีก
ประเทศหนึ่งได้โดยง่าย จึงโปรดให้กะเกณฑ์กองทัพมาตัง้ ประชุมพลทีเ่ มืองเมาะตะมะ แล้วเสด็จเป็ น
จอมทัพยกเข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์ หมายจะตีเอากรุงศรีอยุธยาเป็ นเมืองขึน้ แต่เมือ่ ยกกองทัพ
มาถึงชานพระนครแล้ว ก็ไม่สามารถจะตีหกั เข้าไปได้ ครัน้ ได้ข่าวว่ามีกองทัพไทยยกลงมาจากหัวเมือง
ฝา่ ยเหนือจะมาตีกระหนาบก็ตกพระทัยจะเลิกทัพกลับไปทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ ซึง่ เป็ นทางทีย่ ก
เข้ามาแต่เดิมนัน้ ก็ทรงเห็นว่าหัวเมืองรายทางทีผ่ ่านมานัน้ ยับเยินหมด จะหาเสบียงอาหารเลีย้ งกองทัพ
ได้ยากจึงโปรดให้ยกทัพขึน้ ไปทางข้างเหนือ เดินทัพไปออกทางด่านแม่ละเมา แขวงเมืองตาก เพราะ
ทรงเห็นว่ากองทัพของพระองค์มกี ําลังมากกว่ากองทัพไทยหลายเท่า
คงจะตีหกั ออกไปได้โดยไม่
ยากลําบากเท่าใดนัก
แต่กองทัพพม่าก็ถูกกองทัพของพระราเมศวรราชโอรสของสมเด็จพระมหา
๔

ตรี อมาตยกุล, อ้ างแล้ ว หน้า ๒๗๖-๒๗๗

๓
จักรพรรดิกบั พระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยติดตามตีไปทัง้ สองทางและฆ่าฟนั รีพ้ ลพม่าล้มตายเป็ นอัน
มาก แต่ผลสุดท้ายพม่าวางกลอุบายล้อมจับได้ทงั ้ พระมหาธรรมราชาและพระราเมศวร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิตอ้ งยอมหย่าทัพ เอาช้างพลายศรีมงคลและพลายมงคลทวีปอันเป็ นช้างชนะงา ถวายตอบ
แทนพระเจ้าหงสาวดีแลกเอาพระมหาธรรมราชากับพระราเมศวรกลับมา
และปล่อยให้กองทัพของ
พระเจ้าตะเบ็งชเวตีย้ กกลับไปได้โดยสะดวก
ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงเหตุการณ์ต่อไป
จะขอกล่าวถึงทางคมนาคมทีต่ ดิ ต่อกันในระหว่าง
ประเทศพม่ากับประเทศไทย ซึง่ มีมาแต่ในสมัยโบราณเสียก่อน เพื่อจะได้เข้าใจภูมปิ ระเทศของจังหวัด
ตากดีขน้ึ คือแต่เดิมมีทางคมนาคมสําหรับไปมา ในระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าอยู่ ๒ ทาง โดย
มีทางมาร่วมกันทีเ่ มืองเมาะตะมะ ผูท้ ส่ี ญ
ั จรไปมาหรือแม้แต่กองทัพก็ตอ้ งเดินตามทางคมนาคมทัง้ สองนี้
มิฉะนัน้ จะเดินทางไม่สะดวกเพราะต้องข้ามเทือกเขาบรรทัด
ซึง่ เป็ นเขาเขือ่ นกัน้ ขวางหน้าอยู่ทาง
คมนาคมทัง้ สองทางนี้ คือสายเหนือออกจากเมืองเมาะตะมะขึน้ ไปทางแม่น้ําจนถึงบ้านตะพู (เมือง
แกรง) แล้ว เดินบกมาข้ามแม่น้ํ ากลีบ แม่น้ําเม้ย ๕ แม่น้ํ าแม่สอด ผ่านเข้ามาทางด่านแม่ละเมา มาลงท่า
แม่น้ํ าปิง ตรงบ้านระแหง (ทีต่ งั ้ เมืองตากปจั จุบนั ) ทางสายนี้เป็ นทางคมนาคมกับหัวเมืองฝา่ ยเหนือของ
ไทยตลอดขึน้ ไปจนถึงเมืองเชียงใหม่ ส่วนทางสายใต้นนั ้ ออกจากเมืองเมาะตะมะไปตามแม่น้ําอัตรัน
(เมืองเชียงกราน) จนถึงเมืองสมิแล้วเดินบกมาข้ามแม่น้ํ าสะกลิกและแม่น้ําแม่กษัตริย์ ข้ามภูเขาเข้าแดน
ไทยทางด่านพระเจดียส์ ามองค์ มาลงลํานํ้าแควน้อยทีส่ ามสบ แล้วใช้เรือล่องลงมาทางไทรโยคจนออก
แม่น้ํ าแควใหญ่ทล่ี น้ิ ช้างได้ทางหนึ่ง ถ้าจะเดินบกก็เดินแต่สามสบมาทางเมืองไทรโยคเก่า แล้วตัดข้าม
มาลงลํานํ้าแควใหญ่ทเ่ี มืองศรีสวัสดิ ์ หรือทีท่ ่ากระดานด่านกรามช้างแล้วเดินเลียบลํานํ้ าแควใหญ่ลงมา
จนถึงเมืองกาญจนบุรเี ก่า ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นทุ่งหญ้าใกล้เขาชนไก่จากเมืองกาญจนบุรเี ก่าลงมาเป็ นทีร่ าบจะได้
เกวียนเดินทางบกหรือใช้เรือล่องตามลํานํ้าลงมาก็สะดวกทัง้ สองทาง กองทัพพม่าทีย่ กเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาหรือกรุงรัตนโกสินทร์กย็ กผ่านเข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์น้แี ทบทุกคราว
การสงครามได้ว่างเว้นมาเป็ นระยะเวลา ๑๕ ปี ประเทศพม่าได้เปลีย่ นพระเจ้าแผ่นดิน
ใหม่ พระเจ้าตะเบ็งชเวตีซ้ ง่ึ ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๑ นัน้ พอกลับไปถึงเมือง
ั ่ อนไม่สามารถจะว่าราชการบ้านเมืองได้ บุเรงนองซึง่ เป็ น
หงสาวดีได้ไม่นานเท่าใด ก็เกิดสติฟนเฟื
พระมหาอุปราชต้องสําเร็จราชการแทน ในทีส่ ุดพระเจ้าหงสาวดีตะเบ็งชเวตี้ ถูกขุนนางเชือ้ ชาติมอญคน
หนึ่งชื่อ สมิงสอดวุต ทูลลวงให้ไปจับช้างเผือกในป่าใกล้พระนคร แล้วช่วยกันจับพระเจ้าหงสาวดี
ตะเบ็งชเวตีป้ ลงพระชนม์เสีย บุเรงนองซึง่ เป็ นพระมหาอุปราชอยู่จงึ ทําพิธรี าชาภิเษกเป็ นพระเจ้าหงสาว
ดี เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๖ และเมือ่ เสวยราชสมบัตแิ ล้วไม่นาน พระเจ้ากรุงบุเรงนองก็เริม่ ทําสงครามแผ่
อาณาจักรเรือ่ ยมาเป็ นเวลา ๑๐ ปี จนได้ประเทศน้อยใหญ่ทม่ี อี าณาเขตติดกับประเทศพม่าไว้ในอํานาจ
ทัง้ สิน้ แล้วพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงดําริทจ่ี ะยาตรากองทัพอันเกรียงไกรของพระองค์เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา
16

