
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัตาก 

สมยัก่อนกรงุสโุขทยั 

ตากเป็นเมอืงทีส่รา้งขึน้ก่อนสมยักรงุสุโขทยัเป็นราชธานี เมอืงเดมิตัง้อยูบ่นดอยเลก็ ๆ 

ลกูหน่ึง อยูเ่หนือทีว่่าการอําเภอบา้นตากในปจัจุบนัน้ีไปประมาณ ๔ กโิลเมตร และอยูห่่างจากแมน้ํ่าปิง

ไปทางทศิตะวนัตก ๔๐๐ เมตร ทีห่มูบ่า้นท่าพระธาตุ ตําบลเกาะตะเภาอําเภอบา้นตาก สมเดจ็กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานว่า16

๑
 เดมิเป็นเมอืงทีพ่วกมอญมาสรา้งขึน้ไว ้เพราะอยูท่างฝ ัง่ตะวนัตก

ของแมน้ํ่าปิงและอยูต่รงปากน้ําวงัทางไปเมอืงนครลาํปางออกลาํน้ําปิง เป็นเสน้ทางสําคญัในทาง

คมนาคมในสมยันัน้ แต่เน่ืองจากยงัไม่มผีูใ้ดเคยทําการสาํรวจโดยละเอยีด และกรมศลิปากรกย็งัไมเ่คย

ทาํการขดุคน้ จงึไมป่รากฏรอ่งรอยในทางโบราณคดอีนัจะแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นเมอืงของมอญแต่อยา่งใด16

๒
 

แต่มขีอ้ทีน่่าสงัเกตอกีประการหน่ึงว่า  ถา้เมอืงตากเป็นเมอืงทีพ่วกมอญมาสรา้งไวจ้รงิ ก็

เป็นเรือ่งก่อนสมยักรงุสุโขทยั เพราะปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ มอญกม็ไิดค้รอบครองเมอืงน้ีแลว้ จะ

เหน็ไดว้่าเมือ่พ่อขนุบางกลางท่าวและพ่อขนุผาเมอืงยดึอํานาจจากขอมและประกาศตัง้กรงุสุโขทยัขึน้

เป็นอสิระ เมอืงต่าง ๆ ทีม่คีนไทยเป็นเจา้เมอืงกย็อมรวมกบัอาณาจกัรสุโขทยัทัง้หมด และโดยเฉพาะ

เมอืงตากน้ีปรากฏว่า ไดร้วมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสุโขทยัแต่โดยดตีัง้แต่ตน้  ถา้เป็นเมอืงทีม่ ี

ชนชาตอิื่นทีไ่มใ่ช่ไทยปกครองอยู ่เหน็จะไม่ยนิยอมรว่มมอืกนัโดยง่ายดายเช่นนัน้16

๓
 

นอกจากน้ีในหนงัสอืประวตัศิาสตรช์าตไิทย ของพระบรหิารเทพธานี ไดก้ล่าวถงึ

ความสาํคญัของเมอืงตากว่า เดมิเคยเป็นเมอืงราชธานีของแควน้เหนือมาก่อน ต่อมาในสมยัพระยา

กาฬ-     วรรณดสิ  ไดย้า้ยจากเมอืงตากไปครองเมอืงละโวแ้ทน เมอืงตากจาํถูกทิง้ใหเ้ป็นเมอืงรา้ง 

ต่อมาเมือ่พระนางจามเทว ีเสดจ็ขึน้ไปครองเมอืงหรภุิญไชย ในราว พ.ศ. ๑๒๐๐ พระนางไดบู้รณะเมอืง

ตาก ขึน้มาใหมอ่กีครัง้หน่ึง เมือ่เป็นเช่นน้ี จงึน่าทีจ่ะช่วยยนืยนัว่าเมอืงตากเป็นเมอืงทีม่มีาก่อนสมยักรงุ

สุโขทยัไดอ้กีทางหน่ึง 

สมยักรงุสโุขทยั 

หลงัจากทีพ่่อขุนศรอีนิทราทติย ์ ประกาศตัง้กรงุสุโขทยัขึน้เป็นอสิระ เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๐ 

จากนัน้ ในราว พ.ศ. ๑๘๐๕ ไดเ้กดิเหตุการณ์สาํคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเมอืงตากขึน้ ครัง้หน่ึงคอื ขนุสามชน

เจา้เมอืงฉอด (อยูใ่นอําเภอแมส่อดปจัจบุนั) ยกทพัมาตเีมอืงตาก ซึง่เป็นเมอืงชายแดนของกรุงสุโขทยั 

พ่อขนุศรอีนิทราทติยจ์งึยกกองทพัมาช่วยป้องกนัเมอืงตากและไดป้ะทะกนัทีเ่ชงิดอย นอกเมอืงตาก

๑ ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, อธิบายระยะทางล่องลาํนํา้พงิค์ตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงปากนํา้โพธ์ิ (กรุงเทพฯ :              

  โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หนา้ ๑๗ 
๒ ตรี  อมาตยกลุ, เมอืงเหนือและเมอืงใต้ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุ่์งเรืองรัตน,์ ๒๕๑๓), หนา้ ๒๗๔-๒๗๕ 
๓  เพิง่อ้าง. 

                                                        



 ๒ 

ออกไปประมาณสกักโิลเมตรเศษ แต่เน่ืองจากภมูปิระเทศของเมอืงตากเป็นปา่เขาโดยมาก การซุ่มซ่อน

พลจงึกระทาํไดอ้ย่างสะดวกสบาย ดงัปรากฏในศลิาจารกึของพ่อขนุรามคาํแหงว่า เมือ่พ่อขนุศรอีนิทรา-

ทติยต์อ้นพลเขา้ไปทางซา้ยเพื่อหวงัจะโอบลอ้มกองทพัของขนุสามชน แต่ขนุสามชนคงรูท้จีงึขบัพล

เลีย่งเขา้มาทางขวาเขา้โอบลอ้มกองทพัของพ่อขนุศรอีนิทราทติยเ์สยีก่อน ไพรพ่ลในกองทพัของพ่อขนุ

ศรอีนิทราทติยไ์มนึ่กว่าเหตุการณ์จะกลบัตรงกนัขา้มเช่นนัน้ กเ็สยีกําลงัใจถอยรน่ลงมา ขณะนัน้ราช-

โอรสองคเ์ลก็ของพ่อขนุศรอีนิทราทติย ์ ซึง่มพีระชนมายุได ้ ๑๙ พรรษา ไดต้ดิตามมาดว้ยเหน็ว่าถา้ขนื

ปล่อยใหไ้พรพ่ลในกองทพัถอยรน่ลงมาเรือ่ยเช่นนัน้ ผลสุดทา้ยตอ้งพ่ายแพอ้ยา่งแน่นอน จงึทรงขบัชา้ง

ตอ้นพลใหเ้ขา้ต่อตกีองทพัของขนุสามชนอกีครัง้หน่ึง แลว้ทรงไสชา้งบุกเขา้ไปจนถงึตวัขนุสามชน ซึง่

กําลงัตอ้นพลรกุไล่กองทพัของพ่อขนุศรอีนิทราทติยเ์ขา้มาพ่อขุนรามคําแหงทรงปะทะชา้งกบัขุนสาม

ชนจนไดก้ระทํายทุธหตัถกีนั ขนุสามชนสูไ้มไ่ดก้พ็่ายหนีไป เมอืงตากจงึรอดพน้จากการรกุรานของ ขนุ

สามชน และตลอดสมยัของกรงุสุโขทยัไม่ปรากฏในศลิาจารกึหรอืจดหมายใด ๆ เกีย่วกบัเรือ่งราวของ

