
ประวติัศาสตรจ์งัหวดักําแพงแพชร 

สมยัก่อนสุโขทยั 

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สดุที่พอจะตรวจสอบได้ของชุมชนโบราณแถบน้ี ได้แก่ ตาํนานสงิหนวติ

กุมารซ่ึงกล่าวถึง อาณาเขตของโยนกนคร  ในสมยัพระยาอชุตราชาวา่ทิศใตจ้ดชายแดนลวะรฐั (ละโว้) ที่

สบแม่ระมิง (ปากแม่นํา้ปิง) ความน้ีส่อให้เหน็ว่าดินแดนเมืองกาํแพงเพชรแต่โบราณน้ัน เป็นส่วนหน่ึง

ของอาณาจักรโยนกนครด้วยและจากตาํนานฉบับเดียวกนัน้ีบันทกึว่า พระองค์ชัยศิริ ได้ละทิ้งเวียงไชย

ปราการหนีข้าศึกลงมาต้ังเมืองใหม่ช่ือว่า เมืองกาํแพงเพชร แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีอื่นใดที่

จะระบุได้แน่ชัดว่า เมืองกาํแพงเพชรของพระองค์ชัยศิริ จะเป็นเมืองเดียวกบัเมืองกาํแพงเพชรในปัจจุบัน 

แต่กมี็ผู้สนันิษฐานว่า น่าจะเป็นเมืองเดียวกบัเมืองไตรตรึงส์หรือเมืองแปป ซ่ึงเป็นเมืองเก่าอยู่ทางฝั่ง

ตะวันตกของลาํนํา้ปิง หรือเทพนครซ่ึงอยู่บนฝั่งตะวันออกของลาํนํา้ปิง ซ่ึงพบร่องรอยการเป็นเมือง

โบราณทั้งสองแห่ง 

จากหลักฐานดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ชุมชนด้ังเดิมแถบน้ีเป็นคนไทยที่มีสายสมัพันธก์ับคนไทย

ในอาณาจักรลานนาไทย (โยนกนคร) 

หลักฐานสาํคัญก่อนสโุขทยัอีกฉบับหน่ึง ได้แก่ตาํนานชินกาลมาลีปกรณ์ตอนที่ว่าด้วยพระ    

สหีลปฏมิาหรือพระพุทธสิหิงค์ ได้กล่าวถึงบ้านโค ซ่ึงตามทางสนันิษฐานว่าน่าจะหมายถึงบ้านโคน หรือ

เมืองคนท ีว่าเป็นบ้านเดิมของโรจราช หรือพระร่วงแห่งกรุงสโุขทยั 

 

สมยัสุโขทยั 

เมืองและชุมชนโบราณในกลุ่มเมืองกาํแพงเพชรสมัยสโุขทยัที่ปรากฏช่ือในศิลาจารึก ได้แก่

เมืองนครชุม เมืองชากงัราว เมืองคนท ี เมืองบางพาน เมืองเหล่าน้ีบางเมืองอาจเคยเป็นบ้านเมืองมาแล้ว

ก่อนสมัยสโุขทยั แต่ในสมัยสโุขทยัตอนต้นเมืองนครชุมเป็นเมืองหลักในบริเวณน้ี โดยมีเมืองชากังราว

เป็นเมืองเลก็ๆ ร่วมสมัยอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่นํา้ปิง ตรงข้ามเมืองนครชุม เม่ือแรกเร่ิมเป็นเมือง

ลูกหลวงของกรุงสโุขทยั ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพ่อขุนศรีอนิทราทติย์ส่งผู้ใดมาปกครอง 

ที่เมืองชากงัราวฝั่งตะวันออกของแม่นํา้ปิง ตรงข้ามกบัเมืองนครชุมน้ันสมเดจ็พระเจ้าบรม-

วงศ์เธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ในประชุมปาฐกถาตอนที่ว่าด้วย "พงศาวดารกรุงสโุขทยั

คราวเสื่อม" ว่าน่าจะสร้างข้ึนเป็นเมืองลูกหลวงคู่กบัเมืองศรีสชันาลัยในรัชกาลพระเจ้าเลอไทย ซ่ึงหากจะ

เทยีบกบัเร่ืองราวประวัติศาสตร์ตอนน้ีที่เมืองศรีสัชนาลัยน้ัน พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เป็นอุปราช

ครองเมืองอยู่ ส่วนที่เมืองชากงัราวน้ันพระยาง่ัวนาํทพัเรือจากเมืองชากงัราวเสดจ็ไปยึดเมืองสุโขทยัเป็น

