
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัล าปาง 
 
จงัหวดัล ำปำงเป็นที่ตัง้เมืองโบรำณที่มคีวำมส ำคญัของประวตัิศำสตร์ และโบรำณคดีมำ

ตัง้แต่สมยัหรภิุญไชย คอืรำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ มชีื่อเรยีกในต ำนำนเป็น  ภำษำบำลวี่ำ "เขลำงค์
นคร" ค ำว่ำ "ลคร" (นคร) เป็นชื่อสำมญัของเมอืงเขลำงค ์ซึง่ นิยมเรยีกกนัอย่ำงแพร่หลำย ปรำกฏอยู่ใน
ต ำนำนศลิำจำรกึและพงศำวดำรส่วนภำษำพูดโดยทัว่ไปเรยีกว่ำ "ละกอน" ดงันัน้เมอืงลคร (นคร) จงึ
หมำยถงึบรเิวณอนัเป็นที่ตัง้ของ เขลำงค ์ซึ่งตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้ำวงั ในเขตต ำบลเวยีงเหนือ 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัล ำปำงในปัจจุบนั ส่วนค ำว่ำ "ล ำปำง" ปรำกฏชื่ออยู่ในต ำนำนวดัพระธำตุล ำปำง 
หลวง ซึ่งเรยีกเป็นภำษำบำลวี่ำ "ลมัภกปัปะ" ตัง้อยู่ในเขตต ำบลล ำปำงหลวง อ ำเภอเกำะคำ จงัหวดั
ล ำปำง อยู่ห่ำงจำกตวัจงัหวดัไปทำงทศิใต้รำว ๑๖ กโิลเมตร เป็นทีป่ระดษิฐำนของพระธำตุล ำปำงหลวง
ในปัจจุบนั 

ค ำว่ำนครล ำปำง เป็นชื่อเรยีกเมอืงนครล ำปำงตัง้แต่สมยัเจำ้ทพิยช์ำ้งเป็นตน้มำ ทัง้นี้เพรำะ
ได้อพยพผู้คนจำกล ำปำงหลวงมำยงัเมืองลคร แล้วเจ้ำทพิย์ช้ำงได้รบักำร สถำปนำเป็นเจ้ำเมือง จึง
เรยีกชื่อเมอืงว่ำ นครล ำปำง ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มำ 

นครล ำปำงยุคแรกหรอืสมยัเขลำงคน์คร ซึง่ค้นไดจ้ำกต ำนำนมูลศำสนำชนิกำล มำลปีกรณ์ 
ต ำนำนจำมเทววีงศ์ ต ำนำนไฟม้ำงกัลป์ ต ำนำนรตันพิมพวงศ์ และพงศำวดำรโยนก กล่ำวว่ำ เมืองนี้
สร้ำงขึ้นรำวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ประมำณปี พ .ศ. ๑๒๐๔ พระฤษีวำสุเทพ ซึ่งอำศัยอยู่บริเวณ     
เชงิดอยสุเทพ ได้ร่วมกบัพระสุกกทนัตฤษีแห่งเมอืงละโว้ (ลพบุร)ี สร้ำงเมอืงหรภิุญไชย (ล ำพูน) แล้ว
ทูลขอผู้ปกครองจำกพระเจ้ำลพรำช กษัตรยิ์กรุงละโว้ พระองค์ได้ประทำน พระนำงจำมเทว ีพระรำช
ธดิำให้มำเป็นผู้ครองนครพร้อมกับได้น ำพระภิกษุสงฆ์ ผู้รอบรู้พระไตรปิฎก พรำหมณ์รำชบัณฑิต 
แพทย์ ช่ำงฝีมือดี เศรษฐี คหบดี อย่ำงละ ๕๐๐ คน ตำมเสด็จขึ้นมำด้วย ในขณะที่เสด็จขึ้นมำนัน้    
พระนำงทรงครรภ์ เมื่อประทบัอยู่หรภิุญไชยได ้๗ วนั ไดป้ระสตูโิอรสฝำแฝด ๒ องค์ นำมว่ำ มหนัตยศ
กุมำร หรือมหำยศและอนันตยศกุมำรหรืออินทรวร เมื่อกุมำรทัง้ ๒ เจริญวัย พระนำงจำมเทวีได ้
รำชำภเิษกเจำ้มหำยศใหเ้ป็นกษตัรยิป์กครองหรภิุญไชย ส่วนเจำ้อนันตยศเป็นอุปรำช ต่อมำ         เจำ้
อนันตยศมพีระประสงคไ์ปสรำ้งเมอืงใหม่ พระฤำษวีำสุเทพ จงึไดแ้นะน ำใหไ้ปหำพรำนเขลำงค์      ทีเ่ข
ลำงคบ์รรพต หรอืภูเขำสองยอด ครัน้เมื่อพบแลว้พรำนเขลำงคจ์งึไดพ้ำไปพบ พระสุพรหมฤำษบีนดอย
งำม แล้วขออำรำธนำให้ช่วยสร้ำงเมอืง พระสุพรหมฤำษีและพรำนเขลำงค์ได้เลอืกหำชยัภูมิ        ที่
เหมำะสม แล้วสร้ำงเมอืงขึ้นบนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้ำวงั (วงักตินท)ี เมื่อ พ.ศ. ๑๒๒๓ โดยสร้ำงเป็น 
สีเ่หลีย่มจตัุรสัตำมแบบอย่ำงเมอืงหรภิุญไชย แล้วขนำนนำมว่ำ เขลำงค์นคร แลว้อญัเชญิเจำ้อนันตยศ
ขึน้เป็นกษตัรยิป์กครอง ทรงนำมว่ำ พระเจำ้อนิทรเกงิกร 

เมืองเขลางค ์: สมยัหริภญุชยั 
เมืองเขลำงค์ตัง้อยู่ในเขตต ำบลเวียงเหนือ สร้ำงขึ้นใน พ .ศ. ๑๒๒๓ มีรูปร่ำงเป็น           

รูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั ก ำแพงเมอืงชัน้ล่ำงเป็นคนัดิน ๓ ชัน้ ชัน้บนเป็นอิฐ สนันิษฐำนว่ำ สร้ำงต่อเติมขึ้น    