๕

คือแม่น้ าํ เมย ที่ก้ นั แดนประเทศไทยกับประเทศพม่า ที่อาํ เภอแม่สอดทุกวันนี้

๔
ก่อนทีจ่ ะยกกองทัพเข้ามา
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็หาเหตุอนั จะเป็ นการจุดชนวน
สงครามขึน้ ก่อน ด้วยการส่งพระราชสาส์นมาขอช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ๒ เชือก การที่
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมีพระราโชบายเช่นนี้กเ็ พื่อจะหยังพระทั
่
ยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิดวู ่าจะ
ยอมเป็ นเมืองขึน้ แก่กรุงหงสาวดีโดยตรงโดยไม่ตอ้ งรบ
หรือว่าจะรบลองดูกําลังกันดูก่อนเพราะถ้า
สมเด็จพระจักรพรรดิทรงพระราชทานช้างเผือกไปให้ ก็หมายความว่าทรงยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์โดย
ดี ถ้าไม่พระราชทานก็หมายถึงว่าจะต้องเตรียมรบมีทางเลือกแต่เพียงสองทางเท่านัน้ ซึง่ ผลทีส่ ุดสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิกท็ รงเลือกเอาข้างการรบเพื่อรักษาพระเกียรติของพระองค์และของประเทศชาติไว้
แล้วสงครามก็เกิดขึน้ จริง ๆ ในปี พ.ศ. ๒๑๐๖ นัน้
การสงครามคราวนี้ถงึ แม้ว่าเมืองตากจะไม่เป็ นสนามรบโดยตรงก็ตาม แต่กไ็ ด้รบั ความ
เดือดร้อนด้วยเนื่องจากเมืองตากอยูใ่ นเส้นทางทีจ่ ะผ่านมาจากเมืองเชียงใหม่ เพราะฉะนัน้ กองทัพของ
พระเจ้าเชียงใหม่ซง่ึ ในเวลานัน้ เป็ นฝา่ ยพม่าได้คุมกองเรือลําเลียงเสบียงอาหารลงมาบรรจบกับทัพหลวง
ทีเ่ มืองตาก
แล้วก็ลาดตระเวนหาเสบียงอาหารในเขตเมืองตากเพื่อสะสมไว้สาํ หรับเลีย้ งไพร่พลใน
กองทัพหลวงต่อไป
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองทรงยกกองทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมา แล้วเข้าตีหวั เมืองทาง
ต่าง ๆ เหนือเรือ่ ยลงมา และได้รบกับเมืองใหญ่ ๆ หลายเมือง เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองกําแพงเพชร
และเมืองสุโขทัย แต่ไม่ปรากฏว่าเมืองตากได้สรู้ บกับกองทัพของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ทัง้ นี้คงจะ
เนื่องจากเมืองตากเก่าตัง้ อยู่เหนือด่านแม่ละเมาขึน้ ไปมาก กองทัพพม่ายกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาจึง
ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะอ้อมขึน้ ไปตีเมืองตากซึง่ อยูห่ ่างออกไปตัง้ ๓๐ กิโลเมตรอีก คงเดินทัพตัดตรงเข้ามายัง
บ้านปา่ มะม่วง ซึง่ อยูต่ รงกันข้ามกับบ้านระแหง ๖ แล้วเดินทัพไปทางทิศตะวันออกเข้าตีเมืองสุโขทัยและ
เมืองพิษณุโลกทางหนึ่ง อีกทัพหนึ่งแยกลงไปทางใต้เข้าเมืองกําแพงเพชร และเมืองนครสวรรค์ เมือ่ ตี
ได้หวั เมืองใหญ่ ๆ เหล่านี้แล้วก็รวบรวมกําลังกันยกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาต่อไป
เนื่องจากศึกพม่าในคราวนี้เป็ นเหตุให้ไทยคิดเห็นว่า ตัวเมืองตากเก่าตัง้ อยูล่ กึ เข้าไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาก กองทัพพม่าซึง่ ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาก็เดินทัพเข้ามาได้อย่างสบาย
โดยไม่ตอ้ งเสียกําลังลีพ้ ลเพื่อเข้าตีเมืองตากแต่สกั คนเดียว
จึงได้ยา้ ยตัวเมืองลงมาตัง้ ในทีซ่ ง่ึ พม่า
๗
เดินทัพผ่าน คือทีบ่ า้ นป่ามะม่วง การย้ายเมืองตากมาตัง้ ทีบ่ า้ นป่ามะม่วงนี้ เข้าใจว่ายังไม่ทนั ย้ายใน
แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพราะในแผ่นดินนี้ปรากฏในหนังสือพงศาวดารว่ามัวเตรียมการแต่
เรือ่ งป้องกันข้าศึกทีย่ กเข้ามาทางใต้เท่านัน้ เช่น รือ้ กําแพงเมืองเขือ่ นขันธ์กนั พระนครทัง้ ๔ ทิศออก
หมด เพื่อไม่ให้ขา้ ศึกเข้าอาศัยในเมือ่ ตีเมืองเหล่านัน้ ได้ และตัง้ เมืองบางเมืองขึน้ ใหม่ เช่นเมืองนครไชย
ศรีกบั
เมืองนนทบุร ี
ซึง่ เป็ นเมืองใกล้พระนครเพื่อจะได้เป็ นทีร่ ะดมกําลังสําหรับเรียกคนเข้า
รักษาพระนครและจัดหาเสบียงอาหารได้งา่ ย
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๖
๗