เหตุให้พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) อุปราชเมืองศรีสชันาลัยต้องยกทพัไปปราบปราม แล้วจึงข้ึนเถลิง

ถวัลย์ราชสมบัติครองกรุงสโุขทยั 

ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เมืองนครชุมและเมืองชากงัราวมีความสาํคัญมาก

ข้ึน ดังมีหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๓ ว่า "ศักราช ๑๒๗๙ ปีระกา เดือน ๔ ออก ๕ คํ่า วันศุกร์ หนไทย 

กดัเล้า บูรพผลคุณี นักษัตรเม่ือยามอนัสถาปนาน้ัน เป็น ๖ คํ่า แลพระยาลือไทยราช ผู้เป็นลูกพระยาเลอ

ไทย เป็นหลานแก่พระยารามราช เม่ือได้เสวยราชย์ในเมืองศรีสชันาลัยสุโขทยั ได้ราชาภิเษก อนัฝูงท้าว



 ๒ 

พระยาทั้งหลายอนัเป็นมิตรสหายอนัมีในสี่ทศิน้ี แต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้อนัยัดยัญ

อภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยา จึงข้ึนช่ือศรีสริุยพงศ์มหาธรรมราชาธริาช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอนัน้ีมา

สถาปนาในเมืองนครชุมน้ี ปีน้ัน "(๑) 

ศิลาจารึกหลักที่  ๓ หรือที่เรียกว่า จารึกนครชุมน้ี ได้กล่าวถึงเมืองบางพาน เมืองคนทว่ีาเป็น

เมืองที่ข้ึนแก่กรุงสุโขทยั มีเจ้าปกครอง 

ที่เมืองบางพานน้ี ยังโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพุทธบาท ที่เขานางทองแห่งหน่ึง 

ในปลายรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ปรากฏหลักฐานในชินกาลมาลีปกรณ์ว่า 

เม่ือพระมหาธรรมราชาที่ ๑  (ลิไทย) เสดจ็มาประทบัที่เมืองชัยนาท (ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ 

นคร  ตีความว่าคือสองแควหรือพิษณโุลก16

(๒)) หลังจากที่สมเดจ็พระรามาธบิดีที่ (๑) (พระเจ้าอู่ทอง) ยก

กองทพัมายึดไปได้และทรงคืนให้ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ได้โปรดให้พระมหาเทวีผู้เป็นพระ-

กนิษฐา ทรงครองเมืองสโุขทยัแทนให้อาํมาตย์ช่ือติปัญญา (พระยาญาณดิส) มาครองเมืองกาํแพงเพชร 

(ผูกเป็นศัพทภ์าษาบาลี วชิรปราการ) 

ในสมัยน้ีเอง ติปัญญาอาํมาตย์ได้อญัเชิญพระพุทธสหิิงค์มาประดิษฐานในเมืองกาํแพง- 

เพชร และแม้ว่าชินกาลมาลีปกรณ์จะออกช่ือเสยีงเมืองกาํแพงเพชรสมัยน้ันแต่หลักฐานเอกสารพงศาว-

ดารกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ ยังคงเรียกชากงัราว        

อยู่ต่อมา 

 

สมยักรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยสมเดจ็พระรามาธบิดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เมืองกาํแพงเพชร ยังคงเป็นเมืองหน้าด่าน

สาํคัญของกรุงสโุขทยั มีติปัญญาอาํมาตย์ หรือพระยาญาณดิสปกครองเมือง 

ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ แห่งกรุงสุโขทยั ปรากฏหลักฐานในประชุมพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๑๖ และปี พ.ศ. ๑๙๑๙ สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๑ 

(ขุนหลวงพะง่ัว) เสดจ็ไปตีชากงัราว พระยาคาํแหงเจ้าเมืองชากังราว สามารถยกพลเข้าต่อสู้จนกองทพั

อยุธยาต้องยกทพักลับทั้งสองคราวจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ กองทพัอยุธยาข้ึนไปตีเมืองชากงัราวอกี 

พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงยอมแพ้ออกมาถวายบังคม กรุงสโุขทยัตกเป็นประเทศราชข้ึนต่อกรุงศรี

อยุธยา สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๑ ได้จัดแบ่งกรุงสโุขทยัออกเป็น ๒ ภาค โดยให้พระมหาธรรมราชา- 

ที่ ๒ ปกครองอาณาเขตทางลาํนํา้ยมและน่าน โดยมีเมืองพิษณโุลกเป็นเมืองเอกภาคหน่ึง ส่วนด้านลาํนํา้

