
ประวติัศาสตรจ์ังหวดัก าแพงแพชร 

สมยัก่อนสุโขทยั 

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พอจะตรวจสอบได้ของชุมชนโบราณแถบนี้  ได้แก่ ต านานสิงหนวติ

กุมารซ่ึงกล่าวถึง อาณาเขตของโยนกนคร  ในสมยัพระยาอชุตราชาวา่ทิศใตจ้ดชายแดนลวะรฐั (ละโว้) ที่

สบแม่ระมิง (ปากแม่น า้ปิง) ความน้ีส่อให้เห็นว่าดินแดนเมืองก าแพงเพชรแต่โบราณน้ัน เป็นส่วนหน่ึง

ของอาณาจักรโยนกนครด้วยและจากต านานฉบับเดียวกันน้ีบันทกึว่า พระองค์ชัยศิริ ได้ละทิ้งเวียงไชย

ปราการหนีข้าศึกลงมาต้ังเมืองใหม่ชื่อว่า เมืองก าแพงเพชร แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนใดที่

จะระบุได้แน่ชัดว่า เมืองก าแพงเพชรของพระองค์ชัยศิริ จะเป็นเมืองเดียวกับเมืองก าแพงเพชรในปัจจุบัน 

แต่กม็ีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเมืองเดียวกับเมืองไตรตรึงส์หรือเมืองแปป ซ่ึงเป็นเมืองเก่าอยู่ทางฝั่ง

ตะวันตกของล าน า้ปิง หรือเทพนครซ่ึงอยู่บนฝั่งตะวันออกของล าน า้ปิง ซ่ึงพบร่องรอยการเป็นเมือง

โบราณทั้งสองแห่ง 

จากหลักฐานดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ชุมชนด้ังเดิมแถบนี้ เป็นคนไทยที่มีสายสัมพันธ์กับคนไทย

ในอาณาจักรลานนาไทย (โยนกนคร) 

หลักฐานส าคัญก่อนสุโขทยัอีกฉบับหน่ึง ได้แก่ต านานชินกาลมาลีปกรณ์ตอนที่ว่าด้วยพระ    

สีหลปฏิมาหรือพระพุทธสิหิงค์ ได้กล่าวถึงบ้านโค ซ่ึงตามทางสันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงบ้านโคน หรือ

เมืองคนท ีว่าเป็นบ้านเดิมของโรจราช หรือพระร่วงแห่งกรุงสุโขทยั 

 

สมยัสุโขทยั 

เมืองและชุมชนโบราณในกลุ่มเมืองก าแพงเพชรสมัยสุโขทยัที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึก ได้แก่

เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคนท ี เมืองบางพาน เมืองเหล่านี้บางเมืองอาจเคยเป็นบ้านเมืองมาแล้ว

ก่อนสมัยสุโขทยั แต่ในสมัยสโุขทยัตอนต้นเมืองนครชุมเป็นเมืองหลักในบริเวณนี้  โดยมีเมืองชากังราว

เป็นเมืองเลก็ๆ ร่วมสมัยอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น า้ปิง ตรงข้ามเมืองนครชุม เมื่อแรกเริ่มเป็นเมือง

ลูกหลวงของกรุงสุโขทยั ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพ่อขุนศรีอินทราทติย์ส่งผู้ใดมาปกครอง 

ที่เมืองชากังราวฝั่งตะวันออกของแม่น า้ปิง ตรงข้ามกับเมืองนครชุมน้ันสมเดจ็พระเจ้าบรม-

วงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ในประชุมปาฐกถาตอนที่ว่าด้วย "พงศาวดารกรุงสุโขทยั

คราวเสื่อม" ว่าน่าจะสร้างขึ้นเป็นเมืองลูกหลวงคู่กับเมืองศรีสัชนาลัยในรัชกาลพระเจ้าเลอไทย ซ่ึงหากจะ

เทยีบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ตอนน้ีที่เมืองศรีสัชนาลัยนั้น พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เป็นอุปราช

ครองเมืองอยู่ ส่วนที่เมืองชากังราวน้ันพระยางั่วน าทพัเรือจากเมืองชากังราวเสดจ็ไปยึดเมืองสุโขทยัเป็น

