
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ตัง้อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่ง    

ชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยมาหลายยุคหลายสมยั และเคยเป็นที่ตัง้เมืองหลวงของราชอาณาจกัรกรุง-       

ศรอียุธยานานถงึ ๔๑๗ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) ก่อนหน้านัน้ดนิแดนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ

อาณาจกัรทวารวด ีและอาณาจกัรโบราณทีน่ักวชิาการส่วนมากเรยีกว่าอโยธยาตามลําดบั ถงึแมว้่าเมื่อ

กรุงศรอียุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ดนิแดนน้ีกย็งัมปีระชาชนอาศยัอยู่เรื่อยมา จนกระทัง่ถงึปจัจุบนั  

ดงัน้น ขอกล่าวประวตัคิวามเป็นมาเป็น ๔ ระยะคอื  ก่อนสมยักรุงศรอียธุยา  สมยักรุงศรอียุธยา  สมยั

ธนบุร ี และสมยัรตันโกสนิทร ์

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 บรเิวณน้ีอยู่ในอาณาจกัรทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ต่อมาในพุทธ-

ศตวรรษที ่๑๖ - ๑๘ กต็กอยู่ใต้อทิธพิลของขอม โดยมเีมอืงละโว ้(ลพบุร)ี เป็นเมอืงหน้าด่าน ประมาณ

พุทธศตวรรษที ่๑๘ บรเิวณลุ่มแม่น้ําเจา้พระยากเ็ป็นอสิระจากอทิธพิลของขอม ในช่วงน้ีไดเ้กดิอาณา-

จกัรใหม่ๆ อกีหลายรฐั เช่น สุโขทยั ลานนา และลา้นชา้ง และกเ็กดิรฐัทีพ่ฒันาจากอาณาจกัรเดมิ เช่น 

อโยธยา0

๑
  สุพรรณภมู ิ(สุพรรณบุร)ี  และนครศรธีรรมราช  เป็นตน้ 

                 หากจะกําหนดเรยีกดนิแดนบรเิวณภาคกลางของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ่๑๖ - 

๑๘ ซึ่งตกอยู่ใต้อทิธพิลของขอมว่า แค้วนละโว ้แลว้ กอ็าจกล่าวตามขอ้เสนอของนักวชิาการกลุ่มหน่ึง

ว่า “แคว้นละโว ้(อโยธยา) พฒันาขึน้จากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและการเมอืงของแควน้ละโว ้

(ทวารวด)ี”
๒
  เดมิดนิแดนบรเิวณน้ี มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรต์ัง้แต่ปลายพุทธศตวรรษที ่๑๖ ซึ่ง

พงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าในปี พ.ศ. ๑๕๘๗ พระเจา้สายน้ําผึง้ไดพ้ระราชทานพระเพลงิศพพระนาง

สรอ้ยดอกหมาก พระมเหสซีึ่งเป็นพระราชธดิาของพระเจา้กรุงจนี ที่บางกะจะ 1 4

๓
  และทรงสถาปนา     

บรเิวณนัน้เป็นพระอาราม ใหช้ื่อว่า วดัพระเจา้นางเชงิ14

๔
 

 นักวชิาการกลุ่มน้ีได้เสนออีกว่า “ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ เมอืงอโยธยาคงเป็น

เมอืงขึน้ของแควน้ละโว ้จนกระทัง่พุทธศตวรรษที ่๑๘ จงึมกีารยา้ยเมอืงสําคญัมาอยู่แถวปากน้ําแม่เบีย้ 

ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา”
๕
 และกค็งมบีทบาทแทนทีเ่มอืงละโว ้(ลพบุร)ี อย่างไรกต็ามเมอืงละโว ้

(ลพบุร)ี กย็งัคงครองความเป็นศูนยก์ลางทางอารยธรรมอยู่จนกระทัง่ต้นพุทธศตวรรษที ่๑๙ ดงัจะเหน็

๑ แควน้น้ีนกัวชิาการบางทา่นเรยีกแควน้ละโว ้บางท่านเรยีกแควน้อโยธยาและบางท่านเรยีกแควน้ละโว ้- อโยธยา 
๒ ศรศีกัร วลัลโิภดม และคณะ, ประวติัศาสตรไ์ทยสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี ๒๐ (อดัสาํเนา), หน้า ๒๑  
๓ อยู่บรเิวณทางตอนใตข้องเกาะเมอืงพระนครศรอียุธยา ทีแ่ม่น้ําเจา้พระยาประสบกบัแม่น้ําปา่สกั แลว้ลงสูอ่่าวไทย 
๔ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑ (คุรุสภา, ๒๕๐๖)  หน้า ๕๓ - ๕๔ 
๕ ศรศีกัร วลัลโิภดม และคณะ, เรื่องเดมิ, หน้า ๒๑ 

                                                           



 ๒ 

ไดจ้ากการทีม่เีจา้นายไทย ๓ พระองค ์คอื พ่อขุนรามคําแหง พ่อขุนมงัราย และพ่อขุนงาํเมอืง ขณะยงั

ทรงพระเยาวอ์ยูไ่ดเ้สดจ็มาศกึษาเล่าเรยีน ทีเ่ขาสมอคอน14

๖
  ในเมอืงละโว ้(ลพบุร)ี 

                  การยา้ยเมอืงหลวงจากเมอืงละโวม้าอยู่ทีเ่มอืงอโยธยา คงเป็นดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกจิ

เป็นสําคญัเพราะในขณะนัน้การคา้ต่างประเทศโดยเฉพาะกบัจนีกําลงัมบีทบาทสําคญั นโยบายของจนี

ในขณะนัน้ส่งเสรมิใหค้นจนีออกมาคา้ขาย ดงันัน้ตําแหน่งทีต่ ัง้ของเมอืงอโยธยาซึง่อยู่ใกลท้างออกทะเล 

และยงัเป็นชุมทางของแมน้ํ่าใหญ่ ๓ สาย คอื แมน้ํ่าเจา้พระยา แม่น้ําลพบุร ีและแม่น้ําป่าสกั จงึสามารถ

ควบคุมเส้นทางคมนาคมในบรเิวณลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาทัง้หมด จากเหตุผลดงักล่าว เมอืงอโยธยาจงึมี

ทีต่ ัง้เหมาะกว่าเมอืงละโว ้(ลพบุร)ี 

                  เมอืงอโยธยาอยู่ที่ไหน ในเรื่องน้ีพระเจ้าโบราณราชธานินทร์ ข้าหลวงมหาดไทยและ

เทศาภบิาล มณฑลอยธุยา ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานผลการขดุแต่งพระราชวงัหลวงกรงุศรอียุธยาว่า มเีมอืง

เก่าอยู่ทางฟากตะวนัออกของเกาะเมอืง แถวทีว่ดัสมณโกษ  วดักุฎดีาวและวดัศรอีโยธยา1 4

๗
  ต่อมา

สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า เมอืงอโยธยาเป็นเมอืงทีข่อมตัง้ขึน้เมื่อปกครอง

ที่เมืองลพบุรี ในบริเวณที่แม่น้ําป่าสัก แม่น้ําลพบุรี และแม่น้ําเจ้าพระยามาบรรจบกัน เมืองน้ีใน

ระยะแรกพืน้ทีย่งัลุ่มไมเ่หมาะในการทําไร่นา จงัเป็นเพยีงเมอืงหน้าด่านของเมอืงลพบุร ีต่อมาเมื่อพืน้ที่

ค่อยดอนขึน้จงึมคีนมาตัง้ถิน่ฐานทําไร่นากลายเป็นชุมชนใหญ่แห่งหน่ึง14

๘
 

                  รายละเอยีดเกี่ยวกบัทีต่ ัง้เมอืงอโยธยาไดร้บัการขยายเพิม่เตมิขึน้ โดยนายศรศีกัร วลัล-ิ

โภดม “เมอืงอโยธยาตัง้อยูท่างตะวนัออกของเมอืงอยุธยา ตวัเมอืงมลีําน้ําตามธรรมชาตลิอ้มเป็นคูเมอืง 

๓ ดา้น คอื ดา้นเหนือ ตะวนัออก และดา้นใต ้ลาํน้ําน้ีคอื ลาํน้ําปา่สกัเดมิ แต่เรยีกชื่อแตกต่างกนัออกไป 

ตอนที่ไหลผ่านด้านเหนือและตะวนัออก เรยีกแม่น้ําหนัตราและคลองโพธิ ์ส่วนตอนที่หกัมุมมาเป็นคู

เมอืงดา้นใตเ้รยีก ลาํน้ําแมเ่บีย้ มาออกปากน้ําเจา้พระยาทีป่ากน้ําแม่เบีย้ตอนใต้วดัพนัญเชงิลงมา ส่วน

คเูมอืงดา้นตะวนัตกนัน้ขดุขึน้คอื ลาํคขูือ่หน้า8

๙
” 

                  แควน้ละโว ้(อโยธยา) เจรญิรุง่เรอืงมากในปลายพุทธศตวรรษที ่๑๙  ดงัปรากฏหลกัฐาน

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิต ิที่กล่าวถงึการสรา้งพระพุทธไตร-

รตันนายกในปี พ.ศ. ๑๘๖๗  ก่อนการสถาปนากรุงศรอียุธยาถงึ ๒๖ ปี1 4

๑๐
   พระพุทธรปูองคน้ี์มขีนาด

ใหญ่โตและสวยงามมาก ย่อมเป็นประจกัษ์พยานใหเ้หน็ว่าบรเิวณน้ีต้องเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ที่มี

พลงัทางเศรษฐกจิดว้ยจงึสามารถสรา้งได ้แต่อยา่งไรกต็ามในปี พ.ศ. ๑๘๙๓  สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ 

(พระเจา้อู่ทอง) ไดย้า้ยมาสรา้งเมอืงหลวงใหม่ในบรเิวณใกล้เคยีงแสดงว่าคงจะเกดิอะไรขึน้ในบรเิวณ

เมอืงอโยธยา  ซึง่จะตอ้งคน้ควา้กนัต่อไป 

๖  ชาญวทิย ์เกษตรศริ,ิ “ชมุชนอโยธยา – อยุธยา – ปญัหาเรื่องววิฒันาการทางเศรษฐกจิและสงัคม” เอกสารสมัมนา 

    ประวติัศาสตรอ์ยุธยา, วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา, หน้า ๙ 
๗  พระยาโบราณราชธานินทร,์ “เรื่องกรุงเก่า” ประชมุพงศาวดารภาคท่ี ๖๓ (คุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๒๖  
๘  สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (กรุงเทพฯ : ๒๔๖๗) หน้า ๔๒ - ๔๓ 
๙  ศรศีกัร วลัลโิภดม, “กรุงอโยธยาในประวตัศิาสตร”์ สงัคมศาสตรป์ริทศัน์ ปีที ่๔, ฉบบัที ่๙. ๒๕๑๐, หน้า ๗๗  
๑๐ พระราชพงศาวดารกรงุศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ (คุรุสภา, ๒๕๑๕), หน้า ๔๔๓ 

                                                           



 ๓ 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

                 สมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ ๑ (พระเจา้อู่ทอง)  ได้สถาปนากรุงศรอียุธยาเป็นราชธานีใน     

วนัศุกร ์เดอืน ๕ ขึน้ ๖ คํ่า ปี พ.ศ. ๑๘๙๓  พระราชทานนามเมอืงใหม่น้ีว่า “กรุงเทพมหานครบวรทวา-

รวดศีรอียธุยามหาดลิกภพนพรตันราชธานีบุรรีมย”์ การทีพ่ระองคส์ามารถรวบรวมกําลงัไพร่พลตัง้เมอืง

ใหม่โดยปราศจากการสู้รบใดๆ อีก ทัง้ยงัสามารถยกกองทพัไปตนีครธม เป็นการท้าทายอํานาจของ

เขมร นอกจากน้ียงัโปรดใหขุ้นหลวงพงัว่ พีม่เหสยีกกองทพัไปตอีาณาจกัรสุโขทยัไดด้ว้ย ดงันัน้ปญัหา

ทีน่่าสนใจกค็อื พระองคเ์ป็นใครมาจากไหน เพราะเหตุใดจงึไดส้รา้งอาณาจกัรใหม่ได ้โดยทีผู่นํ้าทอ้งถิน่

เดมิยอมรบัใหพ้ระองคเ์ป็นผูนํ้าต่อไป 

                 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ น้ี บรเิวณที่เป็นประเทศไทยในปจัจุบนั ประกอบด้วยอาณาจกัร

ต่างๆ หลายอาณาจกัร คอื ทางตอนเหนือ มอีาณาจกัรลานนา ตํ่าลงมากเ็ป็นอาณาจกัรสุโขทยั ส่วนทาง

ภาคใตก้เ็ป็นอาณาจกัรนครศรธีรรมราช ส่วนตอนกลางของประเทศนัน้ มอีาณาจกัรทีส่ําคญั ๒ อาณา-

จกัร คอื ทางด้านตะวนัตกของแม่น้ําเจา้พระยา เป็นอาณาจกัรสุพรรณภูม ิส่วนทางดา้นตะวนัออกเป็น

อาณาจกัรละโว ้(อโยธยา) หรอือาณาจกัรอโยธยา 

                 อาณาจกัรสุพรรณภูม ิมบี้านเรอืนกระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ําท่าจนี แม่กลอง และเพชรบุร ี 

มเีมอืงสาํคญั คอื เมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงแพรกศรรีาชา (ในจงัหวดัชยันาท) เมอืงราชบุร ีเพชรบุร ีสงิหบุ์ร ี

ตามหลกัฐานจากศลิาจารกึหลกัที่ ๑ กลุ่มเมอืงในอาณาจกัรสุพรรณภูมน้ีิเคยอยู่ใต้อํานาจของพ่อขุน-

รามคาํแหง แต่เน่ืองจากกลุ่มน้ีมปีระชากรอยูอ่ยา่งหนาแน่น และคงมอีํานาจทางทะเลดว้ยจงึอยู่ใต้อทิธ-ิ

พลของอาณาจกัรสุโขทยัไม่นาน อย่างนานทีสุ่ดกค็งภายหลงัจากพ่อขุนรามคําแหงสวรรคต อาณาจกัร

สุพรรณภูมิคงพยายามสลัดอํานาจของสุโขทัย และสร้างความเป็นใหญ่ให้กับตน โดยการไปเป็น     

พนัธมติรกบัอาณาจกัรละโว ้(อโยธยา) 

                 อาณาจกัรละโว้ (อโยธยา) เป็นอาณาจกัรเก่าแก่ เคยเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมทวารวด ี

และขอม อาณาจกัรน้ีมิได้อยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจกัรสุโขทัย เพราะมิได้ปรากฏชื่อเมืองทางฝ ัง่

ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยาในศลิาจารกึของพ่อขุนรามคําแหง  แต่กค็งเป็นเครอืญาตกิบัทางสุโขทยั1 4

๑๑
  เมอืงทีส่าํคญัของอาณาจกัรละโว ้กค็อื เมอืงละโว ้เมอืงอโยธยา 

                  สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง) ผูส้ถาปนากรุงศรอียุธยานัน้ พระองคจ์ะต้องมี

ความสมัพนัธ์กบัศูนยอ์ํานาจที่สําคญัในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา คอื อาณาจกัรสุพรรณภูม ิและอาณาจกัร

ละโว ้(อโยธยา) เป็นแน่ เพราะจะเหน็ไดจ้ากการที ่เมื่อพระองคไ์ดส้ถาปนากรุงศรอียุธยาแลว้ พระองค์

ไดโ้ปรดใหพ้ระราเมศวร พระราชโอรสไปปกครองเมอืงละโว้ (ลพบุร)ี และให้ขุนหลวงพงัว่ พีม่เหสไีป 

ปกครองเมอืงสุพรรณบุร ีถ้าพระองค์มไิด้มคีวามเกี่ยวข้องกบัอาณาจกัรทัง้สองแล้ว ผู้นําเดมิคงไม่

ยนิยอมแน่ๆ ดงันัน้พระองคค์งจะเป็นราชโอรสของอาณาจกัรละโว ้(อโยธยา) ไดอ้ภเิษกกบัเจา้หญงิแห่ง

๑๑ ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า เมื่อพระยามงัราย เจา้เมอืงเชยีงใหม่ ไดร้บัเชญิใหต้ดัสนิความขดัแยง้กนัของพ่อขนุ-   

   รามคาํแหงกบัพระยางาํเมอืง เจา้เมอืงพระเยานัน้ ทางลาํบากพระทยัเป็นอย่างมาก เพราะพ่อขนุรามคาํแหงทรง 

   เป็นญาตกิบัพระยานครหลวง (กมัพชูา) พระยานครศรธีรรมราชและ พระยาศรอียธุยา (พงศาวดารโยนก. คลงั- 

   วทิยา :  ๒๕๑๖ หน้า ๖๙) 

                                                           



 ๔ 

อาณาจกัรสุพรรณภูม ิไดเ้สดจ็มาครองเมอืงเพชร1 4

๑๒
 ในฐานะเมอืงลูกหลวง ก่อนมาสรา้งกรุงศรอียธุยา 

เมื่อพระราชบดิาสวรรคตแล้วพระองค์ได้เสวยราชสมบตัใินแคว้นละโว้ หลงัจากนัน้ได้เสดจ็มาประทบั 