ปิงให้พระยายุทษิฐิระราชบุตรบุญธรรมเป็นผู้ปกครอง คือบริเวณตากและกาํแพงเพชร โดยมีเมือง

กาํแพงเพชรเป็นเมืองเอก จึงเข้าใจว่าเมืองชากงัราวเมืองนครชุม ตลอดจนเมืองอื่นๆ จะรวมกนัเป็นเมือง

กาํแพงเพชรต้ังแต่น้ันมา 

(๑) กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั (พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปีลายเสอืไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑) หน้า ๒๙ 
(๒) ดูเร่ือง "พระมหาธรรมราชาที่สอง ออกถวายบงัคม" ในผลงานค้นคว้าประวัตศิาสตร์ไทยของ ดร. ประเสริฐ ณ นคร    

    ฉบบัพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

                                            



 ๓ 

หลังจากสโุขทยัพ่ายแพ้กรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ แล้ว ต่อมาอกี ๑๐ ปี พระราช

พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ บันทกึไว้อกีว่า สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๑ ต้องเสดจ็ยกทพั

ไปชากงัราวอกี แต่ทรงประชวรกลางทาง ต้องเสดจ็กลับ และเสดจ็สวรรคตกลางทาง ต่อมาในปี พ.ศ. 

๑๙๖๒  สมเดจ็พระอนิทราชาธริาชที่ ๑ เสดจ็ข้ึนปราบจลาจลเมืองเหนือ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยา

รามคาํแหงครองเมืองสุโขทยั ให้พระยาบาลเมืองครองเมืองชากงัราว 

เมืองชากังราวข้ึนโดยตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เม่ือปี พ.ศ. ๑๙๙๔ ในสมัยสมเดจ็พระบรมไตร-

โลกนาถ ซ่ึงในขณะน้ันกรุงสุโขทยัยังแขง็เมืองอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๐๐๕ กรุงสโุขทยัจึงข้ึนกบักรุงศรี-

อยุธยา    

ประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนน้ี เป็นช่วงที่น่าฉงนในเร่ืองการรบทพัจับศึกและช่ือบุคคลใน 

ราชวงศ์สโุขทยั แต่ถ้าจะทาํความเข้าใจกบัประวัติศาสตร์สโุขทยัสกัเลก็น้อย กจ็ะสามารถทาํความเข้าใจกบั

ประวัติศาสตร์ตอนน้ีไม่ยากนัก โดยจะขอยกประวัติย่อของอาณาจักรสโุขทยั ที่ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า   

สภุัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์ไว้มาประกอบดังน้ี 

"อาณาจักรสโุขทยั เป็นอาณาจักรแรกของไทยที่อาจทราบเร่ืองราว และศักราช ได้ค่อนข้าง

แน่นอนจากศิลาจารึกและจดหมายเหตุ 

จากการสอบสวนในช้ันหลังสุด อาจกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสโุขทยัมี ๙ 

พระองค์คือ  

๑. พ่อขุนศรีอนิทราทติย์ ราว พ.ศ. ๑๘๐๐ - พ.ศ. ๑๘๑๑ 

๒. พ่อขุนบาลเมือง  ราว พ.ศ. ๑๘๑๑ - พ.ศ. ๑๘๒๑  

๓. พ่อขุนรามคาํแหง ราว  พ.ศ. ๑๘๒๑ - พ.ศ ๑๘๖๐ 

๔. พระเจ้าเลอไทย  ราว พ.ศ. ๑๘๖๖ - พ.ศ. ๑๘๘๔ 

๕. พระเจ้าง่ัวนาํถม  ราว พ.ศ. ๑๘๙๐ 

๖. พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย)  ราว พ.ศ. ๑๘๙๐ - ราว พ.ศ. ๑๙๑๑ 

๗. พระมหาธรรมราชาที่ ๒            ราว พ.ศ.๑๙๑๑ - ราว พ.ศ. ๑๙๔๒ 

๘. พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย) ราว พ.ศ. ๑๙๔๒ -พ.ศ. ๑๙๖๒ 

๙. พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)    ราว พ.ศ. ๑๙๖๒ - ราว พ.ศ. ๑๙๘๑ 

ในรัชกาลพ่อขุนรามคาํแหง ถ้าเราเช่ือตามศิลาจารึกสมัยสโุขทยัหลักที่ ๑ จะเหน็ได้ว่า

อาณาจักรสโุขทยัเจริญรุ่งเรืองมาก มีอาณาเขตกว้างใหญ่ คือ ทางทศิตะวันออกไปถึงเมืองสระหลวง (ติด