เมอืงตากน้ีอกีเลย16

๔
 

เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกยีรตใินการชนชา้งคราวน้ี  จงึไดม้กีารสรา้งพระเจดยีแ์บบสุโขทยั 

ซึง่เรยีกว่า พระปรางคข์ึน้ สมเดจ็ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสนันิษฐานว่าก่อสรา้งในสมยักรงุ

สุโขทยั ขนาดพระปรางคส์งูตลอดยอดประมาณ ๑๐ วา แต่ไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดัว่าใครเป็นผูส้รา้ง 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

ในสมยักรงุศรอียธุยาตอนตน้ไม่มเีหตุการณ์ใด ๆ เกีย่วกบัเมอืงตาก จนกระทัง่แผ่นดนิ

สมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ ปรากฏว่า ทางประเทศพมา่มกีษตัรยิอ์งคห์น่ึง ทรงพระนามว่าพระเจา้-

ตะเบง็ชเวตี ้ กษตัรยิอ์งคน้ี์ทรงมอุีปนิสยักลา้หาญ พอพระราชหฤทยัในการทําศกึสงคราม และไดคู้่คดิ

การสงครามพระองคห์น่ึง ซึง่เป็นเชือ้พระวงศท์รงพระนามว่าบุเรงนอง ทัง้สองพระองคน้ี์ทรงคดิ

ตระเตรยีมกําลงัทีจ่ะทําสงครามแผ่อาณาจกัรใหก้วา้งขวาง ทรงยกกองทพัไปปราบปรามไดร้ามญั

ประเทศและไทยใหญ่ไวใ้นอํานาจทัง้สิน้ ครัน้ทรงทราบขา่วว่าเกดิจราจลในกรงุศรอียธุยาเน่ืองจากการ

ผลดัแผ่นดนิใหม ่ พระเจา้ตะเบง็ชเวตี ้ ทรงเหน็เป็นทวี่าจะตเีอากรงุศรอียธุยามาไวเ้ป็นเมอืงขึน้อกี

ประเทศหน่ึงไดโ้ดยงา่ย จงึโปรดใหก้ะเกณฑก์องทพัมาตัง้ประชุมพลทีเ่มอืงเมาะตะมะ แลว้เสดจ็เป็น

จอมทพัยกเขา้มาทางด่านเจดยีส์ามองค ์ หมายจะตเีอากรงุศรอียธุยาเป็นเมอืงขึน้ แต่เมือ่ยกกองทพั

มาถงึชานพระนครแลว้ กไ็มส่ามารถจะตหีกัเขา้ไปได ้ ครัน้ไดข้่าวว่ามกีองทพัไทยยกลงมาจากหวัเมอืง 

ฝา่ยเหนือจะมาตกีระหนาบกต็กพระทยัจะเลกิทพักลบัไปทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์ ซึง่เป็นทางทีย่ก

เขา้มาแต่เดมินัน้ กท็รงเหน็ว่าหวัเมอืงรายทางทีผ่่านมานัน้ยบัเยนิหมด จะหาเสบยีงอาหารเลีย้งกองทพั

ไดย้ากจงึโปรดใหย้กทพัขึน้ไปทางขา้งเหนือ เดนิทพัไปออกทางด่านแมล่ะเมา แขวงเมอืงตาก เพราะ

ทรงเหน็ว่ากองทพัของพระองคม์กีําลงัมากกว่ากองทพัไทยหลายเท่า คงจะตหีกัออกไปไดโ้ดยไม่

ยากลาํบากเท่าใดนกั แต่กองทพัพมา่กถ็ูกกองทพัของพระราเมศวรราชโอรสของสมเดจ็พระมหา

๔ ตรี  อมาตยกลุ, อ้างแล้ว หนา้ ๒๗๖-๒๗๗ 

                                                        



 ๓ 

จกัรพรรดกิบัพระมหาธรรมราชาราชบุตรเขยตดิตามตไีปทัง้สองทางและฆา่ฟนัรีพ้ลพมา่ลม้ตายเป็นอนั

มาก แต่ผลสุดทา้ยพมา่วางกลอุบายลอ้มจบัไดท้ัง้พระมหาธรรมราชาและพระราเมศวร สมเดจ็พระมหา-

จกัรพรรดติอ้งยอมหยา่ทพั เอาชา้งพลายศรมีงคลและพลายมงคลทวปีอนัเป็นชา้งชนะงา ถวายตอบ

แทนพระเจา้หงสาวดแีลกเอาพระมหาธรรมราชากบัพระราเมศวรกลบัมา  และปล่อยใหก้องทพัของ 

พระเจา้ตะเบง็ชเวตีย้กกลบัไปไดโ้ดยสะดวก 

ก่อนทีจ่ะกล่าวถงึเหตุการณ์ต่อไป จะขอกล่าวถงึทางคมนาคมทีต่ดิต่อกนัในระหว่าง

ประเทศพมา่กบัประเทศไทย ซึง่มมีาแต่ในสมยัโบราณเสยีก่อน เพื่อจะไดเ้ขา้ใจภูมปิระเทศของจงัหวดั

ตากดขีึน้ คอืแต่เดมิมทีางคมนาคมสําหรบัไปมา ในระหว่างประเทศไทยกบัประเทศพมา่อยู ่๒ ทาง โดย

มทีางมารว่มกนัทีเ่มอืงเมาะตะมะ ผูท้ีส่ญัจรไปมาหรอืแมแ้ต่กองทพักต็อ้งเดนิตามทางคมนาคมทัง้สองน้ี 

มฉิะนัน้จะเดนิทางไมส่ะดวกเพราะตอ้งขา้มเทอืกเขาบรรทดั ซึง่เป็นเขาเขือ่นกัน้ขวางหน้าอยู่ทาง

คมนาคมทัง้สองทางน้ี คอืสายเหนือออกจากเมอืงเมาะตะมะขึน้ไปทางแม่น้ําจนถงึบา้นตะพ ู (เมอืง    

แกรง) แลว้ เดนิบกมาขา้มแมน้ํ่ากลบี แม่น้ําเมย้16

๕
 แมน้ํ่าแมส่อด ผ่านเขา้มาทางด่านแมล่ะเมา มาลงท่า   

แมน้ํ่าปิง ตรงบา้นระแหง (ทีต่ ัง้เมอืงตากปจัจบุนั) ทางสายน้ีเป็นทางคมนาคมกบัหวัเมอืงฝา่ยเหนือของ

ไทยตลอดขึน้ไปจนถงึเมอืงเชยีงใหม ่ ส่วนทางสายใตน้ัน้ออกจากเมอืงเมาะตะมะไปตามแม่น้ําอตัรนั 

(เมอืงเชยีงกราน) จนถงึเมอืงสมแิลว้เดนิบกมาขา้มแมน้ํ่าสะกลกิและแม่น้ําแมก่ษตัรยิ ์ขา้มภเูขาเขา้แดน

ไทยทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์ มาลงลาํน้ําแควน้อยทีส่ามสบ แลว้ใชเ้รอืล่องลงมาทางไทรโยคจนออก

แมน้ํ่าแควใหญ่ทีล่ ิน้ชา้งไดท้างหน่ึง ถา้จะเดนิบกกเ็ดนิแต่สามสบมาทางเมอืงไทรโยคเก่า แลว้ตดัขา้ม

มาลงลาํน้ําแควใหญ่ทีเ่มอืงศรสีวสัดิ ์ หรอืทีท่่ากระดานด่านกรามชา้งแลว้เดนิเลยีบลาํน้ําแควใหญ่ลงมา

จนถงึเมอืงกาญจนบุรเีก่า ซึง่ตัง้อยูใ่นทุ่งหญา้ใกลเ้ขาชนไก่จากเมอืงกาญจนบุรเีก่าลงมาเป็นทีร่าบจะได้