คือเมืองตากใหม่
การย้ายเมืองตากในครั้งนี้ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานว่าไว้ในหนังสื ออธิบายทางล่องลํานํ้าปิ ง
สาเหตุที่ยา้ ยเมืองก็เนื่องจากการคมนาคมติดต่อค้าขาย ระหว่างเมืองตากเก่ากับเมืองมอญไม่สะดวก

๕
การย้ายเมืองตากมาอยูท่ บ่ี า้ นปา่ มะม่วงนี้ คงจะย้ายมาในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ๘
ภายหลังทีส่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพแล้วเป็ นแน่ เพราะปรากฏว่าหลังจากนัน้
ไทยเราเตรียมรับศึกพม่าอย่างเต็มที่ เนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงตระหนักพระราชหฤทัย
ดีแล้วว่า
ถึงอย่างไรก็ดกี จ็ ะต้องรบรับขับเคีย่ วกับกองทัพพม่าเป็ นการใหญ่และก็เป็ นจริงสมดัง่
พระราชดําริเพราะในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา และในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนัน้
ปรากฏว่าไทยกับพม่าได้รบกันเป็ นมหาสงครามถึง ๗ ครัง้
เมืองตากทีย่ า้ ยมาตัง้ ใหม่ทบ่ี า้ นปา่ มะม่วง
มิใช่จะเป็ นเมืองหน้าด่านสําหรับป้องกัน
กองทัพพม่า ทีจ่ ะยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเมืองทีก่ องทัพใช้เป็ นทีช่ ุมนุ มพล ในเวลา
ทีจ่ ะยกไปตีเมืองเชียงใหม่อกี ด้วย เมือ่ พระมหากษัตริยไ์ ทยทีท่ รงอานุ ภาพมาก เช่น สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึง่ ทรงได้เมืองเชียงใหม่มา
รวมอยูใ่ นพระราชอาณาจักรทัง้ ๓ พระองค์น้ี ก็มปี รากฏอยูท่ เ่ี มืองตากนี้ดว้ ย ๙
หลังจากแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประเทศไทยก็เว้นว่างจากการทําสงครามขับ
เคีย่ วพม่ามาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ซึง่ ประมาณว่าไม่ต่ าํ กว่า ๑๕๐ ปี ในระยะเวลานี้ชาวเมืองตาก
ก็อยูก่ นั อย่างสงบสุข จนกระทังถึ
่ ง พ.ศ. ๒๓๐๘ เงาแห่งการสงครามจึงได้เริม่ ฉายแสงขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง
การสงครามคราวนี้ทาํ ให้ชาวเมืองตากต้องพลอยเดือนร้อนกันไปแทบทุกครัวเรือน เพราะกองทัพพม่า
ซึง่ ยกมาทางเมืองเชียงใหม่ได้เข้าตีเมืองตากด้วยสงครามคราวนี้น่าจะยกย่องเทิดทูนชาวเมืองตากทีไ่ ด้
รวมแรงร่วมใจกันต่อสูก้ องทัพพม่าแต่เมืองเดียว หัวเมืองเหนืออื่น ๆ แม้จะเป็ นเมืองทีใ่ หญ่กว่า และมี
พลเมืองมากกว่าเมืองตากมาก เช่น เมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองพิชยั เมืองกําแพงเพชร และ
เมืองนครสวรรค์กห็ ามีเมืองใดต่อสูก้ องทัพพม่าแต่อย่างใดไม่ คงปล่อยให้กองทัพพม่าเดินเข้ายึดตัว
เมืองได้อย่างสบาย
สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงกล่าวเรือ่ งราวทีก่ องทัพพม่าเข้าตีประเทศไทย
ครัง้ นัน้ ไว้ ในเรือ่ งไทยรบกับพม่าดังนี้
"ในพงศาวดารพม่าว่า กองทัพทีย่ กมาครัง้ นี้มขี อ้ อาณัตอิ ย่าง ๑ คือถ้าทีไ่ หนต่อสูพ้ ม่าตีได้
ก็เก็บริบทรัพย์สมบัตแิ ละจับผูค้ นทัง้ เด็กผูใ้ หญ่ชายหญิงเอาไปเป็ นเชลยสงครามไปเมืองพม่า บ้านเรือน
ทรัพย์สมบัตพิ ม่าไม่ตอ้ งการก็ให้เผาผลาญทําลายเสียสิน้
ถ้าทีไ่ หนผูค้ นอ่อนน้อมยอมเข้าเป็ นพวก
พม่าๆ ให้ทําสัตย์แล้วไม่ทําร้าย เป็ นแต่กะเกณฑ์เอาสิง่ ของทีพ่ ม่าต้องการ เช่น เสบียงอาหารและ
พาหนะเป็ นต้นและเรียกเอาคนมาใช้การงานต่าง ๆ เหมือนอย่างเป็ นบ่าวของพม่า"
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ดังได้กล่าวมาในตอนต้นแล้ว การสงครามคราวนี้ ปรากฏว่าหัวเมืองรายทาง ๆ เหนือของ
ประเทศไทยไม่มเี มืองใดต่อสูก้ องทัพพม่าเลย คงมีแต่เมืองตากแต่เพียงเมืองเดียวเท่านัน้ ทีไ่ ด้สรู้ บกับ
กองทัพพม่า และเนื่องจากพม่าได้ตงั ้ กฎเกณฑ์ไว้เช่นนี้แล้วจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าชะตากรรมของเมือง
ตากจะเป็ นอย่างไรต่อไป ทําให้นึกวาดภาพได้ว่า ในขณะทีพ่ ม่าเข้าเมืองได้ บ้านเรือนและทรัพย์สมบัติ
๘
๙

ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, อ้ างแล้ ว, หน้า ๒๑
เพิม่ อ้ าง, หน้า ๒๐

๖
ของชาวเมืองตากตลอดจนผูค้ นพลเมืองจะเป็ นประการใดบ้าง ย่อมเป็นการแน่ นอนเหลือเกินทีจ่ ะกล่าว
ได้ว่า ชาวเมืองตากจะต้องถูกฆ่าฟนั ล้มตายไปไม่น้อยและบ้านเรือนตลอดจนทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของ
ชาวเมืองก็จะต้องถูกทําลายหรือเผาผลาญไปอย่างไม่มชี น้ิ ดียงิ่ กว่านี้พวกทีร่ อดตายถ้าหนีเข้าปา่ เข้าดง
ไปไม่ทนั ก็จะถูกพม่าจับไปเป็ นเชลย ส่งไปเป็ นข้าเป็ นทาสยังประเทศพม่าต่อไปด้วยเหตุน้ี เมืองตากจึง
กลายเป็ นเมืองร้างอย่างสิน้ เชิง และคงอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุร ี ๑๐
16

สมัยกรุงธนบุรี
ดังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วว่า กองทัพพม่าได้ยกทัพมา
ทางด่านแม่ละเมา โจมตีและทําลายเมืองตากจนกลายเป็นเมืองร้างไปประมาณ ๕ ปี จนกระทังถึ
่ งสมัย
กรุงธนบุร ี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุร)ี กษัตริยอ์ งค์แรกและองค์เดียวในสมัยนี้ได้
ทรงจัดการปกครองหัวเมืองเหนือทัง้ ปวง ภายหลังจากได้ตเี มืองพิษณุโลกและเมืองฝางได้ใน พ.ศ.
๒๓๑๓ แล้ว ได้ทรงแต่งตัง้ เจ้าเมืองไปครองเมืองเหนือใหม่หมดทุกเมืองรวมทัง้ เมืองตากด้วย ๑๑
เมือ่ เจ้าเมืองใหม่มาครองเมืองตากแล้ว คงจะพยายามเสริมแต่งค่ายคูและหอรบของเมือง
ตากให้มนคงยิ
ั ่ ง่ ขึน้ แล้วพยายามเกลีย้ กล่อมราษฎรให้เข้ามาตัง้ ทํามาหากินตามถิน่ ทีอ่ ยูข่ องตนเหมือน
อย่างเดิม
ในขณะนัน้ เข้าใจว่าพลเมืองของเมืองตากคงจะเหลืออยูไ่ ม่มากนักประมาณว่าคงจะไม่ถงึ
๑,๐๐๐ คน เพราะเมืองกําแพงเพชรเองซึง่ เป็ นเมืองชัน้ โทและเป็ นทีม่ ไิ ด้สรู้ บกับกองทัพพม่าไม่ได้รบั
ความเสียหายเท่าใดนัก ก็ยงั เหลือพลเมืองเพียง ๓,๐๐๐ คน เท่านัน้
เมืองตากมีเวลาว่างจากการทําศึกสงครามเพียง ๔ ปีเท่านัน้ พอถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ ก็ตอ้ ง
เป็ นทีช่ ุมนุ มพลของกองทัพไทย เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงยกไปตีเมืองเชียงใหม่
อีกครัง้ หนึ่ง และในเวลาติด ๆ กันนี้กเ็ กิดรบกับกองทัพทหารพม่า ซึง่ ติดตามครัวมอญเข้ามาทางด่าน
แม่ละเมาอีก แต่การรบคราวนี้เป็ นการรบย่อยกับทหารพม่าทีต่ ดิ ตามครัวมอญเข้ามานัน้ เมืองตากจึง
ไม่ได้รบั ความเสียหายอย่างใด เรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการสงครามในคราวนี้ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดํารง
ราชา-นุ ภาพทรงกล่าวไว้โดยละเอียดในเรือ่ งไทย รบพม่าดังนี้."สงครามคราวนี้เกิดติดต่อจอแจกับทีไ่ ทยไปตีเมืองเชียงใหม่ซง่ึ กล่าวมาในตอนก่อน
มูลเหตุเกิดแต่เรือ่ งมอญเป็ นกบฏขึน้ ในเมืองพม่าดังได้บรรยายมาแล้ว พระเจ้ามังระให้อะแซหวุ่นกี้ ยก
กองทัพลงมาจากเมืองอังวะ ๓๕,๐๐๐ พวกมอญกบฏซึง่ ขึน้ ไปล้อมเมืองร่างกุ้งสูพ้ ม่าไม่ได้กถ็ อยหนี อะ
แซ-หวุน่ กีย้ กกองทัพพม่าติดตามลงมา พวกมอญกบฏ จึงอพยพครอบครัวพากันออกจากเมืองมอญจะ
หนีมาอยูใ่ นเมืองไทย อะแซหวุ่นกีใ้ ห้กองทัพยกตามมาจับครอบครัวมอญทีห่ นีนัน้ พม่าจึงมาเกิดรบ
ขึน้ กับไทย
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ตรี อมาตยกุล, อ้ างแล้ ว หน้า ๒๗๗-๒๘๘
ในหนังสื อพงศาวดารออกชื่อแต่เจ้าเมืองใหญ่ ๆ เมืองตากเป็ นเมืองเล็กจึงไม่มีชื่อเจ้าเมือง แต่ก็กล่าวไว้วา่ ดังนี้ "และเมือง
น้อย ๆ ทั้งปวงนั้นก็โปรดให้ขนุ นางผูน้ อ้ ยซึ่งมีความชอบไปครองเมืองทุก ๆ เมือง" ฉะนั้นจึงน่าเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้ากรุ ง
ธนบุรีคงจะทรงตั้งเจ้าเมืองมาครองเมืองตากในคราวนี้ดว้ ย