กบัพิษณโุลก) สองแคว (พิษณโุลก) ตลอดจนถึงฝั่งแม่นํา้โขง ถึงเมืองเวียงจันทร์ เวียงคาํ ในประเทศลาว

ปัจจุบันทางทศิใต้ถึงเมืองพระบาง (นครสวรรค์) แพรก (ชัยนาท) สพุรรณภมิู (อู่ทอง) ราชบุรี เพชรบุรี 

นครศรีธรรมราชจนจดฝั่งทะเล ทางทศิตะวันตกถึงเมืองฉอด (สอด) และหงสาวดีในประเทศพม่า แต่ทาง

ทศิเหนือถึงเพียงเมืองแพร่ เมืองชะวา (หลวงพระบาง) ในประเทศลาว… 

จากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๑๙๑๔ สมเดจ็พระบรม

ราชาธริาชที่ ๑ (ขุนหลวงพะง่ัว)  แห่งพระนครศรีอยุธยา ได้เสดจ็ไปตีเมืองเหนือได้ทั้งหมด ซ่ึงคง

หมายถึงอาณาจักรสโุขทยั และต้ังแต่น้ันมากมี็การรบพุ่งระหว่างอาณาจักรสโุขทยัและอยุธยาอกีหลายคร้ัง 



 ๔ 

เช่น ในปี พ.ศ. ๑๙๑๖-๑๙๑๘ และ ๑๙๑๙ ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ ๑ 

ได้เสดจ็ไปตีเมืองชากงัราว (กาํแพงเพชร) อกีและพระมหาธรรมราชาได้เสดจ็ออกมาถวายบังคม 

พระมหาธรรมราชาองค์น้ี คงเป็นพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ราชโอรสของพระเจ้าลิไทยหรือ

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ น่ันเอง… 

ในปี พ.ศ. ๑๙๖๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ สวรรคต และอาณาจักรสโุขทยัเป็นจลาจลอกี 

สมเดจ็พระนครินทราธริาช แห่งพระนครศรีอยุธยาจึงได้เสดจ็ข้ึนมาระงับการจลาจลถึงเมืองพระบาง 

(นครสวรรค์) ปรากฏว่าพระยาบาลเมืองและพระยาราม ซ่ึงคงอยู่ในราชวงศ์สุโขทยักาํลังแย่งราชสมบัติ

กนัอยู่ในขณะน้ัน ได้ออกมาถวายบังคม 

พระยาบาลเมืองได้ข้ึนครองราชสมบัติเป็นพระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)  

พระมหาธรรมราชาที่ ๔ คงสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ เพราะปรากฏว่าในปีน้ันสมเดจ็พระ-

บรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงขณะน้ันกาํลังดาํรงพระยศเป็นพระราเมศวร ตาํแหน่งรัชทายาท 

ได้เสดจ็ข้ึนมาครองเมืองพิษณโุลก และนับแต่น้ันมาอาณาจักรสโุขทยัและอยุธยา กไ็ด้รวมกนัเป็นอาณา-

จักรเดียว"(๓)  

เมืองชากังราว ซ่ึงต่อมากรุงศรีอยุธยาออกช่ือเรียกเป็นกาํแพงเพชร ต้องรับศึกหนักจากกรุง

ศรีอยุธยาหลายคร้ัง เพราะทุกคร้ังที่กองทพักรุงศรีอยุธยายกไปตีกรุงสโุขทยั จะต้องเข้าตีชากงัราวกอ่น

เสมอ ซ่ึงกไ็ด้รับการต่อสู้อย่างเหนียวแน่น กองทพักรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเข้าตีเมืองได้เลย แม้เม่ือกรุง

สโุขทยัจะต้องยอมแพ้แก่กรุงศรีอยุธยาแล้ว เมืองกาํแพงเพชรกยั็งพยายามที่จะแขง็เมืองเป็นอสิระอยู่

เสมอ แต่ในที่สดุกต็กเป็นเมืองข้ึนแก่กรุงศรีอยุธยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๑๙๙๔ เป็นต้นมา 

ตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองกาํแพงเพชรไม่เคยร้างหรือลดความสาํคัญ

ลงเลย ยังคงเป็นเมืองหน้าด่านให้กรุงศรีอยุธยาในการทาํศึกสงครามกบัพม่า และบรรดาหัวเมืองทาง

เหนือมาโดยตลอด และเม่ือกองทพัพม่าจะยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยากมั็กจะเข้ามายึดเมืองกาํแพงเพชร  