เหตุให้พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) อุปราชเมืองศรีสัชนาลัยต้องยกทพัไปปราบปราม แล้วจึงขึ้นเถลิง

ถวัลย์ราชสมบัติครองกรุงสุโขทยั 

ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เมืองนครชุมและเมืองชากังราวมีความส าคัญมาก

ขึ้น ดังมีหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๓ ว่า "ศักราช ๑๒๗๙ ปีระกา เดือน ๔ ออก ๕ ค ่า วันศุกร์ หนไทย 

กัดเล้า บูรพผลคุณี นักษัตรเม่ือยามอันสถาปนาน้ัน เป็น ๖ ค ่า แลพระยาลือไทยราช ผู้เป็นลูกพระยาเลอ

ไทย เป็นหลานแก่พระยารามราช เมื่อได้เสวยราชย์ในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทยั ได้ราชาภิเษก อันฝูงท้าว



 ๒ 

พระยาทั้งหลายอันเป็นมิตรสหายอันมีในสี่ทศิน้ี แต่งกระยาดงวาย ของฝากหมากปลามาไหว้อันยัดยัญ

อภิเษกเป็นท้าวเป็นพระยา จึงขึ้นชื่อศรีสุริยพงศม์หาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันน้ีมา

สถาปนาในเมืองนครชุมน้ี ปีน้ัน "
(๑)

 

ศิลาจารึกหลักที่  ๓ หรือที่เรียกว่า จารึกนครชุมน้ี ได้กล่าวถึงเมืองบางพาน เมืองคนทว่ีาเป็น

เมืองที่ขึ้นแก่กรุงสุโขทยั มีเจ้าปกครอง 

ที่เมืองบางพานน้ี ยังโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพุทธบาท ที่เขานางทองแห่งหน่ึง 

ในปลายรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ปรากฏหลักฐานในชินกาลมาลีปกรณ์ว่า 

เมื่อพระมหาธรรมราชาที่ ๑  (ลิไทย) เสดจ็มาประทบัที่เมืองชัยนาท (ศาสตราจารย ์ ดร. ประเสริฐ ณ 

นคร  ตีความว่าคือสองแควหรือพิษณุโลก
(๒)

) หลังจากที่สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ (๑) (พระเจ้าอู่ทอง) ยก

กองทพัมายึดไปได้และทรงคืนให้ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ได้โปรดให้พระมหาเทวีผู้เป็นพระ-

กนิษฐา ทรงครองเมืองสุโขทยัแทนให้อ ามาตย์ชื่อติปัญญา (พระยาญาณดิส) มาครองเมืองก าแพงเพชร 

(ผูกเป็นศัพทภ์าษาบาลี วชิรปราการ) 

ในสมัยน้ีเอง ติปัญญาอ ามาตย์ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานในเมืองก าแพง- 

เพชร และแม้ว่าชินกาลมาลีปกรณ์จะออกชื่อเสียงเมืองก าแพงเพชรสมัยน้ันแต่หลักฐานเอกสารพงศาว-

ดารกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิ ยังคงเรียกชากังราว        

อยู่ต่อมา 

 

สมยักรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยสมเดจ็พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เมืองก าแพงเพชร ยังคงเป็นเมืองหน้าด่าน

ส าคัญของกรุงสุโขทยั มีติปัญญาอ ามาตย์ หรือพระยาญาณดิสปกครองเมือง 

ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ แห่งกรุงสุโขทยั ปรากฏหลักฐานในประชุมพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิว่า ในปี พ.ศ. ๑๙๑๖ และปี พ.ศ. ๑๙๑๙ สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ ๑ 

(ขุนหลวงพะงั่ว) เสดจ็ไปตีชากังราว พระยาค าแหงเจ้าเมืองชากังราว สามารถยกพลเข้าต่อสู้จนกองทพั

อยุธยาต้องยกทพักลับทั้งสองคราวจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ กองทพัอยุธยาขึ้นไปตีเมืองชากังราวอีก 

พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงยอมแพ้ออกมาถวายบังคม กรุงสุโขทยัตกเป็นประเทศราชขึ้นต่อกรุงศรี

อยุธยา สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ได้จัดแบ่งกรุงสุโขทยัออกเป็น ๒ ภาค โดยให้พระมหาธรรมราชา- 