อยูแ่ถบในเมอืงอโยธยา 1 4

๑๓
  ระยะหน่ึง แลว้กส็ถาปนากรุงศรอียุธยาเป็นศูนยก์ลางแห่งใหม่ของราช-

อาณาจกัร14

๑๔
 

                 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงทําให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอันศักดิส์ ิทธิข์อง

ราชอาณาจกัรใหม่ พระองคท์รงรบัเอาความเชื่อเรื่องพระมหากษตัรยิท์รงเป็นเทวราชาจากเขมร โดย

สถาปนาพระนามของกษตัรยิต์ามแบบเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ ทรงประกอบพธิถีอืน้ําพระพพิฒัน์-

สตัยาตามแบบเขมร แต่อย่างไรกต็ามภายหลงัจากรลักาลของพระองคแ์ลว้ กเ็กดิการแย่งชงิอํานาจกนั

ระหว่างราชวงศ์สุพรรณภูมแิละราชวงศ์อู่ทอง แต่การแย่งชงิเป็นการเขา้มามอีํานาจในกรุงศรอียุธยา   

มใิช่เพื่อแยกตวัออกไปจากอาณาจกัร 

                 กรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีของไทยนานถงึ ๔๑๗ ปี ซึง่เป็นเมอืงหลวงทีม่อีายุนานทีสุ่ดใน

ปจัจุบนั (พ.ศ. ๒๕๒๕) ทัง้น้ีเป็นเพราะกรุงศรอียุธยาตัง้อยู่ในชยัภูมทิีด่ที ัง้ทางดา้นยุทธศาสตร ์ดา้น

เศรษฐกิจ และการเมือง ทางด้านยุทธศาสตร์ กรุงศรีอยุธยามีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ําล้อมรอบ 

ทางด้านเหนือคือแม่น้ําลพบุรีเก่า ทางด้านตะวันตกและด้านใต้คือแม่น้ําเจ้าพระยาและทางด้าน

ตะวนัออกคอืแม่น้ําป่าสกั  ลกัษณะเช่นน้ีเป็นเกราะป้องกนัศตัรไูดด้ ีส่วนรอบนอกเกาะเมอืงมลีกัษณะ

เป็นที ่   ราบลุ่ม น้ําท่วมในฤดน้ํูาหลากซึง่เป็นอุปสรรคต่อการตัง้ทพัของศตัร ูทางดา้นเศรษฐกจิ กรุงศรี

อยุธยาตัง้อยู่บรเิวณดนิดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา อนัเกดิจากการทบัถมของตะกอน ทําให้บรเิวณน้ี

เหมาะแก่การเพาะปลกู นอกจากน้ีทีต่ ัง้ของกรงุศรอียธุยายงัเป็นทีร่วมของแม่น้ําเจา้พระยา แม่น้ําป่าสกั 

และ   แม่น้ําลพบุร ีซึ่งเป็นผลให้ชาวอยุธยาสามารถติดต่อค้าขายกบัหวัเมอืงในภาคกลาง และ

ภาคเหนือได้สะดวก อีกทัง้ยงัอยู่ใกล้อ่าวไทย จงึทําให้กรุงศรอียุธยากลายเป็นเมอืงทีค่วบคุมการค้า

ต่างประเทศ เพราะกรุงศรอียุธยาเป็นทีร่วมของสนิคา้ของป่าจากเมอืงต่างๆ จากการที่อยู่ใกลอ่้าวไทย

ยงัทาํใหก้รงุ-ศรอียธุยาสามารถควบคุมการตดิต่อระหว่างหวัเมอืงภายในทวปีกบัต่างประเทศดว้ย 

                 ถงึแม้ว่าที่ตัง้ของกรุงศรอียุธยาจะดเีพยีงใดก็ตาม ตลอดระยะเวลาสี่ร้อยกว่าปีกรุงศร-ี

อยุธยาต้องเผชญิกบัการทําสงครามหลายครัง้ สงครามที่ประชดิกรุงครัง้สําคญัทีสุ่ดในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ 

ในรชักาลสมเดจ็พระมหนิทราธริาช เป็นผลใหก้รุงศรอียุธยาต้องตกเป็นเมอืงขึน้ของพม่านานถงึ ๑๕ ปี 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๑๒๗  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชจงึสามารถประกาศอสิรภาพไดแ้ละมกีษตัรยิส์บื

ต่อกันมาอีก ๑๘๓ ปี จนถึงรชักาลสมเด็จพระเอกทศัน์ กรุงศรอียุธยาต้องตกเป็นเมอืงขึ้นของพม่า     

อกีครัง้ในวนัที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ซึ่งเป็นความสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ที่กรุงศรอียุธยาไม่สามารถ

ธาํรงความเป็นเอกราชอกีต่อไป 

๑๒  มหีลกัฐานหลายฉบบั ทีก่ล่าวว่าพระเจา้อู่ทองมาจากเมอืงเพชรบุร ีเช่น จดหมายเหตุลาลแูบร ์คาํใหก้ารชาว 

     กรุงเก่า 
๑๓  อาจจะมาสรา้งวงัอยู่ทีต่ําบลเวยีงเหลก็ (วดัพุทไธสวรรยป์จัจบุนัน้ี) ซึง่พระองคป์ระทบัอยู่ ๓ ปี จงึทรงยา้ยมาสรา้ง 

     พระราชวงัทีต่ําบลหนองโสน (บงึพระราม) และสถาปนากรุงศรอียุธยาเป็นราชธานี 
๑๔  นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ อยธุยาตอนต้น รากฐานและความเป็นปึกแผน่ (เอกสารอดัสาํเนา), หน้า ๕ 

                                                           



 ๕ 

                  พระมหากษตัริยส์มยักรงุศรีอยธุยา 

                  เมือ่สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ สถาปนากรงุศรอียธุยาเป็นราชธานีแลว้ มกีษตัรยิส์บืต่อกนั

มา ๓๓ พระองค์ พระมหากษัตรยิ์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ กัน ทัง้ทางด้านการป้องกัน

ประเทศใหพ้น้ภยัจากอรริาชศตัร ูการปกครองบา้นเมอืง การรกัษาไวซ้ึง่ความยุตธิรรมและความสงบสุข

ในสงัคม การทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมต่างๆ จนกลายเป็นเอกลกัษณ์

ประจําชาตไิทย เป็นมรดกตกทอดมายงัอนุชนในรุ่นปจัจุบนั อาท ิสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ ๑ ทรงพระ

ปรชีาสามารถมองการณ์ไกลในการเลือกทําเลที่ตัง้เมอืงหลวง และสามารถสร้างความเชื่อเกี่ยวกับ

พระมหากษตัรยิใ์หม้ ัน่คง สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถทรงเป็นกษตัรยิน์ักปกครองทีว่างรากฐานรปูแบบ

การปกครองอาณาจกัรใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คง ใชต้ดิต่อกนัมาถงึแผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้-อยูห่วั สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษตัรยิน์ักรบทีห่าผูใ้ดเทยีบไดย้าก ทรงกลา้หาญในการ

ประกาศอสิรภาพและยงันํากองทพัไปรบถงึดนิแดนพมา่ เป็นตน้ 

                  พระมหากษตัรยิท์ัง้ ๓๓ พระองคน้ี์ ทรงปกครองอาณาจกัรสบืต่อกนัมา ๔๑๗ ปี คดิเฉลีย่

แลว้แต่ละพระองคป์กครองประมาณ ๑๒ - ๑๓ ปี แต่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กษตัรยิท์ีป่กครองตํ่ากว่าเกณฑ์

เฉลีย่ม ี๑๖ พระองค ์ในจาํนวนน้ีทีป่กครองระยะสัน้ทีสุ่ด คอื สมเดจ็เจา้ฟ้าไชย ปกครองเพยีง   ๓ - ๔ 

วนั เท่านัน้กถ็ูกยดึอํานาจ และมพีระมหากษตัรยิท์ีป่กครองไมค่รบ ๑ ปี ถงึ ๖ พระองค ์พระมหากษตัรยิ์

ที่ถูกยดึอํานาจเหล่าน้ีสบืเน่ืองจากขึ้นครองราชย์ในขณะทรงพระเยาว์บางพระองค์ไม่มฐีานอํานาจที่

ม ัน่คงพอ ไม่มีความสามารถพอในการรบจึงไม่ เ ป็นที่นับถือศรัทธาของเหล่าขุนนาง ส่วน

พระมหากษตัรยิท์ี ่    ปกครองนานเกนิเกณฑเ์ฉลีย่ม ี๑๗ พระองค ์ในจาํนวนน้ีทีป่กครองนานเกนิ ๒๕ 

ปี ซึ่งสามารถทําให้พระมหากษตัรยิม์ฐีานอํานาจที่ม ัน่คงสามารถประกอบกรณียกจิต่างๆ ในการทํานุ

บํารุงราชอาณาจกัร มเีพยีง ๕ พระองค์ คอื สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระรามาธบิดทีี่ ๒ 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช สมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ และสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง 

สมยักรงุธนบรีุ 

                  เมื่อกรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐  แลว้ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชได้

ประกาศอสิรภาพและขบัไล่พมา่ออกไปจากแผน่ดนิไทย ทรงยา้ยเมอืงหลวงมาอยู่ทีก่รุงธนบุร ีแลว้โปรด

ใหก้วาดตอ้นชาวอยุธยาไปเป็นกําลงัสําคญัทีก่รุงธนบุรี1 4
๑๕

  กรุงศรอียุธยาทีเ่คยรุ่งเรอืงบดัน้ีถูกปล่อยให้

รกรา้ง แต่อยา่งไรกต็ามในระยะต่อมาสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชกโ็ปรดใหม้กีารประมลูคน้หาทรพัย์

สมบตัิที่ชาวอยุธยาฝงัไว้ก่อนกรุงแตก เป็นผลให้ชาวอยุธยาได้หนีออกจากป่ามาตัง้บ้านเรอืนรอบๆ 

เกาะเมอืง ในขณะเดยีวกนักท็าํใหโ้บราณสถานถูกรือ้ทาํลาย 

 

๑๕ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาเลม่ ๒ (กรุงเทพฯ : คลงั 

    วทิยา, ๒๕๑๖) หน้า ๓๒๕ 

                                                           



 ๖ 

สมยัรตันโกสินทร ์

                  เมื่อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึน้ครองราชยใ์น พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้ว ได้

โปรดให้รื้ออิฐจากกําแพงเมอืง เชิงเทนิป้อมปราการต่างๆ ที่กรุงเก่าไปสร้างพระราชวงัใหม่เพราะ

ขณะนัน้ทรงรบีเร่งในการสร้างเมอืงใหม่ จงึไม่สามารถเผาอิฐได้ทนัใช้งาน ประกอบกบัเพื่อเป็นการ

ทาํลายป้อมปราการเมอืงเก่าไมใ่หเ้ป็นประโยชน์แก่ขา้ศกึทีย่กมาตกีรุงเทพฯ การรือ้อฐิในครัง้นัน้จงึเป็น

การทําลายซากกําแพงเมอืง ป้อมปราการต่างๆ ประกอบกบัการทีป่ระชาชนอพยพไปสู่เมอืงหลวงใหม ่

จงึทาํใหก้รุงศรอียุธยาถูกทอดทิง้แต่อย่างไรกต็ามคนไทยในยุคนัน้ ยงัมคีวามรูส้กึเสยีดายความรุ่งเรอืง

ของกรุงศรอียุธยา ดงัจะเห็นได้จากบทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 

สมเด็จพระอนุชาธริาชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่กล่าวไว้ว่า “…อนัถนน

หนทางมรรคา คดิมาก็เสยีดายทุกสิง่อนั รา้นเรยีบเปนรเบยีบด้วยรุกขา ขายของนานาทุกสิง่สรรพ์ ทัง้

พธิปีีเดอืนคนืวนั สารพนัจะมอียูอ่ตัรา รดใูดกไ็ดเ้ล่นกระเษมสุข แสนสนุกทัว่เมอืงหรรษา ตัง้แต่น้ีแลหนา    

อกอา  อยุธยา  จะสาบสูญไป จะหาไหนได้เหมอืนกรุงแล้ว ดงัดวงแก้วอนัสิ้นแสงใส นับวนัแต่จะยบันับ

ไป ทีไ่หนจะคนืคงมา…”
๑๖

 

                  เมื่อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสรา้ง “กรุงเทพพระมหานคร

อมรรตันโกสนิทร”์ เป็นเมอืงหลวง ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา พระนครศรอียุธยากเ็ป็นเพยีงเมอืงจตัวาเมอืง

หน่ึงขึน้กบักรงุเทพฯ และในเวลาต่อมาเรยีกกนัว่า “เมอืงกรงุเก่า” 

                  ต่อมาในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั โปรดฯ  ใหร้ือ้ศลิาแลงตามวดัรา้ง

ไปสรา้งพระอารามใหมท่ีก่รงุเทพฯ พระนครศรอียธุยาจงึถูกทาํลายอกีครัง้ 

                  ดงันัน้สภาพเกาะเมอืงทีเ่คยเตม็ไปดว้ยปราสาทราชวงั วดัวาอาราม บา้นเรอืนประชาชน 

จงึถูกทอดทิ้งให้เป็นป่ารกร้าง ดงัที่บาทหลวงปาลเลกัวซ์ ได้บนัทึกการเดนิทางผ่านอยุธยาในสมยั     

รชักาลที ่๓ โดยสรุปว่า เมื่อไปถงึอยุธยาจะเหน็เจดยีส์คีรํ่าคร่าไปตามกาลเวลาชูยอดแหลม ต้นไมอ้ายุ

ดว้ยรอ้ยๆ ปี แผ่กิง่กา้นสาขาปกคลุมโบราณสถาน เมือ่ใกลอ้ยธุยาแม่น้ําแบ่งเป็นสายๆ เป็นคลองหลาย

คลอง ตวันครจงึเป็นเกาะคล้ายถุงเงนิจนี โบราณสถานที่น่าอศัจรรยก์็คอื พระบรมมหาราชวงัและวดั

หลวง โบราณสถานต่างๆ ถูกต้นไมป้กคลุมหมดจนกลายเป็นที่อยู่ของนกเค้าแมว แรง้ เป็นที่ฝงัมหา

สมบตัเิมือ่คราวอยธุยาแตก มกีารขดุคน้อยูเ่นืองๆ 14

๑๗
 

                  ตวัเมอืงกรงุเก่าในขณะนัน้ตัง้อยู่โดยรอบเกาะเมอืง มพีลเมอืงทัง้คนไทย จนี ลาว มลาย ู

ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน1 4

๑๘
 พลเมอืงเหล่าน้ีตัง้บา้นเรอืนอยู่ทัง้สองฝ ัง่แม่น้ํารอบเกาะเมอืงเพื่อสะดวกใน

การดํารงชวีติทัง้การอุปโภคและบรโิภค การคมนาคม การเกษตรกรรม ตลอดจนกระทัง่การระบายสิง่

โสโครก ส่วนทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน วดัยงัคงเป็นศูนย์กลางชุมนุมกันทางสงัคม  

๑๖ กรมพระราชวงับวรมหาสรุสงิหนาท, นิราศกรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาทเสดจ็ไปตีเมืองพม่า พ.ศ.  

    ๒๓๓๖ (โรงพมิพโ์สภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๖๖), หน้า ๒๐ 
๑๗ มงเซเญอร ์ปาลเลกวัซ,์ เล่าเรือ่งกรงุสยาม. สนัต ์ท.โกมลบตุร แปล (กรุงเทพฯ:สาํนกัพมิพก์า้วหน้า, ๒๕๒๐), 

    หน้า ๗๙. 
๑๘ เรื่องเดยีวกนั, หน้า ๘๐. 

