
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัปทุมธานี 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

สมยัศรีกรงุศรีอยธุยาตอนต้น 

อาศยัหลกัฐานทางโบราณสถาน และโบราณวตัถุ ภายในจงัหวดัปทุมธานี เป็นทีน่่าเชื่อ

ว่าจงัหวดัปทุมธานีในอดตีเป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้ในยคุตน้ของอาณาจกัรศรอียธุยาประกอบกบั "ตํานานทา้ว

อู่ทอง" ทาํใหเ้รือ่งทา้วอู่ทองอพยพผูค้นหนีโรคห่า (อหวิาตกโรค) ผ่านมายงัเมอืงปทุมธานีมคีวามจรงิ

อยูม่าก 

"ตํานานทา้วอู่ทอง" ทีจ่งัหวดัปทุมธานี มปีรากฏอยู ่ ๒ เรือ่ง คอื ตํานานเรือ่งทา้วอู่ทอง 

เสดจ็หนีโรคห่าผ่านมายงัวดัมหงิสารามตําบลบางกระบอื อําเภอสามโคกเรือ่งหน่ึงและตํานานเรือ่งทา้ว

อู่ทอง อนัเป็นประวตัวิดัเทยีนถวาย อําเภอเมอืงอกีเรือ่งหน่ึง 

ตํานานทา้วอู่ทอง ทีว่ดัมหงิสาราม ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในตําบลบางกระบอื เล่าต่อกนัมาว่าครัง้

หน่ึงในอดตี ทา้วอู่ทองไดอ้พยพไพรพ่ล หนีโรคห่า ขณะผ่านเขตสามโคกเป็นเวลาใกลค้ํ่าแลว้ประกอบ

กบัเกวยีนชํารดุ จงึหยดุพกัไพรพ่ล ทีบ่รเิวณวดัมหงิสาราม กบัทัง้ไดอ้อกปากขอยมืเครือ่งมอืจาก

ชาวบา้นละแวกนัน้ เพื่อนํามาซ่อมแซมเกวยีนแต่ไดร้บัการปฏเิสธ ทา้วอู่ทองทรงพโิรธนกั และในคนื

นัน้เองทรงแอบฝงัทรพัยส์มบตัสิ่วนทีไ่มส่ามารถนําไปไดเ้พราะเกวยีนชํารดุ ไวใ้นบรเิวณวดั และ

สาปแช่งมใิหผู้ใ้ดนําทรพัยส์มบตัทิีฝ่งัไวไ้ปไดเ้ลย สภาพปจัจบุนัวดัมหงิสารามเป็นวดัรา้ง ชาํรดุทรดุ

โทรม เหลอืเพยีงผนงัพระอุโบสถเพยีง ๔ ดา้นเท่านัน้อยูห่่างจากลาํน้ําเจา้พระยาประมาณสองกโิลเมตร 

สาเหตุทีร่า้งมผีูส้นันิษฐานต่างกนัไป บา้งกว็่าเป็นเพราะลาํน้ําเปลีย่นทางเดนิ บา้งกค็ดิว่าเพราะกรงุแตก

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ 

ตํานานทา้วอู่ทองจากคําบอกเล่าทางวดัเทยีนถวาย ความว่า พระเจา้อู่ทองไดอ้พยพผูค้น

หนีโรคห่า พรอ้มดว้ยไพร่พล สมัภาระบรรทุกเกวยีนมาประมาณแปดสบิเล่ม ไดห้ยดุพกัไพรพ่ลอยูท่ี่

หนองแห่งหน่ึง (ปจัจบุนัเรยีกชื่อว่า หนองปลาสบิ ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของวดัเทยีนถวาย ตําบล

บา้นใหม ่ อําเภอเมอืง) ตอนกลางคนืไดจ้ดุไฟสว่างไสวตลอดทัง้คนืนานเป็นแรมเดอืน เมือ่โรคห่าสงบ

แลว้ ก่อนทีพ่ระองคจ์ะเสดจ็กลบัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งวดัในบรเิวณทีเ่คยประทบัขึน้ ๑ วดั สมยันัน้

ชาวบา้นเรยีกว่า "วดัเกวยีนไสว" ต่อมาแผลงเป็น "วดัเทยีนถวาย" 

ตํานานเรือ่งทา้วอู่ทองเสดจ็หนีโรคห่าเล่าต่อกนัมาจนถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธ

เลศิหลา้นภาลยั ดงัปรากฏในนิราศวดัเจา้ฟ้า กล่าวอา้งถงึเรือ่งพระเจา้อู่ทอง ไดเ้สดจ็หนีโรคผ่านเมอืง

สามโคก ก่อนไปตัง้กรงุศรอียธุยาไวว้่า 

"พอเลยนาคบากขา้มถงึสามโคก 

เป็นคาํโลกสมมตุสิุดสงสยั 

ถามบดิาว่าท่านผูเ้ฒา่ท่านกล่าวไว ้

ว่าทา้วไทพระอู่ทองเธอกองทรพัย ์



 ๒ 

หวงัจะไวใ้หป้ระชาเป็นค่าจา้ง 

ดว้ยจะสรา้งบา้นเมอืงเครือ่งประดบั 

พอห่ากนิสิน้บุญไปสญูลบั 

ทองกก็ลบักลายสิน้เป็นดนิแดง 

จงึทีน้ี่มนีามชื่อสามโคก 

เป็นคาํโลกสมมตุสิุดแถลง 

ครัง้พระโกศโปรดปรานประทานแปลง 

ทีต่ําแหน่งมอญมาสวามภิกัดิ ์

ชื่อประทุมธานีทีเ่สดจ็ 

เดอืนสบิเบด็บวัออกทัง้ดอกฝกั 

มารบัส่งตรงน้ีทีส่าํนกั 

พระยาพทิกัษ์ทวยหาญผ่านพารา" 