ที่ ๒ ปกครองอาณาเขตทางล าน า้ยมและน่าน โดยมีเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองเอกภาคหน่ึง ส่วนด้านล าน า้

ปิงให้พระยายุทษิฐิระราชบุตรบุญธรรมเป็นผู้ปกครอง คือบริเวณตากและก าแพงเพชร โดยมีเมือง

ก าแพงเพชรเป็นเมืองเอก จึงเข้าใจว่าเมืองชากังราวเมืองนครชุม ตลอดจนเมืองอ่ืนๆ จะรวมกันเป็นเมือง

ก าแพงเพชรตั้งแต่น้ันมา 

 
(๑)
 กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั (พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ปีลายเสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑) หน้า ๒๙ 

(๒)
 ดูเร่ือง "พระมหาธรรมราชาที่สอง ออกถวายบังคม" ในผลงานค้นคว้าประวัติศาสตร์ไทยของ ดร. ประเสริฐ ณ นคร    

    ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๑๔ 



 ๓ 

หลังจากสุโขทยัพ่ายแพ้กรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ แล้ว ต่อมาอีก ๑๐ ปี พระราช

พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐฯ บันทกึไว้อีกว่า สมเดจ็พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ต้องเสดจ็ยกทพั

ไปชากังราวอีก แต่ทรงประชวรกลางทาง ต้องเสดจ็กลับ และเสดจ็สวรรคตกลางทาง ต่อมาในปี พ.ศ. 

๑๙๖๒  สมเดจ็พระอินทราชาธิราชที่ ๑ เสดจ็ขึ้นปราบจลาจลเมืองเหนือ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยา

รามค าแหงครองเมืองสุโขทยั ให้พระยาบาลเมืองครองเมืองชากังราว 

เมืองชากังราวขึ้นโดยตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๔ ในสมัยสมเดจ็พระบรมไตร-

โลกนาถ ซ่ึงในขณะน้ันกรุงสุโขทยัยังแขง็เมืองอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๐๐๕ กรุงสโุขทยัจึงขึ้นกับกรุงศรี-

อยุธยา    

ประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนน้ี เป็นช่วงที่น่าฉงนในเรื่องการรบทพัจับศึกและชื่อบุคคลใน 

ราชวงศ์สโุขทยั แต่ถ้าจะท าความเข้าใจกับประวัติศาสตร์สุโขทยัสักเลก็น้อย กจ็ะสามารถท าความเข้าใจกับ

ประวัติศาสตร์ตอนน้ีไม่ยากนัก โดยจะขอยกประวัติย่อของอาณาจักรสุโขทยั ที่ศาสตราจารย ์ หม่อมเจ้า   

สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์ไว้มาประกอบดังน้ี 

"อาณาจักรสุโขทยั เป็นอาณาจักรแรกของไทยที่อาจทราบเรื่องราว และศักราช ได้ค่อนข้าง

แน่นอนจากศิลาจารึกและจดหมายเหตุ 

จากการสอบสวนในชั้นหลังสุด อาจกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทยัมี ๙ 

พระองค์คือ  

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

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

๓. พ่อขุนรามค าแหง ราว  พ.ศ. ๑๘๒๑ - พ.ศ ๑๘๖๐ 

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

๕. พระเจ้างั่วน าถม  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. พระมหาธรรมราชาที ่๔ (บรมปาล)    ราว พ.ศ. ๑๙๖๒ - ราว พ.ศ. ๑๙๘๑ 

ในรัชกาลพ่อขุนรามค าแหง ถ้าเราเชื่อตามศิลาจารึกสมัยสุโขทยัหลักที่ ๑ จะเหน็ได้ว่า

อาณาจักรสุโขทยัเจริญรุ่งเรืองมาก มีอาณาเขตกว้างใหญ่ คือ ทางทศิตะวันออกไปถึงเมืองสระหลวง (ติด

กับพิษณุโลก) สองแคว (พิษณุโลก) ตลอดจนถึงฝั่งแม่น า้โขง ถึงเมืองเวียงจันทร์ เวียงค า ในประเทศลาว

ปัจจุบันทางทศิใต้ถึงเมืองพระบาง (นครสวรรค์) แพรก (ชัยนาท) สุพรรณภมู ิ(อู่ทอง) ราชบรุี เพชรบุร ี