 ๒ 

ภำยหลัง มีควำมยำววัดโดยรอบ ๔ ,๔๐๐ เมตร เนื้อที่ประมำณ ๖๐๐ ไร่ มี ประตูเมืองที่ส ำคัญ          
ไดแ้ก่ ประตูมำ้ แระตูผำบ่อง ประตูท่ำนำง ประตูตน้ผึง้ ประตูป่อง ประตูนกกด และประตูตำล          ปู
ชนียสถำนทีส่ ำคญัไดแ้ก่ วดัพระแกว้ดอนเตำ้ ซึง่ครัง้หนึ่งเคย เป็นทีป่ระดษิฐำนของพระพุทธ       มหำ
มณีรตันปฏมิำกร (พระแกว้มรกต) ระหว่ำง พ.ศ. ๑๙๓๒ - ๒๐๑๑ นอกจำกนี้ยงัมโีบรำณสถำนที่ส ำคญั
อกีหลำยแห่ง ไดแ้ก่ วดัอุโมงคซ์ึง่เป็นวดัรำ้งอยู่ บรเิวณประตูตำล ส่วนวดัทีอ่ยู่นอกก ำแพงเมอืงไดแ้ก่วดั
ป่ำพรำ้ว วดัพนัเชงิ วดักู่ขำว หรอื เสตกุฎำรำม ซึง่เคยเป็นทีป่ระดษิฐำนของพระสกิชปีฏมิำกร วดักู่แดง 
วดักู่ค ำ ระหว่ำงวดั กู่ขำวมำยงัเมอืงเขลำงคก์ม็แีนวถนนโบรำณทอดเขำ้สู่ตวัเมอืงสนันิษฐำนว่ำ สรำ้งใน
สมยัที่พระนำงจำมเทวเีสด็จมำประทบัที่เมืองเขลำงค์ใช้เชื่อมเมืองเขลำงค์กับเขตพระรำชสถำน ที่
เรยีกว่ำ อำลมัพำงคน์คร และใชเ้ป็นเขือ่นกัน้น ้ำเพื่อทดน ้ำเขำ้สู่ตวัเมอืง 

เมืองเขลางค ์: สมยัลานนาไทย 
ใน พ.ศ. ๑๘๒๔ พระเจ้ำมงัรำยได้แผ่ขยำยอ ำนำจเขำ้ครอบครองหรภิุญชยั พระยำญีบำ  

เจำ้เมอืงสูไ้ม่ได ้จงึอพยพหนีมำพึ่งพระยำเบกิโอรสยงัเมอืงเขลำงค์นคร ต่อมำ ใน พ .ศ. ๑๘๓๘ พระยำ
เบิก ได้ยกกองทัพไปตีเมืองหริภุญชยัคืน แต่พ่ำยแพ้กลับมำ ขุนครำม โอรสของพระเจ้ำมงัรำยยก     
กองทพัติดตำมมำทนัปะทะกนัที่ต ำบลแม่ตำน ปรำกฏว่ำพระยำเบิกเสยีชวีิตในกำรสู้รบ ส่วนพระยำ     
ญีบำเมื่อทรำบข่ำว จงึพำครอบครวัหนีไปพึ่งพระยำพิษณุโลก เจ้ำเมอืงสองแคว (พษิณุโลก) ประทบั   
อยู่ทีน่ัน่จนสิน้  พระชนม ์จงึนับว่ำเป็นกำรสิน้วงศ์เจำ้ผูค้รองเมอืงเขลำงคร์ุ่นแรก 

เมื่อขุนครำมตเีมอืงเขลำงคไ์ด้แลว้จงึแต่งตัง้ใหขุ้นไชยเสนำเป็นผูร้ ัง้เมอืงสบื ต่อมำ ขุนไชย
เสนำไดส้รำ้งเมอืงขึน้ใหม่  เมื่อ  พ.ศ. ๑๘๔๕  เป็นเมอืงเขลำงคร์ุ่นสอง 

เมอืงเขลำงคท์ีส่รำ้งขึน้ในสมยัลำนนำไทย มเีนื้อทีป่ระมำณ ๑๘๐ ไร่ อยู่ถดั จำกเมอืง     เข
ลำงค์เดมิลงไปทำงทศิใต้ ก ำแพงเมอืงก่อด้วยอิฐ วดัควำมยำวโดยรอบได้ ๑ ,๑๐๐ เมตร มปีระตูเมอืง   
ที่ส ำคญัได้แก่ ประตูเชยีงใหม่ ประตูนำสร้อย ประตูปลำยนำ โบรำณสถำนที่ส ำคญัได้แก่ วดัปลำยนำ 
ซึง่ปัจจุบนัเป็นวดัรำ้ง และวดัเชยีงภูม ิปัจจุบนัคอื วดัปงสนุก 

ในระยะต่อมำได้รวมเมืองเขลำงค์ทัง้สองแห่งเข้ำด้วยกัน ดังปรำกฏหลักฐำนทำง
สถำปัตยกรรมลำนนำไทยก่อนรบัอทิธพิลของพม่ำ  เช่นทีว่ดัพระแกว้ดอนเตำ้ 

เมืองเขลางค ์: เมืองนครล าปาง 
เมอืงเขลำงคร์ะยะนี้มชีื่อเรยีกว่ำเมอืงนครล ำปำง ซึง่ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของศำลำกลำงจงัหวดั

และตลำดเมอืงล ำปำง มีพื้นที่ประมำณ ๓๕๐ ไร่ ก ำแพงก่อด้วยอิฐยำว ๑ ,๙๐๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๕๑ ในสมัยเจ้ำหอค ำดวงทิพย์ (ปัจจุบันอยู่ในแนวถนนรอบเวียง) โบรำณสถำนที่ส ำคัญได้แก่      
หออะม๊อก (หอปืนใหญ่โบรำณ) วดักลำงเวยีงหรอื วดับุญวำทยว์หิำร วดัน ้ำลอ้ม วดัป่ำดัว๊ะ 

ความส าคญัของเมืองเขลางคส์มยัราชวงศม์งัราย (พ.ศ. ๑๘๔๕ - ๒๑๐๑) 
ในสมยัรำชวงศ์มงัรำย เขลำงค์นครเป็นเมอืงหน้ำด่ำนที่ส ำคญัของอำณำจกัรลำนนำไทย 

ปรำกฏชื่อในต ำนำนพืน้เมอืงว่ำเมอืงนคร เจำ้เมอืงมยีศเป็นหมื่น ในสมยัพระเจำ้ตโิลกรำช เชยีงใหม่ท ำ



 ๓ 

สงครำมเพื่อแย่งชงิหวัเมอืงไทยเหนอืกบักรุงศรอียุธยำสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ นครล ำปำงเป็น
แหล่งชุมนุมทพัทีส่ ำคญั ของพระเจำ้ตโิลกรำชทรงแต่งตัง้ใหห้มื่นดง้นครเป็นเจำ้เมอืง จนกระทัง่สำมำรถ
ตเีมอืงเชลยีงไวไ้ด ้ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๐๕๘  สมเดจ็พระรำมำธบิดทีี ่๒ ไดย้กกองทพัมำตี    นครล ำปำง  
โดยเขำ้ทำงประตูนำงเหลีย่ว แลว้อญัเชญิพระสขิปีฏมิำกร  ซึง่เป็นพระพุทธรูปส ำคญัไปจำกวดักู่ขำว 

