
 

มณฑลนครไชยศรี 
 

โดย   ผศ.นุกูล  ชมภนูิช 
 

กอนท่ีจะมีจังหวัดนครปฐมราว ๑๕๐๐ ป  ตรงบรเิวณพระประโทณเจดยี  เคยเปนท่ีตั้งของ
เมืองโบราณขนาดใหญ  มีเนื้อท่ีถึง ๓๘๐๐ ไร  หรือขนาด๗.๒ ตารางกิโลเมตร  มีคูน้ําเปนคูเมือง
ลอมรอบยาวถึง ๑๐ กิโลเมตร  ภายในเมืองนี้มีสถูปเจดยีมากมาย  ตอมาถูกทําลายจนเกือบหมด  
ปจจุบันมีพระประโทณเจดียตั้งตระหงานอยูกึ่งกลางของเมืองเพียงองคเดยีวเทานั้น  รอบๆ เมือง
โบราณออกไปรศัมี ๑๐ กิโลเมตร  มีซากเจดียขนาดใหญกระจายอยูเกือบ ๑๐ องค  พระปฐมเจดียก็
เปนเจดียหนึ่งในจํานวนนั้นดวย  เม่ือสมัยรัชกาลท่ี ๔  ทําการบูรณะองคพระปฐมเจดีย  ไดพบ
โบราณวตัถุเกี่ยวกับพุทธศาสนาจํานวนมาก  นักโบราณคดจีึงระบุวาท่ีนี่เปนเมืองโบราณสมัย 
“ทวารวด”ี  ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย  แตไมสามารถบอกช่ือไดวาช่ือเมืองอะไร    แตมี
องคพระเจดยีขนาดใหญ  คูมากับเมืองนี้  ซ่ึงมีการบูรณปฏิสังขรณสืบทอดกนัมาจนถึงปจจบัุน  มี
ช่ือเรียกตางกนัไปตามยคุตามสมัย  เชน พระประธมบาง สมัยอยุธยาเรียกพระมหาธาตุหลวงบาง  
ตอเม่ือรัชกาลท่ี ๔ ทรงบูรณะแลวจงึใหเรียกพระปฐมเจดยี  ท้ังเมืองโบราณและองคพระปฐมเจดีย
จึงเปนโบราณสถานสําคัญคูกนัมาจากอดีต 

แผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา (ระหวาง พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑) การศึก
สงครามระหวางไทยกับพมาทําใหฝายไทยตองสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัยไปในสนามรบ  ป 
พ.ศ. ๒๐๙๑  ไปแลวก็ตาม  หงสาวดีก็ยังมิสามารถมีชัยชนะเหนืออยุธยาได  สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิทรงคาดการณวาพมาจะตองยกทัพมาอีกแนนอน  พระองคจึงทรงตระเตรียมกําลังรบไว
รับศึก  โดยการตั้งเมืองขึน้ใหม  เพ่ือใหมีมูลนายควบคุมไพรไมใหหลบหนีและระดมพลไดงายขึ้น  
นอกจากนั้นเมืองท่ีจะตั้งขึ้นในการนี้ลวนเปนเมืองท่ีอยูในยานการคาขาย  เปนศูนยรวมสินคาจาก
หัวเมืองตางๆ นําลองแมน้ําลงมาคาขายยังปากอาวไทย  และรับสินคาจากภายนอกเขามา  ดังนัน้การ
ตั้งเมืองท่ีรุงเรืองทางการคายอมมีผลดีแกบานเมืองท้ังยามสงบ และยามศึกสงคราม 

สมเด็จพระมหาจักรพรรด ิ  โปรดใหเรียกช่ือเมืองท่ีตั้งขึน้ใหมวา  “เมืองนครไชยศร”ี  (โดย
ไดเคามาจากตํานานพ้ืนบานวามีกษัตริยองคหนึ่งจากเมืองเหนือมาครองเมืองแถบนี ้ ช่ือพระเจาศิริ
ไชยเชียงแสนบาง  พระองคไชยสิริบาง  มาครองเมืองศรวีิไชยบาง  เมืองนครไชยศรบีาง  ซ่ึงเมือง
ดังกลาวก็คือเมืองกําแพงแสน และเมืองโบราณท่ีใกลเจดียใหญท่ีเรียกกันวาพระมหาธาตุหลวงใน
สมัยนั้นนั่งเอง) 
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เมืองนครไชยศรตีั้งขึ้นท่ีริมแมน้ําทาจีน  ตรงบรเิวณบานปากน้ํา  ซ่ึงเปนทองท่ีท่ีคลองบาง
แกวไหลออกสูแมน้ําทาจีน 