จากตํานานจงึพอประมาณการไดว้่า ในพุทธศตวรรษที ่๑๘ ลงมา บรเิวณสองรมิฝ ัง่ลาํน้ํา

เจา้พระยาตอนล่างเป็นอาณาบรเิวณทีต่ ัง้ของจงัหวดัปทุมธานี ในอดตีเตม็ไปดว้ยปา่ไมห้นาแน่นอุดม

ดว้ยสตัวป์า่นานาชนิด บา้นเรอืนราษฎร ตัง้เป็นกลุ่มเลก็ ๆ รมิฝ ัง่แมน้ํ่า และบา้นเรอืนเริม่จะมมีากขึน้

ในภายหลงัทีพ่ระเจา้อู่ทอง ไดส้ถาปนากรุงศรอียธุยาเป็นราชธานีปทุมธานีคงเป็นเพยีงชุมชนเลก็ๆ 

เป็นตน้ด่านกกันาวาก่อนทีจ่ะเดนิทางผ่านเขา้มาสู่ตวัเมอืงกรงุศรอียธุยา 

สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) 

ในรชัสมยัของกษตัรยิแ์ห่งกรงุศรอียธุยาพระองคน้ี์ ชุมชนในเขตจงัหวดัปทุมธานี เริม่

ขยายตวัเป็นชุมชนเมอืงรมิฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาตะวนัออก ตัง้แต่บรเิวณวดัสองพีน้่องถงึวดัปา่งิว้ใน

ปจัจบุนั (แต่เดมิเป็นทีต่ ัง้ของวดั "พญาเมอืง" และ "วดันางหยาด") โดยมคีนัคเูมอืงโดยรอบปจัจบุนั

เหลอืเพยีงรอ่งรอยต่าง ๆ ในอดตีใหไ้ดเ้หน็เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ รูจ้กักนัในนามว่า "เมอืงสามโคก" 

ครัน้ในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ แผ่นดนิพระมหนิทราธริาชกรุงศรอียธุยาเสยีแก่พม่าครัง้แรก พระ

เจา้หงสาวดไีดก้วาดตอ้นประชาชนพลเมอืงไปประเทศพมา่ คงเหลอืไวเ้พยีงหมื่นเศษเป็นผลใหส้ามโคก

กลายเป็นเมอืงรา้งไป 

มหีลกัฐานในกฎหมายเก่าลกัษณะพระธรรมนูญ ว่าดว้ยการใชต้ราราชการ พ.ศ. ๒๑๗๙ 

แผ่นดนิพระเจา้ปราสาททอง แห่งกรงุศรอียธุยา ระบุว่า สามโคกเป็นหวัเมอืงขึน้กบักรมพระกลาโหม จงึ

แสดงใหเ้หน็ว่า เมอืงสามโคกมฐีานะเป็นเมอืงมาก่อนแลว้ตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา 

สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

เมือ่พมา่รบกบัจนี ในปี พ.ศ. ๒๒๐๒ ชาวมอญทีถู่กเกณฑเ์ขา้รว่มในกองทพัพมา่ ไดพ้า

กนัหลบหนีจากกองทพัพมา่ โดยพาครอบครวัออกจากเมอืงเมาะตะมะ เขา้มากรงุศรอียธุยาประมาณ 

๑๐,๐๐๐ คน สมเดจ็พระนารายณ์ฯ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหค้รอบครวัมอญทีอ่พยพเขา้มาในครัง้น้ีตัง้

บา้นเรอืนอยูท่ีบ่า้นสามโคก ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัเลขาว่า 



 ๓ 

"ขณะนัน้ (พ.ศ. ๒๒๐๒ ปีชวด โทศก) มงันนัทมติร ผูเ้ป็นอาพระเจา้องัวะอยูป่กครอง

เมาะตะมะ ส่วนชาวเมอืงฮ่อไซรย้กทพัมาลอ้มเมอืงองัวะ จะเอาฮ่ออุทงิผาซึง่พาฉกรรจอ์พยพประมาณ

พนัหน่ึงหนีไปพึง่อยู ่ณ เมอืงองัวะนัน้ จงึมงันนัทมติรเกณฑเ์อาพล ๓๒ เมอืง ซึง่ขึน้แก่เมอืงเมาะตะมะ

นัน้ ๓,๐๐๐ ใหไ้ปช่วยป้องกนัเมอืงองัวะ และมอญอนัไปช่วยป้องกนักห็ลกีหนีคนืมาเป็นอนัมาก จงึ   

มงั นนัทมติรกใ็หคุ้มเอามอญอนัหนีมานัน้ใส่ตะรางไวว้่าจะเผาเสยี และสมงินายอําเภอทัง้ ๑๑ คนนัน้ 

ควบคุมมอญประมาณหา้พนัยกเขา้เผาเมอืงเมาะตะมะและไดต้วัมงันนัทมติรจาํไวแ้ลว้ จงึปรกึษากนัว่า

เรากระทําความผดิถงึเพยีงน้ี ถา้ทราบถงึพระเจา้องัวะกจ็ะมภียนัตรายแก่พวกเราเป็นแท ้ และเราทัง้

ปวงหาทีพ่ึง่มไิด ้ จาํจะพากนักวาดอพยพหนีเขา้ไปพึง่พระบรมโพธสิมภารสมเดจ็พระเจา้อยูห่วักรงุเทพ

ทวาราวดศีรอียธุยา เอาพระเดชานุภาพปกเกลา้ฯ รม่เยน็ เป็นทีพ่าํนกัจงึจะพน้ภยั ครัน้ปรกึษาเหน็

พรอ้มกนัแลว้ สมงินายอําเภอทัง้ ๑๑ นายกก็วาดตอ้นครอบครวัรามญัในแวน่แควน้เมอืงเมาะตะมะทัง้ 

๓๒ หวัเมอืงกบัสมคัรพรรคพวกของตวัและพรรคพวกมงันนัทมติรเป็นคนประมาณหมืน่เศษ  แลว้ให้

