ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครนายก
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
จังหวัดนครนายก
จะสร้างขึน้ ในสมัยใดนัน้ ยังไม่มหี ลักฐานยืนยันแน่ ชดั แต่จากการที่
กรมศิลปากรได้มาทําการขุดค้นตัวเมืองเก่าทีต่ ําบลดงละคร อําเภอเมืองนครนายก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
และจากการรือ้ ค้นหลักฐานทีม่ พี อจะสรุปประวัตคิ วามเป็ นมาได้ว่า จังหวัดนครนายกเป็ นเมืองเก่าแก่
กว่า ๙๐๐ ปีมาแล้ว มีปรากฏขึน้ ในสมัยทวารวดี แต่จะมีช่อื เมืองอย่างไรนัน้ ไม่ปรากฏ จากสภาพเมือง
เก่าที่ตาํ บลดงละคร (เมืองลับแล) เป็ นตัวเมืองที่ตงั ้ อยู่บนที่สงู มีลกั ษณะเป็ นเกาะกลางทุ่ง
สภาพตัวเมืองเป็ นรูปทรงกลม ซึง่ เป็ นลักษณะตัวเมืองสมัยทวารวดี ต่อมาเมือ่ อาณาจักรขอมมี
อํานาจได้แผ่อาณาจักรออกไปตลอดลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยา
มีนครธมเป็ นราชธานีขอมได้ตงั ้ เมืองละโว้
(ลพบุร)ี เป็ นเมืองลูกหลวง มีหน้าทีป่ กครองอาณาจักรขอมในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา เมืองนครนายกจึงตก
อยูใ่ ต้อทิ ธิพลของขอมชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ อาณาจักรขอมเสื่อมอํานาจลงแต่
นครนายกก็ยงั คงรวมอยูใ่ นดินแดนของอาณาจักรขอมแถบชายแดน จนเมือ่ ไทยเริม่ มีอํานาจ และตัง้ กรุง
สุโขทัยเป็ นราชธานี

สมัยกรุงศรีอยุธยา

มีหลักฐานว่า นครนายกเป็ นเมืองหน้ าด่าน หรือ เมืองปราการ ตัง้ แต่ สมัยพระ
รามาธิ บดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) เป็ นต้นมา
หน้าทีข่ องเมืองหน้าด่าน คือ เป็ นเมืองที่รายล้อมราชธานี เป็ นที่สะสมเสบียงอาหาร
และกําลังผูค้ นไว้สาํ หรับป้ องกันเมืองหลวง เมืองเหล่านี้อยูห่ ่างจากเมืองหลวงโดยเฉลีย่ ประมาณ
๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไปมาจากเมืองหน้าด่านถึงราชธานีประมาณ ๒ วัน
ในสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทาํ การปรับปรุงการปกครอง คือ ยกเลิกเมือง
หน้าด่านขยายอํานาจราชธานีออกไปจัดตัง้ หัวเมืองชัน้ ใน ได้แก่ ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร ี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุร ี ชัยนาท นครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี ชลบุร ี และ
นครนายก กําหนดให้หวั เมืองชัน้ ในเหล่านี้เป็ นเมืองชัน้ จัตวา ผูว้ ่าราชการเมืองเรียกว่า "ผูร้ งั ้ "
พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตัง้ ออกไปปกครอง
เพราะฉะนัน้ หัวเมืองชัน้ ในจึงอยูใ่ นการดูแลของราช
ธานีอย่างใกล้ชดิ
นครนายกจึงมีฐานะเป็ นหัวเมืองจัตวา ตัง้ แต่นนั ้ มาจนตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงธนบุรี

ก่อนทีก่ รุงศรีอยุธยาจะเสียให้แก่พม่า ในวันอังคาร เดือน ๕ ขึน้ ๙ คํ่า ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐
เป็ นครัง้ ที่ ๒ นัน้ ในขณะทีพ่ ม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ พระยาตาก ได้ช่วยทําการรบศึกอยูใ่ นเมือง ครัง้
หนึ่งพระยาตากเห็นพม่ารุกหนักเข้ามา ก็สงให้
ั ่ ยงิ ปืนใหญ่สกัดกัน้ ไว้โดยทีย่ งั ไม่ได้ขออนุ ญาตก่อนตาม
กฎทีว่ างไว้ จึงถูก พระเจ้าเอกทัศน์ สังภาคทั
่
ณฑ์คาดโทษ พระยาตากตัดสินใจนําทหารประมาณ ๕๐๐

๒
คน ตีฝา่ วงล้อมของพม่าออกไปเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๐๙ และยกทัพออกมาทางตะวันออกมาทางด้านวัดพิชยั
มีพลประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าคน พร้อมทัง้ ข้าราชการกรุงเก่า บางพวกทีร่ ว่ มหนีออกมาด้วยกับพระยาตาก
จากพงศาวดารกรุงธนบุรไี ด้กล่าวว่า พระยาตากยกทัพมาทางสระบุรี นครนายก
ปราจีนบุรี กองทัพพระยาตากยกไปต้องปะทะกับพม่าทีม่ กี ําลังเหนือกว่าหลายเท่า แต่กไ็ ด้ประสบ
ชัยชนะตลอดมา ระหว่างทางได้ทาํ การเกลีย้ กล่อม คนไทยให้เข้าด้วยตลอดทางจนถึงชลบุร ี พระยาตาก
ใช้นโยบายเกลีย้ กล่อมให้ยอมอ่อนน้อมเสียก่อน ถ้าไม่ยอมถึง ๓ ครัง้ จึงจะจัดการอย่างเด็ดขาด
พระยาตากมุง่ ไปทางระยองและจันทบุร ี พระยาจันทบุรี ได้รบั ปากว่าจะเข้าด้วย แต่ขอให้
พระยาตากรอไปก่อน ผลสุดท้ายพระยาตากต้องตัดสินใจโจมตีเมืองจันทบุร ี เพราะ เมืองจันทบุรีเป็ น
เมืองสําคัญทัง้ ในด้านทหารและด้านเศรษฐกิ จ ในการทีจ่ ะสนับสนุ นให้การขับไล่พม่าไปจากประเทศ
เป็ นผลสําเร็จ

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ นครนายกเป็นหัวเมือง ชัน้ จัตวา โดยเป็ นหน่ วยปกครอง
ทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลเมืองหลวงนัก สมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มกี ารปฏิรปู การปกครองใหม่เรียกว่า การปกครองมณฑล
เทศาภิบาลเมืองนครนายกจัดอยูใ่ นมณฑลปราจีนบุร ี ซึง่ จัดตัง้ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ ประกอบด้วยเมือง
ต่าง ๆ คือ
๑. ปราจีนบุร ี
๒. ฉะเชิงเทรา
๓. นครนายก
๔. พนมสารคาม
๕. พนัสนิคม
๖. ชลบุร ี
๗. บางละมุง
พ.ศ. ๒๔๔๕ รัชกาลที่ ๕ ทรงยกเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าเข้าครอง และให้มตี ําแหน่ ง
ผูว้ ่าราชการเมืองขึน้ แทน เมืองนครนายก จึงได้มผี วู้ ่าราชการเมืองคนแรก คือ พระพิ บลู ย์สงคราม
(จอน) ศาลากลางจังหวัดแห่งแรกตัง้ ขึ้น ณ บริเวณริ มฝังขวา
่
แม่นํ้านครนายก (บริเวณหลัง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพในปจั จุบนั ) จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ ทางราชการได้ยุบจังหวัด
นครนายกให้ไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรแี ละจังหวัดสระบุร ี หลังจากนัน้ ประมาณ ๔ ปี คือใน พ.ศ.
๒๔๘๙ จึงได้ตงั ้ จังหวัดนครนายกขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีปญั หาเกี่ยวกับสถานทีต่ งั ้ ศาลา
กลางจังหวัดหลังเก่า ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นย่านชุมนุ มชนคับแคบขยายออกไปอีกไม่ได้ จึงได้ยา้ ยไปสร้างศาลา
กลางจังหวัดแห่งใหม่ บริเวณริมถนนสุวรรณศรห่างจากเขตเทศบาลประมาณ ๒ กิโลเมตร และได้เปิด
ทําการเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ จนถึงปจั จุบนั

