ประวัติศาสตร์จงั หวัดปทุมธานี
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยศรีกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
อาศัยหลักฐานทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ภายในจังหวัดปทุมธานี เป็ นทีน่ ่ าเชื่อ
ว่าจังหวัดปทุมธานีในอดีตเป็ นเมืองทีเ่ กิดขึน้ ในยุคต้นของอาณาจักรศรีอยุธยาประกอบกับ "ตํานานท้าว
อู่ทอง" ทําให้เรือ่ งท้าวอู่ทองอพยพผูค้ นหนีโรคห่า (อหิวาตกโรค) ผ่านมายังเมืองปทุมธานีมคี วามจริง
อยูม่ าก
"ตํานานท้าวอู่ทอง" ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี มีปรากฏอยู่ ๒ เรือ่ ง คือ ตํานานเรือ่ งท้าวอู่ทอง
เสด็จหนีโรคห่าผ่านมายังวัดมหิงสารามตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคกเรือ่ งหนึ่งและตํานานเรือ่ งท้าว
อู่ทอง อันเป็ นประวัตวิ ดั เทียนถวาย อําเภอเมืองอีกเรือ่ งหนึ่ง
ตํานานท้าวอู่ทอง ทีว่ ดั มหิงสาราม ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในตําบลบางกระบือ เล่าต่อกันมาว่าครัง้
หนึ่งในอดีต ท้าวอู่ทองได้อพยพไพร่พล หนีโรคห่า ขณะผ่านเขตสามโคกเป็ นเวลาใกล้ค่าํ แล้วประกอบ
กับเกวียนชํารุด จึงหยุดพักไพร่พล ทีบ่ ริเวณวัดมหิงสาราม กับทัง้ ได้ออกปากขอยืมเครือ่ งมือจาก
ชาวบ้านละแวกนัน้ เพื่อนํามาซ่อมแซมเกวียนแต่ได้รบั การปฏิเสธ ท้าวอู่ทองทรงพิโรธนัก และในคืน
นัน้ เองทรงแอบฝงั ทรัพย์สมบัตสิ ่วนทีไ่ ม่สามารถนํ าไปได้เพราะเกวียนชํารุด ไว้ในบริเวณวัด และ
สาปแช่งมิให้ผใู้ ดนํ าทรัพย์สมบัตทิ ฝ่ี งั ไว้ไปได้เลย สภาพปจั จุบนั วัดมหิงสารามเป็ นวัดร้าง ชํารุดทรุด
โทรม เหลือเพียงผนังพระอุโบสถเพียง ๔ ด้านเท่านัน้ อยูห่ ่างจากลํานํ้ าเจ้าพระยาประมาณสองกิโลเมตร
สาเหตุทร่ี า้ งมีผสู้ นั นิษฐานต่างกันไป บ้างก็ว่าเป็ นเพราะลํานํ้าเปลีย่ นทางเดิน บ้างก็คดิ ว่าเพราะกรุงแตก
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๑๐
ตํานานท้าวอู่ทองจากคําบอกเล่าทางวัดเทียนถวาย ความว่า พระเจ้าอู่ทองได้อพยพผูค้ น
หนีโรคห่า พร้อมด้วยไพร่พล สัมภาระบรรทุกเกวียนมาประมาณแปดสิบเล่ม ได้หยุดพักไพร่พลอยูท่ ่ี
หนองแห่งหนึ่ง (ปจั จุบนั เรียกชื่อว่า หนองปลาสิบ ซึง่ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกของวัดเทียนถวาย ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอเมือง) ตอนกลางคืนได้จดุ ไฟสว่างไสวตลอดทัง้ คืนนานเป็ นแรมเดือน เมือ่ โรคห่าสงบ
แล้ว ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จกลับได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดในบริเวณทีเ่ คยประทับขึน้ ๑ วัด สมัยนัน้
ชาวบ้านเรียกว่า "วัดเกวียนไสว" ต่อมาแผลงเป็ น "วัดเทียนถวาย"
ตํานานเรือ่ งท้าวอู่ทองเสด็จหนีโรคห่าเล่าต่อกันมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย ดังปรากฏในนิราศวัดเจ้าฟ้า กล่าวอ้างถึงเรือ่ งพระเจ้าอู่ทอง ได้เสด็จหนีโรคผ่านเมือง
สามโคก ก่อนไปตัง้ กรุงศรีอยุธยาไว้ว่า
"พอเลยนาคบากข้ามถึงสามโคก
เป็ นคําโลกสมมุตสิ ุดสงสัย
ถามบิดาว่าท่านผูเ้ ฒ่าท่านกล่าวไว้
ว่าท้าวไทพระอู่ทองเธอกองทรัพย์