ถอดมงันนัทมติรออกจากพนัธนาการพากนัอพยพออกจากเมอืงเมาะตะมะ มาทางเมอืงสมถิงึด่านพระ

เจดยี ์๓ องค ์ในปีระกา นพศกนัน้ จงึสมงินายอําเภอทัง้ ๑๑ นาย กแ็ต่งหนงัสอืบอกใหร้ามญั ถอืเขา้มา

แจง้กจิการแก่พระยากาญจนบุรวี่าจะเขา้มาสวามภิกัดิเ์ป็นขา้ทลูละอองธุลพีระบาทพระยากาญจนบุรกี็

ส่งหนงัสอืบอกเขา้มาถงึอคัรมหาเสนาธบิด ี ใหนํ้าขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุาใหท้ราบ พระบาทสมเดจ็

บรมบพติรพระพุทธเจา้ชา้งเผอืกใหท้รงทราบเหตุ กท็รงพระโสมนสัดาํรสัใหส้มงิรามญัเก่าในกรงุถอื  

พลพนัหน่ึง ออกไปรบัครวัเมอืงเมาตะมะเขา้มายงัพระมหานครแลว้ทรงพระกรณุาโปรดใหพ้วกครวั

มอญใหมไ่ปตัง้บา้นเรอืนอยู่ตําบลสามโคกบา้ง ทีค่ลองคจูามบา้ง ทีใ่กลว้ดัตองปบุา้งแลว้ดาํรสัโปรดให้

สมงินายกองทัง้ ๑๑ คน เขา้เฝ้ากราบถวายบงัคม ทรงพระมหาการญุภาพพระราชทานเครือ่งยศ เครือ่ง

เรอืน และเสือ้ผา้เงนิตรากบัทัง้เคหฐานใหอ้ยูเ่ป็นสุข แต่มงันันทมติรนัน้ปว่ยลงถงึอนิจกรรม" 

ฉะนัน้ สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทีไ่ดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหม้อญทีอ่พยพมาในครัง้นัน้ตัง้

บา้นเรอืนอาศยัทํามาหากนิทีต่ําบลสามโคก และต่อมาทาํใหต้ําบลสามโคกเจรญิรุง่เรอืงขึน้จนมฐีานเป็น

เมอืงสามโคกและเป็นจงัหวดัปทุมธานีในปจัจบุนั นบัว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้แผ่นดนิทีไ่ดท้รงทาํนุ

บาํรงุเมอืงปทุมใหเ้จรญิรุง่เรอืงเป็นหลกัฐาน ชาวปทุมธานีจงึสํานึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์

มาจนตราบเท่าทุกวนัน้ี 

สมยักรงุธนบรีุ 

ภายหลงัจากทีพ่ระยาวชริปราการ กอบกูเ้อกราชของชาวไทยไวไ้ด ้ เมือ่ครัง้เสยีกรงุแก่

พมา่ครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ ไดป้ระกาศตัง้เมอืงหลวงขึน้ใหม ่เรยีกว่า "กรงุธนบุร"ี และปราบดาภเิษกขึน้

เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เมือ่ปลายปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ทรงพระนามว่าสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุร ี ในปี พ.ศ. 

๒๓๑๗ พมา่เกณฑท์หารมอญมาตไีทยทีต่ําบลสามสบ ท่าดนิแดง มพีญามอญหวัหน้า ๔ คน คอื    

พระยาเจง่ เจา้เมอืงอตัรนั เป็นหวัหน้าใหญ่ พระยาอู่ตละเลีย้งและตละเกลบ็ ทหารมอญเหล่าน้ีต่างมี

ความแคน้เคอืงพม่าทีไ่ดก้ระทาํทารณุกรรมต่อชาวมอญ ดงันัน้ แทนทีจ่ะมารบกบัไทยตามทีพ่ม่าเกณฑ์

มา กลบัยกทพัเขา้ตพีม่าเสยีเองทีเ่มาะตะมะ จนพม่าต้องทิง้เมอืงหนีไปรา่งกุง้เพราะเขา้ใจว่าทพัไทยบุก

เขา้โจมตโีดยไมท่นัรูต้วัทพัมอญบุกตพีมา่รกุเขา้ไปจนไดเ้มอืงสะโตงหงสาวด ี ครัน้พอถงึรา่งกุง้ อะแซ-
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หวุ่นกีแ้มท่พั พม่ายกกําลงัขึน้ปราบปราม มอญสูไ้มไ่ดจ้งึหนีเขา้พึง่พระบรมโพธสิมภารทางเมอืงตาก 

และด่านเจดยีส์ามองค ์ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน พระเจา้กรงุธนบุร ี จงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ตรยีมพลไปรบั

ครอบครวัมอญเหล่านัน้ใหไ้ปตัง้ภมูลิําเนาอยูท่ีป่ากเกรด็ แขวงเมอืงนนทบุรแีละ "สามโคก" ใหพ้ระยา

รามญัวงศ ์มยีศเสมอ จตุสดมภ ์หรอืเรยีกว่า "จกัรมีอญ" เป็นหวัหน้าดแูลครวัมอญทัว่ไป 

สมยักรงุสมยัรตันโกสินทร ์

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ในรชัสมยัของพระองค ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๘    

พระเจา้ปดุงกษตัรยิพ์ม่าไดท้รงเกณฑแ์รงงานชาวมอญใหส้รา้งพระธาตุทีเ่มอืงเมงถุนใหเ้ป็นเจดยีท์ีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก สรา้งความลาํบากยากเขญ็แก่ชาวมอญเหล่านัน้เป็นอย่างยิง่ จงึพากนัอพยพหลบหนีเขา้มา

พึง่พระบรมโพธสิมภารพระมหากษตัรยิไ์ทยทางเมอืงตาก เมอืงอุทยัธานี และทางด่านเจดยีส์ามองค ์

เมอืงกาญจนบุร ีจาํนวน ๔๐,๐๐๐ คน ดงักล่าวไวใ้นพระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทรต์อนหน่ึงว่า 