ให้ได้ เพ่ือใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเช่นกนั 

เม่ือกาํแพงเพชรข้ึนตรงต่อกรุงศรีอยุธยา กไ็ม่ปรากฏหลักฐานราชวงศ์ผู้ครองเมืองแน่ชัด แต่

เข้าใจว่าคงจะส่งข้าราชการไปปกครอง และมีตาํแหน่งพระยาวชิรปราการ ดังที่พระเจ้าตากสนิได้รับพระ-

ราชทางตาํแหน่งในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา 

 

สมยักรุงธนบุรี 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกยับเยิน และสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชทรงกอบกู้เอกราชเม่ือ

ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว พระเจ้ากรุงธนบุรีมุ่งแต่การทาํนุบาํรุงเมืองให้เป็นปกติเรียบร้อย เมืองกาํแพงเพชร

ซ่ึงอยู่ห่างไกลจึงไม่มีบทบาทในสมัยกรุงธนบุรีมากนัก นอกจากการเป็นเมืองหน้าด่าน       ในคราวรบทพั

จับศึกเทา่น้ันและเพราะเหตุที่กาํแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องรับศึกหนักตลอดมา ประชาชนพลเมือง

ไม่เป็นอนัทาํมาหากนิ ต้องอพยพหลบภัยอยู่เสมอ บ้านเมืองวัดวาอาราม ตลอดจนโบราณสถาน 

(๓) ศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สภุทัรดสิ ดศิกุล, ศลิปสโุขทยั, (คณะกรรมการฝา่ยวฒันธรรม ของคณะกรรมการแหง่ชาต ิ   

    ว่าดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแหง่ชาต ิจดัพมิพ)์,หน้า ๗-๙ 

                                            



 ๕ 

โบราณวัตถุ ทั้งหลาย กย่็อยยับไปเพราะผลแห่งสงคราม เมืองกาํแพงเพชรปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซาก

เมืองเก่าให้เราได้ชมเทา่น้ัน 

 

สมยักรุงรตันโกสินทร ์

ในรัฐสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าบรม-

วงศ์เธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงจัดการปกครองแบบมณฑล

เทศาภิบาลให้เป็นที่เรียบร้อย ซ่ึงสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงดาํเนินการจัดต้ังมณฑลข้ึนใน

หัวเมืองช้ันใน ๔ มณฑลเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๒๕ คือ มณฑลกรุงเก่า มณฑลปราจีน มณฑลพิษณโุลก และ

มณฑลนครสวรรค์ เมืองกาํแพงเพชรถูกจัดให้อยู่ในมณฑลนครสวรรค์ รวมอยู่กบัเมืองอื่นๆ ได้แก่ 

ชัยนาท สรรค์บุรี มโนรมณ์ อุทยัธานี พยุหคีรี ตาก และนครสวรรค์ มณฑลนครสวรรค์น้ีกว่าจะต้ังเป็น

มณฑลอย่างสมบูรณ์กใ็นปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการเปล่ียนคาํว่า เมืองเป็นจังหวัด เมืองกาํแพงเพชรจึงเปล่ียนเป็น

จังหวัดกาํแพงเพชร ต้ังแต่คร้ังน้ัน และยังคงข้ึนอยู่กบัมณฑลนครสวรรค์เร่ือยมา จนกระทั่งมีการยกเลิก

มณฑลเทศาภิบาลไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่ จนถึงปัจจุบัน 

 

การจดัรูปการปกครองเมืองตามระบบเทศาภิบาล 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการปกครองประเทศให้ทนัสมัย โดยมีพระ

ราชโองการยกเลิกระเบียบการปกครองแต่เดิม และประกาศต้ังกระทรวงแบบใหม่ข้ึน ๑๒ กระทรวงเม่ือ

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรรอาํนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้เป็น

สดัส่วนอาท ิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธกิาร 

กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น บรรดาหัวเมืองที่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ กใ็ห้อยู่ใน

บังคับบัญชาตราราชสห์ีของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ ๒๒ 

ธนัวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) 

เม่ืองานปกครองหัวเมืองที่เคยแยกไปอยู่ในอาํนาจของกระทรวงกลาโหมกดี็ กระทรวงการ

ต่างประเทศ หรือกรมเจ้าทา่กดี็ ได้ข้ึนอยู่กบักระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว กระทรวงมหาดไทย

จึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางบัญชาการงานปฏรูิปการปกครองให้ทนัสมัยโดยปริยาย เม่ือสมเดจ็พระบรมวงศ์

เธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสดจ็ไปตรวจราชการหัวเมืองคร้ังแรกได้ทรง

พบข้อขัดข้องหลายประการในการปกครองหัวเมือง ประการแรก คือ มีหัวเมืองมากเกนิไปแม้แต่หัวเมือง

ช้ันในกมี็หลายสบิเมืองการคมนาคมกบักรุงเทพฯ จะไปถึงกล่็าช้า เช่นจะไปเมืองพิษณโุลกต้องเดินทางไป

กว่า ๑๒ วันจึงจะถึง หัวเมืองกอ็ยู่หลายทศิทาง จะจัดการอนัใดกพ้็นวิสยัที่เสนาบดีจะออกไปจัดหรือตรวจ

การได้เอง มีแต่ตราสั่งข้อบังคับและแบบแผนส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้เจ้าเมืองจัดการ เจ้าเมืองกมี็

หลายสบิคนจะเข้าใจคาํสั่งต่างกนัอย่างไร และใครจะทาํการซ่ึงสั่งไปน้ันอย่างไรกย็ากที่จะรู้ 

ในที่สดุพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดาํริพร้อมด้วยสมเดจ็ฯ กรม

พระยาดาํรงราชานุภาพ จัดต้ังระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลข้ึน 



 ๖ 

การจัดระเบียบการปกครองเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาล เป็นการจัดต้ังหน่วยราชการบริหาร

ส่วนภมิูภาค ซ่ึงมีสภาพและฐานะตัวแทน หรือหน่วยงานประจาํท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื◌่อความ

เข้าใจในเร่ืองน้ี จึงขอนาํคาํจาํกดัความของ "การเทศาภิบาล" ซ่ึงพระยาราชเสนา (สริิ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยมากล่าวไว้ ณ ที่น้ี 

 

"การเทศาภิบาล" 

คือการปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการอนัประกอบด้วยตาํแหน่งข้าราช-

การต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ 

รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซ่ึงประจาํแต่เฉพาะในราชธานีน้ันออกไปดาํเนินการในส่วนภมิูภาค เป็น  

สื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศซ่ึงอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซ่ึงอยู่ในราชธานีให้ได้ใกล้ชิดกบัอาณา 

ประชากรเพ่ือให้เขาได้รับความร่มเยน็เป็นสขุและเกดิความเจริญทั่วถึงกนั โดยมีระเบียบแบบแผนอนัเป็น

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติฯ ด้วย จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหล่ันกนัเป็นช้ันอนัดับดังน้ี คือ 

ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถัดลงไปเป็นเมืองคือ จังหวัด รองลงไปอกีเป็นอาํเภอ ตาํบล และหมู่บ้าน 

จัดแบ่งหน้าที่ราชการเป็นส่วนสดัแผนกงานให้สอดคล้องกบัทาํนองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี 

และจัดสรรข้าราชการที่มีความรู้สติปัญญา ความประพฤติดีให้ไปประจาํทาํงานตามตาํแหน่งหน้าที่มิให้มี

การก้าวก่ายสบัสนกนัดังที่เป็นมาแต่ก่อน เพ่ือนาํมาซ่ึงความเจริญเรียบร้อยและรวดเรว็แก่ราชการและ

ธุรกจิของประชาชน ซ่ึงต้องอาศัยทางราชการเป็นที่พ่ึงด้วย"(๔) 

การปกครองหัวเมืองในสมัยก่อนใช้ระบบเทศาภิบาลน้ัน อาํนาจปกครองบังคับบัญชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิ่น หัวเมืองหรือประเทศราชย่ิงไกลจาก

กรุงเทพฯ เทา่ใดกย่ิ็งมีอิสระมากข้ึนเทา่น้ัน หัวเมืองที่รัฐบาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงกมี็แต่   หัว

เมืองใกล้ฯ ส่วนหัวเมืองอื่นที่ไกลออกไปมักจะมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองแบบกนิเมือง และมีอาํนาจอย่าง

กว้างขวาง สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ จึงทรงพยายามที่จะจัดให้มีอาํนาจการปกครองเข้ามา

รวมอยู่จุดเดียวกนั โดยจัดต้ังระบบเทศาภิบาล ซ่ึงเป็นระบบที่รัฐบาลกลางจัดส่งข้าราชการไปบริหาร

ราชการในท้องที่ต่างๆ แทนที่ส่วนภมิูภาคจะจัดการปกครองกนัเองเช่นแต่ก่อนอันเป็นระบบกนิเมือง 

ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงเป็นระบบการปกครองที่รวมอาํนาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง หรือ