นักวิชาการสันนิษฐานกันวาตัวเมืองนครไชยศรรีิมแมน้ําทาจีนนีค้งอยูแถววัดกลางบางแกว
ไปตามริมแมน้ําจนเกือบถึงสะพานขามแมน้ําขางโรงงานทอผาไทยโทเรเทโทรอน นครชัยศร ี  
มีคลองระหวางวดักลางบางแกวกับวดัใหม  เปนเขตเมืองดานทิศตะวนัตกและคลองริมท่ีดินโรงงาน
ไทยโทเร  เปนเขตเมืองดานทิศตะวนัออก  และมีถนนรถยนตเลียบแมน้ําจากอําเภอนครชัยศรีถึง
ถนนพุทธมณฑลสาย ๗  เปนเขตเมืองดานทิศใต โดยถนนรถยนตสายนี้สรางทับคันดินเขตเมือง
ดังกลาวและวัดกลางบางแกวเปนวดัประจาํเมืองนครไชยศร ี  เนื่องดวยพระอุโบสถมีใบเสมา
หินชนวนสีดํา  อันเปนหลักฐานแสดงวาเปนวดัในสมัยอยุธยาตอนกลางนั่นเอง  เมืองนครไชยศรนีี้
เปนเมืองเล็กไมไดเปนท่ีตั้งรับขาศึกแตเปนเมืองผลิตเสบียงสนับสนุนกองทัพมากกวา  จึงไมมี 
คูเมืองแตอยางใด  แมแตบานของผูปกครองเมืองก็คงสรางดวยไมอยางงายๆ  ดังท่ีลาลูแบรราชทูต
ฝรั่งเศสในสมัยพระนารายณบันทึกไว เม่ือครั้งเดนิทางไปตามหัวเมืองตางๆ ทางภาคเหนอืวา 

 … เมืองเหลานี้ก็ไมผิดอะไรกบัเมืองอ่ืนๆ ในราชอาณาจกัรสยาม 
       กลาวคือเปนหมูเรือนจําพวกกระทอม ลอมรั้วดวยเสาไม 
       บางท่ีก็มีกําแพงหิน และอิฐบานเหมือนกนั ... 
 
เชนเดียวกับ มง เซ เฌอร ปาลเลกัวซ กลาววา 
 ... เปนหมูเรือนสรางดวยไมไผราว ๕๐๐ หลังคาเรือน 
     เวนจวนของทานเจาเมือง ซ่ึงเปนเรือนฝาไมกระดาน ...   

 
 การจัดการปกครองหัวเมืองในสมัยอยุธยา  นับตั้งแตสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรง
ดําเนินการปรบัปรุงนัน้  ไดกําหนดใหหัวเมืองมีฐานะแตกตางกันไปตามความสําคัญจากสูงสุดไป
หาต่ําสุด คือ เมืองเอก โท ตร ีจตัวา  สําหรับเมืองนครไชยศรีมีฐานะเปนเมืองจัตวา  ซ่ึงเปนเมืองใน
เขตปกครองช้ันในหรือเมืองในวงราชธาน ี  เชนเดยีวกับเมืองราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุร ี
สมุทรสงคราม นครสวรรค ชัยนาท  สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจนีบุร ี 
นครนายก  ผูปกครองเมืองจัตวาเรยีกวา “ผูรัง”  ไมเรียกเจาเมือง  เพราะไมมีอํานาจเด็ดขาดอยางเจา
เมืองตองอยูในการควบคุมของราชธานีอยางใกลชิด  ในพระไอยการ (ซ่ึงเปนตาํแหนงทางทหารหัว
เมือง)  กําหนดใหผูปกครองเมืองจัตวาถือศักดินา ๓๐๐๐ ไร  แลวมียศพรอมกับราชทินนามเฉพาะ
แตละเมือง  สําหรับเมืองนครไชยศร ี(ใหม) ผูปกครองมีราชทินนามวา “ออกพระสุนธรบุรีศรีพิไชย
สงคราม”  
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การจัดตั้งมณฑลนครไชยศรี 
 ลวงมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ครั้งใหญ  โปรดใหปรับปรุงบานเมืองใหทันสมัยเพ่ือหลีกเล่ียงการคกุคามจาก ลัทธิจักดินิยม เริ่ม
จากการยกเลิกการปกครองหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา มาเปนการบริหารราชการเปนกระทรวง  
เพ่ือใหแตละเมืองมีฐานะเทาๆ กันทุกเมืองภายใตการดแูลบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย  
โดยมีพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพเปนเสนาบดีเมืองทุกเมืองมีผูกินเมืองสงไปจาก
สวนกลาง  จัดใหมีการปกครองสวนมณฑลเทศาภิบาล  ซ่ึงเปนการรวมหัวเมืองในเขตเดยีวกัน  
ตั้งแต ๓ เมืองขึ้นไปเปนหนึ่งมณฑล  มีหนาท่ีระงับทุกข  บํารุงสุข ดวยความเท่ียงธรรมแก
ประชาชน  การจัดตั้งมณฑลเริ่มใน พ.ศ. ๒๔๓๕  ท่ัวประเทศมี ๑๘ มณฑล  เสร็จส้ินใน พ.ศ. 
๒๔๙๙  
 มณฑลนครไชยศร ี  ตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๘ เปนมณฑลขนาดเล็กประกอบดวยเมือง
สุพรรณบุรี  เมืองสมุทรสาคร  และเมืองนครไชยศร ี  โดยมี  “พระยามหาเทพ” (บุตร บุญยรัตน
พันธ)  เปนขาหลวงใหญคนแรก  โดยมีหนาท่ีทําการอยูในเมืองนครไชยศร ี ตรงบริเวณโรงพยาบาล
นครชัยศรีปจจุบัน  มีความยาวประมาณ ๘๐ เมตร และกวางประมาณเกือบ ๘๐ เมตร (๒ เสน) 
 