                                                           



 ๗ 

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาและประเพณีที่สําคญั เป็นศูนย์กลางการศึกษา วดัที่สําคญัในระยะแรก  

เช่น  วดัพนัญเชงิ  วดัสุวรรณดาราราม1 4

๑๙
  วดักษตัราธริาช  วดัเชงิท่า วดัแม่นางปลืม้1 4

๒๐
   และวดัรอบ

นอกเกาะเมอืงทีไ่มถู่กพมา่ทาํลาย 

                 ถงึแมว้่ากรุงศรอียุธยาจะเป็นกรุงเก่าไปแล้ว แต่ชาวเมอืงหลวงตลอดจนพระมหากษตัรยิ์

และพระราชวงศใ์นพระบรมราชวงศจ์กัรยีงัราํลกึถงึกรงุเก่าอยูเ่สมอ ในทุกๆ ปี พระมหากษตัรยิแ์ละพระ

ราชวงศ์จะเสดจ็มาทอดกฐนิ นอกจากน้ีจากจดหมายเหตุปรากฏว่าราชกาลที ่๔ โปรดให้เกณฑไ์พร่ไป

ขดุดนิเหนียวทีบ่างขวดเพื่อนําไปป ัน้รปูเทวดา พระอนิทร ์ครฑุ ในงานบาํเพญ็พระราชกุศล งานพระศพ  

เป็นตน้ 

                 กรุงเก่าไดร้บัความสนใจในการบูรณะ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

โดยโปรดให้บูรณะพระราชวงัใหม่ พระราชทานนามว่า วงัจนัทรเกษม เพื่อเป็นที่ประทบัเวลาแปร    

พระราชฐานเสดจ็ประพาสกรงุเก่า14

๒๑
 

                 กรุงเก่าในสมัยเป็นมณฑล กรุงเก่าได้กลายเป็นเมืองสําคัญอีกครัง้หน่ึงในรัชกาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมื่อทรงจดัการปกครองหวัเมอืงแบบมณฑลเทศาภบิาล ในปี 

พ.ศ. ๒๔๓๘ พระองคท์รงจดัตัง้ “มณฑลกรุงเก่า” โดยรวมหวัเมอืง ๘ เมอืง เขา้ดว้ยกนั อนัมเีมอืงกรุง

เก่า เมอืงอ่างทอง เมอืงสระบุร ีเมอืงลพบุร ีเมอืงพระพุทธบาท เมอืงพรหมบุร ีเมอืงอนิทบุร ีและเมอืง

สงิหบุ์ร ี14

๒๒
  โดยตงัสถานทีท่าํการของมณฑลกรงุเก่าทีเ่มอืงกรุงเก่า ในระยะเวลาน้ีไดม้กีารบรูณะหลาย

ดา้นจนเป็นผลใหม้ปีระชาชนอาศยัหนาแน่นขึน้อกีครัง้หน่ึง 

                     รัชกาลท่ี ๕ โปรดให้บูรณะพระราชวงัจนัทรเกษมเป็นสถานท่ีราชการ โดยจดัให้พระท่ีนั่ง

พิมานรัถยา เป็นศาลาว่าการข้าหลวงเทศาภิบาล พลับพลาจตุรมุข เป็นศาลาว่าการเมือง  ตึกใหญ่มุม

กําแพงด้านเหนือ เป็นศาลาว่าการอําเภอรอบกรุง  ทรงซ่อมโรงช้างให้เป็นท่ีคมุขงันกัโทษ  โรงละครหน้า

พลบัพลาจตรุมขุเป็นท่ีทําการศาลมณฑล ส่วนตกึหน้าพระท่ีนัง่พิมานรัถยาเป็นศาลเมืองและคลงัเก็บราช

พสัดุ14
๒๓

  นอกจากนีใ้นรัชกาลตอ่ๆ มายงัได้ตัง้หอทะเบียน ไปรษณีย์ สถานีตํารวจภธูร ในบริเวณด้านใต้ถดั

จากพระราชวงัจนัทรเกษมลงมา 

                  ชวีติชาวกรงุเก่าในสมยัพระพุทธเจา้หลวง ไดอ้าศยัตัง้บา้นเรอืนอยู่รมิฝ ัง่แม่น้ําตามเรอืน

แพ หรอืมฉิะนัน้กอ็ยู่ในเรอื โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีเ่รยีกว่า “หวัรอ” เป็นบรเิวณทีแ่ม่น้ําป่าสกัและ

๑๙ วดัสวุรรณดาราราม เดมิชื่อวดัทอง เป็นวดัโบราณทีส่มเดจ็พระปฐมบรมมหาชนกทรงสรา้ง และพระบาทสมเดจ็- 

    พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏสิงัขรณ์. 
๒๐ เฉลมิ สขุเกษม, “กรุศรอียุธยา” อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากบัคาํวินิจฉัยของพระยาโบราณราช- 

     ธานินทรเ์รือ่งศิลปและภมิูสถานอยุธยา พมิพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกจิศพแม่แดง แขวฒันะ (กรุงเทพฯ :  

    โรงพมิพส์ามมติร), หน้า ๑๒๑ - ๑๓๑ 
๒๑ พระยาโบราณราชธานินทร,์ ประชมุพงศาวดารภาคท่ี ๖๓ เรือ่งกรงุเก่า, หน้า ๑๗๗  
๒๒ กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ม.๒๐/๒ “กรมหลวงดาํรงราชานุภาพ กราบทลูพระบาทสมเดจ็- 

    พระเจา้อยูห่วั ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ร.ศ. ๑๑๗“ 
๒๓ เรื่องเดยีวกนั 

                                                           



 ๘ 

แมน้ํ่าลพบุรมีาประสบกนั  บรเิวณหวัรอเป็นเสมอืนหวัใจของชาวกรุงเก่า เป็นทัง้ทีอ่ยู่อาศยั ชุมทางการ

คา้ขาย สถานทีร่าชการ และวดัหลายวดั เป็นตน้  นอกจากน้ีกรงุเก่ายงัอาศยัอยูบ่รเิวณวดัพนญัเชงิดว้ย 

                 ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวัได้มกีารเปลี่ยนชื่อเมอืงเป็นจงัหวดั   

ดงันัน้ ในวนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เมอืงกรุงเก่า จงึเปลีย่นเป็น “จงัหวดักรุงเก่า”  ซึง่ใชเ้รยีก

เช่นน้ีเรื่อยมาจนกระทัง่ในรชักาลที ่๗ จงึเปลีย่นชื่อมณฑลกรุงเก่าเป็น “มณฑลอยุธยา”  เมื่อวนัที ่๑๗ 

มนีาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  และเปลีย่นชื่อจงัหวดักรุงเก่าเป็น “จงัหวดัพระนครศรอียุธยา” ส่วนชื่อกรุงเก่า  

คงเป็นชื่อเรียกอําเภอว่า อําเภอกรุงเก่า จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อมีการบูรณะจงัหวัด

พระนครศรอียุธยาเพื่อเตรยีมต้อนรบัอูนุ นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสงัคมนิยมแห่งสหภาพพม่า จงึได้มี

การเปลีย่นชื่ออําเภอกรงุเก่า เป็นอําเภอพระนครศรอียธุยา ซึง่ใชเ้รยีกกนัมาจนทุกวนัน้ี 

                 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นจงัหวดัที่มปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมา

อนัยาวนาน เป็นทัง้ที่ตัง้ของเมอืงหลวงของแคว้นอโยธยา เป็นทีต่ ัง้เมอืงหลวงของราชอาณาจกัรกรุง- 

ศรอียุธยาถึง ๔๑๗ ปี หลงัจากนัน้แม้ว่ากรุงจะแตก เมอืงหลวงจะย้ายไปอยู่ที่อื่น กรุงศรอียุธยาจะ

กลายเป็นกรุงเก่า และเป็นจงัหวดัพระนครศรอียุธยาในปจัจุบนัก็ตาม แต่ก็ยงัคงมคีวามสําคญัอยู่ใน

ความทรงจาํของคนไทยตลอดกาล 

การจดัรปูการปกครองในสมยัรชัการท่ี  ๕                     

             ๑. มลูเหตขุองการปฏิรปูการปกครองส่วนภมิูภาค  

                 การเปลีย่นแปลงการปกครองในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั  นับว่า

เป็นหวัใจสําคญัของการดําเนินการปฏริปูการปกครองให้เป็นสมยัใหม่อย่างอารยประเทศทางตะวนัตก 

ทัง้น้ี เน่ืองจากทรงเลง็เหน็ว่าระบบการปกครองของไทยในขณะนัน้ขาดบูรณาการแห่งชาต ิไม่มคีวาม

เป็นอันหน่ึงอนัเดยีวกัน นอกจากน้ี นโยบาย “ขอให้อยู่รอด”  ที่ไทยใช้มาตลอดตัง้แต่รชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัเพยีงประการเดยีว ไม่สามารถนํามาใชไ้ดก้บัสภาพการเมอืงการ

ปกครองได้อีกต่อไป ในท่ามกลางภัยอันคุกคามของประเทศมหาอํานาจทางตะวันตก และใน

สภาวการณ์ขณะนัน้ต้องการระบอบการปกครองที่มปีระสิทธิภาพในการที่จะควบคุมหัวเมอืงที่อยู่

ห่างไกลใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้รงิ โดยรวมอํานาจเขา้สู่ส่วนกลาง 

                  ความยากลําบากในการคมนาคมกเ็ป็นปจัจยัทีม่คีวามสําคญัในการถ่วงรัง้มใิหพ้ระมหา-

กษตัรยิท์รงมพีระราชอํานาจในการปกครองทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ ลกัษณะ

การเมอืงการปกครองจงึเป็นการแบ่งสรรอํานาจกนัระหว่างเจา้กบัขุนนาง ในปี  พ.ศ. ๒๔๓๕ สภาพ

การเมอืงการปกครองแบบดัง้เดมิได้มาสะดุดหยุดลงเมื่อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัได้

ทรงดาํเนินการปฏริปูการปกครองเสยีใหม ่โดยไดท้รงดาํเนินงานเป็นลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 

                  ๑. ทรงศกึษาแบบแผนการจดัรปูการปกครองแบบประเทศตะวนัตก 

                  ๒. ดาํเนินการจดัตัง้กระทรวง 

                  ๓. จดัตัง้ผูด้าํรงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยคนแรก 



 ๙ 

                 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงเหน็ว่า เสนาบดเีจา้กระทรวงแบบเก่าไม่

มคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะงานในขณะนัน้ กไ็ดท้รงประกาศจดัตัง้กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวงในปี พ.ศ. 

๒๔๓๕ และใหม้เีสนาบดทีัง้ ๑๒ กระทรวง และแต่ละกระทรวงกม็อีํานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่สรุป

ไดด้งัน้ี คอื  

                 ๑. กระทรวงมหาดไทย  บงัคบับญัชาหวัเมอืงฝา่ยเหนือและเมอืงลาวประเทศราช 

                 ๒. กระทรวงกลาโหม บงัคบับญัชาหวัเมอืงฝา่ยใต ้ฝา่ยตะวนัตก ฝา่ยตะวนัออก และเมอืง

มลายแูละประเทศราช 

                 ๓. กระทรวงต่างประเทศ  ว่าการเฉพาะต่างประเทศอยา่งเดยีว 

                 ๔. กระทรวงวงั  ว่าการในพระราชวงัและกรม ซึง่ใกลเ้คยีงกบัราชการในพระองคข์องพระ-

บาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

                 ๕. กระทรวงเมอืง  (ภายหลงัเรยีกว่ากระทรวงนครบาล) ว่าการโปลศิ และการบญัชคีน 

คือกรมพระสุร ัสวดี และรักษาคนโทษ  ต่อมาจึงให้เ ป็นกระทรวงบังคับบัญชาภายในเขต

กรงุเทพมหานคร 

                  ๖. กระทรวงเกษตราธกิาร  ว่าการเพาะปลกู การคา้ขาย การปา่ไม ้และการบ่อแร ่

                  ๗. กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ ว่าการบรรดาภาษอีากรและเงนิทีจ่ะรบัและจา่ยในแผ่น- 

ดนิ 

                  ๘. กระทรวงยุตธิรรม  บงัคบัศาลทีจ่ะชําระความร่วมกนัทัง้แพ่ง อาญา และอุทธรณ์ทัง้

แผ่นดนิ 

                  ๙. กรมยทุธนาธกิาร เป็นพนกังานสาํหรบัทีจ่ะไดต้รวจตราจดัการในกรมทหารบก ทหาร- 

เรอื ซึง่จะมผีูบ้ญัชาการทหารบก ทหารเรอื ต่างหากอกีตําแหน่งหน่ึง 

                ๑๐. กระทรวงธรรมการ  เป็นพนักงานที่จะบงัคบัเกี่ยวกบัพระสงฆ ์ผู้บงัคบัการโรงเรยีน

และโรงพยาบาลทัว่ทัง้ราชอาณาเขต 

                ๑๑. กระทรวงโยธาธกิาร  เป็นพนักงานทีจ่ะตรวจตราการก่อสรา้ง ทําถนน ขุดคลอง และ

การช่างทัว่ไป ทัง้การไปรษณยีโ์ทรเลข และรถไฟ 

                ๑๒. กระทรวงมุรธาธกิาร  เป็นพนักงานทีจ่ะรกัษาพระราชลญัจกร รกัษาพระราชกําหนด

กฎหมายและหนงัสอืราชการทัง้ปวง 

                  ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดป้ระกาศใหก้ระทรวงมหาดไทยมอีํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

บังคับบัญชาและปกครองหัวเมืองทัง้หมดในประเทศ (ซึ่งแต่ เดิมกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงกลาโหมมหีน้าทีใ่นการบงัคบับญัชาและปกครองหวัเมอืงเหมอืนกนั) ส่วนกระทรวงกลาโหมมี

หน้าทีใ่นการรกัษาความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 

                  โดยที่กิจการด้านการปกครองเป็นปจัจยัสําคัญของการปฏิรูปการปกครองในครัง้น้ี 

กระทรวงมหาดไทยจงึเป็นกระทรวงทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ดมากกว่ากระทรวงอื่นๆ  

                  สําหรบัแนวความคดิในการดําเนินการปฏริูปการปกครองได้คํานึงถึงว่า หากการปก-

ครองได้มกีารวางระเบยีบแบบแผนอนัดแีล้ว ก็จะเป็นช่องทางให้การบรหิารงานในด้านอื่นๆ ของรฐั



 ๑๐ 

ดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของการปฏิรูปการปกครอง จึงได้มีความ

รอบคอบเป็นพเิศษนบัตัง้แต่การเริม่งานเป็นตน้มา 

                  ในการจดัหาผูท้ีจ่ะมาดาํรงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยคนแรก พระบาทสมเดจ็-

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดท้รงเหน็ว่า สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสม

ในการดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทัง้ น้ีเ น่ืองจากเสด็จในกรมเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ไดเ้คยปฏบิตังิานดา้นการศกึษาไดผ้ลดแีละเคยไดด้งูานแบบใหม่จากยโุรป 

                  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

                      การกําหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อนัถอืเป็นจุดหมายปลายทางในการปฏริูป

การปกครองหวัเมอืงตามทีบ่รรยายไวใ้นหนังสอืเทศาภบิาลพอสรปุไดด้งัน้ี 

                  ๑. เปลี่ยนลกัษณะการปกครองประเทศแบบราชาธริาช (Empire) เป็นอย่างพระราช

อาณาเขต (Kingdom)  ประเทศไทยรวมกนั เลกิประเพณทีีม่เีมอืงประเทศราช 

                  ๒. จะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงซึง่เคยแยกกนัอยู่ ๓ กรม คอื มหาดไทย กลาโหม 

และกรมท่าใหม้ารวมกนัอยูใ่นกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดยีว 

                  ๓. จะรวมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลตามสมควรแก่ภูมลิําเนาใหส้ะดวกแก่การปกครองและมี

สมหุเทศาภบิาลบงัคบัทุกมณฑล 

                  ๔.  การเปลีย่นแปลงตามนโยบายน้ีจะค่อยๆ จดัเป็นชัน้ๆ มใิหเ้กดิความยุ่งเหยงิในการ

เปลีย่นแปลง 

                  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย จะเหน็ไดว้่ามคีวามประสงคท์ีจ่ะยุบประเทศราชและให้

รวมมาเป็นหวัเมอืงราชอาณาจกัร ก็เพื่อต้องการเสรมิสรา้งความเป็นเอกภาพของชาตใิห้มัน่คงโดยมี

ความมุ่งหมายที่จะขจดัการแตกแยกของชนชาติต่างๆ ภายในพระราชอาณาจกัรให้หมดสิ้นไปและมี

ความประสงคท์ีจ่ะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงมาไวท้ีก่ระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดยีว 

                  นอกจากต้องการจะจดัระเบียบการปกครองประเทศให้เป็นระบบรวมอํานาจเข้าสู่

ส่วนกลางอนัเป็นการสรา้งความมัน่คงใหเ้กดิเอกภาพของชาตติามประการแรกแล้ว ยงัมุ่งที่จะจดัสรร

ราช-การใหม้เีอกภาพในการบงัคบับญัชาอกีดว้ย  เพื่อใหก้จิการทัง้ปวงในดา้นการปกครองเป็นไปอย่าง

มรีะเบียบแบบแผนและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการขจดัความสิ้นเปลืองและความล่าช้าในการ

ปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้แก้ขอ้ขดัแยง้ในการจดัการปกครองแต่เดมิดว้ย ในการจดัรปูการปกครองแบบรวม

อํานาจ จําเป็นต้องใช้รูปการปกครองส่วนภูมภิาค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรง

เลอืกระบบการเทศาภบิาล ซึง่เป็นแบบแผนของการปกครองทีอ่งักฤษกําลงัใชใ้นประเทศพม่าและมลายู

ในขณะนัน้ เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นเครือ่งมอือนัมปีระสทิธภิาพในการควบคุมหวัเมอืงต่างๆ ใหไ้ดผ้ล 

                  ดงันัน้ แนวความคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะสร้างความเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของประเทศ และเพื่อทีจ่ะใหเ้ป็นปจัจยัสําคญัในการขยายราชการบรหิารไปยงัส่วน   

ภมูภิาคนัน้ไดนํ้ามาสู่การเปลีย่นแปลงสําคญัๆ ดงัน้ี คอื 

                  ๑. ระบบการปกครองแบบจตุสดมภ ์ ซึ่งใชเ้ป็นหลกัในการปกครองประเทศตัง้แต่สมยั

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดส้ิน้สุดลง 



 ๑๑ 

                  ๒.  เกดิการแบ่งแยกความรบัผดิชอบระหว่างกรมต่อกรมอยา่งชดัเจน 

                  ๓.  สรา้งเอกภาพทางการปกครองของประเทศชาตใิหเ้กดิขึน้ 

              ๒. การจดัรปูการปกครองหวัเมืองก่อนการจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล 

                     การจดัรูปการปกครองสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้นก่อนการปฏริูปการปกครองได้แบ่ง

รปูการปกครองเป็นการบรหิารราชการส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค 