เกวยีนเดนิทางบกหรอืใชเ้รอืล่องตามลาํน้ําลงมากส็ะดวกทัง้สองทาง กองทพัพมา่ทีย่กเขา้มาตกีรงุศร-ี

อยธุยาหรอืกรงุรตันโกสนิทรก์ย็กผ่านเขา้มาทางด่านเจดยีส์ามองคน้ี์แทบทุกคราว 

การสงครามไดว้่างเวน้มาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ประเทศพมา่ไดเ้ปลีย่นพระเจา้แผ่นดนิ

ใหม ่ พระเจา้ตะเบง็ชเวตีซ้ึง่ยกกองทพัเขา้มาตกีรุงศรอียธุยา เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๑ นัน้พอกลบัไปถงึเมอืง 

หงสาวดไีดไ้ม่นานเท่าใด กเ็กดิสตฟิ ัน่เฟือนไมส่ามารถจะว่าราชการบา้นเมอืงได ้ บุเรงนองซึง่เป็น   

พระมหาอุปราชตอ้งสาํเรจ็ราชการแทน ในทีสุ่ดพระเจา้หงสาวดตีะเบง็ชเวตี ้ ถูกขนุนางเชือ้ชาตมิอญคน

หน่ึงชื่อ สมงิสอดวุต ทลูลวงใหไ้ปจบัชา้งเผอืกในป่าใกลพ้ระนคร แลว้ช่วยกนัจบัพระเจา้หงสาวดี

ตะเบง็ชเวตีป้ลงพระชนมเ์สยี บุเรงนองซึง่เป็นพระมหาอุปราชอยู่จงึทําพธิรีาชาภเิษกเป็นพระเจา้หงสาว

ด ี เมือ่ พ.ศ. ๒๐๙๖ และเมือ่เสวยราชสมบตัแิลว้ไมน่าน พระเจา้กรงุบุเรงนองกเ็ริม่ทําสงครามแผ่

อาณาจกัรเรือ่ยมาเป็นเวลา ๑๐ ปี จนไดป้ระเทศน้อยใหญ่ทีม่อีาณาเขตตดิกบัประเทศพมา่ไวใ้นอํานาจ

ทัง้สิน้แลว้พระเจา้บุเรงนองกท็รงดํารทิีจ่ะยาตรากองทพัอนัเกรยีงไกรของพระองคเ์ขา้มาตกีรงุศรอียธุยา 

 

 

๕ คือแม่นํ้ าเมย ท่ีกั้นแดนประเทศไทยกบัประเทศพม่า ท่ีอาํเภอแม่สอดทุกวนัน้ี 

 

                                                        



 ๔ 

ก่อนทีจ่ะยกกองทพัเขา้มา พระเจา้หงสาวดบุีเรงนองกห็าเหตุอนัจะเป็นการจุดชนวน

สงครามขึน้ก่อน ดว้ยการส่งพระราชสาสน์มาขอชา้งเผอืกจากสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ๒ เชอืก การที่

พระเจา้หงสาวดบุีเรงนองมพีระราโชบายเช่นน้ีกเ็พื่อจะหยัง่พระทยัของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดดิวู่าจะ

ยอมเป็นเมอืงขึน้แก่กรงุหงสาวดโีดยตรงโดยไมต่อ้งรบ หรอืว่าจะรบลองดกูําลงักนัดกู่อนเพราะถา้

สมเดจ็พระจกัรพรรดทิรงพระราชทานชา้งเผอืกไปให ้ กห็มายความว่าทรงยอมอ่อนน้อมต่อพระองคโ์ดย

ด ีถา้ไมพ่ระราชทานกห็มายถงึว่าจะตอ้งเตรยีมรบมทีางเลอืกแต่เพยีงสองทางเท่านัน้ ซึง่ผลทีสุ่ดสมเดจ็

พระมหาจกัรพรรดกิท็รงเลอืกเอาขา้งการรบเพื่อรกัษาพระเกยีรตขิองพระองคแ์ละของประเทศชาตไิว ้

แลว้สงครามกเ็กดิขึน้จรงิ ๆ ในปี พ.ศ. ๒๑๐๖ นัน้ 

การสงครามคราวน้ีถงึแมว้่าเมอืงตากจะไมเ่ป็นสนามรบโดยตรงกต็าม แต่กไ็ดร้บัความ

เดอืดรอ้นดว้ยเน่ืองจากเมอืงตากอยูใ่นเสน้ทางทีจ่ะผ่านมาจากเมอืงเชยีงใหม ่ เพราะฉะนัน้กองทพัของ

พระเจา้เชยีงใหมซ่ึง่ในเวลานัน้เป็นฝา่ยพม่าไดคุ้มกองเรอืลาํเลยีงเสบยีงอาหารลงมาบรรจบกบัทพัหลวง

ทีเ่มอืงตาก แลว้กล็าดตระเวนหาเสบยีงอาหารในเขตเมอืงตากเพื่อสะสมไวส้าํหรบัเลีย้งไพรพ่ลใน

กองทพัหลวงต่อไป 

พระเจา้หงสาวดบุีเรงนองทรงยกกองทพัเขา้มาทางด่านแมล่ะเมา แลว้เขา้ตหีวัเมอืงทาง

ต่าง ๆ เหนือเรือ่ยลงมา และไดร้บกบัเมอืงใหญ่ ๆ หลายเมอืง เช่น เมอืงพษิณุโลก เมอืงกําแพงเพชร 

และเมอืงสุโขทยั แต่ไม่ปรากฏว่าเมอืงตากไดสู้ร้บกบักองทพัของพระเจา้หงสาวดบุีเรงนอง ทัง้น้ีคงจะ

เน่ืองจากเมอืงตากเก่าตัง้อยู่เหนือด่านแมล่ะเมาขึน้ไปมาก กองทพัพมา่ยกเขา้มาทางด่านแมล่ะเมาจงึ

ไมจ่าํเป็นทีจ่ะออ้มขึน้ไปตเีมอืงตากซึง่อยูห่่างออกไปตัง้ ๓๐  กโิลเมตรอกี คงเดนิทพัตดัตรงเขา้มายงั

บา้นปา่มะมว่ง ซึง่อยูต่รงกนัขา้มกบับา้นระแหง16

๖
 แลว้เดนิทพัไปทางทศิตะวนัออกเขา้ตเีมอืงสุโขทยัและ

เมอืงพษิณุโลกทางหน่ึง อกีทพัหน่ึงแยกลงไปทางใตเ้ขา้เมอืงกําแพงเพชร และเมอืงนครสวรรค ์ เมือ่ตี

ไดห้วัเมอืงใหญ่ ๆ เหล่าน้ีแลว้กร็วบรวมกําลงักนัยกเขา้ตกีรงุศรอียธุยาต่อไป 

เน่ืองจากศกึพมา่ในคราวน้ีเป็นเหตุใหไ้ทยคดิเหน็ว่า ตวัเมอืงตากเก่าตัง้อยูล่กึเขา้ไปทาง

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือมาก กองทพัพมา่ซึง่ยกเขา้มาทางด่านแมล่ะเมากเ็ดนิทพัเขา้มาไดอ้ยา่งสบาย 

โดยไมต่อ้งเสยีกําลงัลีพ้ลเพื่อเขา้ตเีมอืงตากแต่สกัคนเดยีว จงึไดย้า้ยตวัเมอืงลงมาตัง้ในทีซ่ึง่พม่า