๓

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัด
ระเบียบการปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ น
ตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบ
เทศาภิบาล ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงนํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้ การ
ปกครองแบบเทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการ
จากส่วนกลางออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ การปกครองแบบเทศาภิบาล
เป็ นระบบการ
ปกครองทีร่ วมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเปลีย่ นระบบการปกครองจาก
ประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ ระบบกิ นเมือง ให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชา
มีความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใดก็ยงิ่ อิสระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ
ทีเ่ จ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวางในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้า
มาร่วมอยูย่ งั จุดเดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยูท่ เ่ี จ้าเมือง ระบบ
การปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนําคําจํากัดความของ "การเทศาภิบาล" ซึง่ พระยาราช
เสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ มีความว่า
"การเทศาภิ บาล
คือ การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําอยูแ่ ต่เฉพาะในราชธานีนนั ้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าคเป็ นสื่อกลางระหว่างรัฐบาล ซึง่ อยูใ่ นราชธานีให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณา
ประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและเกิดความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ น
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติดว้ ย จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ อันดับดังนี้ คือ
ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไปเป็ นเมือง คือ จังหวัด รองไปอีกเป็ น อําเภอ และ หมู่บ้าน จัดแบ่ง
หน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองงานของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และ
จัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถความประพฤติให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้าทีม่ ใิ ห้ม ี
การก้าวก่ายสับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย และรวดเร็วแก่ราชการและ
กิจธุระของประชาชนซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย"

๔
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิ บาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขต ชนิดหนึ่ง
ซึง่ เรียกว่า "การปกครองส่วนภูมิภาค" ส่วน "มณฑลเทศาภิ บาล" นัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการ
ปกครองชนิดนี้ และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการ
ส่วนกลางไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
แต่เดิม อันเป็ นระบบกินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวม
อํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคงและเป็
ั่
น
อันหนึ่งอันเดียวกันทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง
กระทรวงกลาโหมบ้างและกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่ง ยากที่
จะจัดระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กรทรงพระราชดําริว่า
ควรจะรวมการบังคับ
บัญชา
หัวเมืองทัง้ ปวงให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียวกัน จึงได้มพี ระบรมราชโองการ
แบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้า
เป็ นมณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ มณฑล
ลาวเฉี ยงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวน หรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน
ั่
มณฑลเขมร หรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก
บัญชาการอยู่ทเ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑลเทศาภิบาล
การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา และก็มไิ ด้
ดําเนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปี แรกทีไ่ ด้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิ ษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้
เมือ่ โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ
มาขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้วจึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรีขน้ึ อีก
มณฑลหนึ่ง

๕
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนคร
ชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก
คือ ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุรี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปัตตานี และมณฑลจันทบุรี มีเมืองจันทบุรี ระยอง และ
ตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรีให้แก่องั กฤษ
เพื่อแลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและ
มณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั

การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมืองเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิ ปไตยนัน้
ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะ
เป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดินมีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อน
เปลีย่ นแปลงการปกครองนอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขต
การปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการที่ยุบมณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอาํ นาจนัน่ เอง

๖
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น
อีกฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิ ติบคุ คล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูใ่ นคณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ได้รวมท้องทีห่ ลาย ๆอําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบและ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตแิ ละให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ประวัตมิ หาดไทยส่วนภูมภิ าค จังหวัดนครนายก.นครนายก,๒๕๒๗