นครล ำปำงเป็นหวัเมืองส ำคัญของลำนนำไทย มำจนถึงสมัยพระเจ้ำบุเรงนอง กษัตริย์   
แห่งกรุงหงสำวด ีไดแ้ผ่อ ำนำจเขำ้ครอบครองเชยีงใหม ่เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๑ นับตัง้แต่นัน้มำลำนนำไทย ทัง้
ปวงจงึตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของพม่ำมำเป็นเวลำนำนกว่ำ ๒๐๐ ปี บำงครัง้กต็กอยู่ภำยใต้อ ำนำจ
ของกรุงศรอียุธยำบำ้ง เช่น ในสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำชและสมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช 

ยุคแห่งการกอบกู้บ้านเมืองของชาวนครล าปาง 
นับตัง้แต่สมยัพระเจำ้บุเรงนองเป็นตน้มำ พม่ำไดจ้ดัส่งเจำ้นำยมำก ำกบักำรปกครอง     หวั

เมอืงลำนนำไทย  โดยมศูีนย์กลำงกำรปกครองอยู่ทีเ่ชยีงใหม่ ต่อมำระยะหลงัได้ ย้ำยไปอยู่ที่     เชยีง
แสน 

กำรปกครองของพม่ำระยะหลงัมไิดมุ้่งใหห้วัเมอืงลำนนำไทยเป็นประเทศรำชอย่ำงแท้จรงิ
ดงัแต่ก่อน เพรำะมกีำรกบฏบ่อยครัง้ ประกอบกบัพม่ำต้องท ำสงครำมกบัมอญ จงึปกครองชำวลำนนำ
อย่ำงกดขี่และเข้มงวดกวดขนัยิ่งขึ้น ท ำให้ชำวลำนนำไทยหลำยกลุ่มลุกฮือขึ้นต่อสู้ แต่ก็ไม่ส ำเร็จ      
จนกระทัง่ถึงสมยัของเจ้ำพระยำสุลวะลอืไชยสงครำม หรอื "หนำนทพิย์ช้ำง" สำมำรถขบัไล่พม่ำออก
จำกเมอืงล ำปำงไดส้ ำเรจ็ ต่อมำบำ้นเมอืงกป็ระสบควำมวุ่นวำยอกี ทำงเมอืงนครล ำปำงเกดิกำรแย่ง  ชงิ
อ ำนำจ ระหว่ำงเจำ้ชำยแก้ว (ลูกของหนำนทพิย์ชำ้ง) เจำ้เมอืงนครล ำปำง กบัทำ้วลิ้นก่ำน เจำ้เมอืงคน
เดมิแต่เจ้ำชำยแกว้สู้ไม่ได้ จงึหนีไปพึ่งเจ้ำเมอืงแพร่ ภำยหลงัจำกทีพ่ม่ำกลบัเขำ้มำมอี ำนำจใน   ลำน
นำไทยอีก ได้พิจำรณำคดีนี้ โดยให้เจ้ำชำยแก้วและท้ำวลิ้นก่ำนด ำน ้ำแข่งกนั ปรำกฏว่ำท้ำวลิ้นก่ำน    
พ่ำยแพ ้จงึถูกพม่ำประหำรชวีติ พรอ้มทัง้รบิทรพัยส์นิและครอบครวั ส ำหรบัสถำนทีท่ีด่ ำน ้ำชงิเมอืง  อยู่
บรเิวณหน้ำวดัปงสนุก ซึ่งแม่น ้ำวงัไหลผ่ำนในสมยันัน้ยงัมศีำลท้ำวลิ้นก่ำนปรำกฏอยู่ตรงขำ้ง       วดั
ปงสนุกมำจนกระทัง่ทุกวนันี้ 

พม่ำแต่งตัง้ให้เจ้ำชำยแก้วเป็นที่ "เจ้ำฟ้ำหลวงไชยแก้ว" ครองเมอืงนครล ำปำง แต่พม่ำ   
ยงัปกครองชำวนครล ำปำงอย่ำงกดขีท่ำรุณอยู่ หำกผูใ้ดขดัขนืกจ็ะถูกลงโทษอย่ำงหนัก นับตัง้แต่    กำร
จองจ ำ รบิทรพัย์สมบัติ ลูกเมีย ไปจนถึงกำรประหำรชวีติ อันเป็นสภำวะที่ชำวนครล ำปำงสุดแสนจะ
ทนทำนต่อไปได ้

ดังนั ้นเมื่อพระเจ้ำกรุงธนบุรี ทรงมีบัญชำให้เจ้ำพระยำจักรี และเจ้ำพระยำสุรสีห ์           
(รชักำลที่ ๑ และสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำกรมพระรำชวงับวรมหำสุรสงิหนำท) ยกกองทพัไปตเีชยีงใหม่ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๔ เจำ้กำวลิะ (โอรสของเจำ้ฟ้ำหลวงชำยแกว้) จงึพำอนุชำทัง้หกเขำ้สวำมภิกัดิ ์แล้วน ำ
ทหำรชำวนครล ำปำงเข้ำสมทบยกขึ้นไปตีเชียงใหม่พม่ำได้จับเจ้ำฟ้ำหลวงชำยแก้วไว้เป็นประกัน     
เมื่อกองทพัไทยยกขึ้นไปเชียงใหม่ เจ้ำกำวิละ จึงน ำทหำรชำวนครล ำปำงตีหกัเข้ำเมืองได้ก่อนช่วย   
พระบดิำออกจำกทีคุ่มขงัไดส้ ำเรจ็ แลว้น ำก ำลงัสมทบกบักองทพัไทยใตต้พีม่ำแตกพ่ำยไป 



 ๔ 

ควำมดคีวำมชอบครัง้นี้ เจ้ำกำวลิะได้รบัพระบรมรำชโองกำร โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ให้เป็น
เจำ้เมอืง  "นครล ำปำง"  และต่อมำเลื่อนเป็นเจำ้เมอืงเชยีงใหม่ตำมล ำดบั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างนครล าปางกบักรงุเทพฯ ในสมยัรตันโกสินทรต์อนต้น 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนครล ำปำงกับกรุงเทพฯ  เป็นผลสืบเนื่องมำจำกเจ้ำกำวิละและ    

พระอนุชำ ได้น ำเอำบ้ำนเมืองเข้ำสวำมิภักดิต์่อกองทัพไทยที่ยกขึ้นไปตีพม่ำที่เชียง ใหม่ ใน พ.ศ. 
๒๓๑๔ 