นครศรีธรรมราชจนจดฝั่งทะเล ทางทศิตะวันตกถึงเมืองฉอด (สอด) และหงสาวดีในประเทศพม่า แต่ทาง

ทศิเหนือถึงเพียงเมืองแพร่ เมืองชะวา (หลวงพระบาง) ในประเทศลาว… 

จากพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสรฐิฯ ปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๑๙๑๔ สมเดจ็พระบรม

ราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว)  แห่งพระนครศรีอยุธยา ได้เสดจ็ไปตีเมืองเหนือได้ทั้งหมด ซ่ึงคง

หมายถึงอาณาจักรสุโขทยั และต้ังแต่น้ันมากม็ีการรบพุ่งระหว่างอาณาจักรสุโขทยัและอยุธยาอีกหลายครั้ง 



 ๔ 

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

ได้เสดจ็ไปตีเมืองชากังราว (ก าแพงเพชร) อีกและพระมหาธรรมราชาได้เสดจ็ออกมาถวายบังคม 

พระมหาธรรมราชาองค์น้ี คงเป็นพระมหาธรรมราชาที่ ๒ ราชโอรสของพระเจ้าลิไทยหรือ

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ นั่นเอง… 

ในปี พ.ศ. ๑๙๖๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๓ สวรรคต และอาณาจักรสุโขทยัเป็นจลาจลอีก 

สมเดจ็พระนครินทราธิราช แห่งพระนครศรีอยุธยาจึงได้เสดจ็ขึ้นมาระงับการจลาจลถึงเมืองพระบาง 

(นครสวรรค์) ปรากฏว่าพระยาบาลเมืองและพระยาราม ซ่ึงคงอยู่ในราชวงศ์สุโขทยัก าลังแย่งราชสมบัติ

กันอยู่ในขณะน้ัน ได้ออกมาถวายบังคม 

พระยาบาลเมืองได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล)  

พระมหาธรรมราชาที่ ๔ คงสวรรคตในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ เพราะปรากฏว่าในปีน้ันสมเดจ็พระ-

บรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงขณะน้ันก าลังด ารงพระยศเป็นพระราเมศวร ต าแหน่งรัชทายาท 

ได้เสดจ็ขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลก และนับแต่น้ันมาอาณาจักรสุโขทยัและอยุธยา กไ็ด้รวมกันเป็นอาณา-

จักรเดียว"
(๓)

  

เมืองชากังราว ซ่ึงต่อมากรุงศรีอยุธยาออกชื่อเรียกเป็นก าแพงเพชร ต้องรับศึกหนักจากกรุง

ศรีอยุธยาหลายครั้ง เพราะทุกครั้งที่กองทพักรุงศรีอยุธยายกไปตีกรุงสุโขทยั จะต้องเข้าตีชากังราวก่อน

เสมอ ซ่ึงกไ็ด้รับการต่อสู้อย่างเหนียวแน่น กองทพักรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเข้าตีเมืองได้เลย แม้เมื่อกรุง

สุโขทยัจะต้องยอมแพ้แก่กรุงศรีอยุธยาแล้ว เมืองก าแพงเพชรกย็ังพยายามที่จะแขง็เมืองเป็นอิสระอยู่

เสมอ แต่ในที่สุดกต็กเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๑๙๙๔ เป็นต้นมา 

ตลอดระยะเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองก าแพงเพชรไม่เคยร้างหรือลดความส าคัญ

ลงเลย ยังคงเป็นเมืองหน้าด่านให้กรุงศรีอยุธยาในการท าศึกสงครามกับพม่า และบรรดาหัวเมืองทาง

เหนือมาโดยตลอด และเมื่อกองทพัพม่าจะยกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยากม็ักจะเข้ามายึดเมืองก าแพงเพชร  

ให้ได้ เพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเช่นกัน 

เมื่อก าแพงเพชรขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา กไ็ม่ปรากฏหลักฐานราชวงศ์ผู้ครองเมืองแน่ชัด แต่

เข้าใจว่าคงจะส่งข้าราชการไปปกครอง และมีต าแหน่งพระยาวชิรปราการ ดังที่พระเจ้าตากสินได้รับพระ-