                 ๒.๑ การบริหารราชการส่วนกลาง 

                       ไดจ้ดัรปูการปกครองแบบ “จตุสดมภ”์ มอีคัรมหาเสนาบด ีสมุหกลาโหม สมุหนายก 

และจตุสดมภท์ัง้สี ่ไดแ้ก่ กรมเวยีง กรมวงั กรมคลงั กรมนา 

                

รปูแบบการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 

อคัรมหาเสนาบด ี

 

สมหุนายก                                              สมหุกลาโหม 

 

เสนาบดจีตุสดมภ ์

 

เสนาบดกีรมเมอืง         เสนาบดกีรมวงั          เสนาบดกีรมคลงั          เสนาบดกีรมนา 

  

                       แมว้่าจะได้มกีารวางระเบยีบแบบแผนในการปกครองไว้ แต่ในทางปฏบิตังิานของ

ฝา่ยต่างๆ ยงัคาบเกีย่วและซํ้าซอ้นกนัอยู่ เช่น สมุหนายก นาอจากจะรบัผดิชอบหวัเมอืงทางภาคเหนือ

ของประเทศแลว้ยงัรบัผดิชอบในการเกบ็ภาษอีกีดว้ย ส่วนสมหุกลาโหมกเ็ช่นกนั นอกจากจะรบัผดิชอบ

หวัเมอืงทางใต้กม็หีน้าทีเ่กบ็ภาษไีปดว้ย และกรมท่าซึง่ควรรบัผดิชอบเฉพาะการคลงักลบัต้องควบคุม

หวัเมอืงชายทะเลตะวนัออก นอกจากน้ีการแบ่งงานของกรมต่างๆ  ก็มไิด้ขึ้นอยู่กับจตุสดมภ์และ

จตุสดมภ์ก็มไิด้อยู่ใต้บงัคบับญัชาของอคัรมหาเสนาบด ีจากลกัษณะการปกครองดงักล่าว มผีลทําให้

การบรหิารงานขาดประสทิธภิาพ ขาดเอกภาพในการปกครอง 

                  ๒.๒ การบริหารราชการส่วนภมิูภาค  

                        แบ่งเป็นหวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืงชัน้นอก และเมอืงประเทศราช  

 

 

 

 

 



 ๑๒ 

รปูแบบการจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภมิูภาค 

 

 

หวัเมอืงชัน้ใน  หวัเมอืงชัน้นอก  เมอืงประเทศราช 

 

เมอืงเอก  เมอืงโท   เมอืงตร ี

 

                     ในการบรหิารราชการส่วนภูมภิาค รฐับาลกลางสามารถควบคุมดแูลไดแ้ต่หวัเมอืง

ชัน้ในเท่านัน้ หวัเมอืงชัน้นอกตอ้งใชก้ารปกครองแบบ “กนิเมอืง” ฝา่ยทีร่บัผดิชอบในการบงัคบับญัชา

ปก- ครองหวัเมอืงโดยตรงไดแ้ก่ ฝา่ยมหาดไทย ฝา่ยกลาโหม และกรมท่า 

                     ๑) หวัเมืองชัน้ในและวงัราชธานี 

                         ตามกฎหมายในรชัสมยัรชักาลที่ ๑ ไดก้ําหนดใหม้หาดไทย กลาโหม และกรมท่า 

มหีน้าทีแ่ต่งตัง้เจา้เมอืงผูร้ ัง้เมอืง ปลดั รองปลดั สสัด ีเจา้หน้าทีภ่าษอีากรตามหวัเมอืงโดยรฐับาลกลาง

มหีน้าทีแ่ต่งตัง้เจา้เมอืงประเทศราช แต่ในทางปฏบิตัแิลว้ รฐับาลกลางปกครองหวัเมอืงโดยตรงไดเ้พยีง

ไมก่ีห่วัเมอืง ซึง่ไดแ้ก่ รอบๆ พระนครบรเิวณทีเ่รยีกวา่ “วงัราชธานี” 

                         หวัเมอืงชัน้ในและวงัราชธานี เป็นเขตการปกครองที่มคีวามสําคญัมากที่สุดของ

ประเทศซึ่งได้แก่เมอืงอนัเป็นทีต่ ัง้ราชธานี คอื กรงุเทพฯ และหวัเมอืงชัน้ในซึง่ตัง้เรยีงรายล้อมรอบอยู่

โดยตลอด14

๒๔
 

                      ๒) หวัเมืองชัน้นอก       

                          ไดแ้ก่หวัเมอืงทีอ่ยู่ถดัออกไปจากหวัเมอืงชัน้ใน หวัเมอืงชัน้นอกมฐีานะเป็นเมอืง

เอกบ้าง เมอืงโทบ้าง หรอืเมอืงตรบี้าง ตามขนาดเล็กใหญ่ และความสําคญัของเมอืงนัน้ๆ หวัเมอืง

ชัน้นอกมหีน้าทีส่าํคญัในการควบคุมกําลงัทหารและรกัษาชายแดนของประเทศ การบงัคบับญัชาก่อนที่

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจะเสดจ็มาทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย เมื่อ

วนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ คาํว่า “บงัคบับญัชา” นัน้ มคีวามหมายแตกต่างกนัไปตามความใกลไ้กล

ของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจากกรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิรภาพมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ี

เน่ืองจากการคมนาคมลําบากมาก หวัเมอืงที่รฐับาลบงัคบับญัชาโดยตรงมแีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ อยู่

บรเิวณวงัราชธานี14

๒๕
 

                          ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกลางกบัหวัเมอืงชัน้นอกยิง่ห่างออกไปรฐับาล

ก็มไิด้มสีทิธิใ์นการแต่งตัง้เจา้เมอืง หากเป็นเพยีงการยอมรบัอํานาจเจ้าเมอืงเหล่านัน้ หรอืแมแ้ต่การ

แต่งตัง้ขา้ราชการในหวัเมอืงก็ต้องแต่งตัง้ตามขอ้เสนอของเจา้เมอืง ด้วยเหตุน้ีในทางปฏบิตั ิเจา้เมอืง

เหล่าน้ีมอีํานาจมาก สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นเมอืงของตนอย่างเป็นอสิระ ดว้ยเหตุน้ี ความเป็นเอกภาพ

๒๔ เดมิถอืเป็นเกณฑว์่าหวัเมอืงชัน้ในตอ้งอยู่ภายในระยะเวลาทีต่ดิต่อกนัไดภ้ายใน ๒ วนั 
๒๕ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เรือ่งตาํนานเมืองระนอง พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๑ 

                                                           



 ๑๓ 

ของชาติก็ต้องอยู่บนรากฐานอันคลอนแคลน เจ้าเมอืงยอมรบัอํานาจของส่วนกลางแต่เพียงผวิเผิน

เท่านัน้ และเมือ่มโีอกาสจะตัง้ตนเป็นกบฏกบัรฐับาลกลางทนัที14
๒๖

  

                         การปกครองหวัเมอืงชัน้นอกสมยันัน้เรยีกว่า "กนิเมอืง" วธิกีารปกครองทีเ่รยีกว่า

กนิเมอืงนัน้มหีลกัอยู่ว่า ผู้เป็นเจา้เมอืงต้องละทิ้งกจิธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมอืงให้

ราษฎรหรอือกีนัยหน่ึงประชาชนได้รบัการดูแลเกี่ยวกบัสวสัดภิาพ ความมัน่คงในชวีติและทรพัย ์เมื่อ

ราษฎรอยูเ่ยน็เป็นสุขปราศจากภยัอนัตราย และในขณะเดยีวกนัราษฎรกต็้องตอบแทนคุณเจา้เมอืงดว้ย

การออกแรงช่วยในการทํางานและแบ่งสิง่ของต่างๆ ให้ เช่น ขา้ว ปลา อาหาร ให้เป็นกํานัล อนัเป็น

อุปการะมใิห้เจ้าเมอืงต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชพี ตําแหน่งน้ีเรยีกว่า "ผู้กินเมอืง" รฐับาลไม่มี

เงนิเดอืนใหแ้ก่ผูก้นิเมอืง จงึใหเ้พยีงค่าธรรมเนียมในการต่างๆ ทีท่ําในหน้าทีเ่ป็นตวัเงนิสําหรบัใชส้อย 

ส่วนกรมการเมอืงซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลอืเจา้เมอืงกไ็ดร้บัผลประโยชน์ทํานองเดยีวกนั หากแต่ลดหลัน่ตาม

ศกัดิ ์

                         แต่เมือ่สภาพสงัคมเปลีย่นแปลงไป ผลประโยชน์ทีเ่จา้เมอืงและกรมการไดร้บัอย่าง

แต่ก่อนไมเ่พยีงพอเลีย้งชพี เจา้เมอืงกต็้องหนัมาทําไร่ทาํนาคา้ขาย และเน่ืองจากเจา้เมอืงและกรมการ

มอีํานาจในการบงัคบับญัชา และเคยได้รบัอุปการะจากราษฎรมาแล้ว เมื่อมาทํามาหากินก็อาศัย

ตําแหน่งในราชการเป็นหนทางให้ไดร้บัผลประโยชน์สะดวกกว่าบุคคลอื่นๆ ดงัเช่น การ "ทํานา" กไ็ด้

อาศยั "บอกแขก" ขอแรงราษฎรมาช่วยหรอืในการมาตดิต่อการงานต่างๆ ถ้าเจา้เมอืงและกรมการให้

ความรว่มมอืดว้ย กย็ิง่ทาํใหง้านสาํเรจ็ลุล่วงดว้ย จงึเกดิประเพณหีากนิโดยอาศยัตําแหน่งในราชการขึน้ 

                         เมือ่การปกครองหวัเมอืงเป็นเช่นน้ีกเ็หมอืนเป็นดาบสองคม กล่าวคอื ถ้าผูก้นิเมอืง

เป็นผูท้รงคุณธรรมราษฎรกไ็ดร้บัความสุข แต่ถ้าผูก้นิเมอืงเป็นคนโลภ เหน็แก่ได ้ ราษฎรกไ็ดร้บัความ

ทุกขเ์ดอืดรอ้น ดงันัน้ ในการปกครองระบบกนิเมอืงจงึมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี 

                         นอกจากน้ี การปกครองหวัเมอืงสมยัก่อนยงัไม่มตีํารวจภูธรทีเ่ป็นพนักงานสําหรบั

จบัผูร้า้ย การแต่งตัง้กรมการเจา้เมอืงกค็ดิหานักเลงโตทีม่พีรรคพวกตัง้เป็นกรมการไวส้ําหรบัปราบโจร

ผูร้า้ย ซึง่เรยีกว่า "วธิเีลีย้งขโมยไวจ้บัขโมย" ซึง่พลตร ีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมขุนมรุพงศ์สริพิฒัน์ ได้

ทรงใหเ้ลกิวธิกีารดงักล่าวเมือ่ไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาล 

                     ๓) การปกครองหวัเมืองประเทศราช   

                         นับว่ามคีวามลําบาก เน่ืองจากมคีวามแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ภาษา และวฒัน-

ธรรม และพวกน้ีเคยมอีสิรภาพมาก่อน เช่น เจา้เมอืงเชยีงใหม ่ไทรบุร ีกลนัตนั ตรงักานู เขมร เป็นตน้ 

                         นอกจากน้ี หากระบบการปกครองทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ กย็ิง่เป็นการส่งเสรมิใหม้กีาร

แบ่งแยกเป็นก๊ก เป็นเหล่ามากยิง่ขึน้ จงึกล่าวไดว้่า ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกบัหวัเมอืงประเทศราช

ยิง่หละหลวมกว่าความสมัพนัธร์ะหว่างรฐับาลกบัหวัเมอืงชัน้นอกและชัน้ใน เมื่อรฐับาลกลางไม่สามารถ

ควบคุมบงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิดและมปีระสิทธิภาพได้ ประชาชนในประเทศเหล่านัน้ก็มไิด้รู้สึกว่า

ตนเองอยูใ่ตก้ารปกครองของไทย การปกครองหวัเมอืงประเทศราชไดส้ิน้สุดลงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙  

๒๖ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและพระยาราชเสนา, เทศาภิบาล, หน้า ๗๖ 

                                                           



 ๑๔ 

               ๓. การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

                  ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั เป็นยุคของการปฏริูปหรอืยุคของ

การทําประเทศใหท้นัสมยั ซึง่มลูเหตุสําคญัของการปฏริปูในรชัสมยัของพระองคส์บืเน่ืองมาจากปจัจยั

สาํคญั ๒ ประการ คอื สภาพการเมอืงการปกครองในประเทศแบบเดมิทีล่า้สมยั ไม่เหมาะสมต่อสภาว-

การณ์ที่กําลงัเปลี่ยนแปลงและการคุกคามของมหาอํานาจตะวนัตกในต้นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ-

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั กล่าวคือ อังกฤษได้เข้าประชิดพรมแดนไทยด้านตะวนัตกและด้านใต้ ส่วน    

ฝรัง่เศสเขา้ประชดิพรมแดนไทยดา้นตะวนัออก ปจัจยัดงักล่าวได้เร่งเรา้ให้เกดิการปฏริูปการปกครอง

ครัง้ใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕  และดําเนินการปกครองหวัเมอืงต่างๆ แบบเทศาภบิาล จดัตัง้มณฑล

เทศาภบิาลขึน้ใน พ.ศ. ๒๔๓๗  เพื่อสรา้งเอกภาพทางการปกครองและรกัษาเอกราชของประเทศใหพ้น้

จากภยัคุกคามของมหาอํานาจตะวนัตก โดยจดัให้มกีารวางแผนการปกครองทัว่ราชอาณาจกัรอย่าง

สบืเน่ืองกนัจนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่ห้วก็ได้มกีารยุบเลกิ 1 4

๒๗
   แต่หลกัการ

ปกครองหวัเมอืงบางประการกย็งัคงอยู ่ดงันัน้ การปกครองมณฑลเทศาภบิาลจงึนับไดว้่ามคีวามสําคญั

ต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจบุนั 

                 การจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลถือได้ว่าเป็นกระบวนการรวมชาติ รวมประเทศ และเป็น

กระบวนการรกัษาอธปิไตยของไทยในท่ามกลางการคุกคามของมหาอํานาจตะวนัตกอย่างชดัเจน 

                 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลางโดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วนราช-

การที่เป็นศูนยก์ลางดําเนินการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแล้ว  กไ็ด้มกีารจดัตัง้

หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอืหน่วยงานประจําท้องที่ของ

กระทรวงมหาดไทย อนัได้แก่ การจดัรูปการปกครองระบอบเทศาภบิาล ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารง- 

ราชานุภาพ  ทรงนํามาใชใ้นการปรบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยัรชักาลที ่๕ 

                 ๓.๑ ลกัษณะการปกครองระบอบเทศาภิบาล 

                       การเทศาภิบาลคือการปกครองโดยลักษณะที่จดัให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรกระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และเป็นที่

ไวใ้จของรฐับาล รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลางซึง่ประจําอยู่แต่เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไปดําเนินการ

ในส่วนภูมิภาค อันเป็นที่ใกล้ชิดต่ออาณาประชาราษฎร์  เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่อาณา

ประชาราษฎรอ์ย่างทัว่ถงึกนั ทัง้น้ีโดยใหม้รีะเบยีบแบบแผนที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศด้วย จงึได้

แบ่งการปก-ครองให้มลีกัษณะเป็นลําดบัชัน้ กล่าวคอืเป็นมณฑล จงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน 

และแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นสดัส่วนโดยใหม้ลีกัษณะคล้ายกบักระทรวงในราชธานี อนัจะนํามาซึง่ความ

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย รวดเรว็ในการระงบัทุกขบ์าํรงุสุขดว้ยความเทีย่งธรรมแก่อาณาประชาราษฎร ์

๒๗ การปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาลไดม้กีารยบุเลกิไปภายหลงัเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

                                                           



 ๑๕ 

 

รปูแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาล 

มณฑล 

จงัหวดั 

อําเภอ 

ตําบล 

หมูบ่า้น 

 

                       มณฑล คือ การรวมเขตจงัหวดัตัง้แต่สองจงัหวดัขึ้นไป อาจจะมากบ้างน้อยบ้าง 

สุดแต่ความสะดวกในการปกครองบงัคบับญัชาของสมุหเทศาภบิาล จดัเป็นมณฑลหน่ึง 1 4

๒๘
  มขีา้หลวง

เทศาภบิาลเป็นขา้ราชการสูงสุดในมณฑล ฐานันดรของสมุหเทศาภบิาลเป็นตําแหน่งรองจากเสนาบดี

เจา้กระทรวง และเหนือกว่าผูว้่าราชการจงัหวดั และขา้ราชการเจา้พนกังานทัง้ปวงในมณฑล 

                       สําหรบัอํานาจหน้าที่ของสมุหเทศาภบิาลก็คอื เป็นผู้บญัชาการและตรวจตราเหตุ-

การณ์ทัง้หมดและราชการในมณฑลทีเ่กี่ยวกบับทบญัญตัขิองรฐับาล มอบใหเ้ป็นหน้าทีข่องเทศาภบิาล 

รบัขอ้เสนอและสัง่ราชการแก่ผู้ว่าราชการจงัหวดั อนัเป็นผลทําใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปดว้ยความ

รวดเรว็กว่าแต่ก่อนเป็นอนัมาก กล่าวคอื เป็นผลเรว็กว่าที่จงัหวดัจะตดิต่อไปยงักระทรวงและคอยฟงั