๑๑

๗
ครัวมอญทีห่ นีพม่าเข้าเมืองไทยครัง้ นี้ มีหลายพวกและมาหลายทางด้วยกันครัวพวกสมิง
สุหร่ายกลันเข้
่ ามาทางด่านเมืองตากก่อน สมิงสุหร่ายกลันตั
่ วนายได้เฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุร ี ทีเ่ มืองตาก
ก่อนเสด็จขึน้ ไปตีเมืองเชียงใหม่ ทูลให้ทรงทราบ ว่าพวกมอญจะพากันเข้ามาอยูใ่ นเมืองไทยมาก พระ
เจ้ากรุงธนบุรที รงคาดการว่าพม่าเห็นจะยกกองทัพตามครัวมอญเข้ามา จึงตรัสสังให้
่ พระยากําแหงวิชติ
คุมพล ๒,๐๐๐ ตัง้ คอยรับครัวมอญอยูท่ บ่ี า้ นระแหง แขวงเมืองต่างทาง ๑ และให้พระยายมราช (แขก)
คุมกําลังไปตัง้ ขัดตาทัพอยูท่ ท่ี ่าดินแดงในลํานํ้าไทรโยคคอยรับครัวมอญทีจ่ ะเข้ามาทางด่านพระเจดีย์
สามองค์อกี ทาง ๑ แล้วจึงเสด็จยกกองทัพหลวงขึน้ ไปตีเมืองเชียงใหม่ดว้ ยประมาณการว่า คงจะตีเมือง
เชียงใหม่ได้ทนั กลับลงมาต่อสูพ้ ม่าทีย่ กเข้ามาทางข้างใต้
ด้วยเหตุน้ีพอตีเมืองเชียงใหม่ได้แล้ว ๗ วัน พระเจ้ากรุงธนบุรกี เ็ สด็จยกกองทัพหลวง
กลับลงมา มาถึงนครลําปางก็ได้ทราบว่ามีกองทัพพม่ายกล่วงด่านแม่ละเมาเข้ามาในแดนเมืองตาก จึง
รีบเสด็จกลับลงมา พอถึงท่ามืองตากเมือ่ ณ วันพฤหัสบดีเดือน ๓ ขึน้ ๒ คํ่าก็พอกองทัพพม่าทีย่ กเข้า
มาทางด่านแม่ละเมานัน้ มาใกล้จวนจะถึงเมืองตาก ทํานองในเวลานัน้ รีบเสด็จลงมาโดยลําลองมีแต่
กองทัพสําหรับรักษาพระองค์ กองอื่นยังตามมาไม่ถงึ จึงตรัสสังให้
่ หลวงมหาเทพ กับจมื่นไวยวรนาถคุม
ทหาร ๒,๐๐๐ คน ยกไปตีกองทัพพม่ายกไปก็ได้รบในวันนัน้ เอง แต่พอคํ่าพม่าก็ถอยหนีกลับไป
ขณะนัน้ กระบวนเรือพระทีน่ งั ่ คอยรับเสด็จอยู่ทค่ี ่ายหลวงบ้านระแหง ใต้เมืองตากลงมาระยะทางทีเ่ ดิน
วัน ๑ ด้วยเดิมกําหนดว่าจะเสด็จกลับทางบกจนถึงบ้านระแหง หาได้คาดว่าจะต้องมารบพุ่งกับข้าศึกที่
เมืองตากไม่ครัน้ ทรงทราบว่าหลวงมหาเทพกับ จมืน่ ไวยวรนาถ ตีพม่าถอยหนีกลับไปทํานองพระเจ้า
กรุง ธนบุร ี จะทรงดําริว่าพม่าทีถ่ อยหนีไปเป็ นแต่กองหน้ากองหลังยังจะตามมาอีกจะวางใจไม่ได้ ถ้า
ไม่รบี ตีให้แตกไปให้หมด ช้าไปพม่าจะรวมกําลังกันยกกลับเข้ามาเป็ นกองใหญ่จงึ มีรบั สังให้
่ กองทัพบก
สวนทางพม่าลงมาแล้วเสด็จทรงเรือของจมื่นจงกรมวัง รีบล่องลงมาบ้านระแหงในเวลา ๒ ยามคํ่าวันนัน้
เรือทีท่ รงมาโดนตอล่มลง ต้องว่ายนํ้าขึน้ หากทรงพระดําเนินมาจนถึงค่ายหลวงทีบ่ า้ นระแหง มีรบั สังให้
่
พระยากําแหงวิชติ รีบยกกองทัพออกไปก้าวสกัดตัดหลัง กองทัพพม่าทีย่ กตามเข้ามาทางด่านแม่ละเมา
ให้ถอยหนีไปให้สน้ิ เชิงพระเจ้ากรุงธนบุรปี ระทับรอฟงั อยูท่ บ่ี า้ นระแหง ๗ วัน และในระหว่างนัน้ ทีก่ รุงธนบุรมี ใี บบอกขึน้ ไปว่า มีครัวมอญเข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์เป็ นอันมาก ก็เข้าพระทัยว่าคงมี
กองทัพพม่ายกติดตามครัวมอญเข้ามาทางนัน้ อีก พอได้ทรงทราบว่ากองทัพพระยากําแหงวิชติ ตีพม่าที่
เข้ามาทางด่านแม่ละเมาถอยหนีกลับไปหมดแล้ว ก็เสด็จยกกองทัพหลวงโดยทางชลมารค ลงมาจาก
บ้านระแหงเมือ่ วันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึน้ ๙ คํ่า รีบมาทัง้ กลางวันและกลางคืน ๕ วันก็ถงึ กรุงธนบุร"ี
รุง่ ขึน้ อีกปีหนึ่ง คือใน พ.ศ. ๒๓๑๘ เมืองตากก็ถูกศึกใหญ่อกี ครัง้ หนึ่ง คือเมือ่ คราวอะแซหวุน่ กีต้ หี วั เมืองเหนือ ได้ยกกองทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมา แต่เจ้าเมืองตากเห็นว่ากําลังไพร่พลของ
เมืองตากน้อยไม่สามารถจะต่อสูก้ บั กองทัพของอะแซหวุ่นกีไ้ ด้ ก็พาครัวราษฎรอพยพหลบหนีออกจาก
เมืองไป กองทัพพม่าจึงยกจากเมืองตากไปทางบ้านด่านลานหอย ตรงไปยังเมืองสุโขทัย และเมือ่ คราว
ทีอ่ ะแซหวุ่นกีถ้ อยทัพ ก็ถอยผ่านเมืองตากตามไปตามทางเดิม คือทางด่านแม่ละเมาอีกเหมือนกัน ใน