เมืองนครไชยศรีแบงการปกครองออกเปน ๕ อําเภอคือ 
 ๑.  อําเภอเมือง  ตั้งอยูริมแมน้ําทาจีน ตอมาเปล่ียนเปนอําเภอนครชัยศรี  เม่ือมีการยายตวั
เมืองไปอยูท่ีตําบลพระปฐมเจดีย 
 ๒.  อําเภอพระปฐมเจดีย  ทาการอําเภอตั้งอยูในทองท่ีตําบลพระปฐมเจดียใกลกับพระปฐม
เจดียทางทิศตะวนัออก  ปจจุบันเปล่ียนช่ือเปนอําเภอเมืองนครปฐม 
 ๓.  อําเภอตลาดใหม  ตั้งอยูบานตลาดใหมใกลกับปากคลองลัดอีแทนตอมายายไปตั้งท่ี
ตําบลสามพรานแลวเปล่ียนช่ือเปนอําเภอสามพราน 
 ๔.  อําเภอบางปลามา  ตั้งอยูปากคลองบางปลาตอมายายไปตั้งท่ีปากคลองบางเลน  จึง
เปล่ียนช่ือเปนอําเภอบางเลน  ปจจุบันตั้งอยูริมถนนสายบางเลน-กําแพงแสน  
 ๕.  อําเภอกําแพงแสน  เดิมช่ืออําเภอสามแกว  ยายท่ีตั้งอําเภอมาแลว ๓ ครั้ง  ปจจุบันตั้งอยู
บริเวณบานยางติดถนนมาลัยแมน 
 
การยายที่ทําการมณฑลนครไชยศรี และตวัเมืองนครไชยศรี 
 ใน พ.ศ. ๒๔๔๑  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหยายท่ีทําการ
มณฑลนครไชยศร ี จากบริเวณดัวเมืองนครไชยศรริิมแมน้าํทาจีนมายังอําเภอเมืองนครปฐม  โดยทํา
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การซอมแซมวังปฐมนครซ่ึงเคยเปนท่ีประทับของรัชกาลท่ี ๔  ครั้งทําการบูรณะองคพระปฐมเจดีย
ใหมีสภาพดีขึน้แลวใชเปนท่ีทําการของมณฑล  นอกจากนั้นยังยายท่ีทําการเมืองนครไชยศรตีรง
บริเวณวดักลางบางแกวมาอยูท่ีบริเวณพระปฐมเจดยีดานตะวันออกริมถนนเทศา  ซ่ึงตอมาเปนท่ีตั้ง
อําเภอเมืองนครปฐมปจจุบัน  หลังจากรัชกาลท่ี ๕  การปกครองในรูปแบบมณฑลก็ถูกเปล่ียนไป
เปนการปกครองแบบจังหวัดและภาค  วังปฐมนครซ่ึงเคยเปนท่ีทําการมณฑลนครไชยศรกี็ทรุด
โทรมลง  ในสมัยรัชกาลท่ี ๖  วังปฐมนครจงึถูกรื้อท้ิง  และเปล่ียนเปนท่ีทําการเทศบาลนคร
นครปฐมแทนมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๙   
 การยายท่ีทําการมณฑลและเมืองนครไชยศรมีีเหตผุลเนื่องมาจากมีพ้ืนท่ีคับแคบ และเปน 
ท่ีลุม  ทําใหขยายตวัเมืองออกไปไมได  ดังท่ีเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยไปตรวจราชการ และเห็น
ขอบกพรองดังกลาว มีบันทึกแสดงความคดิเห็นไวดงันี ้
  ... พ้ืนท่ีวาการเมืองนี้เลวทรามคับแคบ ยาวตามลําน้ํา 
      ไมถึง ๒ เสน  ยืนขึ้นไปก็ไมถึง ๒ เสน  มีวัดและ 
       บานลอมรอบขยายไมออก  ซ่ึงเปนท่ีลุม  ท่ีวาเมือง 
       นครไชยศร ี ถามาตั้งอยูท่ีนี่เห็นวาจะทําอยางไรให 
       เรียบรอยงดงามนั้นไมได ... 
 
 ปจจุบันพ้ืนท่ีของเมืองนครไชยศรแีละมณฑลนครไชยศรใีนอดีต ไดเปล่ียนแปลงไปเปน 
วัดใหม  หอพักคนงานโรงงานทอผาไทยโทเร  โรงพยาบาลนครชัยศร ี  และบานพักอาศัยของ
ชาวบานเต็มพ้ืนท่ีจนไมเหลือรองรอยของเมืองโบราณแตอยางใด 
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