เมื่ อพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช เสด็จขึ้นครองรำชสมบัติ
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงเจ้ำนครล ำปำงกบัรำชวงศ์จกัรมีคีวำมผูกพนักนัแน่นแฟ้นยิง่ขึ้น เพรำะเจ้ำนำย
ฝ่ำยเหนือต้องกำรสวำมิภักดิต์่อคนไทยด้วยกัน นอกจำกนี้ย ังมีควำมสมัพันธ์ในระบบเครือญำต ิ
เนื่องจำกสมเดจ็พระบวรรำชเจำ้กรมพระรำชวงับวรสุรสงิหนำทไดสู้่ขอเจำ้ศรอีโนชำ กนิษฐำของเจำ้กำวิ
ละเป็นชำยำทำงกรุงเทพฯก็ได้ให้ควำมช่วยเหลอืแก่เมืองนครล ำปำงอย่ำงสม ่ำเสมอด้วยดีตลอดมำ 
บรรดำเจ้ำนำยฝ่ำยเหนือได้รบัยกย่องใหม้ฐีำนะสงูขึ้น เป็นถึงเจ้ำประเทศรำช อย่ำงไรก็ตำมพม่ำก็มไิด้
ลดละควำมพยำยำมที่จะกลบัเขำ้มำมอีิทธพิลในลำนนำไทยอกี เพื่อใชเ้ป็นแหล่งสะสมผู้คนและเสบยีง
อำหำร     เขำ้โจมตกีรุงเทพ ฯ   

สงครามคราวพม่าตีนครล าปาง  และป่าซาง  (พ.ศ. ๒๓๓๐) 
หลงัจำกทีพ่ระเจ้ำปะดุงพ่ำยแพแ้ก่กองทพัไทยไปจำกสงครำมเก้ำทพั (พ.ศ. ๒๓๒๘) และ

สงครำมทีท่่ำดนิแดง (พ.ศ. ๒๓๒๙) แลว้ บรรดำหวัเมอืงประเทศรำชลื้อ เขนิ ของพม่ำแถบเมอืงเชยีงตงุ 
เชียงรุ้ง เมืองสำด เมืองปุก็พำกนักระด้ำงกระเดื่องแข็งเมือง พระเจ้ำปะดุงจงึโปรดให้ยกกองทพัไป   
ปรำบปรำมใน พ.ศ. ๒๓๓๐ โดยมหีวุ่นยมีหำชยัสุระเป็นแม่ทพัใหญ่ คุมรีพ้ล ๔๕,๐๐๐ คน ลงมำทำงหวั
เมอืงไทยใหญ่ ครัน้ยกมำถงึเมอืงนำยไดแ้บ่งก ำลงัออกเป็นสองส่วนออกปรำบบรรดำหวัเมอืงทีก่ระดำ้ง
กระเดื่อง ส ำหรบักองทพัพม่ำที่ยกเขำ้ทำงหวัเมอืงลำนนำไทย จอขอ่งนรทำเป็นแม่ทพัคุมรีพ้ล ๕ ,๐๐๐ 
คน ยกลงมำยดึเมอืงฝำงไว้เป็นแหล่งชุมนุมพล และสะสมเสบยีงอำหำรไว้รอก ำลงัส่วนใหญ่เพื่อเตรยีม
เขำ้ตนีครล ำปำง 

ฝ่ำยโปมะยุง่วนเจำ้เมอืงเชยีงใหม่ซึง่หลบหนีกองทพัไทยไปอยู่เมอืงเชยีงแสนมกี ำลงัรกัษำ
บ้ำนเมืองไม่มำกนัก เพรำะก ำลังส่วนหนึ่งถูกเกณฑ์ไปช่วยท ำนำที่เมืองฝำง จึงท ำให้พระยำแพร่        
ชอืมงัชยั และพระยำยองเหน็เป็นโอกำสคุมก ำลงัเขำ้โจมตเีมอืงเชยีงแสนโปมะยุง่วนสูไ้ม่ไดห้นีไปอำศยั
อยู่กบัพระยำเชยีงรำย จงึถูกพระยำเชยีงรำยควบคุมตวัส่งแก่ พระยำแพร่ และพระยำยอง แลว้พระยำ
แพร่และพระยำยองคุมตวัส่งแก่เจำ้กำวลิะ ทีน่ครล ำปำงเนื่องจำกเหน็ว่ำโปมะยงุ่วนเป็นบุคลส ำคญัระดบั
เจำ้เมอืง ทำงนครล ำปำงจงึคุมตวัส่งลงไปถวำยยงักรุงเทพฯ กำรจบัโปมะยุง่วนเป็นเชลยได ้  กลำยเป็น
ผลดตี่อฝ่ำยไทยอย่ำงมำก เพรำะได้น ำตวัไปสอบสวนขอ้รำชกำรสงครำม ท ำให้ทรำบขำ่ว    แน่ชดัว่ำ 
พม่ำเตรยีมกองทพัเขำ้มำตนีครล ำปำงในฤดูแล้ง เมื่อตีไดแ้ล้วก็จะกลบัไปตัง้มัน่อยู่ที่เชยีงใหม่ อกีครัง้
หนึ่ง(ค ำให้กำรของโปมะยุง่วนต่อมำกลำยเป็นเอกสำรส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ฉบับหนึ่ง          ที่
เรยีกว่ำ ค ำใหก้ำรของชำวองัวะ) 



 ๕ 

กำรที่พม่ำมีนโยบำยเข้ำมำยึดเชียงใหม่เป็นที่ม ัน่ นับว่ำเป็นอันตรำยต่อบรรดำหวัเมือง
เหนือทัง้ปวง ดงันัน้พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัจงึคดิหำทำงป้องกนัไวก้อ่น โดยมพีระบรมรำชโองกำร
ให้เจ้ำกำวลิะแบ่งครอบครวัจำกนครล ำปำงส่วนหนึ่ง ขึ้นไปรกัษำเมืองเชียงใหม่ ส่วนทำงเมืองนคร
ล ำปำงโปรดใหเ้จ้ำค ำโสมอนุชำ เจำ้กำวลิะเป็นเจำ้เมอืงสบืแทน เนื่องจำกมกี ำลงัน้อยเจำ้กำวลิะเหน็ว่ำ
ไม่เพยีงพอที่จะรกัษำเมอืงเชยีงใหม่ ที่อยู่ในสภำพทรุดโทรม เพรำะเป็นเมอืงร้ำงมำหลำยปี ดงันัน้จงึ
อพยพครอบครัวไปตั ้งที่ ป่ำซำงก่อนเป็นกำรชัว่ครำว โดยมีกองทหำรจำกเมืองสวรรคโลก               
และก ำแพงเพชรยกขึน้มำช่วยป้องกนับ้ำนเมอืง ในระหว่ำงนัน้ได้รวบรวมผูค้นที่กระจดักระจำยบรเิวณ
ชำยแดน มำไว้ในบ้ำนเมอืงตำมนโยบำยที่เรยีกว่ำ "เก็บผกัใส่ซ้ำเก็บขำ้ใส่เมอืง" แต่ยงัไม่ทนัจะอพยพ
ขึน้ไปตัง้มัน่ทีเ่ชยีงใหม่  พม่ำกไ็ดย้กกองทพัมำโจมตเีสยีก่อน ดงันัน้จงึตัง้มัน่อยู่ทีป่่ำซำงถงึ ๕ ปี เศษ  