คําสัง่จากส่วนกลางดงัแต่ก่อนเป็นอนัมาก นอกจากเป็นเรื่องที่เกนิอํานาจหน้าที่ของมณฑล หรอืเป็น

ปญัหา เทศาภบิาลจงึบอกเขา้มายงักระทรวงและเจา้กระทรวงจะรบัพจิารณาและบญัชาการไปยงัสมุห-

เทศาภบิาล หรอืจะนําความกราบบงัคมทูลพระกรุณาแลว้แต่กรณี ราชการทีม่ณฑลตดิต่อกบักระทรวง

ย่อมมน้ีอยกว่าที่จงัหวดัติดต่อโดยตรงกบักระทรวงเป็นรายจงัหวดัดงัแต่ก่อน การดําเนินการเช่นน้ี

นับว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนที่มาตดิต่อราชการให้ได้รบัความสะดวกและรวดเรว็กว่าครัง้ที่ยงั

ไม่ได้มีการจดัตัง้เป็นมณฑลเทศาภิบาล และฝ่ายกระทรวงในกรุงเทพฯ ก็ไม่ต้องมีภาระที่ต้องรบั

ข้อเสนอจากจงัหวดั ซึ่งมมีากกว่ามณฑลหลายเท่า อันเป็นเหตุให้เกิดผลล่าช้าต่อราชการและยงัมี

ผลกระทบต่อราษฎรทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น และตอ้งการความช่วยเหลอืจากราชการ 

                       ด้วยเหตุผลดงักล่าว จงึปรากฏว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล ได้แบ่งเบา

ภาระจากกระทรวงได้อย่างมาก อีกทัง้เป็นการช่วยเหลอืประชาชนซึ่งต้องพึ่งราชการให้ได้รบัความ

สะดวกและรวดเรว็ 

                       จงัหวดั  แต่ก่อนเรยีกว่า “เมอืง”  รวมอําเภอตัง้แต่สองอําเภอขึน้ไปถงึหลายอําเภอก็

ได้จดัเป็นจงัหวดัหน่ึง รองถดัจากมณฑลลงมา โดยมอีาณาเขตพอสมควรแก่ความเจรญิและความ

๒๘ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและสมเดจ็พระยาราชเสนา, เทศาภิบาล, หน้า ๕๒ 

                                                           



 ๑๖ 

สะดวกในการตรวจตราปกครองของผูว้่าราชการเมอืง จงัหวดัหน่ึงมขีา้ราชการผูใ้หญ่เป็นตําแหน่งผูว้่า-

ราชการเมอืง และมกีรมการจงัหวดัคณะหน่ึง 

                       อําเภอ กิง่อําเภอ ตําบล หมูบ่า้น  ซึง่เป็นส่วนรองถดัจากจงัหวดัลงมาตามลาํดบั 

                       นโยบายในการปกครองหวัเมอืง ในสมยัทีส่มเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

ดาํรงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยไดย้ดึหลกัทีว่่า  อํานาจของการปกครองควรจะเขา้มารวมอยู่

จุดเดยีวกนัหมด ซึ่งหมายความว่า รฐับาลกลางจะไม่ให้การบงัคบับญัชาหวัเมอืงกระจดักระจายไปอยู่

กบักระทรวง ๓ กระทรวงดงัแต่ก่อนคอื ฝ่ายมหาดไทย ฝ่ายกลาโหม และกรมท่า และจะไม่ยอมใหห้วั

เมอืงต่างๆ  มอีธปิไตยอย่างเช่นแต่ก่อน ระบบการปกครองแบบ “เทศาภบิาล”  จงึไดถู้กจดัตัง้ขึน้ หลกั

ของการปกครองแบบเทศาภิบาลได้ระบุไว้ในประกาศจัดปนัหน้าที่ระหว่างกระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๓ 1 4

๒๙
  ซึ่งรวมหัวเมอืงทัง้หมดมาไว้ใต้การบังคบับญัชาของ

กระทรวงมหาดไทย พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ 1 4

๓๐
  และขอ้บงัคบัลกัษณะ

ปกครองหวัเมอืง ร.ศ. ๑๑๗ 1 4

๓๑
  ตามกฎหมายเหล่าน้ีรฐับาลจะจดัการปกครองหวัเมอืงตัง้แต่ชัน้ตํ่าสุด

จนถงึสูงที่สุด เริม่ต้นดว้ยพลเมอืงมสีทิธจิะเลอืกตัง้ผูใ้หญ่บา้น ผู้ใหญ่บา้นของราวๆ ๑๐ หมู่บา้นมสีทิธิ

เลอืกตัง้กํานันของตําบล และตําบลหลายๆ ตําบลมพีลเมอืงประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน รวมเป็นอําเภอ 

หลายๆ อําเภอรวมกนัเป็นเมอืง หลายๆ เมอืงรวมกนัเป็นมณฑล 

                             การดาํเนินการจดัตัง้มณฑล 

                        ในการดําเนินการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาล พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่-

หวั มไิดท้รงดาํเนินการจดัตัง้มณฑลในคราวเดยีวกนัทัว่พระราชอาณาจกัร ทัง้น้ีเน่ืองจากหาตวับุคคลที่

จะไปเป็นขา้หลวงเทศาภบิาลทีจ่ะดาํเนินการตามแบบแผนสมยัใหมไ่มไ่ดเ้พยีงพอกบัความต้องการ และ

อกีประการหน่ึงขาดงบประมาณทีจ่ะดาํเนินการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลใหไ้ดห้มดในคราวเดยีวกนั 

                        เพื่อใหเ้หน็การจดัมณฑลอยา่งต่อเน่ืองกนันัน้ควรทีจ่ะไดท้ราบว่าก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗  

ไดม้มีณฑลอยูก่่อนแลว้ ๖ มณฑล ไดแ้ก่ 

                        ๑. มณฑลลาวเฉียง  (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลพายพั)  ประกอบดว้ย ๖ เมอืง     

ไดแ้ก่ นครเชยีงใหม ่ นครลาํปาง  นครลาํพนู  นครน่าน แพร ่ เถนิ 

                        ๒. มณฑลลาวพวน  (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอุดร)  ประกอบดว้ย ๖ เมอืง  

ไดแ้ก่ อุดรธานี  ขอนแก่น  นครพนม  สกลนคร  เลย  หนองคาย  

                        ๓. มณฑลลาวกาว  (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอสีาน) ประกอบดว้ย ๗ เมอืง 

ไดแ้ก่  อุบลราชธานี  นครจาํปาศกัดิ ์ ศรสีะเกษ  สุรนิทร ์ รอ้ยเอด็  มหาสารคาม  กาฬสนิธุ ์

                        ๔. มณฑลเขมร  (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลบูรพา)  ประกอบด้วย ๔ เมอืง    

ไดแ้ก่ พระตะบอง  เสยีมราฐ  ศรโีสภณ  เมอืงพนมศก 

๒๙ ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑ วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ร.ศ. ๑๑๓. หน้า ๓๐๖ - ๓๐๗ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๔ วนัที ่๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖. หน้า ๑๐๕ - ๑๒๕  
๓๑ พระยาเกรยีงไกรกระบวนยทุธ, ตาํราปกครอง ๒๔๔๘.  หน้า ๑๔๗ - ๒๑๙ 

                                                           



 ๑๗ 

                        ๕. มณฑลลาวกลาง  (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลนครราชสมีา) ประกอบดว้ย ๓ 

เมอืง ไดแ้ก่ นครราชสมีา  ชยัภมู ิ บุรรีมัย ์

                        ๖. มณฑลภเูกต็  แต่ก่อนเรยีก “หวัเมอืงฝ่ายทะเลตะวนัตก”  ประกอบดว้ย ๖ เมอืง 

คอื ภเูกต็  กระบี ่ ตรงั  ตะกัว่ปา่  พงังา  ระนอง 

                        มณฑลทัง้ ๖ น้ี มลีกัษณะเพยีงแต่รวมเขตหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล และมขีา้หลวง

ใหญ่ไปประจําบญัชาการ แต่ยงัมไิด้มฐีานะเหมอืนมณฑลเทศาภิบาล  การปกครองระบอบมณฑล

เทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗  เป็นตน้มา 

                        พ.ศ. ๒๔๓๗  เป็นปีแรกทีไ่ดม้กีารวางแผนการจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบ

ใหม่ โดยได้จดัมณฑลเทศาภบิาลขึน้ใหม่ ๓ มณฑล และแก้ไขการปกครองมณฑลทีม่อียู่ก่อนแล้วให้

เป็นลกัษณะมณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๑ มณฑล รวมเป็น ๔ มณฑลดว้ยกนั คอื 

                        ๑. มณฑลพษิณุโลก  ม ี ๕ เมอืง ได้แก่ พษิณุโลก พจิติร พชิยั (เมอืงอุตรดติถ์)  

สวรรคโลก สุโขทยั มทีีต่ ัง้บญัชาการมณฑลทีเ่มอืงพษิณุโลก 

                        ๒. มณฑลปราจนี ม ี๔ เมอืง ไดแ้ก่ ปราจนีบุร ีฉะเชงิเทรา นครนายก พนมสารคาม 

มทีีต่ ัง้บญัชาการมณฑลทีเ่มอืงปราจนีบุร ี

                        ๓. มณฑลราชบุร ีไดร้วมหวัเมอืงซึง่เคยขึน้แก่กระทรวงกลาโหมและกรมท่า เมื่อได้

มปีระกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกราชการฝ่ายพลเรอืนในหวัเมอืงเหล่านัน้มาขึ้นแก่

กระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดยีว จงึไดจ้ดัตัง้มณฑลราชบุรขีึน้ ม ี๕ เมอืง ไดแ้ก่ ราชบุร ีกาญจนบุร ี

ปราณบุร ีเพชรบุร ีสมทุรสงคราม มทีีบ่ญัชาการตัง้อยูท่ีเ่มอืงราชบุร ี

                        ๔. มณฑลนครราชสมีา มณฑลน้ีมอียู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗  แลว้แต่ไดม้าแก้ไขการ

ปกครองใหเ้ป็นแบบมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล 

                        พ.ศ. ๒๔๓๘  ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้ใหมอ่กี ๓ มณฑล และแกไ้ขการปกครองมณฑลที่

มอียูก่่อนแลว้ใหเ้ป็นแบบเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื 

                        ๑. มณฑลนครชยัศร ีม ี๓ เมอืง ได้แก่ นครชยัศร ี สมุทรสาคร  สุพรรณบุร ีที่

บญัชาการมณฑลตัง้อยูท่ีเ่มอืงนครชยัศร ี

                        ๒. มณฑลนครสวรรค ์ม ี๘ เมอืง ไดแ้ก่ นครสวรรค ์ กําแพงเพชร  ชยันาท  ตาก  

อุทยัธานี  พยหุครี ี มโนรมย ์ สรรคบุร ี มทีีต่ ัง้บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงนครสวรรค ์

                        ๓. มณฑลกรุงเก่า (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยุธยา ) ม ี๘ เมอืง ไดแ้ก่ กรุง-

เก่า  พระพุทธบาท  พรหมบุร ี ลพบุร ี สระบุร ี สงิห์บุร ี อ่างทอง  และอนิทบุร ีมทีี่ตัง้บญัชาการอยู่ที่

เมอืงกรงุเก่า คอื จงัหวดัพระนครศรอียธุยาในปจัจบุนัน้ี 

                        ๔. มณฑลภเูกต็ มณฑลน้ีไดม้อียู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗  และไดแ้ก้ไขใหม้ลีกัษณะการ

ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล  เมื่ อ ได้ โอนหัว เมืองซึ่ งขึ้นกับกระทรวงกลาโหมมาขึ้น

กระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. ๒๔๓๘  ม ี๖ เมอืง ไดแ้ก่ ภูเกต็ กระบี ่ตรงั ตะกัว่ป่า พงังา และระนอง  มี

ทีต่ ัง้บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 



 ๑๘ 

                         พ.ศ. ๒๔๓๙  ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้อกี ๒ มณฑล  และไดจ้ดัการมณฑลทีต่ ัง้ไวก่้อน

แลว้ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๑ มณฑล คอื 

                         ๑. มณฑลนครศรธีรรมราช ม ี๑๐ เมอืง ได้แก่ นครศรธีรรมราช พทัลุง สงขลา 

ปตัตานี ยะลา ยะหริง่ ระแงะ ราหม์นั สายบุร ีหนองจกิ มทีีต่ ัง้บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงสงขลา 

                         ๒. มณฑลชุมพร (ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลสุราษฎร)์ ม ี๔ เมอืง คอื ชุมพร 

ไชยา หลงัสวน กาญจนดฐิ มทีีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอยูท่ีเ่มอืงชุมพร 

                         ๓. มณฑลบูรพา  แต่ก่อนเรยีกว่ามณฑลเขมร มณฑลน้ีมอียู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗  

และไดแ้กไ้ขลกัษณะการปกครองเป็นมณฑลเทศาภบิาล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๙  ม ี๔ เมอืงตามเดมิ 

                         พ.ศ. ๒๔๔๐  ไดจ้ดัตัง้มณฑลไทรบุรเีป็นหวัเมอืงไทยปนมลายฝู่ายตะวนัตก และ

เป็นประเทศราชม ี๓ เมอืง ไดแ้ก่ ไทรบุร ีปลสิ สตูล ทีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอยูท่ีเ่มอืงไทรบุร ี

                         พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้จดัตัง้มณฑลเพชรบูรณ์ม ี๒ เมอืง ได้แก่ เพชรบูรณ์ หล่มศกัดิ ์

ทีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอยูท่ีเ่มอืงเพชรบรูณ์ 

                         พ.ศ. ๒๔๔๓  ไดแ้ก้ไขการปกครองมณฑลทีม่อียู่แลว้ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ ใหเ้ป็น

ลกัษณะเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื 

                         ๑. มณฑลพายพั ซึง่ไดเ้ปลีย่นชื่อมาจาก “มณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือ”  มณฑลน้ี

เป็นเมอืงประเทศราชม ี๖ เมอืง ได้แก่ นครเชยีงใหม่ นครลําปาง นครลําพูน นครน่าน เมอืงแพร่ และ

เมอืงเถนิ มทีีต่ ัง้บญัชาการทีน่ครเชยีงใหม ่

                         ๒. มณฑลอสีาน ซึ่งแต่ก่อนเรยีกว่า “มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ” ไดแ้ก้ไขเป็น

มณฑลเทศาภิบาล รวมหวัเมอืงเป็นบรเิวณ ม ี๕ บรเิวณ ได้แก่  อุบลราชธานี  จําปาศกัดิ ์ ขุขนัธ ์ 

สุรนิทร ์และรอ้ยเอด็ 

                         ๓. มณฑลอุดร ซึ่งแต่ก่อนเรยีกว่า “มณฑลฝ่ายเหนือ”  ไดแ้ก้ไขใหเ้ป็นมณฑล

เทศาภบิาล รวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๕ บรเิวณ คอื อุดรธานี  ธาตุพนม  เลย  ขอนแก่น  และสกลนคร   

                         พ.ศ. ๒๔๔๙  ไดต้ัง้มณฑลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื 

                         ๑. มณฑลจนัทบุร ีม ี๓ เมอืง คอื จนัทบุร ี ตราด  ระยอง  มทีีต่ ัง้บญัชาการมณฑล

อยูท่ีเ่มอืงจนัทบุร ี 

                         ๒. มณฑลปตัตานี แบ่งการปกครองจากหวัเมอืงในมณฑลนครศรธีรรมราช ม ี๓ 

เมอืง  ไดแ้ก่ ปตัตานี  ยะลา  ระแงะ  ซึง่ภายหลงัรวมกบัอําเภอบางนราเปลีย่นชื่อเป็น “นราธวิาส” ดว้ย 

ทีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอยูท่ีเ่มอืงปตัตานี 

                         พ.ศ. ๒๔๕๕  แยกมณฑลอสีานเป็น ๒ มณฑล ไดแ้ก่ 

                         ๑. มณฑลร้อยเอ็ด ม ี๓ เมอืง ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มทีี่ตัง้

บญัชาการมณฑลอยูท่ีศ่าลารฐับาลมณฑลรอ้ยเอด็14

๓๒
 

๓๒ ศาลารฐับาลมณฑลกค็อื “ทีบ่ญัชาการมณฑล” 

                                                           



 ๑๙ 

                        ๒. มณฑลอุบล ม ี๓ เมอืง ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ขุขนัธ ์(ศรสีะเกษ) และสุรนิทร ์มี

ทีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอยูท่ีศ่าลารฐับาลมณฑลอุบล 

                        พ.ศ. ๒๔๕๘  ไดแ้ยกมณฑลพายพั  เป็น ๒ มณฑล คอื 

                        ๑. มณฑลมหาราษฎร ์ ม ี๓ จงัหวดั คอื ลาํปาง  น่าน และแพร่  มทีีต่ ัง้ศาลารฐับาล

มณฑลอยูท่ีจ่งัหวดัลาํปาง 

                        ๒. มณฑลพายพั ม ี๔ จงัหวดั  คอื เชยีงใหม ่ลาํพนู เชยีงราย และแมฮ่่องสอน 

                        การจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่จดัตัง้มาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

จงึไดส้าํเรจ็ (สาํหรบัมณฑลทีจ่ดัตัง้ขึน้ภายหลงักไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงแก้ไขตามสถานการณ์และยกเลกิ

ใน พ.ศ. ๒๔๗๕) 

