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จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พอสรุ ปได้วา่ เมืองปาย เดิมเรี ยกว่าบ้านดอน ก่อตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1800 ตรงกับสมัย
อาณาจักรล้านนา โดยชาวไทใหญ่ชื่อพะก่าซอ ได้รวบรวมคนจากเมืองต่าง ๆ ในประเทศพม่า เข้ามาสารวจและก่อตั้ง
หมู่บา้ นจนเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ กษัตริ ยแ์ ห่งอาณาจักรล้านนาคิดจะยึดเป็ นเมืองขึ้น จึงนาทัพมาตีอยูห่ ลายครั้งหลายสมัยก็
ไม่สามารถยึดได้ จนประมาณปี พ.ศ. 2020 พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา ได้ให้แม่ทพั ชื่อศรี ใจยา ยกทัพมาตีบา้ น
ดอนได้สาเร็ จ และได้รับแต่งตั้งให้เป็ นเจ้าชัยสงครามปกครองบ้านดอนในเวลาต่อมา และบริ เวณอาเภอแม่สะเรี ยงใน
ปั จจุบนั เดิมเรี ยกว่าเมืองยวม เป็ นเมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่ที่จะคอยป้ องกันการรุ กรานของพม่า จนถึงสมัยก่อนกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ พื้นที่บริ เวณที่เป็ นจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั เป็ นช่องทางที่กองทัพพม่าผ่านเพื่อมาตีกรุ งศรี อยุธยาและ

หัวเมืองฝ่ ายเหนือของไทย มีผคู ้ นอาศัยอยูต่ ามรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า บริ เวณที่ราบริ มเชิงเขาทาเลที่
เหมาะสาหรับการเพาะปลูกในลักษณะชุมชนบ้านป่ า ผูค้ นที่อาศัยตามที่ราบส่วนใหญ่เป็ นชาวไทใหญ่ ส่วนผูค้ นที่อาศัยอยู่
บนภูเขามักจะเป็ นกะเหรี่ ยง ลัวะ และมูเซอ
ประมาณ ปี พ.ศ. 2374 ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และสมัย
ของพระยาพุทธวงค์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 4 เจ้าหนานมหาวงศ์ (พระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่
องค์ที่ 5 ขณะเป็ นอุปราช) ต้องการช้างป่ าไว้ใช้งาน จึงให้ “เจ้าแก้วเมืองมา” เป็ นแม่กองนาไพร่ พล ช้างต่อ และหมอควาญ
ออกเดินทางไปตรวจชายแดนด้านตะวันตกของนครเชียงใหม่และจับช้างป่ ามาฝึ กใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมายกกระบวน
เดินทางรอนแรมจากเชียงใหม่ผา่ นไปทางเมืองปาย ใช้เวลาหลายคืนจนบรรลุถึงป่ าโปร่ งแห่งหนึ่งทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ าปาย
เป็ นบริ เวณที่มีหมูป่าลงมากินโป่ งชุกชุม เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่าที่แถวนี้เป็ นทาเลที่ดี น้ าท่าบริ บูรณ์ สมควรที่จะตั้ง
เป็ นหมู่บา้ น จึงหยุดพักอยู่ ณ ที่น้ ี และเรี ยกผูค้ นที่ต้ งั บ้านเรื อนอยูร่ ิ มห้วย ริ มเขาซึ่งเป็ นชาวไทใหญ่และกะเหรี่ ยง (ยางแดง)
มาประชุมชี้แจงให้ทราบถึงความคิดที่จะตั้งบริ เวณนี้ข้ ึนเป็ นหมู่บา้ น และบุกเบิกที่ดินที่เป็ นไร่ นาที่ทามาหากินต่อไป เจ้าแก้ว
เมืองมาแต่งตั้งให้ชาวไทใหญ่ผหู ้ นึ่งซึ่งเป็ นคนเฉลียวฉลาดและมีความรู ้ดีกว่าคนอื่นในหมู่บา้ น ชื่อว่า “พะกาหม่อง” ให้เป็ น
“ก๊าง” (คือตาแหน่งนายบ้านหรื อผูใ้ หญ่บา้ น) คอยควบคุมดูแลและให้คาแนะนาลูกบ้านในการดาเนินการต่อไป พะกาหม่อง