"เมือ่ทรงทราบขา่วว่า ครวัมอญอพยพเขา้มา จงึโปรดใหก้รมพระราชวงับวรสถานมงคล

เสดจ็ขึน้ไปคอยรบัครวัมอญ ทเีมอืงนนทบุร ี จดัจากและไมส้าํหรบัปลกูสรา้งบา้นเรอืนและเสบยีงอาหาร

ของพระราชทานขึน้ไปพรอ้มเสรจ็ทางเมอืงกาญจนบุร ี โปรดใหส้มเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอเจา้ฟ้ามงกุฏฯ 

(รชักาลที ่๔) คุมไพรพ่ลสาํหรบัป้องกนัครวัมอญ และเสบยีงอาหารของพระราชทานออกไปรบัครวัมอญ

ทางหน่ึง โปรดใหเ้จา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษ์มนตรเีป็นผูใ้หญ่เสดจ็กํากบั 

ทางเมอืงตากนัน้โปรดใหเ้จา้พระยาอภยัภธูร ทีส่มหุนายกเป็นผูข้ ึน้ไปรบัครวัมอญมาถงึ

เมอืงนนทบุร ี เมือ่ ณ วนัพุธ เดอืน ๙ แรม ๓ คํ่า ปีกุน สปัตศก จลุศกัราช ๑๑๗๗ พ.ศ. ๒๓๕๘ เป็น

จาํนวน ๔๐,๐๐๐ เศษ โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้ภมูลิาํเนาอยูใ่นแขวงเมอืงปทุมธานีบา้ง เมอืงนนทบุรบีา้ง"  

พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงเอาพระทยัใส่ ดแูลทุกข ์สุข ครอบครวัมอญ

เหล่านัน้มไิดข้าด ครัน้ถงึเดอืน ๑๑ พ.ศ. ๒๓๕๘ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และกรมพระราชวงับวร

มหาเสนานุรกัษ์ ไดเ้สดจ็ประพาสเมอืงสามโคกโดยทางชลมารค เพือ่ทรงเยีย่มเยยีนชาวรามญัทีอ่พยพ

เขา้มาอาศยัอยู ่พระองคท์รงประทบั ณ พลบัพลารมิแมน้ํ่าเจา้พระยาตรงกบัเมอืงสามโคก (ตรงหน้าวดั

ปทุมทองปจัจบุนัน้ี) ทรงรบัดอกบวัจากพสกนิกร ซึง่นําขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวายอยูเ่ป็นเนืองนิตย ์ จงึ

พระราชทานนามเมอืงสามโคกใหเ้ป็นสริมิงคลใหมว่่า "ประทุมธานี" เมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๓๕๘ ยก

ฐานะเป็นหวัเมอืงชัน้ตร ีซึง่มหีลกัฐานปรากฏในวรรณคดสีาํคญัของสุนทรภู่ ๒ เรือ่ง คอื 

นิราศภเูขาทอง (แต่งราว พ.ศ. ๒๓๗๑) ว่า 

"ถงึสามโคกโศกถวลิถงึป่ินเกลา้ 

พระพุทธเจา้หลวงบาํรงุซึง่กรงุศร ี

ประทานนามสามโคกเป็นเมอืงตร ี

ชื่อประทุมธานีเพราะมบีวั" 

(นิราศวดัเจา้ฟ้า แต่งราว พ.ศ. ๒๓๗๙) 

"จงึทีน้ี่มนีามชื่อสามโคก 

เป็นคาํโลกสมมตุตสิุดแถลง 

ครัง้พระโกศโปรดปรานประทานแปลง 
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ทีต่ําแหน่งมอญมาสามภิกัดิ ์

ชื่อประทุมธานีทีเ่สดจ็ 

เดอืนสบิเบด็บวัออกทัง้ดอกฝกั 

มารบัส่งตรงน้ีทีส่าํนกั 

พระยาพทิกัษ์ทวยหาญผ่านพารา" 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕ ทรงมพีระราชหตัถเลขา

ถงึสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึง่ขณะนัน้ดํารงตําแหน่งเป็นเสนาบดกีรมมหาดไทย พ.ศ. 

๒๔๓๗ (ร.ศ. ๑๑๓) ใหเ้มอืงประทุมธานี นครเขือ่นขนัธ ์ เมอืงสมทุรปราการ เป็นหวัเมอืงแขวงมณฑล

กรงุเทพฯ ทรงมพีระราชาธบิายว่า เป็นหวัเมอืงทีอ่ยูไ่กลกรงุเทพฯ เพยีงพนัเสน้เท่านัน้ ประกอบกบัมี

โจรผูร้า้ยชุกชุม ใหม้าขึน้สงักดักระทรวงนครบาล เพื่อทีล่าดตระเวนจะจบัโจรผูร้า้ย ไมต่อ้งไปขอตรา 

เจา้กระทรวงมหาดไทยอกีต่อไป 

ปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๒ (ร.ศ. ๑๑๗-๑๑๘) พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

โปรดใหท้ําบญัชสีํามะโนประชากรของเมอืงประทุมธานี ปรากฏว่ามปีระชากรในเมอืงประทุมธานีทัง้สิน้ 

๒๑,๓๖๐ คน 

พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงใหใ้ชค้าํว่า "จงัหวดั" แทน

คาํว่าเมอืง ดงันัน้เมอืงประทุมธานี จงึเป็นจงัหวดัประทุมธานีเป็นต้นมา โดยเปลีย่นการเขยีนใหม่ดว้ย 

คอื "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" ขึน้อยูก่บัมณฑลกรงุเก่า มเีขตการปกครอง ๓ อําเภอ คอื อําเภอบาง

กะด ีอําเภอสามโคก และอําเภอเชยีงราก 

ทัง้สามอําเภอตัง้อยูร่มิฝ ัง่แม่น้ําเจา้พระยาใกล ้ๆ กนั และมอีาณาเขตการปกครองของแต่