๘
การสงครามคราวนี้เมืองตากคงจะไม่เสียหายมากมายเท่าใดนัก เพราะไม่ได้สรู้ บกับกองทัพพม่า แต่หวั
เมืองใหญ่ ๆ ของไทย เช่นเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทัยนัน้ เสียหายมาก ๑๒
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ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กองทัพของ
พม่าจึงเข้าตีประเทศไทยเป็ นการใหญ่โดยพระเจ้าปะดุงกษัตริยพ์ ม่า ทรงโปรดให้จดั กองทัพแบ่งออก ๙
ทัพด้วยกัน และให้กองทัพเหล่านี้ยกเข้าตีเมืองไทยทุกทิศทุกทาง ทัง้ ทางเหนือทางตะวันตกและทางใต้
กองทัพที่ ๙ ของพระเจ้าปะดุงอันมีจอข่องนรทาเป็ นแม่ทพั ได้ยกเข้ามาทางด้านแม่ละเมา เมือ่ เข้าตี
เมืองตากได้แล้ว ก็ยกข้ามฟากมาตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นระแหง เพื่อรอฟงั ผลการรบของกองทัพอื่น ๆ ต่อไป แต่
เนื่องจากจอข่องนรทาได้ทราบข่าวว่ากองทัพพม่าอีกกองหนึ่ง ซึง่ ตัง้ อยูท่ ป่ี ากพิงถูกกองทัพไทยตีแตก
กลับไปแล้ว และบางทีได้ทราบว่ากองทัพหลวงซึง่ พระเจ้าปะดุง ทรงเป็ นจอมพลยกเข้ามาทางด่าน
พระเจดียส์ ามองค์ถอยกลับไปแล้วด้วย เฉพาะฉะนัน้ เมือ่ ได้ทราบข่าวว่ากองทัพไทยยกตามขึน้ ไปถึง
เมืองกําแพงเพชร จึงไม่รอต่อสูร้ บี ถอยหนีกลับไปด่านแม่ละเมา
หลังจากสงครามคราวนี้ ก็ไม่มเี หตุการณ์อนั ใดเกิดขึน้ กับเมืองตากอีก ชาวเมืองตากที่
อพยพหลบหนีขา้ ศึกเข้าป่าเข้าดงไปก็ค่อย ๆ กลับเข้ามาหากินอยูใ่ นเมืองตากต่อไปตามเดิมอีก ๑๒
จนกระทังถึ
่ ง
รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชดําริเห็นว่าตัวเมือง
เดิมเอาแม่น้ําไว้ขา้ งหลัง ในเวลาถอยทัพย่อมได้รบั ความลําบากเนื่องจาก แม่น้ํานํ้ากว้างใหญ่ขวางกัน้
ั ่ ่งไม่ได้ เพราะการทีย่ า้ ยมาตัง้ ฟากนี้จะทําให้มแี ม่น้ํ าขวางหน้า
อยู่ สูย้ า้ ยเมืองข้ามฟากมาตัง้ อยูอ่ กี ฝงหนึ
เป็ นเสมือนคูเมืองขนาดใหญ่ ทําให้ขา้ ศึกเข้าตีลาํ บาก ทัง้ การทีจ่ ะส่งกองทัพไปช่วย หรือถอยทัพหนี
ข้าศึกก็จะทําได้สะดวก เพราะฉะนัน้ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ยา้ ยตัวเมืองตากจากทีเ่ ดิม มาตัง้ ใหม่ท่ี
บ้านระแหง ซึง่ อยูต่ รงกันข้ามกับเมืองตาก ทีบ่ า้ นปา่ มะม่วง ๑๓ ตัวเมืองทีย่ า้ ยมาใหม่น้ตี งั ้ อยูต่ ําบลนี้
เรือ่ ยมา จนกระทังถึ
่ งทุกวันนี้
จากประวัตคิ วามเป็ นมาของจังหวัดตากและเหตุการณ์สาํ คัญทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยต่าง ๆ ดัง
ได้กล่าวมาแล้ว พอทีจ่ ะมองได้ว่าจังหวัดตากในสมัยโบราณนับว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้าขาย การ
คมนาคมทางเรือ ระหว่างคนไทยกับมอญ และต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยงั ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่างเชียงใหม่ นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ เพราะในครัง้ นัน้ ยังไม่มที างรถไฟ เมื่อเป็น
เช่นนี้จงึ ทําให้ลกั ษณะการทัง้ บ้านเรือนของราษฎรในจังหวัดตากเป็ นไปตามความยาวของแม่น้ํ า ห่าง
ั่
จากฝงออกไปไม่
ค่อยมีคนอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดตากในสมัยก่อนก็ยงั นับว่าเป็ นเมืองที่
16
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ตรี อมาตยกุล, อ้ างแล้ ว , หน้า ๒๘๙-๒๙๔
๑๒
ซากเมืองตากเก่าที่ตาํ บลป่ ามะม่วงนี้ ยังมีเหลือปรากฏอยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี้
๑๓
ชาวเมืองตากยังคงเรี ยกเมืองตากใหม่น้ ีวา่ เมืองระแหงอยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี้
๑๒