ได้ชกั ชวนเกลี้ยกล่อมพวกที่อยูใ่ กล้เคียงให้ยา้ ยมาอยูร่ วมกัน แล้วตั้งชื่อหมู่บา้ นนั้นว่า “บ้านโป่ งหมู” (ต่อมาเพี้ยนเป็ นปาง
หมู) เมื่อจัดตั้งหมู่บา้ นแล้ว เจ้าแก้วเมืองมาก็ยกขบวนเดินทางตรวจชายแดนและคล้องช้างป่ าต่อไปจนถึงลาห้วยแห่งหนึ่ง มี
รอยช้างป่ าอยูม่ ากมาย ก็หยุดคล้องช้างป่ าได้หลายเชือก และตั้งคอกสอนช้างในร่ องห้วย ริ มห้วยนั้นเป็ นพื้นที่ราบกว้างขวาง
พื้นดินดีกว่าบ้านโป่ งหมู และมีชาวไทใหญ่อาศัยอยูเ่ ป็ นอันมาก เจ้าแก้วเมืองมาเห็นว่าเป็ นทาเลที่เหมาะสมพอจะตั้งเป็ น
หมู่บา้ นอีกแห่งหนึ่ง จึงเรี ยกชาวไทใหญ่คนหนึ่งจากบ้านโป่ งหมูคือ “แสนโกม” บุตรเขยของพะกาหม่อง ให้มาเป็ นหัวหน้า
เกลี้ยกล่อมผูค้ นให้มาอยูร่ วมกันจนกลายเป็ นหมู่บา้ น เรี ยกว่า “บ้านแม่ฮ่องสอน” เมื่อเจ้าแก้วเมืองมาคล้องช้างป่ าได้
พอสมควรแล้วก็เดินทางกลับนครเชียงใหม่ พะกาหม่องและแสนโกมได้ชกั ชวนผูค้ นที่อยูใ่ กล้เคียงให้อพยพครอบครัวมาตั้ง
บ้านเรื อนอยูท่ ามาหากินจนแน่นหนาขึ้นเป็ นหมู่บา้ นใหญ่ ต่อมาพะกาหม่องและแสนโกมเห็นว่าบริ เวณนั้นมีไม้สกั มาก
หากตัดเอาไม้สกั ไปขายประเทศพม่าโดยใช้วธิ ีชกั ลากลงลาห้วย แล้วปล่อยให้ไหลลงแม่น้ าคง (แม่น้ าสาละวิน) ก็คงได้เงิน
มาช่วยในด้านเศรษฐกิจและการบารุ งบ้านเมือง เมื่อปรึ กษาหารื อกันดีแล้ว พะกาหม่องและแสนโกมจึงเดินทางมาเข้าเฝ้ า
พระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ เพื่อกราบทูลขออนุญาตตัดฟันชักลากไม้ไปขาย แล้วจะแบ่งเงินค่าตอไม้
ตอบแทนถวายตลอดปี พระเจ้ามโหตรประเทศทรงอนุญาต พะกาหม่องและแสนโกมจึงได้ทาไม้ขอนสักส่งไปขายที่เมือง
มะละแหม่ง ประเทศพม่า ได้เงินมาก็เก็บแบ่งถวายพระเจ้ามโหตรประเทศทุกปี และนามาใช้บารุ งบ้านเมือง และประโยชน์
ส่วนตัว บ้านโป่ งหมู่และบ้านแม่ฮ่องสอนก็เจริ ญขึ้นตามลาดับ
ปี พ.ศ. 2399 ตรงกับสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 หัวเมืองไทใหญ่ที่ต้ งั อยูแ่ ถบฝั่งแม่น้ า
คง (แม่น้ าสาละวิน) ด้านตะวันตก ในประเทศพม่า อาทิ เมืองจ๋ ามก่า เมืองหมอกใหม่ เป็ นต้น เกิดการจลาจล รบราฆ่าฟัน มี
ชาวไทใหญ่อพยพเข้ามาอยูท่ ี่บา้ นปางหมูและบ้านแม่ฮ่องสอน บางพวกอพยพลงไปทางใต้อาศัยอยูท่ ี่บา้ นขุนยวม (หมู่บา้ น
ไทใหญ่บนภูเขา) บางพวกอพยพเลยขึ้นไปทางเหนือไปอยูท่ ี่เมืองปาย การอพยพครั้งนั้นมีชาวไทใหญ่ผหู ้ นึ่ง ชื่อ “ชานกะเล”
(ตามตานานคนไทใหญ่ กล่าวว่าชานกะเลเป็ นยอดทหารฝี มือเอกของเจ้าฟ้ าโกหร่ าน เจ้าฟ้ าชาวไทใหญ่ผปู ้ กครองเมือง
หมอกใหม่ เป็ นคนรักของเจ้านางเมวดีหรื อที่ชาวแม่ฮ่องสอนเรี ยกว่า “เจ้านางเมี๊ยะ” หลานของเจ้าฟ้ าโกหร่ าน) ชานกะเล
เป็ นคนขยัน กล้าหาญ เฉลียวฉลาด ซื่อสัตย์ อดทน หลังจากอพยพเข้ามาอาศัยที่บา้ งปางหมูได้ช่วยพะกาหม่องทาไม้ดว้ ย
ความซื่อสัตย์และตั้งใจทางานโดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยาก พะกาหม่องไว้วางใจและรักใคร่ มากจึงยกบุตรสาวชื่อคาใสให้เป็ น

ภรรยา ต่อมาภายหลังนางคาใสตาย ชานกะเลได้แต่งงานกับเจ้านางเมี๊ยะและนาครอบครัวพร้อม “ปู่ โทะ” คนสนิทลงใต้ไป
