
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันครนายก 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 จงัหวดันครนายก   จะสรา้งขึน้ในสมยัใดนัน้ยงัไม่มหีลกัฐานยนืยนัแน่ชดั แต่จากการที่

กรมศลิปากรไดม้าทาํการขุดคน้ตวัเมอืงเก่าทีต่ําบลดงละคร อําเภอเมอืงนครนายก เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ 

และจากการรือ้คน้หลกัฐานทีม่พีอจะสรปุประวตัคิวามเป็นมาไดว้่า จงัหวดันครนายกเป็นเมอืงเก่าแก่

กว่า ๙๐๐ ปีมาแลว้ มปีรากฏขึน้ในสมยัทวารวด ีแต่จะมชีื่อเมอืงอยา่งไรนัน้ไม่ปรากฏ จากสภาพเมือง

เก่าท่ีตาํบลดงละคร (เมืองลบัแล) เป็นตวัเมืองท่ีตัง้อยู่บนท่ีสงู มีลกัษณะเป็นเกาะกลางทุ่ง 

สภาพตวัเมืองเป็นรปูทรงกลม ซึง่เป็นลกัษณะตวัเมอืงสมยัทวารวดี ต่อมาเมือ่อาณาจกัรขอมมี

อํานาจไดแ้ผ่อาณาจกัรออกไปตลอดลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา มนีครธมเป็นราชธานีขอมไดต้ัง้เมอืงละโว ้

(ลพบุร)ี เป็นเมอืงลกูหลวง มหีน้าทีป่กครองอาณาจกัรขอมในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา เมอืงนครนายกจงึตก

อยูใ่ตอ้ทิธพิลของขอมชัว่ระยะเวลาหน่ึง ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ อาณาจกัรขอมเสื่อมอํานาจลงแต่

นครนายกกย็งัคงรวมอยูใ่นดนิแดนของอาณาจกัรขอมแถบชายแดน จนเมือ่ไทยเริม่มอีํานาจ และตัง้กรงุ

สุโขทยัเป็นราชธานี 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 มหีลกัฐานว่า  นครนายกเป็นเมืองหน้าด่าน หรอื เมืองปราการ ตัง้แต่ สมยัพระ

รามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจา้อู่ทอง) เป็นตน้มา 

 หน้าทีข่องเมอืงหน้าด่าน คอื เป็นเมืองท่ีรายล้อมราชธานี เป็นท่ีสะสมเสบียงอาหาร

และกาํลงัผูค้นไว้สาํหรบัป้องกนัเมืองหลวง เมอืงเหล่าน้ีอยูห่่างจากเมอืงหลวงโดยเฉลีย่ประมาณ 

๕๐ กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางไปมาจากเมอืงหน้าด่านถงึราชธานีประมาณ ๒ วนั 

 ในสมยั สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  ไดท้าํการปรบัปรงุการปกครอง คอื ยกเลกิเมอืง

หน้าด่านขยายอํานาจราชธานีออกไปจดัตัง้หวัเมอืงชัน้ใน ไดแ้ก่ ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร ี

สมทุรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุร ีชยันาท นครสวรรค ์ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีชลบุร ีและ

นครนายก กําหนดใหห้วัเมอืงชัน้ในเหล่าน้ีเป็นเมอืงชัน้จตัวา ผูว้่าราชการเมอืงเรยีกว่า "ผูร้ ัง้" 

พระมหากษตัรยิ ์ ทรงแต่งตัง้ออกไปปกครอง     เพราะฉะนัน้หวัเมอืงชัน้ในจงึอยูใ่นการดแูลของราช

ธานีอยา่งใกลช้ดิ 

 นครนายกจงึมฐีานะเป็นหวัเมอืงจตัวา ตัง้แต่นัน้มาจนตลอดสมยักรงุศรอียธุยา 

สมยักรงุธนบรีุ 

 ก่อนทีก่รงุศรอียธุยาจะเสยีใหแ้ก่พมา่ ในวนัองัคาร เดอืน ๕ ขึน้ ๙ คํ่า ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ 

เป็นครัง้ที ่๒ นัน้ ในขณะทีพ่มา่ลอ้มกรงุศรอียธุยาอยู ่พระยาตาก ไดช่้วยทําการรบศกึอยูใ่นเมอืง ครัง้

หน่ึงพระยาตากเหน็พมา่รกุหนกัเขา้มา กส็ัง่ใหย้งิปืนใหญ่สกดักัน้ไวโ้ดยทีย่งัไมไ่ดข้ออนุญาตก่อนตาม