                  ๓.๒ ลกัษณะการปกครองมณฑลเทศาภิบาล : มณฑลอยธุยา 

                        ดนิแดนทีเ่รยีกว่า มณฑลกรุงเก่า  หรอืมณฑลอยุธยาประกอบดว้ย อยุธยา ลพบุร ี

สระบุร ีอ่างทอง และสงิห์บุร ี โดยมอียุธยาเป็นศูนย์กลาง อยุธยาเป็นเมอืงที่มคีวามสําคญัยิง่ในทาง

ประวตัศิาสตรไ์ทยเพราะเคยเป็นราชธานีเก่าของไทยมานานถึง ๔๑๗ ปี มพีระมหากษตัรยิป์กครอง 

๓๓ พระองค์ อยุธยาได้รบัการสถาปนาเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓  ภายหลงัที่กรุงสุโขทยัหมด

อํานาจลง อยธุยาไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการปกครองของอาณาจกัรไทยทัง้หมด 

                        ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)  ไดจ้ดั

ใหม้กีารปกครองแบบเทศาภบิาลขึน้ สําหรบัมณฑลกรุงเก่าไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘     

(ร.ศ. ๑๑๔)  โดยไดร้วมเอา ๗ หวัเมอืง คอื กรงุเก่า อ่างทอง สระบุร ีลพบุร ีอนิทบุร ี(ปจัจุบนัคอือําเภอ

อนิทรบุ์ร ีอยูใ่นจงัหวดัสงิหบุ์ร)ี  พรหมบุร ี(ปจัจุบนัคอือําเภอพรหมบุรอียู่ในจงัหวดัสงิหบุ์ร)ี และสงิหบุ์รี

เขา้เป็นมณฑล  และตัง้ทีว่่าการมณฑลทีม่ณฑลกรงุเก่า14

๓๓
   ต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วม

เมอืงอนิทบุรแีละพรหมบุรเีขา้กบัเมอืงสงิหบุ์รี1 4
๓๔

  ผูท้ีด่ํารงตําแหน่งขา้หลวงเทศาภบิาลของมณฑลกรุง

เก่าคนแรก คอื พลตรพีระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมขนุมรพุงศส์ริพิฒัน์ 

                        มณฑลกรุงเก่าเป็นมณฑลภายใน ปราศจากการคุกคามและรุกรานจากภายนอก  

ดงันัน้ สาเหตุในการจดัการปกครองจงึเป็นไปเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและมแีบบแผนอย่าง

เดยีวกนั เพราะการปกครองไทยทีเ่ป็นมาแต่สมยัโบราณ หวัเมอืงต่างๆ ไดแ้ยกขึน้กบักระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย และกรมท่า (กระทรวงต่างประเทศ)  ทําใหก้ารบรหิารไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 

เมือ่รชักาลที ่๕ ไดท้าํการปฏริปูการปกครอง พระองคจ์งึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหร้วมหวัเมอืงต่างๆ มาขึน้กบั

กระทรวงมหาดไทยทัง้หมด และจดัการปกครองเป็นแบบเทศาภบิาล  โดยรวมหวัเมอืงที่มอีาณาเขต

ใกลเ้คยีงกนัตัง้แต่ ๒ เมอืงขึน้ไปเขา้เป็นมณฑล 

๓๓ ในรชัการที ่๗ ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอยธุยาเมื่อ ๑๗ มนีาคม ๒๔๖๙ 
๓๔ กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ม.๒/๒๕ “เรื่องราชการเมอืงสงิหบ์ุรรีวมเมอืงพรหม ๑ เมอืง  

    อนิทร ๑ เมอืง เขา้เป็นเมอืงสงิหบ์ุร”ี (๒๘ สงิหาคม ร.ศ. ๑๑๕ - ๑๕ ธนัวาคม ร.ศ. ๑๑๕)  

                                                           



 ๒๐ 

                     สาเหตเุฉพาะของการปฏิรปูการปกครองมณฑลอยธุยา 

                 สาเหตุเฉพาะของการปฏริปูการปกครองมณฑลอยธุยา ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

                 ๑. ปญัหาทางดา้นการปกครอง เป็นผลมาจากระบบการปกครองในขณะนัน้ยงัไม่รดักุม

และไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณ์ ทาํใหไ้ม่สามารถปกครองดูแลราษฎรใหม้คีวามเป็นอยู่อย่างมคีวามสุข

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กล่าวคอื  เจา้เมอืงคดิจะปราบปรามโจรผูร้า้ยกจ็ะใชบุ้คคลทีม่อีทิธพิลสําหรบัปราบปราม

โจรผู้ร้าย ทําให้ไม่กล้าปล้นสะดม และสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน วธิกีารดงักล่าวเรยีกว่า 

“เลีย้งขโมยไวจ้บัขโมย”  แต่วธิกีารดงักล่าวไดก่้อใหเ้กดิปญัหายุง่ยากมาก  เพราะบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้

ให้เป็นกรมการเมอืงมกัจะประพฤติตนไปในทางทุจรติเสยีเอง ด้วยการเป็นหวัหน้าซ่องโจร ปญัหา

กรมการเมอืงประพฤตตินทุจรตินัน้เมือ่ไดจ้ดัการปกครองแบบเทศาภบิาลแลว้ ไดจ้ดัใหม้กีรมการอําเภอ 

และตํารวจภธูร ประจาํอยูต่ามทอ้งถิน่จงึไมต่อ้งอาศยักรมการในทอ้งถิน่นัน้เหมอืนอย่างแต่ก่อน 

                      นอกจากน้ี มณฑลอยุธยายงัมปีญัหาเกี่ยวกบัเรื่องที่ผู้ว่าราชการเมอืง และกรมการ

เมอืงเบยีดบงัเงนิผลประโยชน์ของทางราชการไว้ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการปกครองแบบเก่าไม่รดักุมพอ

เปิดช่องทางใหผู้ว้่าราชการเมอืง และกรมการเมอืงทุจรติ เบยีดบงัเงนิภาษอีากรได ้และการที่เจา้เมอืง

ไม่มีเงินเดือนทําให้เจ้าเมืองคิดหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบ ก็เป็นสาเหตุประการหน่ึงที่ทําให้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัคิดปรบัปรุงการปกครองเป็นแบบเทศาภบิาล มขี้าหลวง

เทศาภบิาล ปกครองดแูลหวัเมอืงต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถงึกนั 

                  ๒. ปญัหาดา้นการศาลปรากฏว่า หวัเมอืงแถบมณฑลอยุธยามคีดต่ีางๆ คัง่คา้งมากมาย 

ราษฎรทีถู่กจบัขงัอยู่ในคุกเป็นเวลานานเพราะไม่ไดม้กีารพจิารณาคดใีห้เสรจ็สิ้น เป็นการเสยีเวลาทํา

มาหากนิของราษฎร บางครัง้ผูว้่าราชการเมอืงและกรมการเมอืงก็หาประโยชน์โดยเรยีกทรพัยส์นิจาก  

ผูร้า้ยทีจ่บัตวัไดแ้ลว้กป็ล่อยตวัไป ในเรื่องทีผู่ว้่าราชการเมอืงและกรมการเมอืงทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองเช่นน้ี กเ็พราะเจา้หน้าทีเ่หล่าน้ีไม่มเีงนิเดอืนประจาํจงึต้องหาผลประโยชน์

ใน21ท21างทีม่ชิอบ อนัเป็นผลเสยีหายแก่ทางราชการ ทําใหร้าษฎรมองภาพพจน์เจา้หน้าทีไ่ปในทางทีไ่ม่ด ี

แต่เมื่อไดจ้ดัเป็นมณฑลเทศาภบิาล มขีา้หลวงควบคุมอย่างใกลช้ดิ ทําใหป้ญัหาในเรื่องน้ีทุเลาเบาบาง

ลงไปได ้

                       ส่วนในเรื่องคดคีัง่ค้างอยู่มากมายนัน้ เมื่อได้จดัการปรบัปรุงการปกครองเป็นแบบ

เทศาภบิาลแล้ว มณฑลอยุธยาเป็นมณฑลแรกทีไ่ดม้พีระบรมราชโองการตัง้ขา้หลวงพเิศษสําหรบัการ

จดัการเรื่องศาลหวัเมอืงโดยมพีระราชบญัญตัลิงวนัที ่๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตัง้ขา้หลวงพเิศษ ๓ 

นาย คอื พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ ์ขุนหลวงพระไกรสหี์สุภาศกัดิ ์และมสิเตอร์อาเยเกิดปาตรกิ  ได้

ช่วยกนัชาํระความสะสางคดทีีค่ ัง่คา้งอยูใ่หล้ดเหลอืน้อยลง14

๓๕
 

 

 

๓๕  กองจดหมายเหตุแหง่ชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ย.๘/๑ “เรื่องประกาศตัง้กรมพเิศษชาํระความหวัเมอืง วนัที ่ 

     ๒๑ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๕“ 

                                                           



 ๒๑ 

 

                   ๓. ปญัหาโจรผูร้า้ย หวัเมอืงในเขตมณฑลอยธุยานัน้ปรากฏว่ามโีจรผูร้า้ยทําการก่อกวน

ความสงบสขุของราษฎรอยูเ่สมอ ตอ้งผลดัเปลีย่นตวัผูว้่าราชการเมอืงอยูเ่สมอ และการเลอืกสรรขา้ราช-

การในกรงุเทพฯ ทีม่กีําลงัและความสามารถออกไปรบัราชการ 

                       เหตุทีม่โีจรผูร้า้ยชุกชุมเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ี คอื 

                       ๓.๑ หวัเมอืงในมณฑลอยุธยาเป็นดนิแดนที่มอีาณาเขตกว้างขวางและมอีาณาเขต

ตดิต่อกบัเมอืงสุพรรณบุร ีเมอืงนครชยัศร ีซึง่ระหว่างเขตแดนตดิต่อกนัน้ีเป็นป่าดง เหมาะในการหลบ

ซ่อนตวัของโจรผู้ร้ายจงึทําให้มโีจรผู้ร้ายชุกชุม  และโดยมากโจรผู้ร้ายจะชอบขโมยสตัว์พาหนะ ววั 

ควาย การทีม่โีจรผูร้า้ยชุกชุมเช่นน้ีทําใหร้าษฎรไมเ่ป็นอนัทํามาหากนิ 

                       ๓.๒   การตัง้รา้นจาํหน่ายสุรายาฝ่ิน ซึง่เดมินายอากรพอใจจะตัง้ขายทีใ่ดกไ็ด ้บางที

กเ็ขา้ไปขายในวดัรา้ง และตําบลทีไ่ม่มบีา้นเรอืนผู้คน อนัเป็นช่องทางให้โจรผู้รา้ยเขา้ประชุมพกัอาศยั 

เมือ่ปลน้ไดข้องกลางกเ็อามาซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั และนายอากรบางคนกร็บัซือ้ของโจร กรมการเมอืง

กไ็มส่ามารถตรวจตราได ้จงึทาํใหเ้กดิโจรผูร้า้ยชุกชุม14

๓๖
 

                       ๓.๓  การทีม่โีจรผูร้า้ยลอบลกัสตัวพ์าหนะ ยานพาหนะมาก เพราะจะมซ่ีองตัง้กองรบั

ซื้อของโจร และมกีารตัง้โรงรบัจํานําในตลาดหรอืตามโรงบ่อน อนัเป็นช่องทางทําให้เกิดโจรผู้ร้าย

ลกัลอบขโมยทรพัยส์นิของราษฎรแลว้มาจาํนํา ทาํใหท้อ้งทีท่ีม่โีรงจาํนํามคีดคีวามเกดิขึน้มากมาย 

                       ๓.๔ เน่ืองจากเจา้เมอืงและกรมการเมอืงแถบน้ีมกัจะรูเ้หน็เป็นใจกบัโจรผู้รา้ย หรอื

เลีย้งโจรผูร้า้ยไวเ้พื่อผลประโยชน์ของตน และในบางครัง้ถงึกบัประพฤตตินเป็นโจรเสยีเอง ทําใหม้ณฑล

อยธุยาก่อนทีจ่ะจดัตัง้เป็นมณฑลเทศาภบิาลมโีจรผูร้า้ยชุกชุมมาก และคดคีวามโจรผูร้า้ยในเขตมณฑล

อยธุยากม็มีากมายเกนิความสามารถของผูว้่าราชการเมอืงและกรมการเมอืงจะปราบปรามได ้จนกระทัง่

เมือ่ไดม้กีารปรบัปรงุการปกครอง โดยจดัการปกครองหวัเมอืงเป็นมณฑลมขีา้หลวงเทศาภบิาลดูแลต่าง

พระเนตรพระกรรณ สามารถดูแลการปกครองไดอ้ย่างทัว่ถงึ ราษฎรมคีวามเป็นอยู่อย่างสงบสุขกว่าแต่

ก่อน 

                       หวัเมอืงต่างๆ ในแถบมณฑลอยุธยาเป็นหวัเมอืงที่มปีญัหาหลายประการ ปญัหาที่

เด่นชดัคอื ปญัหาเกีย่วกบัเรือ่งโจรผูร้า้ยชุกชุมจนราษฎรไมเ่ป็นอนัทํามาหากนิ ปญัหาเกี่ยวกบัคดคีวาม

ทีค่า้งศาลมากทําใหเ้สยีเวลาทํามาหากนิของราษฎรและปญัหาเกี่ยวกบัเจา้นายทุจรติต่อหน้าทีร่าชการ 

ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความสงบสุขแก่ราษฎรและเพื่อให้การปกครองเป็นระเบยีบแบบแผนเดยีวกนั รฐับาล

จงึไดร้วมเขตเมอืงจดัตัง้เป็นมณฑลอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘  เน่ืองจากมณฑลอยุธยาไม่มปีญัหาการ

รุกรานจากต่างชาติอนัเป็นปญัหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นกบัมณฑลชายแดน ฉะนัน้มณฑลอยุธยาจงึได้รบั

เลอืกเป็นแหล่งสาํหรบัทดลองโครงการใหม่ๆ  ทีไ่ดร้เิริม่ขึน้ 

๓๖  กองจดหมายเหตุแหง่ชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ม.๔๐/๑ “เรื่องราชการมณฑลกรุงเก่า ๕ มถุินายน ร.ศ. ๑๑๔“ 

                                                           



 ๒๒ 

                     ขัน้ตอนการดาํเนินงานปฏิรปูการปกครองมณฑลอยธุยา 

                 มณฑลอยุธยาไดจ้ดัตัง้ขึน้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔)  ผูท้ีด่ํารงตําแหน่ง

ขา้หลวงเทศาภบิาลของมณฑลอยุธยาคนแรก คอื พลตรพีระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สริพิฒัน์ 

พระองคไ์ดด้าํรงตําแหน่งขา้หลวงเทศาภบิาลอยูใ่นช่วง พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๔๖ และผูท้ีม่าดํารงตําแหน่ง

ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลอยุธยาต่อมา คอื พระยาโบราณราชธานินทร ์(พร เดชะคุปต)์  ซึง่ไดเ้ป็น

ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลอยธุยาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๗๒14

๓๗
 

                 ในสมยัที่พลตรพีระเจา้บรมวงศ์เธอกรมขุมมรุพงศ์สริพิฒัน์เป็ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑล

อยุธยาในระยะแรก พระองค์ได้ปรบัปรุงด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการปกครองและด้านการศาล ซึ่งมี

ผลต่อความสงบสุขของราษฎร 

                 การปรบัปรงุด้านการปกครองและด้านการศาล  ในสมยัพลตรพีระเจา้บรมวงศ์เธอ

กรมขุนมรุพงศ์สิรพิฒัน์ และพระยาโบราณราชธานินทร์ ซึ่งดํารงตําแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล ได้

ปรบัปรงุดา้นการปกครองและดา้นการศาลไวด้งัน้ี คอื  

                 ๑. การปกครอง  ในการปรบัปรุงดา้นการปกครองซึง่ถอืว่าเป็นงานสําคญัอนัดบัแรกที่

จะตอ้งดาํเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปกครองส่วนกลาง การปรบัปรุงดา้นการปกครองแบ่งไดเ้ป็น 

๓ ลกัษณะใหม่ๆ  คอื  

                      - การปรบัปรงุแบบแผนการปกครองในมณฑล  

                      - การสรรหาตวับุคคลเขา้มารบัราชการ 

                      - การป้องกนัรกัษาความสงบสุขของประชาชน  

                        ๑.๑ การปรบัปรงุแบบแผนการปกครอง  

                              ไดจ้ดัรปูหน่วยการปกครองใหมด่งัน้ี คอื 

                              ๑.๑.๑ การจดัรูปการปกครองในมณฑลอยุธยา จดัรปูหน่วยงานและตําแหน่ง

ทางราชการไวด้งัน้ี      

                                        ๑.๑.๑.๑ กองบญัชาการมณฑล มตีําแหน่งขา้ราชการคอืขา้หลวงเทศา    

ภบิาล เสมยีนตรา และเลขานุการมยีศเป็น “ขนุ” 
๓๘

  