ครัน้ถึงฤดูแล้ง พ .ศ. ๒๓๓๐ กองทัพของหวุ่นยีมหำชัยสุระยกลงจำกเชียงตุงเข้ำยึด
เชยีงใหม่คนื ตเีชยีงรำยแลว้เขำ้สมทบกบักองทพัของจอขอ้งนรทำทีฝ่ำง รวมรีพ้ลได ้รำว ๓๐ ,๐๐๐ คน 
ยกลงมำทำงเมอืงพะเยำ เขำ้ตีนครล ำปำง ส่วนทำงป่ำซำงพระเจำ้ปะดุงทรงมรีบัสัง่ให้ยแีข่งอุเมงคโีป   
คุมก ำลัง ๑๖,๐๐๐ คน* จำกเมืองเมำะตะมะ เข้ำโจมตีล้อมไว้ป้องกันมิให้ยกไปช่วยทำงนครล ำปำง   
ฝ่ำยกองทพัพม่ำที่ลอ้มนครล ำปำง เจำ้ค ำโสมได้น ำทพัชำวเมอืงต่อสู้ป้องกนับ้ำนเมอืงไวอ้ย่ำงเขม้แขง็ 
พม่ำพยำยำมเขำ้ปลน้ เมอืงหลำยครัง้แต่ไม่ส ำเรจ็จงึตัง้ค่ำยลอ้มไวใ้หข้ำดเสบยีงอำหำร 

ขณะนัน้ทำงกรุงเทพฯ  ก ำลงัเตรยีมกองทพัจะไปตเีมอืงทวำย ครัน้ทรำบขำ่วกำรศกึทำงหัว
เมืองเหนือ จึงโปรดให้พระอนุชำธริำช สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรมพระรำชวงับวรมหำสุรสิงหนำท     
ยกขึ้นมำช่วย พอยกขึ้นมำถึงนครล ำปำง โปรดให้ตัง้ค่ำยโอบล้อม พม่ำไวอ้ีกชัน้หนึ่ง เมื่อพร้อมแล้วก็  
ส่งสญัญำณให้กองก ำลงัในเมืองตีกระหนำบออกมำพร้อมกัน พม่ำสู้ไม่ได้จึงแตกพ่ำยหนีกลับไปยงั   
เชยีงแสน ส่วนทีป่่ำซำงกองทพัไทยกไ็ดย้กขึน้ไปช่วยตกีระหนำบขำ้ศกึแตกพ่ำยไป เช่นเดยีวกนั 

ภำยหลงัเสรจ็จำกกำรศกึสงครำมครำวนี้ เจำ้กำวลิะเจำ้เมอืงเชยีงใหม่และเจำ้ค ำโสม     เจำ้
เมอืงนครล ำปำง ไดพ้ำพระอนุชำ (เจำ้เจ็ดตน) เขำ้เฝ้ำสมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรมพระรำชวงับวรมหำ
สุรสงิหนำท   แลว้ถวำยพระพุทธสหิงิคใ์หน้ ำไปประดษิฐำน ณ กรุงเทพ ฯ  มำจนกระทัง่ทุกวนันี้ 

ในปีจุลศักรำช ๑๑๘๑ (พ .ศ. ๒๓๓๗) เจ้ำกำวิละได้เรียกพระอนุชำทัง้ ๖ เข้ำเฝ้ำแล้ว         
มีโอวำทค ำสอน โดยมุ่งให้มีควำมจงรกัภักดีต่อพระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์จักรี ซึ่งมีสำระส ำคัญ     
ตอนหนึ่งว่ำ  

"ตัง้แต่เจ้ำเรำทัง้หลำยไปภำยหน้ำสืบไป ถึงชัว่ลูก ชัว่หลำน  เหลน หลีด หลี้ ตรำบสิ้น   
รำชตระกูลแห่งเรำทัง้หลำย แม้นว่ำลูกหลำน เหลน หลีด หลี้ บุคคลใดยงัมีใจใคร่กบฏ คิดสู้รบกับ     
พระมหำกษตัรยิเ์จำ้ แห่งรำชวงศ์จกัร ีแลว้เอำตวัและบำ้นเมอืงไปพึง่เป็น ขำ้ม่ำน ขำ้ฮ่อ ขำ้กูลำ ขำ้แก๋ว 
ขำ้ญวน ขอผู้นัน้ให้วนิำศฉิบหำย ตำยวำย พลนัฉิบหำยเหมอืนกอกลว้ย พลนัมว้ยเหมอืนกอเลำ กอคำ 
ตำยไปแล้วก็ขอให้ตกนรกแสนมหำกัปป์ อย่ำได้เกิดได้งอก ผู้ใดยงัอยู่ตำมโอวำทค ำสอนแห่งเรำ         
อนัเป็นเจำ้พี ่กข็อใหอ้ยู่สุข วุฒจิ ำเรญิ ขอใหม้เีตชะฤทธอีนุภำพปรำบชนะศตัรูมฑีฆีำ อำยุมัน่ยนืยำว" 

 
*  หลกัฐำนใน  "ไทยรบพม่ำ"  หน้ำ  ๕๙๓  ว่ำชื่อ  เลตะละสหีะสงิครนั  เป็นแม่ทพั  จ ำนวนพล  ๓๕,๐๐๐  คน 
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สงครามคราวพม่าตีเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๔๐) 
ภำยหลังจำกกองทัพพม่ำพ่ำยแพ้แก่กองทัพไทยไป เมื่อครัง้ตีนครล ำปำงและป่ำซำง        