ละอําเภอเป็นแนวลกึไปทางทศิตะวนัตก ซึง่ไมเ่หมาะแก่การปกครองเป็นอย่างยิง่ ทางราชการจงึได้

ประกาศใหแ้บ่งเขตการปกครองเสยีใหม ่ และใหย้า้ยอําเภอเชยีงรากไปตัง้ทีต่ําบลระแหงทางทศิ

ตะวนัตก ตดิต่อกบัอําเภอไทรน้อย จงัหวดันนทบุร ี เรยีกว่า "อําเภอระแหง" ไปก่อน ตามหนงัสอืศาลา

กลางเมอืงประทุมธานีที ่ ๘๒๔/๓๒๒๘ ลงวนัที ่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ แลว้ใหเ้ปลีย่นชื่ออําเภอ 

ระแหง เป็นอําเภอลาดหลุมแกว้ แต่นัน้เป็นตน้มา 

ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที๗่ ทางราชการใหยุ้บ

จงัหวดัธญัญบุร ีเมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ทาํใหจ้งัหวดัปทุมธานีมเีขตพืน้ทีอ่กี ๔ อําเภอเพิม่เขา้มารวมเป็น ๗ 

อําเภอ คอื 

อําเภอบางกะด ี

อําเภอสามโคก 

อําเภอลาดหลุมแกว้ 

อําเภอธญับุร ี

อําเภอลาํลกูกา 

อําเภอบางหวาย 

อําเภอหนองเสอื 
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(สาํหรบัอําเภอบางหวาย ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น "อําเภอคลองหลวง" เมือ่ปี พ.ศ. 

๒๔๔๘ เมือ่ทางราชการโดยบรษิทัคนูาสยาม ไดข้ดุคลองทีส่องเชื่อมคลองรงัสติทางทศิใตก้บัคลองระ

พพีฒัน์ทางทศิเหนือแลว้เสรจ็ เน่ืองจากตวัอาคารทีว่่าการอําเภอตัง้อยูร่มิคลองทีห่ลวง (ราชการ) ไดข้ดุ

ขึน้) 

ดงันัน้ เมอืงสามโคก จงึเป็นทีต่ ัง้ของจงัหวดัปทุมธานีมาก่อน แต่เน่ืองจากสภาพของ

เมอืงมลีกัษณะเป็นแหล่งอพยพ เจา้เมอืงผูใ้ดมบีา้นเรอืนตัง้อยู ่ ณ ทีใ่ด ทีว่่าการเมอืงกอ็ยูท่ีน่ัน่จงึทําให้

ทีว่่าการเมอืงตอ้งยา้ยอยูถ่งึ ๘ ครัง้ ดงัน้ี คอื 

ครัง้ที ่ ๑ ยา้ยจากตําบลบา้นงิว้ ปากคลองบา้นพรา้ว บรเิวณวดัพญาเมอืง (วดัรา้ง) ฝ ัง่

ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา ไปตัง้ทีบ่า้นสามโคก ฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยาระหว่างวดัตําหนกั

กบัวดัสะแก 

ครัง้ที ่ ๒ ยา้ยมาจากบา้นสามโคก ไปตัง้ทีบ่า้นตอไม ้ ฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา 

ตรงกบัวดัปทุมทองในปจัจบุนั 

ครัง้ที ่ ๓ ยา้ยจากบา้นตอไมไ้ปตัง้ทีบ่า้นสามโคก ฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา

ตามเดมิ 

ครัง้ที ่๔ ยา้ยจากบา้นสามโคกไปตัง้ทีป่ากคลองบางหลวงไหวพ้ระ ฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่า

เจา้พระยา ตําบลบา้นฉาง อําเภอเมอืงปทุมธานี ปจัจบุนั 

ครัง้ที ่ ๕ ยา้ยจากปากคลองบางหลวงไหวพ้ระไปตัง้ระหว่างปากคลองบางโพธิ ์ ฝ ัง่เหนือ

กบัคลองบางหลวงฝ ัง่ใต ้ฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา 

ครัง้ที ่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙) ยา้ยจากปากคลองบางโพธิเ์หนือไปตัง้ทีบ่า้นโคกชะพลใูต้คลอง

บางทรายฝ ัง่ตะวนัออกของแมน้ํ่าเจา้พระยา 

ครัง้ที ่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐) ยา้ยจากบา้นโคกชะพล ู ไปตัง้ทีต่ําบลบางปรอก อําเภอเมอืง

ปทุมธานี ปจัจุบนั รมิฝ ัง่ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา 

ครัง้ที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ยา้ยจากตําบลบางปรอก ไปตัง้ทีต่ําบลบา้นฉางนอกเขตเทศบาล

เมอืงปทุมธานี ตรงสีแ่ยกถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้ ตดิกบัโรงพยาบาลปทุมธานีและดา้นหน้าตดิกบั

ถนนแยกไปอําเภอสามโคก ยา้ยไปปฏบิตักิารเมือ่วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๑๙ 

การก่อสรา้งอาคารศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี ทีย่า้ยครัง้ที ่๘ ใหมน้ี่ ไดเ้ริม่ลงมอืก่อสรา้ง

อาคารสมยั พลตรวีทิย ์ น่ิมนวล เป็นผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็

พระสงัฆราช ไดเ้สดจ็มาทรงเป็นองคป์ระธานประกอบพธิวีางศลิาฤกษ์เมือ่วนัศุกรท์ี ่ ๑๔ กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. ๒๕๑๘ ดงัคาํกราบทูลของพลตรวีทิย ์  น่ิมนวล ผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี ถวายรายงานแด่

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราชตอนหน่ึงว่า 

".......เกลา้กระหมอ่มและบรรดาขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชน ชาวจงัหวดัปทุมธานีรูส้กึ

ซาบซึง้ในพระกรณุาธคิุณ เป็นลน้พน้ ทีฝ่า่พระบาทไดท้รงพระกรณุาสละเวลาเสดจ็มาเป็นองคป์ระธาน 

ในพธิวีางศลิาฤกษ์ อาคารศาลากลางจงัหวดัปทุมธานีหลงัใหมใ่นวนัน้ี นบัเป็นพระเดชพระคุณหาทีสุ่ด 

มไิด.้..." 