                                        ๑.๑.๑.๒ กองขา้หลวงมหาดไทย     มตีําแหน่งขา้ราชการคอืขา้หลวง

มหาดไทยและพนกังานตรวจการ ๓ นาย 

             ๑.๑.๑.๓ กองขา้หลวงคลงั   มตีําแหน่งขา้หลวงคลงัและผูช่้วยขา้หลวง 

คลงั 

               ๑.๑.๑.๔ กองขา้หลวงยุตธิรรม  มตีําแหน่งขา้หลวงยุตธิรรมและผูช่้วย

ขา้หลวงยตุธิรรม14

๓๙
 

๓๗  กระทรวงมหาดไทย, ดาํรงราชานุสรณ์,หน้า ๒๙๙. 
๓๘ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพและพระยาราชเสนา, เทศาภิบาล, หน้า ๑๐๖ 
๓๙ กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ม. ๔๐/๒ “มณฑลกรุงเก่า ๑๖ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๗“ 

                                                           



 ๒๓ 

  

รปูแบบการจดัหน่วยงานการปกครองมณฑลอยธุยา 

 

กองบญัชาการมณฑล       กองขา้หลวงมหาดไทย       กองขา้หลวงคลงั       กองขา้หลวงยตุธิรรม 

 

                         ๑.๒ การจดัรปูการปกครองเมือง    

                               พ.ศ. ๒๔๔๑  มณฑลอยุธยาไดป้ระกาศใช ้“ขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองทอ้งที ่

ร.ศ. ๑๑๗"  ไดม้กีารเปลีย่นแปลงตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงบางคน โดยยดึเอาความรูค้วามสามารถ

เป็นเกณฑ ์และตําแหน่งกรมการเมอืงอนัเป็นตําแหน่งข้าราชการอนัดบัรองมาจากผู้ว่าราชการเมอืง 

แบ่งออกเป็น ๒ คณะ คอื 

                                    ๑.๒.๑ กรมการเมอืงในทําเนียบ ได้แก่ขา้ราชการประจํามตีําแหน่งปลดัเมอืง

ยกกระบตัร  และผู้ช่วยข้าราชการทัง้ ๓ ตําแหน่งน้ีเป็นกรมการเมอืงชัน้ผู้ใหญ่ ส่วนกรมการเมอืงชัน้    

ผูน้้อยซึง่เป็นขา้ราชการชัน้รองม ี๕ คน คอื จ่าเมอืง สสัด ีแพ่ง ศุภมาตรา และสารเลข  นอกจากน้ียงัมี

ตําแหน่งโยธาธกิาร และพะทาํมะรง14

๔๐
 

                               ๑.๒.๒ กรมการเมอืงนอกทําเนียบ  เป็นตําแหน่งที่แต่งตัง้จากบุคคลผู้ทรง-

คุณวุฒคิฤหบดทีี่ได้ตัง้บ้านเรอืนในเมอืงนับมจีํานวน ๑๐ คน เป็นตําแหน่งประจํา ๕ คน ตําแหน่งไม่

ประจาํ ๕ คน  อยู่ในตําแหน่งคราวละ ๕ ปี กรมการเมอืงนอกทําเนียบน้ีเป็นตําแหน่งทีต่ ัง้ขึน้ใหม่โดย

รฐับาลมจีดุประสงคจ์ะทาํใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสี่วนรว่มในการปกครองรฐับาลไม่ตอ้งจ่ายเงนิเดอืนให้

เพราะบุคคลเหล่าน้ีมฐีานะดอียู่แล้ว กรมการเมอืงนอกทําเนียบเป็นเพยีงผู้ให้คําปรกึษาหารอืแก่ผู้ว่า

ราชการเมอืง 

                         ๑.๓ การจดัรปูการปกครองแขวงหรืออาํเภอ 

                               หน่วยราชการในมณฑลระดับถัดลงไปจากเมืองคือแขวงหรืออําเภอ 

กระทรวงมหาดไทยได้วางเขตอําเภอตามพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ฉะนัน้

มณฑลอยธุยาจ◌ึงไดแ้บ่งเขตอําเภอใหม่ คอื เมอืงอยุธยาม ี๑๑  อําเภอ  เมอืงลพบุรมี ี๔ อําเภอ เมอืง

อ่างทองม ี๔ อําเภอ เมอืงสระบุรมี ี๕ อําเภอ เมอืงสงิหบุ์รมี ี๔ อําเภอ 

                               ตําแหน่งขา้ราชการในอําเภอ มทีัง้ขา้ราชการทีเ่ป็นกรมการอําเภอและขา้ราช-

การที่ไม่ใช่กรมการอําเภอ กรมการอําเภอประกอบด้วยนายอําเภอ ปลดัอําเภอ และสมุหบญัชอีําเภอ  

ส่วนขา้ราชการทีไ่มใ่ช่กรมการอําเภอ ไดแ้ก่ เสมยีนพนกังานจาํนวนหน่ึงตามสมควรแก่ทางราชการ14

๔๑
  

 

 

๔๐ กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ม. ๔๐/๒ “กรมหมื่นมรุพงศศ์ริพิฒัน์ ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑล 

    กรุงเก่ารายงานราชการหวัเมอืงในมณฑล ๑๖ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๗“ 
๔๑ พระยามหาอาํมาตยาธบิด ี(เสง็ วริยิศริ)ิ, การปกครองฝ่ายพลเรอืน หน้า ๙๙ - ๑๑๐  

                                                           



 ๒๔ 

                         ๑.๔ การจดัรปูการปกครองตาํบลและหมู่บ้าน 

                               การจดัรูปแบบของหน่วยการปกครองตําบล มตีําแหน่งกํานันหรอืผู้ใหญ่บา้น

เป็นหวัหน้าหน่วยการปกครอง วธิกีารจดัตัง้กํานัน ผูใ้หญ่บา้น ก่อนสมยัรชักาลที ่๕ ใหจ้ดัตัง้จากบุคคล

ที่มีความซื่อสัตย์มัน่คงดีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่พอจะว่ากล่าวบังคับราษฎรได้ แต่ต่อมาไม่มีการเลือก

ผู้ใหญ่บ้าน คงมแีต่กํานัน ทําให้การปฏบิตัหิน้าที่ของกํานันบกพร่องไปด้วย เน่ืองจากขาดผู้ช่วยคอย

ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในท้องที่ และเขตท้องที่ภายในตําบลหน่ึงๆ ก็กว้างขวางมากเกนิกําลงัคนคน

เดยีวทีจ่ะ ปกครอง 1 4

๔๒
  ขอ้บกพร่องดงักล่าวไดร้บัการแก้ไขในสมยัรชักาลที ่๕ ทรงมพีระราชดํารเิหน็

ควรทีจ่ะเริม่จดัการใหม้กีารทดลองจดัตัง้กํานัน ผูใ้หญ่บา้นขึน้เป็นตวัอย่าง โดยใหป้ระชาชนเป็นผูเ้ลอืก

กํานัน       ผู้ใหญ่บ้านเอง โดยได้ทรงมอบหมายให้หลวงเทศาจติวจิารณ์ (เส็ง วริยิศิร)ิ ไปทดลอง

เลอืกตัง้กํานนั   ผูใ้หญ่บา้นทีเ่กาะบางปะอนิเป็นการทดลองก่อน 

                               สําหรบัวธิกีารดําเนินการเลอืกตัง้กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เกาะบางปะอิน  ในขัน้

แรกหลวงเทศาจติวจิารณ์ได้จดัให้มกีารเลอืกผู้ใหญ่บ้านโดยให้จดัทําบญัชสีํามะโนครวัที่จะจดัเป็น    

หมู่บา้น ดงัน้ีคอื  ใหจ้ดัรวมเจา้ของบา้นทีอ่ยู่ใกลช้ดิตดิต่อกนัราว ๑๐ เจา้ของบา้น ซึ่งเจา้ของหน่ึงจะมี

เรอืนกีห่ลงักต็ามรวมเขา้เป็นหมูบ่า้นและเชญิเจา้ของบา้นมาประชุมในวดัพรอ้มดว้ยราษฎรอื่นๆ แลว้ให้

เจา้ของบา้นเลอืกผูใ้หญ่บา้นกนัในหมูข่องพวกเขาว่าใครจะไดร้บัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บา้น 

                               เมื่อได้ดําเนินการเลือกตัง้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นแล้ว  หลวงเทศาจิตวิจารณ์ก็ได้

ดาํเนินการจดัใหม้กีารเลอืกตัง้กํานนั โดยไดจ้ดัประชุมทีศ่าลาวดั ใหร้าษฎรในทอ้งทีน่ัน้เลอืกผูใ้หญ่บา้น

คนหน่ึงในหมูข่องพวกเขาว่าใครควรทีจ่ะไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกํานัน 

                               ผลของการทดลองเลือกกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่บางประอินนับว่าประสบ

ความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่จึงเป็นการเร่งเร้าพระราชประสงค์ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตัง้กํานัน 

ผูใ้หญ่บา้น ขึน้ทัว่พระราชอาณาจกัร  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯ ใหม้ณฑล

ต่างๆ ได้ดําเนินการเลอืกตัง้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแบบที่ได้ทดลองที่บางประอิน คอืให้ราษฎรชาย

หญงิซึง่ตัง้บา้นเรอืนประจาํอยูใ่นหมูบ่า้นประชุมกนัเลอืกเอาบุคคลในทอ้งทีท่ีม่คีุณงามความดเีป็นทีนิ่ยม

ของราษฎรเป็นผูใ้หญ่บา้นคนหน่ึง วธิกีารเลอืกตัง้อาจเปิดเผยหรอืลบักไ็ด ้ใหน้ายอําเภอเป็นประธาน ผู้

ไดร้บัคะแนนนิยมมากใหน้ายอําเภอเขา้ไปขอรบัหมายตัง้จากผูว้่าราชการเมอืง ส่วนการเลอืกตัง้กํานัน

ใหผู้ใ้หญ่บา้นในตําบลเดยีวกนัเลอืกกนัเองในระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่บา้นยกขึน้เป็นกํานันโดยมนีายอําเภอ

เป็นประธาน และผูว้่าราชการเมอืงเป็นผูอ้อกหมายตัง้ใหเ้ช่นเดยีวกนั14

๔๓
 

                               การเลอืกตัง้กํานนั ผูใ้หญ่บา้นน้ี นบัว่าเป็นความก้าวหน้าในการปกครองทอ้ง-

ถิน่อย่างยิง่เพราะราษฎรมโีอกาสทีจ่ะพจิารณาเลอืกคนทีต่นเหน็วาเหมาะสมและอาจนําความสุขความ

เจรญิมาสู่ตนได้ และมสีิทธิที่จะไม่เลือกผู้ที่ประพฤติเป็นพาลเกเรได้ ทําให้คนดีมคีวามสามารถใน     

หมู่บา้นมโีอกาสเขา้มาปกครองสรา้งความสุขความเจรญิให้แก่ตําบลและหมู่บ้าน นอกจากน้ีการจดัตัง้

๔๒  ถวลัย ์วรเทพพุฒพิงษ,์ การเลือกตัง้กาํนันผูใ้หญ่บา้น, หน้า ๑๕ 
๔๓  พศิาลสงคราม, “สาํเนาตราพระราชสหีน้์อยเรื่องการปกครองทอ้งถิน่ของเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยถงึขา้หลวง 

     เทศาภบิาล ลงวนัที ่๒๑ กนัยายน ร.ศ. ๑๑๕“ ตาํราปกครอง เล่ม ๑ หน้า ๙๕ - ๙๙ 

                                                           



 ๒๕ 

กํานันและผู้ใหญ่บ้านยงัมปีระโยชน์ต่อทางราชการมากคือ จะเป็นผู้ดูแลทุกข์สุขและควบคุมความ

ประพฤตขิองลูกบ้านให้ประพฤตติวัด ีขยนัทํามาหากนิ ไม่ทะเลาะววิาท นอกจากน้ียงัช่วยเหลอืทาง

ราชการในการสบืจบัโจรผูร้า้ย ซึง่แต่เดมิมณฑลอยุธยามโีจรผูร้า้ยชุกชุมมกัจะปลน้ฝงูววัควายไปรายละ

มากๆ แต่เมือ่ไดจ้ดัตัง้กํานนั ผูใ้หญ่บา้นแลว้ กํานนัและผูใ้หญ่บา้นคอยตรวจตราทําใหโ้จรผูร้า้ยไม่กลา้จี้

ปลน้อย่างแต่ก่อน เมื่อเกดิมโีจรผูร้า้ยปล้นที่ใดแล้ว กํานันผู้ใหญ่บ้านมกัจะตดิตามไดต้วัผู้รา้ยและของ

กลางคนืมาแทบทุกราย รวมทัง้ทําหน้าทีเ่ป็นปากเสยีงใหร้าษฎรที่ไดร้บัความเดอืดรอ้นโดยรายงานให้

นายอําเภอและผูว้่าราชการเมอืงทราบ 

                  ๒. การปรบัปรงุด้านการศาล 

                      เน่ืองจากมณฑลอยุธยามคีดคีวามคัง่ค้างโรงศาลเป็นจํานวนมาก พระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้กองขา้หลวงพเิศษออกไปชําระความที่

มณฑลอยุธยาเป็นแห่งแรก การชําระคดคีวามของกองขา้หลวงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวอยุธยามาก  

เพราะเป็นไปดว้ยความรวดเรว็ประชาชนไมเ่สยีเวลาในการทํามาหากนิ กล่าวคอื วธิกีารชําระความของ

กองขา้หลวงพเิศษ เมื่อไต่สวนไดค้วามว่าทําผดิจรงิและจาํเลยยอมรบัสารภาพ กจ็ะอ่านคําฟ้องและคํา    

ตดัสนิใหจ้าํเลยฟงั และในกรณทีีจ่าํเลยคนใดถูกขงัมานานพอแก่โทษกใ็หส้ัง่ปล่อยไป 

                      ปรากฏว่าวิธีการชําระสะสางคดีความที่มณฑลอยุธยา พระบาทสมเด็จพระ-

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัถอืวา่เป็นตวัอยา่งอนัดสีมควรทีม่ณฑลอื่นจะไดเ้อาเป็นตวัอย่างในการจดัศาลยุต-ิ

ธรรมในหวัเมอืงต่อไป14

๔๔
  

                      การจดัตัง้ศาลในมณฑลอยธุยาไดแ้บ่งออกเป็น ๓ ประเภท คอื 

                      ๑. ศาลแขวง บงัคบัคดใีนเขตแขวง 

                      ๒. ศาลเมอืง บงัคบัคดใีนเขตเมอืง 

                      ๓. ศาลมณฑล บงัคบัคดใีนเขตมณฑลอยธุยา 

                     ผลของการปฏิรปูการปกครองมณฑลอยธุยา 

                 มณฑลอยุธยาเป็นมณฑลที่ตัง้อยู่ในภาคกลางของประเทศ และเป็นมณฑลชัน้ในที่ไม่มี

ปญัหาจากการรกุรานของต่างชาต ิฉะนัน้ การปฏริปูการปกครองจงึเป็นไปเพื่อใหบ้า้นเมอืงมคีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและทําให้อยู่เยน็เป็นสุข ในเรื่องน้ี สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเหน็ว่า 

ความมุง่หมายในการปกครองแบบใหมแ่ละแบบเก่ากย็ดึหลกั “บา้นเมอืงอยู่เยน็เป็นสุข”  ดว้ยกนั แต่คํา

ว่า “อยู่เยน็เป็นสุข” นัน้ มคีวามหมายผดิกนั การปกครองแบบเก่าถ้าบา้นเมอืงปราศจากภยัต่างๆ เช่น 

โจรผูร้า้ย “กเ็ป็นสุข”  จะเหน็ไดจ้ากกฎหมายปกครองในสมยัโบราณมกัอ้างเหตุทีเ่กดิโจรผูร้า้ยชุกชุม

แทบทัง้นัน้ ดงันัน้ ตามหวัเมอืงเจา้เมอืงกรมการกม็ุ่งหมายจะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยไม่ใหม้โีจรผูร้า้ย  

เมื่อรฐับาลเหน็ว่าเมอืงใดสงบเรยีบรอ้ย ไม่มโีจรผู้รา้ยกจ็ะยกย่องว่าปกครองด ีแต่ถ้าเมอืงใดโจรผูร้า้ย

ชุกชุมก็ให้บ้าหลวงออกไประงบัเหตุ ในกรณีเกดิสงครามเสนาบดกี็จะออกไปเอง จงึไม่มกีารตรวจหวั

๔๔  กองจดหมายเหตุแห่งชาต,ิ เอกสารรชักาลท่ี ๕ ย.๘/๕ “รายงานขา้หลวงพเิศษขาํระความหวัเมอืง” (๑๙ มกราคม  

    ร.ศ. ๑๑๔ - ๑๗ มกราคม ร.ศ. ๑๑๗)  

                                                           



 ๒๖ 

เมอืงในเวลาปกต ิ ความคดิทีจ่ะให้บา้นเมอืงอยู่เยน็เป็นสุขก็ต้องทํานุบํารุงในเวลาบ้านเมอืงปกตดิ้วย 

แนวความคิดดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถือเป็น

รฏัฐาภปิาลโนบายสบืมา 

                 ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลอยุธยาที่มคีวามสามารถในการบรหิารมณฑลอยุธยา ได้แก่ 

พลตรพีระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สริพิฒัน์  ดํารงตําแหน่งข้าหลวงเทศาภบิาลระหว่าง พ.ศ. 