ราชทางต าแหน่งในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา 

 

สมยักรุงธนบุรี 

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกยับเยิน และสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชเมื่อ

ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว พระเจ้ากรุงธนบุรีมุ่งแต่การท านุบ ารุงเมืองให้เป็นปกติเรียบร้อย เมืองก าแพงเพชร

ซ่ึงอยู่ห่างไกลจึงไม่มีบทบาทในสมัยกรุงธนบุรีมากนัก นอกจากการเป็นเมืองหน้าด่าน       ในคราวรบทพั

จับศึกเท่าน้ันและเพราะเหตุที่ก าแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องรับศึกหนักตลอดมา ประชาชนพลเมือง

ไม่เป็นอันท ามาหากิน ต้องอพยพหลบภัยอยู่เสมอ บ้านเมืองวัดวาอาราม ตลอดจนโบราณสถาน 

 
(๓) ศาสตราจารย ์หม่อมเจา้สุภทัรดสิ ดศิกุล, ศลิปสุโขทยั, (คณะกรรมการฝ่ายวฒันธรรม ของคณะกรรมการแห่งชาต ิ   
    ว่าดว้ยการศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งชาต ิจดัพมิพ)์,หน้า ๗-๙ 



 ๕ 

โบราณวัตถุ ทั้งหลาย กย่็อยยับไปเพราะผลแห่งสงคราม เมืองก าแพงเพชรปัจจุบันจึงเหลือแต่เพียงซาก

เมืองเก่าให้เราได้ชมเท่าน้ัน 

 

สมยักรุงรตันโกสินทร ์

ในรัฐสมัยพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเดจ็พระเจ้าบรม-

วงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงจัดการปกครองแบบมณฑล

เทศาภิบาลให้เป็นที่เรียบร้อย ซ่ึงสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงด าเนินการจัดต้ังมณฑลขึ้นใน

หัวเมืองชั้นใน ๔ มณฑลเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ คือ มณฑลกรุงเก่า มณฑลปราจีน มณฑลพิษณุโลก และ

มณฑลนครสวรรค์ เมืองก าแพงเพชรถูกจัดให้อยู่ในมณฑลนครสวรรค์ รวมอยู่กับเมืองอ่ืนๆ ได้แก่ 

ชัยนาท สรรค์บุรี มโนรมณ์ อุทยัธานี พยุหคีร ี ตาก และนครสวรรค์ มณฑลนครสวรรค์น้ีกว่าจะต้ังเป็น

มณฑลอย่างสมบรูณ์กใ็นปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการเปลี่ยนค าว่า เมืองเป็นจังหวัด เมืองก าแพงเพชรจึงเปลี่ยนเป็น

จังหวัดก าแพงเพชร ต้ังแต่ครั้งน้ัน และยังคงขึ้นอยู่กับมณฑลนครสวรรค์เรื่อยมา จนกระทั่งมีการยกเลิก

มณฑลเทศาภบิาลไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินใหม่ จนถึงปัจจุบัน 

 

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบเทศาภิบาล 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้ทรงปรับปรุงระบบการปกครองประเทศให้ทันสมัย โดยมีพระ

ราชโองการยกเลิกระเบียบการปกครองแต่เดิม และประกาศต้ังกระทรวงแบบใหม่ขึ้น ๑๒ กระทรวงเมื่อ

วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยจัดสรรอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงให้เป็น

สัดส่วนอาท ิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธิการ 

กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น บรรดาหัวเมืองที่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือ ฝ่ายใต้ กใ็ห้อยู่ใน

บังคับบัญชาตราราชสีห์ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ตามประกาศพระบรมราชโองการลงวนัที่ ๒๒ 

ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) 

เมื่องานปกครองหัวเมืองที่เคยแยกไปอยู่ในอ านาจของกระทรวงกลาโหมกดี็ กระทรวงการ

ต่างประเทศ หรือกรมเจ้าท่ากดี็ ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว กระทรวงมหาดไทย

จึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางบัญชาการงานปฏิรูปการปกครองให้ทนัสมัยโดยปริยาย เมื่อสมเดจ็พระบรมวงศ์

เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสดจ็ไปตรวจราชการหัวเมืองครั้งแรกได้ทรง