 ๗ 

ทีด่นิในการปลกูสรา้งอาคารศาลากลางหลงัใหม่น้ี คุณนายกฐนิ  กุยยกานนท ์ ไดย้ก

ใหก้บัทางราชการ จาํนวน ๑๖ ไร ่ การก่อสรา้งใชเ้งนิงบประมาณ ในการถมดนิและก่อสรา้ง รวมทัง้สิน้ 

๘,๙๒๖,๐๐๐ บาท (แปดลา้นเกา้แสนสองหมืน่หกพนับาท) 

เมือ่สรา้งอาคารหลงัใหมเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดข้นยา้ยพสัดุครภุณัฑ ์ เอกสารต่าง ๆ 

จากศาลากลางเก่า ไปศาลากลางใหม ่เมือ่วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๙ 

เมือ่นายสุธ ี  โอบออ้ม มาดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี ไดส้นใจเกี่ยวกบั

ประวตัศิาสตรข์องเมอืงปทุมธานีเป็นอยา่งมาก ไดส้าํรวจคน้หาศาลหลกัเมอืงปทุมธานีและสอบถาม

ชาวเมอืงปทุมธานี แลว้ปรากฏว่า เมอืงน้ีไดโ้ยกยา้ยตวัเมอืงอยูห่ลายครัง้และไมเ่คยมศีาลหลกัเมอืงมา

ก่อนเหมอืนเมอืงอื่น ๆ จงึดาํรเิหน็เป็นสําคญัว่า ควรจะสรา้งศาลหลกัเมอืงไวใ้หม้ัน่คง เพื่อเป็นเครือ่ง      

ยดึเหน่ียวจติใจของชาวปทุมธานี พรอ้มทัง้ใหเ้กดิความรกัสามคัคกีนัใหม้ากยิง่ขึน้ ทัง้ยงัจะนําความสงบ

สุขรม่เยน็มาสู่เมอืงดว้ย ความดํารน้ีิจงึเหน็พอ้งตอ้งกนัระหว่างขา้ราชการ พ่อคา้แม่คา้ และประชาชน  

ไดร้ว่มกนัสละทรพัยค์นละเลก็คนละน้อย ดาํเนินการสรา้งศาลหลกัเมอืงขึน้  โดยเริม่ลงมอืทําพธิสีะเดาะ

พืน้ทีท่ีจ่ะสรา้งศาลหลกัเมอืง เพื่อความสวสัดมิงคล เมือ่วนัที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ต่อมาสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (วาสน์  

วาสโน) ไดเ้สดจ็มาทรงเป็นประธานวางศลิาฤกษ์หลกัเมอืง เมือ่วนัจนัทร ์วนัที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

ตรงกบัเวลา ๑๕.๐๐ น. เดอืนยี ่ขึน้ ๑๔ คํ่า ปีมะโรง ณ บรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี 

ทางกรมศลิปากร ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบประดษิฐต์วัเสาหลกัเมอืง ซึง่ทาํดว้ยไมช้ยัพฤกษ์ ที่

ทางกรมป่าไมไ้ดนํ้ามาจากสวนปา่ลาดยาว จงัหวดันครสวรรคม์อบให ้ ครัน้เมือ่ประดษิฐเ์สรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้ไดนํ้าเขา้พระตําหนกัสวนจติรลดาเพื่อทลูเกลา้ ฯ ถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (รชักาลที ่๙) 

ทรงเจมิเมือ่วนัศุกร ์วนัที ่๒๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลาฤกษ์ ๘.๒๙ น. และในคนืน้ีเวลาประมาณ ๕ 

ทุ่ม ไดเ้กดิจนัทรคราสจบัครึง่ดวงเป็นทีน่่าอศัจรรย ์

เมือ่สรา้งตวัศาลหลกัเมอืงแบบจตุรมขุยอดปรางคเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดก้ําหนดการ

ประกอบพธิยีกเสาหลกัเมอืงจงัหวดัปทุมธานี เมือ่วนัพุธ วนัที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยม ีฯพณฯ 

พลเอกเปรม  ตณิสลูานนท ์ นายกรฐัมนตร ี ซึง่ขณะนัน้ดาํรงตําแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพธิ ี มขีบวนแห่ยาวเหยยีด มกีารสมโภชเฉลมิฉลองเป็นงานใหญ่

อยา่ง     เอกิเกรกิ 

ศาลหลกัเมอืงจงึตัง้เด่นเป็นสงา่ อยูห่น้าศาลากลางจงัหวดัปทุมธานี มผีูค้นมากราบไหว้

บชูากนัอยูม่ไิดข้าด นับว่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นศูนยร์วมน้ําใจของชาวปทุมธานี ใหม้คีวามรกัสมคัร

สมานสามคัคกีนัใหแ้ขง็แกร่ง เพื่อปกป้องคุม้ครองสถาบนั ชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ อนัเป็นที่

เคารพรกัยิง่ชวีติของชาวไทย ไวใ้หม้ัน่คงถาวรสบืไปชัว่กาลนาน 

 

การจดัรปูการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล 

แต่เดมิการปกครองบา้นเมอืงมขีอ้สาํคญัเป็นหลกั ๒ ประการ คอื เมือ่มขีา้ศกึศตัร ู    

ภายนอก ชาวเมอืงตอ้งช่วยกนัรบพุ่งต่อสูป้้องกนับา้นเมอืงประการหน่ึง ซึง่ตรงกบั "การทหาร" และใน



 ๘ 

ยามทีบ่า้นเมอืงเป็นปกตสิุข กช่็วยกนัทาํนุบาํรงุบา้นเมอืงใหเ้จรญิรุง่เรอืงอกีประการหน่ึง ซึง่ตรงกบัการ 