เดนิทพัผ่าน คอืทีบ่า้นป่ามะมว่ง16

๗
 การยา้ยเมอืงตากมาตัง้ทีบ่า้นป่ามะมว่งน้ี เขา้ใจว่ายงัไมท่นัยา้ยใน

แผ่นดนิสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิ เพราะในแผ่นดนิน้ีปรากฏในหนงัสอืพงศาวดารว่ามวัเตรยีมการแต่

เรือ่งป้องกนัขา้ศกึทีย่กเขา้มาทางใตเ้ท่านัน้ เช่น รือ้กําแพงเมอืงเขือ่นขนัธก์นัพระนครทัง้ ๔ ทศิออก

หมด เพื่อไมใ่หข้า้ศกึเขา้อาศยัในเมือ่ตเีมอืงเหล่านัน้ได ้ และตัง้เมอืงบางเมอืงขึน้ใหม ่ เช่นเมอืงนครไชย

ศรกีบั 

เมอืงนนทบุร ี ซึง่เป็นเมอืงใกลพ้ระนครเพื่อจะไดเ้ป็นทีร่ะดมกําลงัสาํหรบัเรยีกคนเขา้

รกัษาพระนครและจดัหาเสบยีงอาหารไดง้า่ย 

๖ คือเมืองตากใหม่ 
๗  การยา้ยเมืองตากในคร้ังน้ี สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงสนันิษฐานวา่ไวใ้นหนงัสืออธิบายทางล่องลาํนํ้ าปิง     

   สาเหตุท่ียา้ยเมืองก็เน่ืองจากการคมนาคมติดต่อคา้ขาย ระหวา่งเมืองตากเก่ากบัเมืองมอญไม่สะดวก 

                                                        



 ๕ 

การยา้ยเมอืงตากมาอยูท่ีบ่า้นปา่มะมว่งน้ี คงจะยา้ยมาในแผ่นดนิพระมหาธรรมราชา16

๘

ภายหลงัทีส่มเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอสิรภาพแลว้เป็นแน่ เพราะปรากฏว่าหลงัจากนัน้ 

ไทยเราเตรยีมรบัศกึพมา่อย่างเตม็ที ่ เน่ืองจากสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ทรงตระหนกัพระราชหฤทยั

ดแีลว้ว่า ถงึอยา่งไรกด็กีจ็ะตอ้งรบรบัขบัเคีย่วกบักองทพัพม่าเป็นการใหญ่และกเ็ป็นจรงิสมดัง่

พระราชดํารเิพราะในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหาธรรมราชา และในแผ่นดนิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชนัน้ 

ปรากฏว่าไทยกบัพมา่ไดร้บกนัเป็นมหาสงครามถงึ ๗ ครัง้ 

เมอืงตากทีย่า้ยมาตัง้ใหม่ทีบ่า้นปา่มะมว่ง มใิช่จะเป็นเมอืงหน้าด่านสาํหรบัป้องกนั

กองทพัพมา่ ทีจ่ะยกเขา้มาทางด่านแมล่ะเมาเท่านัน้ แต่ยงัเป็นเมอืงทีก่องทพัใชเ้ป็นทีชุ่มนุมพล ในเวลา

ทีจ่ะยกไปตเีมอืงเชยีงใหมอ่กีดว้ย เมือ่พระมหากษตัรยิไ์ทยทีท่รงอานุภาพมาก เช่น สมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ซึง่ทรงไดเ้มอืงเชยีงใหมม่า

รวมอยูใ่นพระราชอาณาจกัรทัง้ ๓ พระองคน้ี์ กม็ปีรากฏอยูท่ีเ่มอืงตากน้ีดว้ย16

๙
 

หลงัจากแผ่นดนิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประเทศไทยกเ็วน้ว่างจากการทําสงครามขบั

เคีย่วพมา่มาตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน ซึง่ประมาณว่าไมต่ํ่ากว่า ๑๕๐ ปี ในระยะเวลาน้ีชาวเมอืงตาก

กอ็ยูก่นัอยา่งสงบสุข จนกระทัง่ถงึ พ.ศ. ๒๓๐๘ เงาแห่งการสงครามจงึไดเ้ริม่ฉายแสงขึน้อกีครัง้หน่ึง 

การสงครามคราวน้ีทาํใหช้าวเมอืงตากตอ้งพลอยเดอืนรอ้นกนัไปแทบทุกครวัเรอืน เพราะกองทพัพม่า

ซึง่ยกมาทางเมอืงเชยีงใหม่ไดเ้ขา้ตเีมอืงตากดว้ยสงครามคราวน้ีน่าจะยกยอ่งเทดิทูนชาวเมอืงตากทีไ่ด้

รวมแรงรว่มใจกนัต่อสูก้องทพัพมา่แต่เมอืงเดยีว หวัเมอืงเหนืออื่น ๆ แมจ้ะเป็นเมอืงทีใ่หญ่กวา่ และมี

พลเมอืงมากกว่าเมอืงตากมาก เช่น เมอืงสุโขทยั เมอืงสวรรคโลก เมอืงพชิยั เมอืงกําแพงเพชร และ

เมอืงนครสวรรคก์ห็ามเีมอืงใดต่อสูก้องทพัพมา่แต่อยา่งใดไม ่ คงปล่อยใหก้องทพัพมา่เดนิเขา้ยดึตวั

เมอืงไดอ้ยา่งสบาย 

สมเดจ็ ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกล่าวเรือ่งราวทีก่องทพัพมา่เขา้ตปีระเทศไทย

ครัง้นัน้ไว ้ในเรือ่งไทยรบกบัพมา่ดงัน้ี 

"ในพงศาวดารพม่าว่า กองทพัทีย่กมาครัง้น้ีมขีอ้อาณตัอิยา่ง ๑ คอืถา้ทีไ่หนต่อสูพ้มา่ตไีด้

กเ็กบ็รบิทรพัยส์มบตัแิละจบัผูค้นทัง้เดก็ผูใ้หญ่ชายหญงิเอาไปเป็นเชลยสงครามไปเมอืงพมา่ บา้นเรอืน

ทรพัยส์มบตัพิม่าไมต่อ้งการกใ็หเ้ผาผลาญทาํลายเสยีสิน้ ถา้ทีไ่หนผูค้นอ่อนน้อมยอมเขา้เป็นพวก   

พมา่ๆ ใหท้ําสตัยแ์ลว้ไมท่ํารา้ย เป็นแต่กะเกณฑเ์อาสิง่ของทีพ่มา่ตอ้งการ เช่น เสบยีงอาหารและ

พาหนะเป็นตน้และเรยีกเอาคนมาใชก้ารงานต่าง ๆ เหมอืนอยา่งเป็นบ่าวของพมา่" 

ดงัไดก้ล่าวมาในตอนตน้แลว้ การสงครามคราวน้ี ปรากฏว่าหวัเมอืงรายทาง ๆ เหนือของ

ประเทศไทยไม่มเีมอืงใดต่อสูก้องทพัพมา่เลย คงมแีต่เมอืงตากแต่เพยีงเมอืงเดยีวเท่านัน้ ทีไ่ดสู้ร้บกบั

กองทพัพมา่ และเน่ืองจากพมา่ไดต้ัง้กฎเกณฑไ์วเ้ช่นน้ีแลว้จงึไมต่อ้งสงสยัเลยว่าชะตากรรมของเมอืง

ตากจะเป็นอย่างไรต่อไป ทําใหนึ้กวาดภาพไดว้่า ในขณะทีพ่ม่าเขา้เมอืงได ้ บา้นเรอืนและทรพัยส์มบตัิ

๘ ดาํรงราชานุภาพ, สมเด็จ ฯ กรมพระยา, อ้างแล้ว, หนา้ ๒๑ 
๙ เพิม่อ้าง, หนา้ ๒๐ 

                                                        