ตั้งเมืองอยูบ่ นภูเขาทางเหนือต้นแม่น้ ายวม เรี ยกว่า เมืองกุ๋นลม (หรื อขุนยวมในปั จจุบนั ) ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลมได้
เจริ ญรุ่ งเรื อง มีการค้ากับประเทศพม่าสามารถส่งค่าตอไม้ให้นครเชียงใหม่จานวนมาก
ปี พ.ศ. 2417 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ได้แต่งตั้งชานกะเลให้เป็ น “พญาสิ งหนาทราชา” ให้
มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน โดยยกฐานะบ้านแม่ฮ่องสอนให้เป็ นเมืองแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนชื่อจากบ้านดอนมาเป็ นเมืองปาย
และให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองหน้าด่าน มีเมืองขุนยวมและเมืองปายเป็ นเขตแดน เมืองยวมเป็ นเมืองรอง พญาสิ งหนาท
ราชาได้ปกครองพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว ได้มีการขุดคูเมืองและสร้างประตูเมืองขึ้นอย่างมัน่ คง
ปี พ.ศ. 2427 พญาสิ งหนาทราชาได้ถึงแก่กรรม พระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้แต่งตั้งเจ้านางเมี๊ยะขึ้นปกครองแทน และแต่งตั้ง
ให้ปู่โทะเป็ นพญาขันธเสมาราชานุรักษ์ ที่ปรึ กษาราชการแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2434 เจ้านางเมี๊ยะถึงแก่กรรม พระเจ้าอินทวิชยานนท์จึงแต่งตั้งพญาขันธเสมาราชานุรักษ์เป็ นพญาพิทกั ษ์สยามเขต
ให้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2443 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มีการจัดระบบการ
ปกครองใหม่โดยรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวม (แม่สะเรี ยง) และเมืองปาย เป็ นหน่วยเดียวกัน เรี ยกว่า
“บริ เวณเชียงใหม่-ตะวันตก” ตั้งที่วา่ การแขวง (เทียบเท่าเมือง) ที่เมืองขุนยวม โดยตั้งนายโหมดเป็ นนายแขวง (แจ้งความ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 กรกฏาคม ร.ศ. 119) และในปี เดียวกันนี้ทางเมืองเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งนายขุนหลู่
บุตรของพญาพิทกั ษ์สยามเขต เป็ นพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ปี พ.ศ. 2446 ย้ายที่วา่ การแขวงจากเมืองขุนยวม ไปตั้งที่เมืองยวม
แล้วเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ เวณพายัพเหนือ”
ปี พ.ศ. 2450 พญาพิทกั ษ์สยามเขตถึงแก่กรรม เมืองเชียงใหม่จึงแต่งตั้งพญาพิศาลฮ่องสอนบุรีข้ ึนปกครองเมืองแทน ปี พ.ศ.
2453 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดตั้งเมืองจัตวาขึ้นกับมณฑลพายัพ ย้ายที่วา่ การแขวงจากเมืองยวม มาที่เมืองแม่ฮ่องสอน ให้ชื่อว่า
“จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และโปรดเกล้าฯ ให้ พระศรสุรราช (เปลื้อง) เป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก
ปี พ.ศ.2476 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์มีการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นพระประมุข จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โอนขึ้นตรงต่อ
กระทรวงมหาดไทยจนถึงปั จจุบนั