กฎทีว่างไว ้จงึถูก พระเจ้าเอกทศัน์ สัง่ภาคทณัฑค์าดโทษ พระยาตากตดัสนิใจนําทหารประมาณ ๕๐๐ 



 ๒ 

คน ตฝีา่วงลอ้มของพมา่ออกไปเมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๐๙ และยกทพัออกมาทางตะวนัออกมาทางดา้นวดัพชิยั 

มพีลประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน พรอ้มทัง้ขา้ราชการกรงุเก่า บางพวกทีร่ว่มหนีออกมาดว้ยกบัพระยาตาก 

 จากพงศาวดารกรงุธนบุรไีดก้ล่าวว่า พระยาตากยกทพัมาทางสระบุรี นครนายก 

ปราจีนบรีุ   กองทพัพระยาตากยกไปตอ้งปะทะกบัพม่าทีม่กีําลงัเหนือกวา่หลายเท่า   แต่กไ็ดป้ระสบ

ชยัชนะตลอดมา ระหว่างทางไดท้าํการเกลีย้กล่อม คนไทยใหเ้ขา้ดว้ยตลอดทางจนถงึชลบุร ีพระยาตาก

ใชน้โยบายเกลีย้กล่อมใหย้อมอ่อนน้อมเสยีก่อน ถา้ไมย่อมถงึ ๓ ครัง้ จงึจะจดัการอยา่งเดด็ขาด 

 พระยาตากมุง่ไปทางระยองและจนัทบุร ีพระยาจนัทบรีุ  ไดร้บัปากว่าจะเขา้ดว้ย แต่ขอให้

พระยาตากรอไปก่อน ผลสดุทา้ยพระยาตากตอ้งตดัสนิใจโจมตเีมอืงจนัทบุร ี เพราะ เมืองจนัทบรีุเป็น

เมืองสาํคญัทัง้ในด้านทหารและด้านเศรษฐกิจ ในการทีจ่ะสนบัสนุนใหก้ารขบัไล่พมา่ไปจากประเทศ

เป็นผลสาํเรจ็ 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 สมยัรชักาลที ่๑ ถงึรชักาลที ่๓ นครนายกเป็นหวัเมอืง ชัน้จตัวา  โดยเป็นหน่วยปกครอง

ทีอ่ยูไ่มไ่กลเมอืงหลวงนกั สมยัรชักาลที ่๕ ไดม้กีารปฏริปูการปกครองใหมเ่รยีกว่า การปกครองมณฑล

เทศาภบิาลเมอืงนครนายกจดัอยูใ่นมณฑลปราจนีบุร ี ซึง่จดัตัง้เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗  ประกอบดว้ยเมอืง

ต่าง ๆ คอื  

 ๑. ปราจนีบุร ี

 ๒. ฉะเชงิเทรา 

 ๓. นครนายก 

 ๔. พนมสารคาม 

 ๕. พนสันิคม 

 ๖. ชลบุร ี

 ๗. บางละมงุ 

 พ.ศ. ๒๔๔๕   รชักาลท่ี ๕ ทรงยกเลกิธรรมเนียมการมเีจา้เขา้ครอง    และใหม้ตีําแหน่ง

ผูว่้าราชการเมืองขึน้แทน เมอืงนครนายก จงึไดม้ผีูว้่าราชการเมอืงคนแรก คอื พระพิบลูยส์งคราม 

(จอน) ศาลากลางจงัหวดัแห่งแรกตัง้ขึ้น ณ บริเวณริมฝัง่ขวา แม่น้ํานครนายก (บรเิวณหลงั

ธนาคารกรงุศรอียธุยาและธนาคารกรงุเทพในปจัจบุนั) จนถงึ พ.ศ. ๒๔๘๖ ทางราชการไดยุ้บจงัหวดั

นครนายกใหไ้ปรวมกบัจงัหวดัปราจนีบุรแีละจงัหวดัสระบุร ี หลงัจากนัน้ประมาณ ๔ ปี  คอืใน พ.ศ. 

๒๔๘๙ จงึไดต้ัง้จงัหวดันครนายกขึน้มาอกีครัง้หน่ึงใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มปีญัหาเกี่ยวกบัสถานทีต่ ัง้ศาลา

กลางจงัหวดัหลงัเก่า ซึง่ตัง้อยูใ่นยา่นชุมนุมชนคบัแคบขยายออกไปอกีไมไ่ด ้ จงึไดย้า้ยไปสรา้งศาลา

กลางจงัหวดัแห่งใหม ่ บรเิวณรมิถนนสุวรรณศรหา่งจากเขตเทศบาลประมาณ ๒ กโิลเมตร และไดเ้ปิด

ทาํการเมือ่เดอืนกุมภาพนัธ ์๒๕๒๐ จนถงึปจัจบุนั 

 