๒๔๔๐ - ๒๔๔๖ และผูด้าํรงตําแหน่งคนต่อมาคอื พระยาโบราณราชธานินทร ์ซึง่ขา้หลวงเทศาภบิาลทัง้

สองคนไดจ้ดัการแกไ้ขและปรบัปรงุดา้นการปกครองจนทาํใหม้ณฑลอยุธยามคีวามสงบสุข เป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยดงัจะเหน็ไดถ้งึผลของการปฏริปูมณฑลอยธุยา  ดงัน้ี 

                     ๑. ด้านการปกครอง  

                     ไดจ้ดัรปูการปกครองในมณฑล เมอืง อําเภอ ตําบล และหมู่บา้น ไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ

แบบแผนทีด่ ีนอกจากน้ี มณฑลอยธุยา เป็นมณฑลแรกทีไ่ดจ้ดัการทดลองเลอืกกํานันและผูใ้หญ่บา้นใน

ดา้นการป้องกนัรกัษาความสงบสุขของราษฎร ขา้หลวงเทศาภบิาลทัง้สองคน ต่างกพ็ยายามหาวธิกีาร

แก้ไขปญัหาเรื่องโจรผูร้า้ย จนมณฑลอยุธยาเป็นมณฑลที่มคีวามสงบสุข นอกจากน้ี มณฑลอยุธยายงั

เป็นแหล่งผลติกรมการอําเภอป้อนมณฑลอื่นๆ ในสมยัพระยาโบราณราชธานินทร ์มณฑลอยุธยาเป็น

แหล่งแรกที่คดิฝึกหดัขา้ราชการแบบใหม่ไดผ้ลด ีจนกระทรวงมหาดไทยถอืเป็นหลกัปฏบิตัต่ิอมา โดย

นํามาปรบัปรงุวธิกีารใหด้ขีึน้ในการนํามาฝึกขา้ราชการแผนกต่างๆ 

                 ๒. ด้านการศาล 

                     มณฑลอยุธยาได้มกีองขา้หลวงอนัมพีระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรดีเิรกฤทธิ ์

พระเจา้ลกูยาเธอพระองคเ์จา้รพพีฒันศกัดิ ์เป็นประธาน  ไดจ้ดัตัง้ศาลมณฑลและศาลเมอืงขึน้ในมณฑล

อยธุยา ทําใหก้ารพจิารณาดคคีวามในมณฑลเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยจนไดร้บัคําชมจากพระบาทสมเดจ็-

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และใหม้ณฑลอื่นเอาเป็นแบบอยา่งในการจดัดา้นศาลดว้ย 

               ๔. การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

                  หลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธปิไตย พ.ศ. ๒๔๗๕  ได้มี

การจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็นจงัหวดัและอําเภอ  ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร

ราชการแห่งอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖  กําหนดใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ 

มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร และใหย้กเลกิมณฑลเทศาภบิาลเสยี ทัง้น้ีอาจ

เน่ืองจาก 

                  ๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็กว่าแต่ก่อน  ทําใหส้ามารถสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  

                  ๒. เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณของประเทศ 

                  ๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั กล่าวคอื จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล 

มณฑลรายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

                  ๔. ในการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  รฐับาลมนีโยบายที่กระจายอํานาจ

ใหแ้ก่ส่วนภมูภิาคมากขึน้ และการยบุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจในการปกครองแทนมณฑลนัน่เอง 



 ๒๗ 

                  สําหรบัการบรหิารราชการแผ่นดนิองไทยทีใ่ช้อยู่ในปจัจุบนัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบ

บรหิารราชการแผ่นดนิ ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที่ ๒๑๘  ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  ไดจ้ดั

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ดงัน้ีคอื 

                  ๑. ระเบยีบบรหิารราชการส่วนกลาง 

                  ๒. ระเบยีบบรหิารราชการส่วนภมูภิาค 

                  ๓. ระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

                  การจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิดงักล่าวไดใ้ชห้ลกัการรวมอํานาจ การแบ่งอํานาจ 

และการกระจายอํานาจ กล่าวคือ การบรหิารราชการส่วนกลางใช้หลกัการรวมอํานาจ โดยจดัเป็น

กระทรวง ทบวง กรม และทบวงการเมอืงที่มฐีานะเทยีบเท่ากรม การบรหิารราชการส่วนภูมภิาคใช้

หลกัการแบ่งอํานาจ โดยส่วนกลางได้แบ่งอํานาจให้แก่จงัหวดัและอําเภอเป็นผู้ทําแทนในนามของ

ส่วนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ใน

ส่วนกลางไปประจาํตามภมูภิาคเหล่านัน้ ส่วนการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิน่ใชห้ลกัการกระจายอํานาจ

โดยมอบอํานาจในการจดัการเกีย่วกบัการปกครองและการบรหิารงานในทอ้งถิน่ ใหร้าษฎรในทอ้งถิน่ไป

จดัทาํเองโดยราษฎรเลอืกตวัแทนซึง่เป็นบุคคลในทอ้งถิน่นัน้ๆ  เขา้ไปบรหิารกจิการต่างๆ ในทอ้งถิน่ 

                  การจดัรปูองคก์ารบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 

                  ๑. สาํนกันายกรฐัมนตร ี มฐีานะเทยีบเท่ากระทรวง 

                  ๒. กระทรวง  ซึ่งประกอบด้วยกรมและส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมฐีานะ

เทยีบเท่ากรม 

                  ๓. ทบวง  ซึง่อาจสงักดัหรอืไมส่งักดั สาํนกันายกรฐัมนตรหีรอืกระทรวงกไ็ด ้

                  ๔. กรม  หรอืส่วนราชการอื่นที่เรยีกชื่ออย่างอื่น  และมฐีานะเป็นกรม ซึ่งอาจสงักดั

หรอืไมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กไ็ด ้

                  ราชการบรหิารราชการส่วนกลางประกอบด้วย  นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีมี

อํานาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดนิ       

การจัดองค์การบริหารราชการส่วนกลาง 
นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ี

 

   สาํนกันายกรฐัมนตร ี          กระทรวงกลาโหม     กระทรวงมหาดไทย          กระทรวงการคลงั          กระทรวงอุตสาหกรรม 

 

 

                    กระทรวงศกึษาธกิาร         กระทรวงยุตธิรรม        กระทรวงการต่างประเทศ       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

กระทรวงคมนาคม            กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการพลงังาน           กระทรวงพาณชิย ์             กระทรวงสาธารณสุข 



 ๒๘ 

                      การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภมิูภาค 

                     การจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคในปจัจุบนั ตามประกาศคณะปฏวิตัิฉบบัที ่

๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕  และพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๔๗๕ กล่าวคอื 

ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๒๑๘ ขอ้ ๔๗  ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็น 

                  ๑. จงัหวดั 

                  ๒. อําเภอ 

                  สาํหรบัหน่วยการปกครองทอ้งทีร่องลงมาจากอําเภอ แบ่งออกเป็น 

                  ๑. กิง่อําเภอ 

                  ๒. ตําบล 

                  ๓. หมูบ่า้น 

                  ทัง้ ๓ หน่วยการปกครองน้ี ถือเป็นการปกครองท้องที่ตามข้อ ๖๓  ของประกาศคณะ

ปฏวิตัิฉบบัที่ ๒๑๘  ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิปจัจุบนั  ได้กล่าวถึงการ   

ปกครองอําเภอว่า “การจดัการปกครองอําเภอ นอกจากที่ได้บญัญตัิไวใันประกาศของคณะปฏวิตัิให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการปกครองทอ้งที”่ 

                      จงัหวดั 

                  ตามระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิปจัจบุนั  จงัหวดัหมายถงึหน่วยการปกครองส่วนภูม-ิ

ภาคทีร่วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอเขา้ดว้ยกนั ตัง้ขึน้เป็นจงัหวดั จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล  การตัง้ ยุบ 

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ

                  การจดัระเบยีบบรหิารราชการของจงัหวดั จดัระเบยีบบรหิารราชการออกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                  ๑. สํานักงานจงัหวดั  มหีน้าที่เกี่ยวกบัราชการทัว่ไปของจงัหวดั มผีู้ว่าราชการจงัหวดั

เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการและรบัผดิชอบ                

                  ๒. ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ัง้ขึน้มหีน้าที่เกี่ยวกบัราชการของ

กระทรวง ทบวง กรม นัน้ๆ โดยมหีวัหน้าส่วนราชการประจําจงัหวดันัน้ๆ เป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชา  

รบัผดิชอบ 

รปูแบบการจดัองคก์ารบริหารราชการของจงัหวดั 

 

จงัหวดั                 อําเภอ 

 

        สาํนกังานจงัหวดั        สว่นราชการต่างๆ             สาํนกังานอําเภอ          ส่วนต่างๆ 
             

                  ในจงัหวดัหน่ึงๆ มผีู้ว่าราชการจงัหวดัคนหน่ึงเป็นผู้รบันโยบายและคําสัง่จากนายกรฐั-

มนตร ีคณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มาปฏบิตักิารใหเ้หมาะสมกบัทอ้งทีแ่ละประชาชน และเป็น

หวัหน้าบงัคบับญัชาข้าราชการส่วนภูมภิาคในเขตจงัหวดั โดยมรีองผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืผู้ช่วย      

ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูช่้วยปฏบิตัริาชการแทนผูว้่าราชการจงัหวดั 



 ๒๙ 

                  ผูว้่าราชการจงัหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวดั และผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นขา้ราชการ

สงักดักระทรวงมหาดไทย 

                  หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั 

                  ในจงัหวดัหน่ึงๆ  จะมหีวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั ซึง่กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 

ส่งมาปฏบิตัิหน้าที่ราชการที่เกี่ยวกบัราชการของกระทรวง ทบวง กรมนัน้ๆ และเป็นผู้บงัคบับญัชา    

ขา้ราชการส่วนภมูภิาคซึง่กระทรวง ทบวง กรม นัน้ๆ ส่งมาปฏบิตัหิน้าทีใ่นจงัหวดั 

                  คณะกรมการจงัหวดั 

                  ในจงัหวดัหน่ึงๆ มคีณะกรมการจงัหวดัเป็นที่ปรกึษาของผู้ว่าราชการจงัหวดั ในการ

บรหิารราชการแผ่นดินในจงัหวดันัน้ๆ  คณะกรมการจงัหวดัประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็น

ประธานโดยตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการจงัหวัด ปลดัจงัหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําจงัหวัดซึ่ง

กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจาํ ฐานะของกรมการจงัหวดัมฐีานะเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการ

จงัหวดั  

                      อาํเภอ 

                  อําเภอเป็นหน่วยการปกครองส่วนภมูภิาครองลงมาจากจงัหวดัอยู่ในสายงานของจงัหวดั

แต่ไมม่สีภาพเป็นนิตบุิคคลเหมอืนจงัหวดั อําเภอหน่ึงๆ ประกอบดว้ยเขตทอ้งทีข่องหลายตําบลรวมกนั 

                  การจดัตัง้ ยุบ และเปลีย่นแปลงเขตอําเภอใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา  การจดัระเบยีบ

บรหิารราชการอาํเภอ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คอื  

                  ๑. สํานักงานอําเภอ  มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัราชการทัว่ไปของอําเภอ มนีายอําเภอเป็นผูป้ก-

ครองบงัคบับญัชาและรบัผดิชอบ 

                  ๒. ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ัง้ขึน้ในอําเภอนัน้ มหีน้าที่เกี่ยวกบัราชการ

ของกระทรวง ทบวง กรม นัน้ มหีวัหน้าส่วนราชการประจาํอําเภอนัน้เป็นผูบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบ 

                  นายอําเภอเป็นหวัหน้าปกครองบงัคบับญัชาบรรดาขา้ราชการในอําเภอและรบัผดิชอบ

งานบรหิารราชการอําเภอ โดยมปีลดัอําเภอและหวัหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอําเภอเป็นผู้ช่วยเหลอื

นายอําเภอ ตามประกาศคณะปฏวิตัิฉบบัที่ ๒๑๘ ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ของนายอําเภอว่า ให้

บรหิารราชการตามที่นายกรฐัมนตรี คณะรฐัมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย และบริหาร

ราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผู้ว่าราชการจงัหวดั รวมทัง้ควบคุมการบรหิารราชการส่วน

ทอ้งถิน่ 

                      ก่ิงอาํเภอ 

                  กิง่อําเภอเป็นหน่วยการปกครองทอ้งทีซ่ึง่รวมหลายตําบล แต่ไม่มลีกัษณะพอทีจ่ะจดัตัง้

เป็นอําเภอได้ การจดัตัง้กิ่งอําเภอ อําเภอหน่ึงๆ อาจจดัตัง้หลายกิ่งอําเภอก็ได้ เพื่อสะดวกในการ     

ปกครอง 

                  กิง่อําเภอเป็นเขตการปกครองส่วนหน่ึง ซึง่รวมอยูใ่นอําเภอ และหวัหน้าส่วนราชการของ

กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ประจํากิง่อําเภอก็คอื เจ้าหน้าที่ซึ่งแบ่งออกจากอําเภอให้มาประจํากิ่ง-

อําเภอนัน้เอง 



 ๓๐ 

                      ตาํบล 

                  ตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๒๖ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  ไดพ้จิารณา

เหน็ว่า ตําบลเป็นหน่วยการปกครองขัน้พืน้ฐานของการปกครองส่วนภูมภิาค  และเป็นหน่วยการปก-

ครองทีม่คีวามสาํคญัเกีย่วพนักบัการปกครองส่วนภูมภิาคระดบัอื่น  จงึไดป้ระกาศแก้ไขการจดัระเบยีบ

บรหิารของตําบลเสยีใหมต่ามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๓๒๖ 

                  ตําบลเป็นเขตการปกครองส่วนยอ่ยของอําเภอ หรอืกิง่อําเภอ การจดัตัง้ตําบล กระทําได้

เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ที่กําหนดให้ กล่าวคือ เป็นท้องที่ๆ มีหมู่บ้านหลายๆ หมู่บ้านรวมกันรวม ๒๐      

หมูบ่า้น การจดัตัง้ตําบลทาํโดยออกประกาศกระทรวงแลว้จงึประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                  การจดัระเบยีบบรหิารราชการตําบล ตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๓๒๖  ใหส้ภาตําบล

ประกอบดว้ยคณะกรรมการสภาตําบล ซึง่มกีํานันทอ้งทีเ่ป็นประธานกรรมการสภาตําบล ผูใ้หญ่บา้นทุก

หมู่บ้านในตําบลและแพทยป์ระจําตําบลนัน้ เป็นกรรมการสภาตําบลโดยตําแหน่ง และกรรมการสภา

ตําบลผูท้รงคุณวุฒหิมูบ่า้นละหน่ึงคน ซึง่ราษฎรในหมูบ่า้นนัน้เป็นผูเ้ลอืก 

                  ใหส้ภาตําบลมทีีป่รกึษาสภาตําบลหน่ึงคน ซึง่แต่งตัง้จากปลดัอําเภอหรอืพฒันากรทอ้งที ่

และมเีลขานุการสภาตําบลหน่ึงคน ซึง่แต่งตัง้จากครปูระชาบาลในตําบลนัน้ 

                  ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที่ ๓๒๖  ได้กําหนดหน้าที่ของสภาตําบลให้บรหิารงานตามที่

ได้รบัมอบหมายจากผู้ว่าราชการจงัหวดั ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยลกัษณะปกครองท้องที่

กําหนดไวส้าํหรบัคณะกรรมการตําบล รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีท่างราชการมอบหมายให ้

                      หมู่บ้าน 

                     หมูบ่า้นเป็นเขตการปกครองทอ้งที่ๆ  เลก็ทีสุ่ด การจดัตัง้หมู่บา้นกระทําโดยผูว้่าราชการ

จงัหวดัโดยรายงานไปยงักระทรวงมหาดไทยเพื่อขึน้ทะเบยีนไว้ หมู่บ้านที่จะจดัตัง้อาจถอืเอาจํานวน

ราษฎรหรอืจาํนวนบา้นเป็นเกณฑ ์กล่าวคอืเป็นทอ้งที่ๆ  มรีาษฎรอยู่จาํนวนประมาณ ๒๐๐ คน กจ็ดัตัง้

เป็นหมู่บ้านหน่ึงได้ หรอืในกรณีท้องที่ใดจํานวนราษฎรไม่หนาแน่นและตัง้บ้านเรอืนอยู่ห่างไกลกัน 

ถงึแม◌้ว่าจะมรีาษฎรจาํนวนน้อยกใ็หถ้อืจาํนวนบา้นเป็นเกณฑ ์คอืมบีา้นไม่ตํ่ากว่า ๕ บา้น กจ็ดัตัง้เป็น  

หมูบ่า้นหน่ึงได ้

                  การจดัระเบยีบบรหิารราชการของหมู่บา้นไดก้ําหนดใหห้มู่บา้นหน่ึงมผีูใ้หญ่บา้นหน่ึงคน 

ซึ่งมาจากการที่ราษฎรเลอืกตัง้ มาจากบุคคลในท้องถิ่นนัน้ๆ ผู้ใหญ่บ้านจะมอีํานาจหน้าที่ปกครอง

ราษฎรและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในเขตหมูบ่า้น 

                  คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่เสนอข้อแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านจะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอําเภอฝ่ายปกครองเป็น

กรรมการหมู่บ้านโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งราษฎรเลือกตัง้ขึ้น มีจํานวนตามที่

นายอําเภอเหน็สมควร แต่ตอ้งไมน้่อยกว่า ๒ คน 

                         

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. กรงุเทพฯ : อมรนิทรก์ารพมิพ,์ 

        ๒๕๒๖. 
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