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๐ เจ้ำกำวิละจึงได้อพยพผู้คนจำกป่ำซำง ขึ้นไปตัง้มัน่ที่เชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๓๙     
ยงัจดัรำชกำรบ้ำนเมอืงไม่เป็นที่เรยีบร้อย พม่ำก็ยกกองทพัเขำ้มำโจมตี ใน พ .ศ. ๒๓๔๐ ทัง้นี้เพรำะ
พระเจ้ำปะดุงยังคิดเสียดำยอำณำเขตในแคว้นลำนนำไทยอยู่ จึงสัง่ให้เนมะโยกยอดินสีหะสุระคุม
กองทพัมำประชุมพลที่เมอืงนำย รวมรีพ้ล ๕๕,๐๐๐ คน จดัเป็น ๗ กองทพั พม่ำจดัวำงก ำลงัลอ้มเมอืง
เชียงใหม่ไว้อย่ำงแน่นหนำถึง ๓ ชัน้ ประสงค์จะตีหกัเอำเมืองให้ได้ แต่เจ้ำกำวลิะก็สำมำรถคุมก ำลัง   
ป้องกนัเมอืงไวไ้ด้ 

ทำงกรุงเทพฯเมื่อทรำบข่ำวศึกเมืองเชียงใหม่จึงโปรดให้สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำ กรม
พระรำชวงับวรมหำสุรสิงหนำท เสด็จยกกองทพัขึ้นมำช่วยเหลอื ประชุมทพัที่นครล ำปำง ส่งกองทพั
หน้ำเขำ้ตคี่ำยพมำ่ซึง่สกดัอยู่ทีล่ ำพนู และป่ำซำงแตกพ่ำยไป แลว้กองทหำรชำวนครล ำปำงไดส้มทบกบั
กองทพัหลวง รวม ๔๐,๐๐๐ คน ยกขึ้นไปตีกระหนำบพม่ำที่ลอ้มเชยีงใหม่แตกพ่ำยไปอย่ำงยบัเยนิ จบั
เชลยอำวุธ  และชำ้งมำ้พำหนะไวไ้ดจ้ ำนวนมำก 

  สงครามขบัไล่พม่าออกจากเขตแดนลานนาไทย (พ.ศ. ๒๓๔๕ - ๒๓๔๗) 
ภำยหลังจำกกองทพัพม่ำพ่ำยแก่กองทพัไทยในสงครำมพม่ำตีเชยีงใหม่แล้ว ต่อมำในปี 

พ.ศ. ๒๓๔๔ เจ้ำกำวลิะได้เกณฑ์ก ำลงัจำกหวัเมอืงเหนือไปโจมตีเมอืงสำด หวัเมอืงประเทศรำชของ
พม่ำเป็นกำรตอบแทนบ้ำง จบัได้เจ้ำเมืองกับลูกชำยรวมทัง้ทูตพม่ำซึ่งส่งไปเจรญิสมัพนัธไมตรีกับ    
ตงัเกีย๋ลงไปถวำยยงักรุงเทพฯ นอกจำกนี้ยงักวำดตอ้นครอบครวั ชำวเมอืงสำดประมำณ ๕,๐๐๐ คน มำ
ใส่บ้ำนเมือง เหตุกำรณ์ครัง้นี้ท ำให้พระเจ้ำปะดุงขดัเคืองมำก จึงโปรดให้อินแซะหวุ่น คุมกองทัพ 
๔๐,๐๐๐ คน มำตเีชยีงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๓๔๕ 

สมเดจ็พระบวรรำชเจำ้ กรมพระรำชวงับวรมหำสุรสงิหนำท เสดจ็ยกกองทพัไทยขึน้มำช่วย
เหมอืนครัง้ก่อน ครัน้ถึงเมืองเถินพระองค์ประชวรเป็นโรคนิ่ว ไม่สำมำรถ เสด็จต่อไปได้อีก จึงแต่ง    
กองทพัขึน้มำสมทบกบักองทพัของนครล ำปำง ขึน้ไปช่วยทำงเชยีงใหม่จนสำมำรถขบัไล่พม่ำแตกพ่ำย
ไป เมื่อเสรจ็สงครำม เจ้ำกำวลิะเจ้ำเมอืงเชยีงใหม่ และเจำ้ดวงทพิเจ้ำเมอืงนครล ำปำง ไดพ้ำกนัไปเฝ้ำ
สมเดจ็พระอนุชำธริำชทีเ่มอืงเถนิ ทรงมรีบัสัง่ใหช้่วยกนัขบัไล่พม่ำออกจำกเชยีงแสนใหไ้ด ้แลว้พระองค์
เสดจ็กลบัถงึกรุงเทพ ฯ ไดไ้ม่นำนกท็วิงคต 

พอถึงฤดูแลง้กองทพัหลวงมเีจ้ำฟ้ำกรมหลวงเทพหรริกัษ์และเจ้ำพระยำยมรำช พรอ้มดว้ย
กองทพัของเชยีงใหม่ นครล ำปำง น่ำน และเวยีงจนัทน์ ยกไปตเีชยีงแสนใน พ.ศ. ๒๓๔๗ แต่ปรำกฏว่ำ
กำรบังคบับัญชำกองทพัไม่เด็ดขำด เนื่องจำกมีหลำยกองทพั ส่วนกองทพัวงัหลวงที่ยกขึ้นไปนัน้ก็       
ไม่ตัง้ใจท ำสงครำมอย่ำงเตม็ที ่เนื่องจำกถูกปรบัโทษจำกกำรยกไปตเีชยีงใหม่ล่ำชำ้ ตัง้ลอ้มเชยีงแสนอยู่
ได้ ๒ เดือน กองทัพชำวใต้ ได้เลิกทัพกลับเสีย ก่อนคงเหลือแต่กองทัพของลำนนำไทย และ          
เวยีงจนัทน์ยงัคงลอ้มเชยีงแสนต่อไป จนกระทัง่ในที่สุดชำวเชยีงแสนลกัลอบเปิดประตูเมอืงใหเ้นื่องจำก
เหน็ว่ำเป็นพวกเดยีวกนัจงึสำมำรถ ยดึเชยีงแสนไว้ได ้เจำ้กำวลิะสัง่ให้รือ้ก ำแพงเมอืง และท ำลำยเมอืง



 ๗ 

เพื่อมิให้เป็นที่ม ัน่ของขำ้ศกึอีกต่อไป แล้วอพยพครอบครวัชำวเชยีงแสนลงมำ ได้ครอบครวัประมำณ 
๒๐,๐๐๐ คนแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ส่งลงไปกรุงเทพฯ ส่วนหนึ่ง ซึ่งต่อมำไดไ้ปตัง้หลกัแหล่งอยู่ทีอ่ ำเภอ
เสำไห ้จงัหวดัสระบุร ีในปัจจุบนั ที่เหลอืส่งไปเวยีงจนัทน์ น่ำน เชยีงใหม่และนครล ำปำง ชำวเชยีงแสน
ทีอ่พยพลงมำอยู่ทีน่ครล ำปำงอำศยัอยู่แถบบรเิวณวดัปงสนุกสบืต่อลูกหลำนกนัมำ จนถงึปัจจุบนั 