 ๖ 

ของชาวเมอืงตากตลอดจนผูค้นพลเมอืงจะเป็นประการใดบา้ง  ยอ่มเป็นการแน่นอนเหลอืเกนิทีจ่ะกล่าว

ไดว้่า ชาวเมอืงตากจะตอ้งถูกฆา่ฟนัลม้ตายไปไมน้่อยและบา้นเรอืนตลอดจนทรพัยส์นิต่าง ๆ ของ

ชาวเมอืงกจ็ะตอ้งถูกทาํลายหรอืเผาผลาญไปอย่างไม่มชีิน้ดยีิง่กว่าน้ีพวกทีร่อดตายถา้หนีเขา้ปา่เขา้ดง

ไปไมท่นั กจ็ะถูกพมา่จบัไปเป็นเชลย ส่งไปเป็นขา้เป็นทาสยงัประเทศพม่าต่อไปดว้ยเหตุน้ี เมอืงตากจงึ

กลายเป็นเมอืงรา้งอยา่งสิน้เชงิ และคงอยูใ่นสภาพเช่นน้ีต่อมาจนถงึสมยักรงุธนบุรี16

๑๐
 

สมยักรงุธนบรีุ 

ดงัไดก้ล่าวถงึเหตุการณ์ตอนปลายสมยักรงุศรอียธุยามาแลว้ว่า กองทพัพมา่ไดย้กทพัมา

ทางด่านแมล่ะเมา โจมตแีละทาํลายเมอืงตากจนกลายเป็นเมอืงรา้งไปประมาณ ๕ ปี จนกระทัง่ถงึสมยั

กรงุธนบุร ีสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช (พระเจา้กรงุธนบุร)ี กษตัรยิอ์งคแ์รกและองคเ์ดยีวในสมยัน้ีได้

ทรงจดัการปกครองหวัเมอืงเหนือทัง้ปวง ภายหลงัจากไดต้เีมอืงพษิณุโลกและเมอืงฝางไดใ้น พ.ศ. 

๒๓๑๓ แลว้ ไดท้รงแต่งตัง้เจา้เมอืงไปครองเมอืงเหนือใหมห่มดทุกเมอืงรวมทัง้เมอืงตากดว้ย16

๑๑
 

เมือ่เจา้เมอืงใหมม่าครองเมอืงตากแลว้ คงจะพยายามเสรมิแต่งค่ายคแูละหอรบของเมอืง

ตากใหม้ัน่คงยิง่ขึน้ แลว้พยายามเกลีย้กล่อมราษฎรใหเ้ขา้มาตัง้ทาํมาหากนิตามถิน่ทีอ่ยูข่องตนเหมอืน

อยา่งเดมิ ในขณะนัน้เขา้ใจวา่พลเมอืงของเมอืงตากคงจะเหลอือยูไ่มม่ากนกัประมาณว่าคงจะไมถ่งึ 

๑,๐๐๐ คน เพราะเมอืงกําแพงเพชรเองซึง่เป็นเมอืงชัน้โทและเป็นทีม่ไิดสู้ร้บกบักองทพัพมา่ไมไ่ดร้บั

ความเสยีหายเท่าใดนกั กย็งัเหลอืพลเมอืงเพยีง ๓,๐๐๐ คน เท่านัน้ 

เมอืงตากมเีวลาว่างจากการทาํศกึสงครามเพยีง ๔ ปีเท่านัน้ พอถงึ พ.ศ. ๒๓๑๗ กต็อ้ง

เป็นทีชุ่มนุมพลของกองทพัไทย เน่ืองจากสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจะทรงยกไปตเีมอืงเชยีงใหม่

อกีครัง้หน่ึง และในเวลาตดิ ๆ กนัน้ีกเ็กดิรบกบักองทพัทหารพม่า ซึง่ตดิตามครวัมอญเขา้มาทางด่าน

แมล่ะเมาอกี แต่การรบคราวน้ีเป็นการรบยอ่ยกบัทหารพมา่ทีต่ดิตามครวัมอญเขา้มานัน้เมอืงตากจงึ

ไมไ่ดร้บัความเสยีหายอย่างใด เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัการสงครามในคราวน้ี สมเดจ็ ฯ กรมพระยาดํารง

ราชา-นุภาพทรงกล่าวไวโ้ดยละเอยีดในเรือ่งไทย รบพม่าดงัน้ี.- 

"สงครามคราวน้ีเกดิตดิต่อจอแจกบัทีไ่ทยไปตเีมอืงเชยีงใหมซ่ึง่กล่าวมาในตอนก่อน

มลูเหตุเกดิแต่เรือ่งมอญเป็นกบฏขึน้ในเมอืงพมา่ดงัไดบ้รรยายมาแลว้ พระเจา้มงัระใหอ้ะแซหวุ่นกี ้ ยก

กองทพัลงมาจากเมอืงองัวะ ๓๕,๐๐๐ พวกมอญกบฏซึง่ขึน้ไปลอ้มเมอืงรา่งกุ้งสูพ้ม่าไมไ่ดก้ถ็อยหนี อะ

แซ-หวุน่กีย้กกองทพัพมา่ตดิตามลงมา พวกมอญกบฏ จงึอพยพครอบครวัพากนัออกจากเมอืงมอญจะ

หนีมาอยูใ่นเมอืงไทย อะแซหวุ่นกีใ้หก้องทพัยกตามมาจบัครอบครวัมอญทีห่นีนัน้ พมา่จงึมาเกดิรบ

ขึน้กบัไทย 

๑๐ ตรี  อมาตยกลุ, อ้างแล้ว  หนา้ ๒๗๗-๒๘๘ 
๑๑ ในหนงัสือพงศาวดารออกช่ือแต่เจา้เมืองใหญ่ ๆ เมืองตากเป็นเมืองเลก็จึงไม่มีช่ือเจา้เมือง แต่ก็กล่าวไวว้า่ดงัน้ี "และเมือง     

   นอ้ย ๆ ทั้งปวงนั้นก็โปรดใหข้นุนางผูน้อ้ยซ่ึงมีความชอบไปครองเมืองทุก ๆ เมือง" ฉะนั้นจึงน่าเช่ือวา่สมเด็จพระเจา้กรุง      

   ธนบุรีคงจะทรงตั้งเจา้เมืองมาครองเมืองตากในคราวน้ีดว้ย 

 

                                                        



 ๗ 

ครวัมอญทีห่นีพมา่เขา้เมอืงไทยครัง้น้ี มหีลายพวกและมาหลายทางดว้ยกนัครวัพวกสมงิ

สุหรา่ยกลัน่เขา้มาทางด่านเมอืงตากก่อน สมงิสุหรา่ยกลัน่ตวันายไดเ้ฝ้าพระเจา้กรงุธนบุร ี ทีเ่มอืงตาก

ก่อนเสดจ็ขึน้ไปตเีมอืงเชยีงใหม ่ ทลูใหท้รงทราบ ว่าพวกมอญจะพากนัเขา้มาอยูใ่นเมอืงไทยมาก พระ

เจา้กรุงธนบุรทีรงคาดการว่าพมา่เหน็จะยกกองทพัตามครวัมอญเขา้มา จงึตรสัสัง่ใหพ้ระยากําแหงวชิติ

คมุพล ๒,๐๐๐ ตัง้คอยรบัครวัมอญอยูท่ีบ่า้นระแหง แขวงเมอืงต่างทาง ๑ และใหพ้ระยายมราช (แขก) 

คุมกําลงัไปตัง้ขดัตาทพัอยูท่ีท่่าดนิแดงในลาํน้ําไทรโยคคอยรบัครวัมอญทีจ่ะเขา้มาทางด่านพระเจดยี์