ริดรอนอาํนาจเจ้าเมืองตามระบบเดิมลงอย่างสิ้นเชิง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการควบคุมหัว

เมืองเข้าเป็นแบบมณฑลๆ ละ ๕ เมือง หรือ ๖ เมือง ในขนาดท้องที่ที่ผู้บัญชาการมณฑลอาจจะจัดการ

และตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเรียกว่า "มณฑลเทศาภิบาล" ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาหัวเมืองทั้งปวงในเขตมณฑลของตน 

การจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล รัฐบาลมิได้ดาํเนินการในทเีดียวทั้งประเทศ แต่ได้จัดต้ังเป็น

ระยะๆ ไปต้ังแต่ก่อนการปฏรูิปราชการบริหารส่วนกลาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ทั้งน้ีถือลาํนํา้ซ่ึงเป็นทาง

คมนาคมในสมัยน้ันเป็นเคร่ืองกาํหนดเขตมณฑล (มณฑลเทศาภิบาลที่จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ คือ 

(๔) สมเดจ็กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและพระยาราชเสนา,เทศาภบิาล (พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทางเพลงิศพ   

    พระยาอรรถกระวสีวุดาร ลงวนัที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓). หน้า ๖๕-๖๖ 

                                            



 ๗ 

มณฑลพิษณโุลก มณฑลปราจีนและมณฑลนครราชสมีา ต่อมาเม่ือมีการโอนหัวเมืองทั้งหมดซ่ึงเคยข้ึนอยู่

ในกระทรวงกลาโหมมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้วจึงได้รวมหัวเมืองฝ่ายใต้จัดเป็น

มณฑลราชบุรีข้ึนอกีมณฑลหน่ึง) จากน้ันมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ กไ็ด้มีการจัดตั้งยุบ

เลิก แต่เปล่ียนเขตของการปกครองมณฑลเทศาภิบาลอยู่ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม 

ในมณฑลเทศาภิบาลแต่ละมณฑลมีข้าราชการคณะหน่ึงประกอบด้วยข้าหลวงเทศาภิบาล

สาํเรจ็ราชการมณฑล ข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุติธรรม ข้าหลวงคลัง เลขานุการข้าหลวงเทศาภิบาล 

และแพทย์ประจาํมณฑลข้าราชการบริหารมณฑลจาํนวนน้ีเรียกว่า "กองมณฑล" เจ้าหน้าที่ ๖ ตาํแหน่ง   

ดังกล่าวน้ีเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีข้ึนสาํหรับบริหารงานมณฑล ละ ๑ กอง เป็นข้า-

ราชการที่สงักดักระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 

ข้าหลวงเทศาภิบาลสาํเรจ็ราชการมณฑลเป็นผู้รับผิดชอบปกครองมณฑล มีอาํนาจสงูสดุใน

มณฑลเหนือข้าราชการพนักงานทั้งปวง มีฐานะเป็นข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้าอยู่หัว 

ซ่ึงได้ทรงมอบความไว้วางพระราชหฤทยั โดยคัดเลือกจากขุนนางผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ออกไป

ปฏบัิติราชการมณฑลละ ๑ คน  หน่วยการปกครองมณฑลเทศาภิบาลน้ีทาํหน้าที่เหมือนสื่อกลางเช่ือมโยง

รัฐบาลกลาง กบัหน่วยราชการส่วนภมิูภาคหน่วยอื่นๆ เข้าด้วยกนั ข้าหลวงเทศาภิบาลสาํเรจ็ราชการ

มณฑลมีอาํนาจที่ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการได้เอง ยกเว้นเร่ืองสาํคัญซ่ึงจะต้องขอความเหน็มายัง

กระทรวงมหาดไทยเทา่น้ัน เป็นการแบ่งเบาภาระของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นอนัมาก มณฑล

เทศาภิบาลนับว่าเป็นวิธกีารปกครองที่ทาํให้รัฐบาลสามารถดึงเอาหัวเมืองๆ เข้ามาอยู่ภายใต้อาํนาจพระ

เจ้าอยู่หัวได้อย่างแท้จริงผู้ว่าราชการเมืองของแต่ละเมืองในมณฑลต้องอยู่ภายในบังคับบัญชาข้าหลวง

เทศาภิบาลอกีช้ันหน่ึง โดยมิได้ข้ึนตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ต่อมากระทรวงมหาดไทย

ยังได้เพ่ิมตาํแหน่งข้าราชการมณฑลข้ึนอกี เพ่ือแบ่งเบาภาระข้าหลวงเทศาภิบาล เช่น ตาํแหน่งปลัด