"การพลเมอืง" ดว้ยเหตุน้ีกรมต่าง ๆ จงึตอ้งทาํงานทัง้ในดา้นการทหารและพลเรอืน สุดแต่จะมงีานฝา่ย

ไหนเป็นสําคญั แต่การสงครามนัน้นาน ๆ จะมสีกัครัง้ จงึมกัจะมงีานฝ่ายพลเรอืนมากกว่า และเมือ่ก่อน

ทีจ่ะแบ่งแยก ระเบยีบราชการเป็นฝา่ยทหารและพลเรอืนนัน้ ในราชการฝา่ยพลเรอืน มกีรมใหญ่อยู ่ ๔ 

กรม คอื กรมเมอืง กรมวงั กรมคลงั และกรมนา เรยีกรวมกนัว่า "จตุสดมภ"์ โดยหวัหน้ากรมทัง้ ๔ มี

ศกัดิเ์สมอกนัทัง้ ๔ คน เป็นใหญ่กว่าขา้ราชการทัง้ปวง ในสมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ไดท้รง

กําหนดราชการใหเ้ป็นฝ่ายทหารและพลเรอืน โดยทรงตัง้หน่วยราชการเพิม่ขึน้อกี ๒ กรม คอื กรม

กลาโหม และกรมมหาดไทย ซึง่กรมทัง้ ๒ น้ีมฐีานะใหญ่กว่าจตุสดมภด์งักล่าวแลว้ และเป็นผูค้วบคุม

บงัคบับญัชาฝา่ยทหารและพลเรอืนทัง้หมด มอีคัรมหาเสนาบดเีป็นหวัหน้าฝ่ายละคน คอื สมหุพระ

กลาโหม และสมหุนายก แต่กม็ใิช่เป็นการแบ่งแยกราชการออกเป็นทหารและพลเรอืน เช่นในปจัจบุนั 

ขา้ราชการทัง้ ๓ ฝา่ยยงัคงมหีน้าทีต่อ้งทาํทัง้การทหารและพลเรอืนอยูอ่ยา่งเดมิ ส่วนการปกครองหวั

เมอืงนัน้ อาํนาจการปกครองบงัคบับญัชาแตกต่างกนัออกไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระยะทางใกลไ้กล คอื หวั

เมอืงทีอ่ยูห่่างไกลจากราชธานีมาก กจ็ะมอีสิระในการปกครองตนเองมากยิง่ขึน้ ทัง้น้ีแบ่งออกเป็นเมอืง

เอก โท ตร ีและมอืงจตัวา โดยใหเ้มอืงน้อยขึน้กบัเมอืงใหญ่ คอื หวัเมอืงชัน้ในขึน้กบัราชธานี และเมอืง

เลก็ขึน้กบัเมอืงพระยามหานคร เป็นตน้ 

ระบบการปกครองดงักล่าวน้ี ไดม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงไปบา้งตามแต่เหตุการณ์และ

ความเหมาะสม ซึง่กไ็ดใ้ชอ้ยูต่ลอดมาจนถงึสมยัรชักาลที ่๕ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ จงึ

ไดม้กีารปฏริปูการบรหิารราชการเสยีใหม ่ โดยทรงแบ่งหน่วยราชการส่วนกลางออกเป็น ๑๒ กระทรวง

ดว้ยกนั แต่ละกระทรวงมเีสนาบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชา มฐีานะเท่าเทยีมกนัทุกตําแหน่ง สาํหรบัการ     

ปกครองส่วนภูมภิาค หรอืการปกครองหวัเมอืง ซึง่แต่เดมิไดแ้ยกกนัอยูใ่นบงัคบับญัชาของ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกรมท่า (ก่อนเปลีย่นเป็นกระทรวงการต่างประเทศ) กไ็ด้

ปรบัปรงุใหร้วมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล มขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง รวม ๖ มณฑล คอื มณฑลลาง

เฉียง หรอื มณฑลพายพั มณฑลลาวพวน หรอืมณฑลอุดร (มณฑลน้ีเมือ่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๖ รวมหวั

เมอืงฝ ัง่ซา้ย  แมน้ํ่าโขงเขา้ดว้ย เช่น เมอืงพวน และเมอืงเชยีงขวาง จนกระทัง่ ร.ศ. ๑๑๒ คงเหลอืเพยีง 

๖ เมอืง) มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา มณฑลลาวกลาง และมณฑล

ภเูกต็ แต่การรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลดงักล่าวน้ียงัไม่ใช่การปกครองลกัษณะมณฑลเทศาภบิาล 

 

การเทศาภิบาล 

การเทศาภบิาล คอื การปกครองทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการออกไปดําเนินการในส่วน

ภมูภิาค โดยแบ่งการปกครอง เป็นมณฑล เมอืง อําเภอ ตําบลและหมูบ่า้น ทัง้น้ีไดจ้ดัแบ่งหน้าที ่    

การงานออกเป็นสดัส่วน โดยมสีมหุเทศาภบิาล ผูว้่าราชการเมอืง และนายอําเภอ เป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชาขา้ราชการจะดแูลทุกขส์ุขของประชาชนในเขตทอ้งทีน่ัน้ รวมทัง้มกีํานนัผูใ้หญ่บา้นเป็นผู้

ช่วยเหลอืปฏบิตังิานในระดบัตําบล และหมูบ่า้น หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงการเทศาภบิาลเป็นระบบการ

ปกครองส่วนภูมภิาค มลีกัษณะรวมอํานาจเขา้สู่ศูนยก์ลาง โดยการทีร่ฐับาลจดัส่งขา้ราชการไปบรหิาร



 ๙ 

ราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ แทนทีจ่ะใหส้่วนภูมภิาคจดัการปกครองกนัเอง อนัเป็นการยกเลกิการปกครอง