ควำมดคีวำมชอบในครัง้นี้เจ้ำกำวลิะได้รบับ ำเหน็จควำมชอบมำก โปรดให้สถำปนำเป็น
พระเจ้ำเชียงใหม่มีฐำนะเป็นเจ้ำประเทศรำช หลังจำกตีเมืองเชียงแสนได้กองทัพของลำนนำไทย
ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครล ำปำง แพร่ เมืองเถิน น่ำน รวมทัง้กองทัพของลำนช้ำงได้แก่           
หลวงพระบำงและเวยีงจนัทน์ ร่วมกนัยกขึน้ไปตเีมอืงยอง เมอืงลื้อ เมอืงเขนิ เมอืงเชยีงตุง เมอืงเชยีงรุง้ 
เมืองเชียงแขง ตลอดจนบรรดำหวัเมืองต่ำงๆ แถบไทยใหญ่ ลื้อ เขิน มำเป็นข้ำขอบขณัฑสีมำของ
กรุงเทพฯ ท ำให้อำณำเขตของ ไทยแผ่ออกไปกวำ้งใหญ่ไพศำลยิง่กว่ำครัง้ใดๆ นับตัง้แต่นัน้มำบรรดำ
หวัเมอืงลำนนำไทย ทัง้ปวงจงึปลอดภยัจำกกำรรุกรำนของพม่ำขำ้ศกึ  ดว้ยเดชะพระบำรมแีห่งบรมรำช
จกัรวีงศ์ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 
เพื่อควำมเขำ้ใจเรื่องนี้เสยีก่อนในเบื้องต้น จงึขอน ำค ำจ ำกดัควำมของ "กำรเทศำภิบำล"  

ซึ่งพระยำรำชเสนำ (สิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยำ) อดีตปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหำดไทยตีพิมพ์ไว ้      
ซึง่มคีวำมว่ำ  

"กำรเทศำภิบำล คือ กำรปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหำรรำชกำร อัน
ประกอบดว้ยต ำแหน่งขำ้รำชกำรต่ำงพระเนตรพระกรรณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั และเป็นที่
ไว้วำงใจของรฐับำลของพระองค์ รบัแบ่งภำระของรฐับำลกลำง ซึ่ งประจ ำ แต่เฉพำะในรำชธำนีนัน้
ออกไป   ด ำเนินงำนในส่วนภูมภิำคใหไ้ดใ้กลช้ดิกบัอำณำประชำกร เพื่อใหเ้ขำไดร้บัควำมร่มเยน็เป็นสขุ
และ   เกดิควำมเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชำตดิว้ย จงึแบ่ง
เขตกำรปกครองโดยขนำดลดหลัน่กนั เป็นขัน้อนัดบักนัดงันี้คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็น
เมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็นอ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น จดัแบ่งหน้ำทีร่ำชกำรเป็นส่วนสดัแผนกงำน
ให้  สอดคล้องกับ ท ำนองกำรของกระทรวงทบวงกรมในรำชธำนี และจดัสรรข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้
สติปัญญำ ควำมประพฤติดี ให้ไปประจ ำท ำงำนตำมต ำแหน่งหน้ำที่มิให้มีกำรก้ำวก่ำยสบัสนกันดงัที่
เป็นมำแต่ก่อน เพื่อน ำมำซึง่ควำมเจรญิเรยีบรอ้ยและรวดเรว็แก่รำชกำรและธุรกจิของประชำชน ซึง่ตอ้ง
อำศยัทำง    รำชกำรเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 

จำกค ำจ ำกดัควำมดงักล่ำวขำ้งต้น ควรท ำควำมเขำ้ใจบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจดัระเบยีบ
กำรปกครองแบบเทศำภบิำล  ดงันี้ 

กำรเทศำภิบำล นัน้หมำยควำมรวมว่ำ เป็น "ระบบ" กำรปกครองอำณำเขต ซึ่งเรยีกว่ำ 
"กำรปกครองส่วนภูมภิำค" ส่วน "มณฑลเทศำภบิำล" นัน้ คอืส่วนหนึ่งของกำรปกครองแบบเทศำภบิำล 
ระบบเทศำภิบำลเป็นระบบที่รฐับำลกลำงจดัส่งขำ้รำชกำรส่วนกลำงไปบรหิำรรำชกำรในท้องที่ต่ำงๆ
แทนที่ส่วนภูมิภำคจะจัดปกครองกันเองเช่นที่เคยปฏิบัติมำแต่เดิม ซึ่งเรียกว่ำกำรปกครองแบบ          
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"กินเมอืง" ดงันัน้ระบบกำรปกครองแบบเทศำภิบำลจงึเป็นระบบกำรปกครองซึ่งรวมอ ำนำจเขำ้มำไว้   
ในส่วนกลำง และรดิรอนอ ำนำจของเจำ้เมอืงลงอย่ำงสิน้เชงิ 

นอกจำกนี้มีข้อที่ควรท ำควำมเข้ำใจอีกประกำรหนึ่ง คอื ในสมยัรชักำลที่ ๕ ก่อนปฏิรูป   
กำรปกครองก็มีกำรรวมหัวเมืองเข้ำเป็นมณฑลแล้ว แต่มณฑลสมยันัน้หำใช่มณฑลเทศำภิบำลไม่     
ดัง จะอธิบำยโดยย่อดังนี้  เมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระปิยมหำรำช ทรง
พระรำชด ำรจิะจดักำรปกครองพระรำชอำณำจกัรให้มัน่คง และเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่ำหวั
เมอืงอนัมีมำแต่เดมิแยกกันขึ้นอยู่ในกระทรวงมหำดไทยบ้ำง กระทรวงกลำโหมบ้ำง และกรมท่ำบ้ำง 
กำรบงัคบับญัชำหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยำกที่จะจดัระเบยีบปกครองให้เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย เหมอืนกนัไดท้ัว่รำชอำณำจกัร ทรงพระรำชด ำรวิ่ำควรจะรวมกำรบงัคบับญัชำหวัเมอืงทัง้ปวง 
ให้ขึ้นอยู่ ในกระทรวงมหำดไทยกระทรวงเดียว จึงมีพระบรมรำชโองกำรแบ่งหน้ำที่ระหว่ำง
กระทรวงมหำดไทย กับกระทรวงกลำโหมเสียใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ .ศ. ๒๔๓๕ เมื่อได้
มอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขำ้เป็นมณฑลมี
ขำ้หลวงใหญ่           เป็นผู้ปกครอง กำรจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิ้น ๖ มณฑล คอื มณฑลลำว
เฉียงหรอืมณฑลพำยพั มณฑลลำวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลำวกำวหรอืมณฑลอีสำน มณฑลเขมร
หรอืมณฑลบูรพำ และมณฑลนครรำชสีมำ ส่วนหวัเมืองทำงฝัง่ทะเลตะวนัตกรวมเป็นมณฑลภูเก็ต 
บญัชำกำรอยู่ทีเ่มอืงภูเกต็ 