๒
หวังจะไว้ให้ประชาเป็ นค่าจ้าง
ด้วยจะสร้างบ้านเมืองเครือ่ งประดับ
พอห่ากินสิน้ บุญไปสูญลับ
ทองก็กลับกลายสิน้ เป็ นดินแดง
จึงทีน่ ้ีมนี ามชื่อสามโคก
เป็ นคําโลกสมมุตสิ ุดแถลง
ครัง้ พระโกศโปรดปรานประทานแปลง
ทีต่ ําแหน่ งมอญมาสวามิภกั ดิ ์
ชื่อประทุมธานีทเ่ี สด็จ
เดือนสิบเบ็ดบัวออกทัง้ ดอกฝกั
มารับส่งตรงนี้ทส่ี าํ นัก
พระยาพิทกั ษ์ทวยหาญผ่านพารา"
ั ่ านํ้า
จากตํานานจึงพอประมาณการได้ว่า ในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ลงมา บริเวณสองริมฝงลํ
เจ้าพระยาตอนล่างเป็ นอาณาบริเวณทีต่ งั ้ ของจังหวัดปทุมธานี ในอดีตเต็มไปด้วยปา่ ไม้หนาแน่ นอุดม
ั ่ น้ํา และบ้านเรือนเริม่ จะมีมากขึน้
ด้วยสัตว์ปา่ นานาชนิด บ้านเรือนราษฎร ตัง้ เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ริมฝงแม่
ในภายหลังทีพ่ ระเจ้าอู่ทอง
ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีปทุมธานีคงเป็ นเพียงชุมชนเล็กๆ
เป็ นต้นด่านกักนาวาก่อนทีจ่ ะเดินทางผ่านเข้ามาสู่ตวั เมืองกรุงศรีอยุธยา

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑)
ในรัชสมัยของกษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์น้ี ชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี เริม่
ั ่ น้ําเจ้าพระยาตะวันออก
ขยายตัวเป็ นชุมชนเมืองริมฝงแม่
ตัง้ แต่บริเวณวัดสองพีน่ ้องถึงวัดปา่ งิว้ ใน
ปจั จุบนั (แต่เดิมเป็ นทีต่ งั ้ ของวัด "พญาเมือง" และ "วัดนางหยาด") โดยมีคนั คูเมืองโดยรอบปจั จุบนั
เหลือเพียงร่องรอยต่าง ๆ ในอดีตให้ได้เห็นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ รูจ้ กั กันในนามว่า "เมืองสามโคก"
ครัน้ ในปี พ.ศ. ๒๑๑๒ แผ่นดินพระมหินทราธิราชกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครัง้ แรก พระ
เจ้าหงสาวดีได้กวาดต้อนประชาชนพลเมืองไปประเทศพม่า คงเหลือไว้เพียงหมื่นเศษเป็ นผลให้สามโคก
กลายเป็ นเมืองร้างไป
มีหลักฐานในกฎหมายเก่าลักษณะพระธรรมนูญ ว่าด้วยการใช้ตราราชการ พ.ศ. ๒๑๗๙
แผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า สามโคกเป็ นหัวเมืองขึน้ กับกรมพระกลาโหม จึง
แสดงให้เห็นว่า เมืองสามโคกมีฐานะเป็ นเมืองมาก่อนแล้วตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
เมือ่ พม่ารบกับจีน ในปี พ.ศ. ๒๒๐๒ ชาวมอญทีถ่ ูกเกณฑ์เข้าร่วมในกองทัพพม่า ได้พา
กันหลบหนีจากกองทัพพม่า โดยพาครอบครัวออกจากเมืองเมาะตะมะ เข้ามากรุงศรีอยุธยาประมาณ
๑๐,๐๐๐ คน สมเด็จพระนารายณ์ฯ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญทีอ่ พยพเข้ามาในครัง้ นี้ตงั ้
บ้านเรือนอยูท่ บ่ี า้ นสามโคก ปรากฏตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตเลขาว่า