พบข้อขัดข้องหลายประการในการปกครองหัวเมือง ประการแรก คือ มีหัวเมืองมากเกินไปแม้แต่หัวเมือง

ชั้นในกม็ีหลายสิบเมืองการคมนาคมกับกรุงเทพฯ จะไปถึงกล่็าช้า เช่นจะไปเมืองพิษณุโลกต้องเดินทางไป

กว่า ๑๒ วันจึงจะถึง หัวเมืองกอ็ยู่หลายทศิทาง จะจัดการอันใดกพ้็นวิสัยที่เสนาบดีจะออกไปจัดหรือตรวจ

การได้เอง มีแต่ตราสั่งข้อบังคับและแบบแผนส่งออกไปในแผ่นกระดาษให้เจ้าเมืองจัดการ เจ้าเมืองกม็ี

หลายสิบคนจะเข้าใจค าสั่งต่างกันอย่างไร และใครจะท าการซ่ึงสั่งไปนั้นอย่างไรกย็ากที่จะรู้  

ในที่สุดพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชด าริพร้อมด้วยสมเดจ็ฯ กรม

พระยาด ารงราชานุภาพ จัดต้ังระเบียบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้น 



 ๖ 

การจัดระเบียบการปกครองเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาล เป็นการจัดต้ังหน่วยราชการบริหาร

ส่วนภมูิภาค ซ่ึงมีสภาพและฐานะตัวแทน หรือหน่วยงานประจ าท้องที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่่อความ

เข้าใจในเรื่องน้ี จึงขอน าค าจ ากัดความของ "การเทศาภิบาล" ซ่ึงพระยาราชเสนา (สิริ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยมากล่าวไว้ ณ ที่น้ี 

 

"การเทศาภิบาล" 

คือการปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการอันประกอบด้วยต าแหน่งข้าราช-

การต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ 

รับแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซ่ึงประจ าแต่เฉพาะในราชธานีน้ันออกไปด าเนินการในส่วนภมูิภาค เป็น  

สื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศซ่ึงอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลซ่ึงอยู่ในราชธานีให้ได้ใกล้ชิดกับอาณา 

ประชากรเพื่อให้เขาได้รับความร่มเยน็เป็นสุขและเกิดความเจริญทั่วถึงกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็น

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติฯ ด้วย จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลั่นกันเป็นชั้นอันดับดังน้ี คือ 

ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถัดลงไปเป็นเมืองคือ จังหวัด รองลงไปอีกเป็นอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 

จัดแบ่งหน้าที่ราชการเป็นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับท านองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี 

และจัดสรรข้าราชการที่มีความรู้สติปัญญา ความประพฤติดีให้ไปประจ าท างานตามต าแหน่งหน้าที่มิให้มี

การก้าวก่ายสับสนกันดังที่เป็นมาแต่ก่อน เพื่อน ามาซึ่งความเจริญเรียบร้อยและรวดเรว็แก่ราชการและ

ธุรกิจของประชาชน ซ่ึงต้องอาศัยทางราชการเป็นที่พึ่งด้วย"
(๔)

 

การปกครองหัวเมืองในสมัยก่อนใช้ระบบเทศาภิบาลน้ัน อ านาจปกครองบังคับบัญชามี

ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถ่ิน หัวเมืองหรือประเทศราชยิ่งไกลจาก

กรุงเทพฯ เท่าใดกย็ิ่งมีอิสระมากขึ้นเท่าน้ัน หัวเมืองที่รัฐบาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงกม็ีแต่   หัว

เมืองใกล้ฯ ส่วนหัวเมืองอ่ืนที่ไกลออกไปมักจะมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองแบบกินเมือง และมีอ านาจอย่าง

กว้างขวาง สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ จึงทรงพยายามที่จะจัดให้มีอ านาจการปกครองเข้ามา

รวมอยู่จุดเดียวกัน โดยจัดต้ังระบบเทศาภิบาล ซ่ึงเป็นระบบที่รัฐบาลกลางจัดส่งข้าราชการไปบริหาร

ราชการในท้องที่ต่างๆ แทนที่ส่วนภมูิภาคจะจัดการปกครองกันเองเช่นแต่ก่อนอันเป็นระบบกินเมือง 

ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล จึงเป็นระบบการปกครองที่รวมอ านาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง หรือ

ริดรอนอ านาจเจ้าเมืองตามระบบเดิมลงอย่างสิ้นเชิง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหัว

เมืองเข้าเป็นแบบมณฑลๆ ละ ๕ เมือง หรือ ๖ เมือง ในขนาดท้องที่ที่ผู้บัญชาการมณฑลอาจจะจัดการ

และตรวจตราได้เองตลอดอาณาเขตเรียกว่า "มณฑลเทศาภิบาล" ข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองบังคับ

บัญชาหัวเมืองทั้งปวงในเขตมณฑลของตน 

การจัดต้ังมณฑลเทศาภิบาล รัฐบาลมิได้ด าเนินการในทเีดียวทั้งประเทศ แต่ได้จัดต้ังเป็น

ระยะๆ ไปต้ังแต่ก่อนการปฏิรูปราชการบริหารส่วนกลาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ทั้งน้ีถือล าน า้ซ่ึงเป็นทาง

คมนาคมในสมัยน้ันเป็นเครื่องก าหนดเขตมณฑล (มณฑลเทศาภบิาลที่จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ คือ 

 
(๔) สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา,เทศาภบิาล (พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทางเพลงิศพ   
    พระยาอรรถกระวสีวุดาร ลงวนัที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓). หน้า ๖๕-๖๖ 



 ๗ 

มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนและมณฑลนครราชสีมา ต่อมาเมื่อมีการโอนหัวเมืองทั้งหมดซ่ึงเคยขึ้นอยู่

ในกระทรวงกลาโหมมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้วจึงได้รวมหัวเมืองฝ่ายใต้จัดเป็น

มณฑลราชบรุีขึ้นอีกมณฑลหน่ึง) จากน้ันมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ กไ็ด้มีการจัดต้ังยุบ

เลิก แต่เปลี่ยนเขตของการปกครองมณฑลเทศาภิบาลอยู่ตลอดเวลา ตามความเหมาะสม 

ในมณฑลเทศาภิบาลแต่ละมณฑลมีข้าราชการคณะหน่ึงประกอบด้วยข้าหลวงเทศาภิบาล

ส าเรจ็ราชการมณฑล ข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงยุติธรรม ข้าหลวงคลัง เลขานุการข้าหลวงเทศาภิบาล 

และแพทย์ประจ ามณฑลข้าราชการบริหารมณฑลจ านวนน้ีเรียกว่า "กองมณฑล" เจ้าหน้าที่ ๖ ต าแหน่ง   

ดังกล่าวนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีขึ้นส าหรับบริหารงานมณฑล ละ ๑ กอง เป็นข้า-

ราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น 

ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเรจ็ราชการมณฑลเป็นผู้รบัผิดชอบปกครองมณฑล มีอ านาจสูงสุดใน

มณฑลเหนือข้าราชการพนักงานทั้งปวง มีฐานะเป็นข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้าอยู่หัว 

ซ่ึงได้ทรงมอบความไว้วางพระราชหฤทยั โดยคัดเลือกจากขุนนางผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ออกไป

ปฏิบัติราชการมณฑลละ ๑ คน  หน่วยการปกครองมณฑลเทศาภิบาลน้ีท าหน้าที่เหมือนสื่อกลางเช่ือมโยง

รัฐบาลกลาง กับหน่วยราชการส่วนภมูิภาคหน่วยอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเรจ็ราชการ

มณฑลมีอ านาจที่ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งการได้เอง ยกเว้นเรื่องส าคัญซ่ึงจะต้องขอความเหน็มายัง

กระทรวงมหาดไทยเท่าน้ัน เป็นการแบ่งเบาภาระของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นอันมาก มณฑล

เทศาภิบาลนับว่าเป็นวิธีการปกครองที่ท าให้รัฐบาลสามารถดึงเอาหัวเมืองๆ เข้ามาอยู่ภายใต้อ านาจพระ

เจ้าอยู่หัวได้อย่างแท้จริงผู้ว่าราชการเมืองของแต่ละเมืองในมณฑลต้องอยู่ภายในบังคับบัญชาข้าหลวง

เทศาภิบาลอีกชั้นหน่ึง โดยมิได้ขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ต่อมากระทรวงมหาดไทย