๙
บริบรู ณ์และครึกครืน้ เมืองหนึ่ง สินค้าต่างเมืองมารวมกันหลายทาง คือ มาจากเมือง
เชียงใหม่บา้ ง เมืองมะละแหม่งบ้าง ขึน้ ไปจากกรุงเทพฯ บ้าง ชาวพืน้ เมืองในจังหวัดส่วนมากมีเชือ้ สาย
ลาวมากกว่าไทย ๑๔
ความสําคัญของจังหวัดตากอีกประการหนึ่งคือ
เป็ นเมืองหน้าด่านทีพ่ ม่าจะใช้เป็ น
เส้นทางเดินทัพ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าบุเรงนองของพม่าได้ยกทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแขวงเมือง
ตาก ทําสงครามกับไทยในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เป็ นต้น ยิง่ กว่านัน้ จังหวัดตากยัง
เป็ นเมืองทีช่ ุมนุ มทัพเมือ่ คราวทีส่ มเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จไปตี
เมืองเชียงใหม่ดงั ได้ทรงสร้างพระเจดียป์ รากฎไว้เป็ นอนุ สรณ์ตราบจนทุกวันนี้
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การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มกี ารปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบการปกครองและบริหารราชการขึน้ ใหม่ อันเป็ นการปูพน้ื ฐานในรูปการจัด
ระเบียบการปกครองสมัยใหม่ โดยมีนโยบายรวมหัวเมืองต่างๆ
ให้เข้าเป็ นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวอย่างเป็ นปึกแผ่นมันคง
่ คือเปลีย่ นจากแบบราชาธิราช มาเป็ นแบบราชอาณาจักร ดังนัน้ เมือ่
วันที่ ๒ เมษายน ๒๔๓๕ พระองค์จงึ ได้ประกาศจัดตัง้ กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มีการแบ่งการงานใน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้แน่ นอนลงไป
และแต่ละกระทรวงให้มเี สนาบดีเป็น
หัวหน้ารับผิดชอบกระทรวงทัง้ ๑๒ กระทรวงทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ คือ
๑. กระทรวงมหาดไทย มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหัวเมือง
๒. กระทรวงกลาโหม มีหน้าทีฝ่ า่ ยทหารและการป้องกันประเทศ
๓. กระทรวงนครบาลมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการตํารวจ และรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พระนคร
๔. กระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับกิจการต่างประเทศ
๕. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเก็บภาษีอากร รับจ่าย เก็บ รักษา
เงินของแผ่นดินโนวโรรส
๖. กระทรวงเกษตรพาณิชย์การ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเกษตร และการค้าขาย ป่าไม้ แร่
๗. กระทรวงวัง มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับกิจการในพระราชวัง และกรมซึง่ ใกล้เคียงกับราชการใน
พระองค์
๘. กระทรวงยุตธิ รรม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับชําระความ อรรถคดี ทัง้ แพ่งและอาญา

๑๔

"รายงานตรวจการคณะสงฆ์ จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญา พ.ศ.
๒๔๕๖", ตากสินมหาราชานุสรณ์ , ปี ที่ ๒๑, ๒๕๑๔ กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, ๒๕๑๓), หน้า ๖๙