สามองคอ์กีทาง ๑ แลว้จงึเสดจ็ยกกองทพัหลวงขึน้ไปตเีมอืงเชยีงใหมด่ว้ยประมาณการวา่ คงจะตเีมอืง

เชยีงใหมไ่ดท้นักลบัลงมาต่อสูพ้มา่ทีย่กเขา้มาทางขา้งใต ้

ดว้ยเหตุน้ีพอตเีมอืงเชยีงใหมไ่ดแ้ลว้ ๗ วนั พระเจา้กรงุธนบุรกีเ็สดจ็ยกกองทพัหลวง

กลบัลงมา มาถงึนครลาํปางกไ็ดท้ราบว่ามกีองทพัพม่ายกล่วงด่านแมล่ะเมาเขา้มาในแดนเมอืงตาก จงึ

รบีเสดจ็กลบัลงมา พอถงึท่ามอืงตากเมือ่ ณ วนัพฤหสับดเีดอืน ๓ ขึน้ ๒ คํ่ากพ็อกองทพัพมา่ทีย่กเขา้

มาทางด่านแมล่ะเมานัน้ มาใกลจ้วนจะถงึเมอืงตาก ทํานองในเวลานัน้ รบีเสดจ็ลงมาโดยลาํลองมแีต่

กองทพัสาํหรบัรกัษาพระองค ์ กองอื่นยงัตามมาไมถ่งึจงึตรสัสัง่ใหห้ลวงมหาเทพ กบัจมื่นไวยวรนาถคุม

ทหาร ๒,๐๐๐ คน ยกไปตกีองทพัพมา่ยกไปกไ็ดร้บในวนันัน้เอง แต่พอคํ่าพมา่กถ็อยหนีกลบัไป 

ขณะนัน้กระบวนเรอืพระทีน่ัง่คอยรบัเสดจ็อยู่ทีค่่ายหลวงบา้นระแหง ใตเ้มอืงตากลงมาระยะทางทีเ่ดนิ

วนั ๑ ดว้ยเดมิกําหนดว่าจะเสดจ็กลบัทางบกจนถงึบา้นระแหง หาไดค้าดว่าจะตอ้งมารบพุ่งกบัขา้ศกึที่

เมอืงตากไมค่รัน้ทรงทราบว่าหลวงมหาเทพกบั จมืน่ไวยวรนาถ ตพีมา่ถอยหนีกลบัไปทาํนองพระเจา้

กรงุ   ธนบุร ี จะทรงดาํรวิ่าพมา่ทีถ่อยหนีไปเป็นแต่กองหน้ากองหลงัยงัจะตามมาอกีจะวางใจไมไ่ด ้ ถา้

ไมร่บีตใีหแ้ตกไปใหห้มด ชา้ไปพมา่จะรวมกําลงักนัยกกลบัเขา้มาเป็นกองใหญ่จงึมรีบัสัง่ใหก้องทพับก

สวนทางพมา่ลงมาแลว้เสดจ็ทรงเรอืของจมื่นจงกรมวงั รบีล่องลงมาบา้นระแหงในเวลา ๒ ยามคํ่าวนันัน้ 

เรอืทีท่รงมาโดนตอล่มลง ตอ้งว่ายน้ําขึน้หากทรงพระดําเนินมาจนถงึค่ายหลวงทีบ่า้นระแหง มรีบัสัง่ให ้   

พระยากําแหงวชิติ รบียกกองทพัออกไปกา้วสกดัตดัหลงั กองทพัพมา่ทีย่กตามเขา้มาทางด่านแมล่ะเมา 

ใหถ้อยหนีไปใหส้ิน้เชงิพระเจา้กรงุธนบุรปีระทบัรอฟงัอยูท่ีบ่า้นระแหง ๗ วนั และในระหว่างนัน้ทีก่รงุ-    

ธนบุรมีใีบบอกขึน้ไปว่า มคีรวัมอญเขา้มาทางด่านพระเจดยีส์ามองคเ์ป็นอนัมาก กเ็ขา้พระทยัว่าคงมี

กองทพัพมา่ยกตดิตามครวัมอญเขา้มาทางนัน้อกี พอไดท้รงทราบว่ากองทพัพระยากําแหงวชิติตพีม่าที่

เขา้มาทางด่านแมล่ะเมาถอยหนีกลบัไปหมดแลว้ กเ็สดจ็ยกกองทพัหลวงโดยทางชลมารค ลงมาจาก

บา้นระแหงเมือ่วนัพฤหสับด ีเดอืน ๓ ขึน้ ๙ คํ่า รบีมาทัง้กลางวนัและกลางคนื ๕ วนักถ็งึกรงุธนบุร"ี 

รุง่ขึน้อกีปีหน่ึง คอืใน พ.ศ. ๒๓๑๘ เมอืงตากกถ็ูกศกึใหญ่อกีครัง้หน่ึง คอืเมือ่คราวอะแซ-

หวุน่กีต้หีวัเมอืงเหนือ ไดย้กกองทพัเขา้มาทางด่านแม่ละเมา แต่เจา้เมอืงตากเหน็ว่ากําลงัไพรพ่ลของ

เมอืงตากน้อยไมส่ามารถจะต่อสูก้บักองทพัของอะแซหวุ่นกีไ้ด ้ กพ็าครวัราษฎรอพยพหลบหนีออกจาก

เมอืงไป กองทพัพมา่จงึยกจากเมอืงตากไปทางบา้นด่านลานหอย ตรงไปยงัเมอืงสุโขทยั และเมือ่คราว

ทีอ่ะแซหวุ่นกีถ้อยทพั กถ็อยผ่านเมอืงตากตามไปตามทางเดมิ คอืทางด่านแมล่ะเมาอกีเหมอืนกนั ใน



 ๘ 

การสงครามคราวน้ีเมอืงตากคงจะไมเ่สยีหายมากมายเท่าใดนกั เพราะไมไ่ดสู้ร้บกบักองทพัพมา่ แต่หวั

เมอืงใหญ่ ๆ ของไทย เช่นเมอืงพษิณุโลกและเมอืงสุโขทยันัน้เสยีหายมาก16

๑๒
  

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ สมยัแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก กองทพัของ

พมา่จงึเขา้ตปีระเทศไทยเป็นการใหญ่โดยพระเจา้ปะดุงกษตัรยิพ์มา่ ทรงโปรดใหจ้ดักองทพัแบ่งออก ๙ 

ทพัดว้ยกนั และใหก้องทพัเหล่าน้ียกเขา้ตเีมอืงไทยทุกทศิทุกทาง ทัง้ทางเหนือทางตะวนัตกและทางใต ้

กองทพัที ่ ๙ ของพระเจา้ปะดุงอนัมจีอขอ่งนรทาเป็นแมท่พั ไดย้กเขา้มาทางดา้นแมล่ะเมา เมือ่เขา้ตี

เมอืงตากไดแ้ลว้ กย็กขา้มฟากมาตัง้อยูท่ีบ่า้นระแหง เพื่อรอฟงัผลการรบของกองทพัอื่น ๆ ต่อไป แต่

เน่ืองจากจอขอ่งนรทาไดท้ราบข่าวว่ากองทพัพม่าอกีกองหน่ึง ซึง่ตัง้อยูท่ีป่ากพงิถูกกองทพัไทยตแีตก

กลบัไปแลว้ และบางทไีดท้ราบว่ากองทพัหลวงซึง่พระเจา้ปะดุง ทรงเป็นจอมพลยกเขา้มาทางด่าน  

พระเจดยีส์ามองคถ์อยกลบัไปแลว้ดว้ย เฉพาะฉะนัน้เมือ่ไดท้ราบข่าวว่ากองทพัไทยยกตามขึน้ไปถงึ