กำรจัดรวบรวมหัวเมืองเข้ำเป็น ๖ มณฑลดังกล่ำวนี้  ยังมิได้มีฐำนะเหมือนมณฑล
เทศำภบิำล กำรจดัระบบกำรปกครองมณฑลเทศำภบิำลไดเ้ริม่อย่ำงแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มำ 
และกม็ไิดด้ ำเนินกำรจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่รำชอำณำจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นล ำดบัดงันี้ 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วำงแผนงำน จัดระเบียบกำรบริหำรมณฑลแบบใหม่เสร็จ 
กระทรวงมหำดไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศำภิบำลขึ้น ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปรำจนีบุร ี
มณฑลนครรำชสมีำ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจำกสภำพมณฑลแบบเก่ำ มำเป็นแบบใหม่และเมื่อโปรดเกล้ำฯ   
ให้โอนหัวเมืองทัง้ปวงซึ่งเคยขึ้นอยู่ในกระทรวงกลำโหมและกระทรวงกำรต่ำงประเทศมำขึ้นอยู่กับ
กระทรวงมหำดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลรำชบุรขีึน้อกีมณฑลหนึ่ง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวบรวมหวัเมืองจดัเป็นมณฑลเทศำภิบำลขึ้นอีก ๓ มณฑล คอื มณฑล
นครชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรุงเก่ำและไดแ้กไ้ขระเบยีบกำรจดัมณฑลฝ่ำยทะเลตะวนัตก 
คอืตัง้เป็นมณฑลภูเกต็ ใหเ้ขำ้รูปลกัษณะของมณฑลเทศำภบิำลอกีมณฑลหนึ่ง 

พ .ศ . ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศำภิบำลขึ้น อีก  ๒  มณฑล คือ  มณฑ ล
นครศรธีรรมรำช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลำยูตะวนัตกเป็นมณฑลไทรบุร ีและไดต้ัง้มณฑลเพชรบูรณ์
ขึน้อกีมณฑลหนึ่ง  ในปี  พ.ศ.  ๒๔๔๒ 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลี่ยนแปลงสภำพกำรปกครองมณฑลอีก ๓ มณฑล คือ มณฑลพำยพั
มณฑลอุดร  และมณฑลอสีำน  ใหเ้ป็นมณฑลเทศำภบิำล  

พ.ศ.   ๒๔๔๗     ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพรำะเหน็ว่ำมแีต่จะสิน้เปลอืงค่ำใชจ้่ำย 



 ๙ 

พ.ศ.   ๒๔๔๙     จดัตัง้มณฑลปัตตำนีและมณฑลจนัทบุร ี
พ.ศ.   ๒๔๕๐     ตัง้มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีครัง้หนึ่ง 
พ.ศ. ๒๔๕๑ จ ำนวนมณฑลลดลง เพรำะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใีห้แก่ องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบักำรแกไ้ขสญัญำคำ้ขำย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมำสรำ้งทำงรถไฟสำยใต้ 
พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีำนออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหม่ว่ำ มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 
พ.ศ.   ๒๔๕๘     จดัตัง้มณฑลมหำรำษฎรข์ึน้  โดยแยกออกจำกมณฑลพำยพั 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
กำรปรบัปรุงระเบียบกำรปกครองหัวเมืองเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครองประเทศ   

เป็นระบอบประชำธปิไตยนัน้ปรำกฏตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรแห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ .ศ. 
๒๔๗๖ จดัระเบียบรำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำค ออกเป็นจงัหวดัและอ ำเภอ จงัหวดัมีฐำนะเป็นหน่วย
บรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ มขีำ้หลวงประจ ำจงัหวดัและกรมกำรจงัหวดั เป็นผูบ้รหิำร เมื่อก่อนเปลีย่นแปลง
กำรปกครอง นอกจำกจะแบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น จงัหวดัและอ ำเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็นมณฑลอีกด้วย เมื่อได้มีกำรประกำศ ใช้พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแห่ง
รำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่ำจะเนื่องจำก 

๑) กำรคมนำคมสื่อสำรสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่ำแต่ก่อน สำมำรถทีจ่ะสัง่กำรและตรวจตรำ
สอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒)    เพื่อประหยดัค่ำใชจ้่ำยของประเทศใหน้้อยลง 
๓) เห็นว่ำหน่วยมณฑลซ้อนกับหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรำยงำนกิจกำรต่อมณฑล มณฑล   

รำยงำนต่อกระทรวง  เป็นกำรชกัชำ้โดยไม่จ ำเป็น 
๔) รฐับำลในสมยัเปลี่ยนแปลงกำรปกครองใหม่ มนีโยบำยที่จะให้อ ำนำจแก่ ส่วนภูมภิำค

ยิง่ขึน้ และกำรทียุ่บมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอี ำนำจนัน่เอง 
ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับำลได้ออกพระรำชบญัญัติระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิอีก

ฉบบัหนึ่ง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกักำรเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ ดงันี้ 
๑) จงัหวัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคล แต่จังหวดัตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยระเบียบบริหำร    

แห่งรำชอำณำจกัรสยำม พ.ศ. ๒๔๗๖ หำมฐีำนะเป็นนิตบิุคคลไม่ 
๒) อ ำนำจบรหิำรในจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมกำรจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมำอยู่กบับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั 
๓) ในฐำนะคณะกรมกำรจงัหวดั ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่บรหิำรรำชกำรแผ่นใน

จงัหวดั ไดก้ลำยเป็นคณะเจำ้หน้ำทีท่ีป่รกึษำของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดั  
ต่อมำได้มีกำรแก้ไขปรบัปรุงกฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมนัย

ประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบียบบรหิำรรำชกำร   
ส่วนภูมภิำคเป็น 

 



 ๑๐ 

๑)    จงัหวดั 
๒)    อ ำเภอ 
จงัหวดันัน้ได้รวมท้องที่หลำยๆ อ ำเภอขึ้นเป็นจงัหวดั มีฐำนะเป็นนิติบุคคล กำรตัง้ ยุบ   

และเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวดั ให้ตรำเป็นพระรำชบัญญตัิ และให้มคีณะกรรมกำรจงัหวดัเป็นที่ปรกึษำ
ของผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในจงัหวดันัน้       

 
  ทีม่ำ : ประวติัมหาดไทยภมิูภาคจงัหวดัล าปาง. ล ำปำง : กจิเสรกีำรพมิพ,์ ๒๕๒๘. 