๑๐
๙. กระทรวงโยธาธิการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการก่อสร้าง ทําถนน ขุดคลอง การไปรษณีย์
โทรเลข รถไฟ และการช่างทัง้ หลาย
๑๐. กระทรวงธรรมการ มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการศึกษา โรงเรียนและการบังคับบัญชา
พระสงฆ์
๑๑. กระทรวงมุรธาธร มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการรักษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชกําหนด
กฎหมายและหนังสือราชการทัง้ ปวง
๑๒. กระทรวงยุทธนาธิการ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดทหารบก ทหารเรือ
แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็ นหัวหน้าบังคับบัญชา และในการประชุมเสนาบดีของแต่ละ
กระทรวงเพื่อหารือข้อราชการนัน้ พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประธานในทีป่ ระชุมกระทรวงต่างๆ ทีก่ ล่าว
ข้างต้นนี้ แต่ละกระทรวงมีกรมกอง ในสังกัดของตนมากน้อยตามความเหมาะสม และได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงแก้ไขต่อมาทุกรัชกาล ทัง้ นี้ เพื่อความเหมาะสมตามเหตุการณ์ของบ้านเมืองและตามกาล
สมัย
สําหรับการปกครองหัวเมืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นัน้ ได้
เป็ นไปในทํานองเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เปลีย่ นเรียก ชื่อเสียใหม่ คือ มีการแบ่งการปกครอง
ออกเป็ น จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น และในรัชสมัยของพระองค์น้ี การปกครองหัวเมืองใน
รูปการแบ่งอํานาจในการปกครองหัวเมืองได้ปรากฏเป็ นรูปร่างเด่นชัดขึน้
เมือ่ ได้มกี ารตรา
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องทีเ่ มือ่
พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึง่ ต่อมาได้ยกเลิกและประกาศใช้
พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๓ แทน ซึง่ ได้ถอื เป็ นหลักมาจนกระทังทุ
่ กวันนี้ จะมี
การแก้ไขบ้างก็เพียงบางมาตราเพื่อความเหมาะสมในการปกครองเท่านัน้ และได้เปลีย่ นการปกครองหัว
เมืองเรียกเป็ น การปกครองท้องทีต่ ามชื่อพระราชบัญญัติ
อนึ่ง ตัง้ แต่รชั สมัยของรัชกาลที่ ๕ เรือ่ ยมาจนถึงก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครองมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย ได้ทรงดําริจดั ตัง้ มณฑลและภาคขึน้ โดยรวมหลาย ๆ จังหวัดขึน้ เป็ นมณฑล มี
ข้าหลวงใหญ่หรือข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองขึน้ ตรงต่อพระมหากษัตริย์
และต่อมาได้โอนมา
ขึน้ อยูใ่ นสังกัดกระทรวงมหาดไทยตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ม ี
การจัดตัง้ ภาคขึน้ หลาย ๆ มณฑลรวมกันเป็ นภาคและมีอยู่ ๔ ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปกั ษ์ใต้ ภาค
อีสาน และภาคตะวันตก มีอุปราชซึง่ เป็ นพระราชวงศ์หรือข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เป็ นผูป้ กครองขึน้ ตรงต่อ
พระมหากษัตริย์ แต่การจัดรูปการปกครองโดยมีภาคนี้ ได้นํามาใช้เพียง ๑๐ ปี เท่านัน้ และได้ยกเลิกไป
เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๔๖๘ คงเหลือแต่มณฑล และให้มณฑลต่าง ๆ นี้มาขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย
ในปี ๒๔๖๙ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว สําหรับจํานวนมณฑลนี้มไิ ด้มจี าํ นวนแน่นอน คงเพิม่ ลดกันตลอดมาเพื่อ
ความสะดวกเหมาะสมในการปกครอง จนในทีส่ ุดใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
คงเหลือเพียง ๑๐ มณฑล และได้ยกเลิกไปหลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองแล้ว ๑๕
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๑๕

เจริ ญศุข ศิลาพันธุ์ "เรี ยนประวัติการปกครองและการบริ หารงานของไทยใน ๓๐ นาที" วารสารตาก, มกราคม, ๒๕๒๖
หน้า ๑๕-๑๖

๑๑
อนึ่ง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้มกี ารรวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล
คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า จังหวัดตากในสมัยนัน้ จัดเป็ นหัวเมืองที่
ขึน้ กับมณฑลนครสวรรค์เรือ่ ยมา จนกระทังได้
่ มกี ารยกเลิกไป

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั ๑๖
หลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง เมือ่ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ระบอบการ
ปกครองได้เปลีย่ นมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย หรือปรมัตตาญาสิทธิราชย์ซง่ึ หมายความว่า การ
ปกครองโดยมีองค์พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุขอยู่ภายใต้รฐั ธรรมนูญอันเป็ นกฎหมายสูงสุดของชาติ
พระมหากษัตริยท์ รงใช้อํานาจทัง้ ๓ ได้แก่ อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหารและตุลาการ โดยทางสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ทางคณะรัฐมนตรีและทางศาลตามลําดับ
ปจั จุบนั นี้การจัดระเบียบการบริหารงานทางการปกครองของประเทศ ได้แบ่งลักษณะการ
ปกครองออกเป็ น ๓ ส่วน คือ
๑. ส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และส่วนราชการอื่นทีเ่ ทียบเท่า
๒. ส่วนภูมภิ าค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น ซึง่ เป็ นการปกครองในการแบ่ง
อํานาจในการปกครอง
๓. ส่วนท้องถิน่ ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสภาตําบล และการปกครองท้องถิน่ รูปพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตาม
กฎหมายทีว่ ่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองท้องถิน่ ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึง่ เป็ นการ
ปกครองท้องถิน่ ในรูปการกระจายอํานาจในทางปกครอง
องค์การปกครองท้องถิน่ ทุกรูปได้ถูกจัดตัง้ โดยอาศัยอํานาจกฎหมาย และมีอํานาจหน้าที่
ตามทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้กําหนดไว้ และมีสภาพเป็ นนิตบิ ุคคล เว้นแต่ในรูปสภาตําบล ได้จดั ตัง้ ขึน้
โดยคําสังของคณะปฏิ
่
วตั ิ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
๑๖

เจริ ญศุข ศิลาพันธุ,์ เพิง่ อ้ าง. หน้า ๑๘-๑๙

ทีม่ า : ประวัติศาสตร์ส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก. กรุงเทพฯ : ศักดิ ์ดาการพิมพ์, ๒๕๒๗.