แบบโบราณดัง้เดมิของไทยทีเ่รยีกว่า "กนิเมอืง"  ใหห้มดสิน้ไป 

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงมพีระราชดําร ิ จะจดัการปกครอง    

พระราชอาณาจกัรใหม้ัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็วา่การทีห่วัเมอืงต่างกแ็ยกกนัขึน้อยูใ่น

กระทรวงต่าง ๆ ถงึ ๓ กระทรวงนัน้ เป็นการยากทีจ่ะจดัการปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยได ้จงึทรง

มพีระบรมราชโองการใหแ้บ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมเสยีใหมแ่ละเมือ่

ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวง โดยใหร้วมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลขึน้ต่อ

กระทรวงมหาดไทย ต่อมาจงึไดด้ําเนินการจดัระบบการปกครองในรปูมณฑลเทศาภบิาลดงักล่าว    

ขา้งตน้ ซึง่ไดเ้ริม่ใชอ้ย่างแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่กม็ไิดด้าํเนินการพรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณา-

จกัร คงจดัตัง้มณฑลขึน้ตามความเหมาะสมและใหป้รบัปรงุมณฑลทีต่ ัง้ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ ใหเ้ป็น

ลกัษณะเทศาภบิาลเหมอืนกนัเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เมือ่เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ผ่านพน้ไปแลว้ไดเ้ริม่จดัระบบการเทศาภบิาล 

โดยเลกิประเพณกีารมปีระเทศราชและไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลรวม ๓ มณฑล คอืมณฑลพษิณุโลก 

มณฑลปราจนี และไดร้วบรวมหวัเมอืงจากกระทรวงกลาโหมและกรมท่ามาตัง้เป็นมณฑลราชบุร ี

พ.ศ. ๒๔๓๘ ตัง้ขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลนครชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ และมณฑล  

กรงุเก่า (เปลีย่นชื่อใหมว่่า มณฑลอยธุยา ในรชักาลที ่๖) 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ตัง้ชื่อ ๒ มณฑล คอื มณฑลนครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร (ภายหลงั

เปลีย่นชื่อเป็นมณฑลสุราษฎร)์ 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ตัง้ขึน้ ๑ มณฑล โดยโอนหวัเมอืงของไทย และหวัเมอืงมลายฝูา่ยตะวนัตก 

ซึง่เป็นประเทศราชมาก่อน ตัง้เป็นมณฑลไทรบุร ี

พ.ศ. ๒๔๔๒ ตัง้ขึน้ ๑ มณฑล คอื มณฑลเพชรบรูณ์ มณฑลน้ีมกีารตัง้และยบุถงึ ๒ ครัง้ 

เพราะเป็นทอ้งทีก่นัดารและเป็นมณฑลทีม่ทีอ้งทีเ่ลก็กว่ามณฑลอื่น 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดป้รบัปรงุจดัระบบมณฑลพายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ซึง่เป็น

มณฑลในสภาพเดมิ ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๙ ตัง้มณฑลขึน้ใหม ่ ๒ มณฑล คอื มณฑลจนัทบุร ี และไดแ้บ่งหวัเมอืงจาก

มณฑลนครศรธีรรมราช มารวมกนัจดัตัง้เป็นมณฑลปตัตานี 

พ.ศ. ๒๔๕๕ ตัง้มณฑลเพิม่อกี ๑ มณฑล โดยแบ่งแยกทอ้งทีจ่ากมณฑลอสีาน ออกเป็น 

๒ มณฑล เรยีกว่า มณฑลอุบลราชธานีและมณฑลรอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ ตัง้มณฑลเพิม่ขึน้อกี ๑ มณฑล โดยแบ่งพืน้ทีจ่ากมณฑลพายพั มาตัง้เป็น

มณฑลมหาราษฎร ์อกี ๑ มณฑล 

มณฑลกรงุเทพฯ ไดจ้ดัตัง้เป็นมณฑล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ราชธานีจงึมี

ระเบยีบการปกครองผดิกบัระเบยีบการปกครองของมณฑลอื่น ๆ กล่าวคอื ไมม่ตีําแหน่งขา้หลวง

เทศาภบิาล หรอืสมหุเทศาภบิาล มณฑลกรงุเทพฯ อยูใ่ตบ้งัคบับญัชารบัผดิชอบของเสนาบดกีระทรวง

นครบาลโดยเฉพาะ และเมือ่รวมกระทรวงนครบาลเขา้กบักระทรวงมหาดไทยแลว้ จงึมสีมหุนครบาล



 ๑๐ 

เป็นหวัหน้ารบัผดิชอบเช่นเดยีวกบัมณฑลอื่น ๆ มณฑลกรงุเทพฯ มเีมอืงอยูใ่นปกครอง ๖ เมอืง คอื 

พระนคร ธนบุร ีปทุมธานี นครเขือ่นขนัธ ์(พระประแดง) สมทุรปราการและนนทบุร ี

หลงัจากทีไ่ดจ้ดัการปกครองระบบเทศาภบิาลแลว้ กม็กีารปรบัปรงุแกไ้ขตลอดมาและเมือ่

วนัที ่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ ใหป้ระกาศ

เปลีย่นคาํว่า "เมอืง" เป็น "จงัหวดั" ต่อเมือ่มกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย การปกครองระบบ

เทศาภบิาล ไดถู้กยบุเลกิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

๒๔๗๙ ซึง่ใหถ้อืจงัหวดัเป็นเขตการปกครองส่วนภูมภิาคนบัแต่นัน้เป็นตน้มา 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่การเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็น       

หน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อน

เปลีย่นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขต

การปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบบรหิาร

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒) เพื่อประหยดัค่าจา่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วน     

ภมูภิาคยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในสว่นทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดั

นัน้ ไดเ้ปลีย่นมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนยั

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น  



 ๑๑ 

๑) จงัหวดั 

๒) อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคลการตัง้      

ยบุและเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษา

ของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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