 

 



 ๓ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศนูยก์ลางอาํนวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดั

ระเบยีบการปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็น

ตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบ

เทศาภบิาล ซึง่ถอืไดว้่าเป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพ    ทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การ

ปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองส่วนภมูภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการ

จากส่วนกลางออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ    การปกครองแบบเทศาภบิาล       เป็นระบบการ

ปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และเปลีย่นระบบการปกครองจาก

ประเพณีปกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกินเมือง ใหห้มดไป 

 การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่๑  เมษายน  ๒๔๓๕  นัน้   อํานาจปกครองบงัคบับญัชา  

มคีวามหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใดกย็ิง่อสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 

ทีเ่จา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอยา่งกวา้งขวางในสมยัท่ีสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดาํรงตาํแหน่งเสนาบดี พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้

มารว่มอยูย่งัจดุเดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า   รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยูท่ีเ่จา้เมอืง ระบบ

การปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อสรา้ง

ความเขา้ใจเรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคําจาํกดัความของ "การเทศาภบิาล" ซึง่พระยาราช

เสนา (สริ ิเทพหสัดนิ ณ อยุธยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้มคีวามว่า  

 "การเทศาภิบาล  คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํอยูแ่ต่เฉพาะในราชธานีนัน้ 

ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาคเป็นสื่อกลางระหว่างรฐับาล   ซึง่อยูใ่นราชธานีใหไ้ดใ้กลช้ดิกบัอาณา

ประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและเกดิความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็น

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาตดิว้ย จงึแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นชัน้อนัดบัดงัน้ี คอื 

ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดั รองไปอกีเป็น อาํเภอ และ หมู่บ้าน จดัแบ่ง

หน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทํานองงานของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และ

จดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรูค้วามสามารถความประพฤตใิหไ้ปประจาํทาํงานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้ี

การก้าวก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย และรวดเรว็แก่ราชการและ

กจิธุระของประชาชนซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 



 ๔ 

 จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทําความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

 การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขต ชนิดหน่ึง

ซึง่เรยีกว่า   "การปกครองส่วนภมิูภาค"  ส่วน "มณฑลเทศาภิบาล"  นัน้  คอื   ส่วนหน่ึงของการ

ปกครองชนิดน้ี และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการ

ส่วนกลางไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิา

แต่เดมิ อนัเป็นระบบกนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวม

อํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอย่างสิน้เชงิ 

 นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทาํความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชดาํรจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่คงและเป็น

อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบา้ง

กระทรวงกลาโหมบา้งและกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากที่

จะจดัระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัรทรงพระราชดาํรวิ่า     ควรจะรวมการบงัคบั

บญัชา 

หวัเมืองทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียวกนั  จงึไดม้พีระบรมราชโองการ

แบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม ่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้

เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑล

ลาวเฉียงหรือมณฑลพายพั มณฑลลาวพวน หรือมณฑลอดุร มณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน 

มณฑลเขมร หรือมณฑลบรูพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก 

บญัชาการอยู่ทีเ่มอืงภเูกต็ 

 การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑลเทศาภบิาล

การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา และกม็ไิด้

ดาํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลําดบั ดงัน้ี 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบรีุ 

มณฑลนครราชสีมา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และในตอนปลายน้ี

เมือ่โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ

มาขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรีขึน้อกี

มณฑลหน่ึง 



 ๕ 

 พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร

ชยัศรี มณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก 

คอื ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร 

 พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบรีุ 

 พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอดุร และมณฑลอีสาน  ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

 พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

 พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปัตตานี และมณฑลจนัทบุรี มเีมอืงจนัทบรีุ ระยอง และ

ตราด 

 พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรีใหแ้ก่องักฤษ 

เพื่อแลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอบุลและ

มณฑลร้อยเอด็ 

 พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืงเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบียบราชการบริหารส่วนภมิูภาคออกเป็นจงัหวดัและอาํเภอ จงัหวดัมฐีานะ

เป็นหน่วยบรหิารราชการแผน่ดนิมขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อน

เปลีย่นแปลงการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขต

การปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

 ๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

 ๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

 ๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

 ๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการท่ียุบมณฑลกเ็พ่ือให้จงัหวดัมีอาํนาจนัน่เอง 



 ๖ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน

อกีฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมีฐานะเป็นนิติบคุคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิาร

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อาํนาจบริหารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูใ่นคณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดั

นัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อาํเภอ 

จงัหวดันัน้ไดร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆอําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยบุและ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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