เมอืงกาํแพงเพชร จงึไม่รอต่อสูร้บีถอยหนีกลบัไปด่านแมล่ะเมา 

หลงัจากสงครามคราวน้ี กไ็มม่เีหตุการณ์อนัใดเกดิขึน้กบัเมอืงตากอกี ชาวเมอืงตากที่

อพยพหลบหนีขา้ศกึเขา้ป่าเขา้ดงไปกค็่อย ๆ กลบัเขา้มาหากนิอยูใ่นเมอืงตากต่อไปตามเดมิอกี16

๑๒
 

จนกระทัง่ถงึ      รชักาลที ่๒ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงพระราชดาํรเิหน็ว่าตวัเมอืง

เดมิเอาแม่น้ําไวข้า้งหลงั ในเวลาถอยทพัยอ่มไดร้บัความลาํบากเน่ืองจาก แม่น้ําน้ํากวา้งใหญ่ขวางกัน้

อยู ่ สูย้า้ยเมอืงขา้มฟากมาตัง้อยูอ่กีฝ ัง่หน่ึงไมไ่ด ้ เพราะการทีย่า้ยมาตัง้ฟากน้ีจะทําใหม้แีมน้ํ่าขวางหน้า

เป็นเสมอืนคเูมอืงขนาดใหญ่ ทาํใหข้า้ศกึเขา้ตลีาํบาก ทัง้การทีจ่ะสง่กองทพัไปช่วย หรอืถอยทพัหนี

ขา้ศกึกจ็ะทาํไดส้ะดวก เพราะฉะนัน้จงึทรงพระกรณุาโปรดใหย้า้ยตวัเมอืงตากจากทีเ่ดมิ มาตัง้ใหม่ที่

บา้นระแหง ซึง่อยูต่รงกนัขา้มกบัเมอืงตาก ทีบ่า้นปา่มะมว่ง16

๑๓
 ตวัเมอืงทีย่า้ยมาใหมน้ี่ตัง้อยูต่ําบลน้ี

เรือ่ยมา จนกระทัง่ถงึทุกวนัน้ี 

จากประวตัคิวามเป็นมาของจงัหวดัตากและเหตุการณ์สาํคญัทีเ่กดิขึน้ในสมยัต่าง ๆ ดงั

ไดก้ล่าวมาแลว้ พอทีจ่ะมองไดว้่าจงัหวดัตากในสมยัโบราณนบัว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ขาย การ

คมนาคมทางเรอื ระหว่างคนไทยกบัมอญ และต่อมาในสมยักรงุรตันโกสนิทรย์งัใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคม 

ระหว่างเชยีงใหม ่ นครสวรรค ์ และกรงุเทพฯ เพราะในครัง้นัน้ยงัไม่มทีางรถไฟ เมื่อเป็น

เช่นน้ีจงึทําใหล้กัษณะการทัง้บา้นเรอืนของราษฎรในจงัหวดัตากเป็นไปตามความยาวของแมน้ํ่า ห่าง

จากฝ ัง่ออกไปไมค่่อยมคีนอาศยัอยู ่แต่อยา่งไรกต็ามจงัหวดัตากในสมยัก่อนกย็งันับว่าเป็นเมอืงที ่

 

๑๒ ตรี  อมาตยกลุ, อ้างแล้ว , หนา้ ๒๘๙-๒๙๔ 
๑๒ ซากเมืองตากเก่าท่ีตาํบลป่ามะม่วงน้ี ยงัมีเหลือปรากฏอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี 
๑๓ ชาวเมืองตากยงัคงเรียกเมืองตากใหม่น้ีวา่ เมืองระแหงอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี 

 

                                                        



 ๙ 

บรบิรูณ์และครกึครืน้เมอืงหน่ึง สนิคา้ต่างเมอืงมารวมกนัหลายทาง คอื มาจากเมอืง

เชยีงใหมบ่า้ง เมอืงมะละแหมง่บา้ง ขึน้ไปจากกรงุเทพฯ บา้ง ชาวพืน้เมอืงในจงัหวดัส่วนมากมเีชือ้สาย

ลาวมากกว่าไทย16

๑๔
 

ความสาํคญัของจงัหวดัตากอกีประการหน่ึงคอื เป็นเมอืงหน้าด่านทีพ่ม่าจะใชเ้ป็น

เสน้ทางเดนิทพั ตวัอยา่งเช่น พระเจา้บุเรงนองของพมา่ไดย้กทพัเขา้มาทางด่านแมล่ะเมาแขวงเมอืง

ตาก ทาํสงครามกบัไทยในสมยัแผ่นดนิของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรด ิเป็นตน้ ยิง่กว่านัน้ จงัหวดัตากยงั

เป็นเมอืงทีชุ่มนุมทพัเมือ่คราวทีส่มเดจ็พระนารายณ์มหาราช สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช เสดจ็ไปตี

เมอืงเชยีงใหม่ดงัไดท้รงสรา้งพระเจดยีป์รากฎไวเ้ป็นอนุสรณ์ตราบจนทุกวนัน้ี 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ไดม้กีารปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลงการจดัระเบยีบการปกครองและบรหิารราชการขึน้ใหม ่ อนัเป็นการปพูืน้ฐานในรปูการจดั

ระเบยีบการปกครองสมยัใหม ่ โดยมนีโยบายรวมหวัเมอืงต่างๆ  ใหเ้ขา้เป็นราชอาณาจกัรอนัหน่ึง      

อนัเดยีวอยา่งเป็นปึกแผ่นมัน่คง คอืเปลีย่นจากแบบราชาธริาช มาเป็นแบบราชอาณาจกัร ดงันัน้ เมือ่

วนัที ่๒ เมษายน ๒๔๓๕ พระองคจ์งึไดป้ระกาศจดัตัง้กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มกีารแบ่งการงานใน

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละกระทรวงใหแ้น่นอนลงไป และแต่ละกระทรวงใหม้เีสนาบดเีป็น   

หวัหน้ารบัผดิชอบกระทรวงทัง้ ๑๒ กระทรวงทีจ่ดัตัง้ขึน้ คอื 

๑. กระทรวงมหาดไทย มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ภายในหวัเมอืง 

๒. กระทรวงกลาโหม มหีน้าทีฝ่า่ยทหารและการป้องกนัประเทศ 

๓. กระทรวงนครบาลมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการตํารวจ และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยใน     

พระนคร 

๔. กระทรวงการต่างประเทศ มหีน้าทีเ่กี่ยวกบักจิการต่างประเทศ 

๕. กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการเกบ็ภาษอีากร รบัจา่ย เกบ็ รกัษา

เงนิของแผ่นดนิโนวโรรส  

๖. กระทรวงเกษตรพาณชิยก์าร มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการเกษตร และการคา้ขาย ป่าไม ้แร ่

๗. กระทรวงวงั มหีน้าทีเ่กี่ยวกบักจิการในพระราชวงั และกรมซึง่ใกลเ้คยีงกบัราชการใน

พระองค ์

๘. กระทรวงยตุธิรรม มหีน้าทีเ่กีย่วกบัชาํระความ อรรถคด ีทัง้แพ่งและอาญา 

๑๔ "รายงานตรวจการคณะสงฆ ์จงัหวดักาํแพงเพชรและจงัหวดัตาก ของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญา    พ.ศ.    