ยังได้เพิ่มต าแหน่งข้าราชการมณฑลขึ้นอีก เพื่อแบ่งเบาภาระข้าหลวงเทศาภิบาล เช่น ต าแหน่งปลัด

เทศาภิบาลอ านาจหน้าที่รองจากข้าหลวงเทศาภิบาล เสมียนตรามณฑลเป็นเจ้าพนักงานการเงินรักษาพัสดุ 

ดูแลรักษาการปฏิบัติราชการมณฑลและมหาดเลก็รายงานมีหน้าที่ออกตรวจราชการตามเมืองและอ าเภอ

ต่างๆ ตลอดมณฑลเป็นต้น 

จังหวัดก าแพงเพชรนั้นถูกจัดอยู่ในมณฑลนครสวรรค์ ซ่ึงจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

โดยรวมอยู่กับเมืองอ่ืน ได้แก่ ชัยนาท สรรค์บุรี นโนรมย์ อุทยัธานี พยุหคีรี ตาก และนครสวรรค์ 

 

การจัดรูปการปกครองในสมยัปัจจุบนั 

การปรับปรุงระเบียบการปกครอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ น้ัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบการปกครองหรือการบริหาร

ราชการส่วนภมูิภาค โดยมีการตราพระราชบญัญัติว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ ซ่ึงแบ่งหน่วยการปกครองส่วนภมูิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ โดยมิได้บัญญัติให้มีมณฑลตามนัย

ดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการยกเลิกมณฑลไปโดยปริยาย แต่ได้จัดแบ่ง "ภาค" ขึ้นใหม่ และให้มีข้าหลวง

ตรวจการส าหรับท าหน้าที่ตรวจควบคุม แนะน า ชี้แจงข้อราชการต่อหน่วยราชการส่วนภมูิภาคเท่าน้ัน โดย

มิได้มีหน้าที่บริหารราชการทั่วไปเหมือนอย่างมณฑลเทศาภิบาล ดังน้ัน จังหวัดกับส่วนกลางจึงสามารถ

ติดต่อกันได้โดยตรงมิต้องผ่านภาคแต่อย่างใด 



 ๘ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ประกาศพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม พ.ศ. ๒๔๗๖ เสีย และจัดระเบียบการปกครองส่วนภมูิภาคเป็นภาค จังหวัด

และอ าเภอโดยมีผู้ว่าราชการภาคคนหน่ึงเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการส่วนภมูิภาคภายใน

เขต ต่อมากไ็ด้มีการยกเลิกภาคอีกโดยสิ้นเชิง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๔๙๙ เหลือแต่เพียงหน่วยการปกครองจังหวัดและอ าเภอตามเดิม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 

๒๔๙๙ ได้ใช้มาอีกเป็นเวลานาน จนกระทั่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ 

กันยายน ๒๕๑๕ ซ่ึงเริ่มใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นไป โดยจัดระเบียบบริหาร

ราชการส่วนภมูิภาคเป็น 

๑. จังหวัด 

๒. อ าเภอ 

จังหวัดต้ังโดยพระราชบัญญัติซ่ึงเป็นกฎหมายที่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐบาล ในการ

บริหารราชการของจังหวัดหน่ึงๆ น้ัน มีผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคน

หน่ึง เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการส่วน  

ภมูิภาคในเขตจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยปฏิบัติราช-

การ และมีคณะกรมการจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวง ทบวง 

กรม ต่างๆ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดน้ัน 

อ าเภอจัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ในอ าเภอหน่ึงมี นายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับ

บัญชา มีปลัดอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจ า ท าหน้าที่เป็นผู้

ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน 

จังหวัดก าแพงเพชรปัจจุบันน้ีแบ่งการปกครองเป็น ๗ อ าเภอ คือ 

๑. อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

๒. อ าเภอขานุวรลักษบุรี 

๓. อ าเภอคลองขลุง 

๔. อ าเภอพรานกระต่าย 

๕. อ าเภอไทรงาม 

๖. อ าเภอลานกระบือ 

๗. อ าเภอคลองลาน 

 

 

ที่มา : ประวติัมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวดัก าแพงเพชร. กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์ จ ากัด, 

๒๕๒๙.  