เทศาภิบาลอาํนาจหน้าที่รองจากข้าหลวงเทศาภิบาล เสมียนตรามณฑลเป็นเจ้าพนักงานการเงินรักษาพัสดุ 

ดูแลรักษาการปฏบัิติราชการมณฑลและมหาดเลก็รายงานมีหน้าที่ออกตรวจราชการตามเมืองและอาํเภอ

ต่างๆ ตลอดมณฑลเป็นต้น 

จังหวัดกาํแพงเพชรน้ันถูกจัดอยู่ในมณฑลนครสวรรค์ ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

โดยรวมอยู่กบัเมืองอื่น ได้แก่ ชัยนาท สรรค์บุรี นโนรมย์ อุทยัธานี พยุหคีรี ตาก และนครสวรรค์ 

 

การจดัรูปการปกครองในสมยัปัจจุบนั 

การปรับปรุงระเบียบการปกครอง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบ

ประชาธปิไตย เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๗๕ น้ัน ได้มีการเปล่ียนแปลงการจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหาร

ราชการส่วนภมิูภาค โดยมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ ซ่ึงแบ่งหน่วยการปกครองส่วนภมิูภาคเป็นจังหวัดและอาํเภอ โดยมิได้บัญญัติให้มีมณฑลตามนัย

ดังกล่าวจึงเทา่กบัเป็นการยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย แต่ได้จัดแบ่ง "ภาค" ข้ึนใหม่ และให้มีข้าหลวง

ตรวจการสาํหรับทาํหน้าที่ตรวจควบคุม แนะนาํ ช้ีแจงข้อราชการต่อหน่วยราชการส่วนภมิูภาคเทา่น้ัน โดย

มิได้มีหน้าที่บริหารราชการทั่วไปเหมือนอย่างมณฑลเทศาภิบาล ดังน้ัน จังหวัดกบัส่วนกลางจึงสามารถ

ติดต่อกนัได้โดยตรงมิต้องผ่านภาคแต่อย่างใด 



 ๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม พ.ศ. ๒๔๗๖ เสีย และจัดระเบียบการปกครองส่วนภมิูภาคเป็นภาค จังหวัด

และอาํเภอโดยมีผู้ว่าราชการภาคคนหน่ึงเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภมิูภาคภายใน

เขต ต่อมากไ็ด้มีการยกเลิกภาคอกีโดยสิ้นเชิง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๔๙๙ เหลือแต่เพียงหน่วยการปกครองจังหวัดและอาํเภอตามเดิม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

๒๔๙๙ ได้ใช้มาอกีเป็นเวลานาน จนกระทั่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏวัิติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กนัยายน ๒๕๑๕ ซ่ึงเร่ิมใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นไป โดยจัดระเบียบบริหาร

ราชการส่วนภมิูภาคเป็น 

๑. จังหวัด 

๒. อาํเภอ 

จังหวัดต้ังโดยพระราชบัญญัติซ่ึงเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านความเหน็ชอบของรัฐบาล ในการ

บริหารราชการของจังหวัดหน่ึงๆ น้ัน มีผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นข้าราชการสงักดักระทรวงมหาดไทยคน

หน่ึง เป็นผู้รับนโยบายและคาํสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

กรม มาปฏบัิติให้เหมาะสมกบัท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการส่วน  

ภมิูภาคในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยปฏบัิติราช-

การ และมีคณะกรมการจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดจากกระทรวง ทบวง 

กรม ต่างๆ ทาํหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดน้ัน 

อาํเภอจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ในอาํเภอหน่ึงมี นายอาํเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับ

บัญชา มีปลัดอาํเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจาํ ทาํหน้าที่เป็นผู้

ช่วยเหลือนายอาํเภอในการปฏบัิติราชการแผ่นดิน 

จังหวัดกาํแพงเพชรปัจจุบันน้ีแบ่งการปกครองเป็น ๗ อาํเภอ คือ 

๑. อาํเภอเมืองกาํแพงเพชร 

๒. อาํเภอขานุวรลักษบุรี 

๓. อาํเภอคลองขลุง 

๔. อาํเภอพรานกระต่าย 

๕. อาํเภอไทรงาม 

๖. อาํเภอลานกระบือ 

๗. อาํเภอคลองลาน 

 

 

ที่มา : ประวติัมหาดไทยส่วนภูมิภาคจงัหวดักําแพงเพชร. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จาํกดั, 

๒๕๒๙.  