     ๒๔๕๖", ตากสินมหาราชานุสรณ์, ปีท่ี ๒๑, ๒๕๑๔ กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิ์ตรสยาม, ๒๕๑๓), หนา้ ๖๙ 

    

 

                                                        



 ๑๐ 

๙. กระทรวงโยธาธกิาร มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการก่อสรา้ง ทาํถนน ขดุคลอง การไปรษณยี ์ 

โทรเลข รถไฟ และการช่างทัง้หลาย 

๑๐. กระทรวงธรรมการ มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการศกึษา โรงเรยีนและการบงัคบับญัชา     

พระสงฆ ์

๑๑. กระทรวงมรุธาธร มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาพระราชลญัจกร รกัษาพระราชกําหนด    

กฎหมายและหนงัสอืราชการทัง้ปวง 

๑๒. กระทรวงยทุธนาธกิาร มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัทหารบก ทหารเรอื 

แต่ละกระทรวงมเีสนาบดเีป็นหวัหน้าบงัคบับญัชา และในการประชุมเสนาบดขีองแต่ละ

กระทรวงเพื่อหารอืขอ้ราชการนัน้ พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประธานในทีป่ระชุมกระทรวงต่างๆ  ทีก่ล่าว

ขา้งตน้น้ี แต่ละกระทรวงมกีรมกอง ในสงักดัของตนมากน้อยตามความเหมาะสม และไดม้กีาร

เปลีย่นแปลงแกไ้ขต่อมาทุกรชักาล ทัง้น้ี เพื่อความเหมาะสมตามเหตุการณ์ของบา้นเมอืงและตามกาล

สมยั 

สาํหรบัการปกครองหวัเมอืงในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวันัน้ได้

เป็นไปในทาํนองเดยีวกบัสมยักรงุศรอียธุยา แต่เปลีย่นเรยีก ชื่อเสยีใหม ่ คอื มกีารแบ่งการปกครอง

ออกเป็น จงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น และในรชัสมยัของพระองคน้ี์ การปกครองหวัเมอืงใน

รปูการแบ่งอํานาจในการปกครองหวัเมอืงไดป้รากฏเป็นรปูร่างเดน่ชดัขึน้ เมือ่ไดม้กีารตรา

พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งทีเ่มือ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึง่ต่อมาไดย้กเลกิและประกาศใช้

พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๓ แทน ซึง่ไดถ้อืเป็นหลกัมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี จะมี

การแกไ้ขบา้งกเ็พยีงบางมาตราเพื่อความเหมาะสมในการปกครองเท่านัน้และไดเ้ปลีย่นการปกครองหวั

เมอืงเรยีกเป็น การปกครองทอ้งทีต่ามชื่อพระราชบญัญตั ิ

อน่ึง ตัง้แต่รชัสมยัของรชักาลที ่ ๕ เรือ่ยมาจนถงึก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองมา

เป็นระบอบประชาธปิไตย ไดท้รงดํารจิดัตัง้มณฑลและภาคขึน้โดยรวมหลาย ๆ จงัหวดัขึน้เป็นมณฑล มี

ขา้หลวงใหญ่หรอืขา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองขึน้ตรงต่อพระมหากษตัรยิ ์ และต่อมาไดโ้อนมา

ขึน้อยูใ่นสงักดักระทรวงมหาดไทยตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๙ และในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ในรชัสมยัรชักาลที ่๖ ไดม้ี

การจดัตัง้ภาคขึน้หลาย ๆ มณฑลรวมกนัเป็นภาคและมอียู ่๔ ภาค คอื ภาคพายพั ภาคปกัษ์ใต ้ภาค
 

อสีาน และภาคตะวนัตก มอุีปราชซึง่เป็นพระราชวงศห์รอืขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่เป็นผูป้กครองขึน้ตรงต่อ

พระมหากษตัรยิ ์แต่การจดัรปูการปกครองโดยมภีาคน้ี ไดนํ้ามาใชเ้พยีง ๑๐ ปี เท่านัน้ และไดย้กเลกิไป

เมือ่วนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๔๖๘ คงเหลอืแต่มณฑล และใหม้ณฑลต่าง ๆ น้ีมาขึน้กบักระทรวงมหาดไทย

ในปี ๒๔๖๙ ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ สาํหรบัจาํนวนมณฑลน้ีมไิดม้จีาํนวนแน่นอน คงเพิม่ลดกนัตลอดมาเพื่อ

ความสะดวกเหมาะสมในการปกครอง จนในทีสุ่ดใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง

คงเหลอืเพยีง ๑๐ มณฑล และไดย้กเลกิไปหลงัจากเปลีย่นแปลงการปกครองแลว้16

๑๕ 

๑๕ เจริญศุข  ศิลาพนัธ์ุ "เรียนประวติัการปกครองและการบริหารงานของไทยใน ๓๐ นาที" วารสารตาก, มกราคม, ๒๕๒๖  

    หนา้ ๑๕-๑๖ 

                                                        



 ๑๑ 

 

อน่ึง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดม้กีารรวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล 

คอื มณฑลนครชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ และมณฑลกรงุเก่า จงัหวดัตากในสมยันัน้จดัเป็นหวัเมอืงที่

ขึน้กบัมณฑลนครสวรรคเ์รือ่ยมา จนกระทัง่ไดม้กีารยกเลกิไป 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั๑๖ 

หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง เมือ่วนัที ่ ๒๔ มถุินายน ๒๔๗๕ ระบอบการ     

ปกครองไดเ้ปลีย่นมาเป็นระบอบประชาธปิไตย หรอืปรมตัตาญาสทิธริาชยซ์ึง่หมายความว่า การ     

ปกครองโดยมอีงคพ์ระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุอยู่ภายใตร้ฐัธรรมนูญอนัเป็นกฎหมายสงูสุดของชาต ิ

พระมหากษตัรยิท์รงใชอ้ํานาจทัง้ ๓ ไดแ้ก่ อํานาจนิตบิญัญตั ิ บรหิารและตุลาการ โดยทางสภา

ผูแ้ทนราษฎร ทางคณะรฐัมนตรแีละทางศาลตามลําดบั 

ปจัจบุนัน้ีการจดัระเบยีบการบรหิารงานทางการปกครองของประเทศ ไดแ้บ่งลกัษณะการ

ปกครองออกเป็น ๓ ส่วน คอื 

๑. ส่วนกลาง คอื กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ และส่วนราชการอื่นทีเ่ทยีบเท่า 

๒. ส่วนภมูภิาค ไดแ้ก่ จงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น ซึง่เป็นการปกครองในการแบ่ง

อํานาจในการปกครอง 

๓. ส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เทศบาล สุขาภบิาล องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั องคก์ารบรหิาร

ส่วนตําบล และสภาตําบล และการปกครองทอ้งถิน่รปูพเิศษ คอื กรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา ตาม

กฎหมายทีว่่าดว้ยการจดัระเบยีบการปกครองทอ้งถิน่ของกรงุเทพมหานครและเมอืงพทัยา ซึง่เป็นการ

ปกครองทอ้งถิน่ในรปูการกระจายอํานาจในทางปกครอง 

องคก์ารปกครองทอ้งถิน่ทุกรปูไดถู้กจดัตัง้โดยอาศยัอํานาจกฎหมาย และมอีํานาจหน้าที่

ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ําหนดไว ้ และมสีภาพเป็นนิตบุิคคล เวน้แต่ในรปูสภาตําบล ไดจ้ดัตัง้ขึน้

โดยคาํสัง่ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม ๒๕๑๕ 

 

๑๖ เจริญศุข  ศิลาพนัธ์ุ, เพิง่อ้าง. หนา้ ๑๘-๑๙ 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัศาสตรส่์วนภมิูภาคจงัหวดัตาก. กรงุเทพฯ : ศกัดิด์าการพมิพ,์ ๒๕๒๗. 
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