๓
"ขณะนัน้ (พ.ศ. ๒๒๐๒ ปีชวด โทศก) มังนันทมิตร ผูเ้ ป็ นอาพระเจ้าอังวะอยูป่ กครอง
เมาะตะมะ ส่วนชาวเมืองฮ่อไซร้ยกทัพมาล้อมเมืองอังวะ จะเอาฮ่ออุทงิ ผาซึง่ พาฉกรรจ์อพยพประมาณ
พันหนึ่งหนีไปพึง่ อยู่ ณ เมืองอังวะนัน้ จึงมังนันทมิตรเกณฑ์เอาพล ๓๒ เมือง ซึง่ ขึน้ แก่เมืองเมาะตะมะ
นัน้ ๓,๐๐๐ ให้ไปช่วยป้องกันเมืองอังวะ และมอญอันไปช่วยป้องกันก็หลีกหนีคนื มาเป็ นอันมาก จึง
มัง นันทมิตรก็ให้คุมเอามอญอันหนีมานัน้ ใส่ตะรางไว้ว่าจะเผาเสีย และสมิงนายอําเภอทัง้ ๑๑ คนนัน้
ควบคุมมอญประมาณห้าพันยกเข้าเผาเมืองเมาะตะมะและได้ตวั มังนันทมิตรจําไว้แล้ว จึงปรึกษากันว่า
เรากระทําความผิดถึงเพียงนี้ ถ้าทราบถึงพระเจ้าอังวะก็จะมีภยันตรายแก่พวกเราเป็ นแท้ และเราทัง้
ปวงหาทีพ่ ง่ึ มิได้ จําจะพากันกวาดอพยพหนีเข้าไปพึง่ พระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กรุงเทพ
ทวาราวดีศรีอยุธยา เอาพระเดชานุ ภาพปกเกล้าฯ ร่มเย็น เป็ นทีพ่ าํ นักจึงจะพ้นภัย ครัน้ ปรึกษาเห็น
พร้อมกันแล้ว สมิงนายอําเภอทัง้ ๑๑ นายก็กวาดต้อนครอบครัวรามัญในแว่นแคว้นเมืองเมาะตะมะทัง้
๓๒ หัวเมืองกับสมัครพรรคพวกของตัวและพรรคพวกมังนันทมิตรเป็ นคนประมาณหมืน่ เศษ แล้วให้
ถอดมังนันทมิตรออกจากพันธนาการพากันอพยพออกจากเมืองเมาะตะมะ มาทางเมืองสมิถงึ ด่านพระ
เจดีย์ ๓ องค์ ในปี ระกา นพศกนัน้ จึงสมิงนายอําเภอทัง้ ๑๑ นาย ก็แต่งหนังสือบอกให้รามัญ ถือเข้ามา
แจ้งกิจการแก่พระยากาญจนบุรวี ่าจะเข้ามาสวามิภกั ดิ ์เป็ นข้าทูลละอองธุลพี ระบาทพระยากาญจนบุรกี ็
ส่งหนังสือบอกเข้ามาถึงอัครมหาเสนาธิบดี ให้นําขึน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทราบ พระบาทสมเด็จ
บรมบพิตรพระพุทธเจ้าช้างเผือกให้ทรงทราบเหตุ ก็ทรงพระโสมนัสดํารัสให้สมิงรามัญเก่าในกรุงถือ
พลพันหนึ่ง
ออกไปรับครัวเมืองเมาตะมะเข้ามายังพระมหานครแล้วทรงพระกรุณาโปรดให้พวกครัว
มอญใหม่ไปตัง้ บ้านเรือนอยู่ตําบลสามโคกบ้าง ทีค่ ลองคูจามบ้าง ทีใ่ กล้วดั ตองปุบา้ งแล้วดํารัสโปรดให้
สมิงนายกองทัง้ ๑๑ คน เข้าเฝ้ากราบถวายบังคม ทรงพระมหาการุญภาพพระราชทานเครือ่ งยศ เครือ่ ง
เรือน และเสือ้ ผ้าเงินตรากับทัง้ เคหฐานให้อยูเ่ ป็ นสุข แต่มงั นันทมิตรนัน้ ปว่ ยลงถึงอนิจกรรม"
ฉะนัน้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทีไ่ ด้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มอญทีอ่ พยพมาในครัง้ นัน้ ตัง้
บ้านเรือนอาศัยทํามาหากินทีต่ ําบลสามโคก และต่อมาทําให้ตําบลสามโคกเจริญรุง่ เรืองขึน้ จนมีฐานเป็ น
เมืองสามโคกและเป็ นจังหวัดปทุมธานีในปจั จุบนั นับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแผ่นดินทีไ่ ด้ทรงทํานุ
บํารุงเมืองปทุมให้เจริญรุง่ เรืองเป็ นหลักฐาน ชาวปทุมธานีจงึ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
มาจนตราบเท่าทุกวันนี้

สมัยกรุงธนบุรี

ภายหลังจากทีพ่ ระยาวชิรปราการ กอบกูเ้ อกราชของชาวไทยไว้ได้ เมือ่ ครัง้ เสียกรุงแก่
พม่าครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ประกาศตัง้ เมืองหลวงขึน้ ใหม่ เรียกว่า "กรุงธนบุร"ี และปราบดาภิเษกขึน้
เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เมือ่ ปลายปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี ในปี พ.ศ.
๒๓๑๗ พม่าเกณฑ์ทหารมอญมาตีไทยทีต่ ําบลสามสบ ท่าดินแดง มีพญามอญหัวหน้า ๔ คน คือ
พระยาเจ่ง เจ้าเมืองอัตรัน เป็ นหัวหน้าใหญ่ พระยาอู่ตละเลีย้ งและตละเกล็บ ทหารมอญเหล่านี้ต่างมี
ความแค้นเคืองพม่าทีไ่ ด้กระทําทารุณกรรมต่อชาวมอญ ดังนัน้ แทนทีจ่ ะมารบกับไทยตามทีพ่ ม่าเกณฑ์
มา กลับยกทัพเข้าตีพม่าเสียเองทีเ่ มาะตะมะ จนพม่าต้องทิง้ เมืองหนีไปร่างกุง้ เพราะเข้าใจว่าทัพไทยบุก
เข้าโจมตีโดยไม่ทนั รูต้ วั ทัพมอญบุกตีพม่ารุกเข้าไปจนได้เมืองสะโตงหงสาวดี ครัน้ พอถึงร่างกุง้ อะแซ-

๔
หวุ่นกีแ้ ม่ทพั พม่ายกกําลังขึน้ ปราบปราม มอญสูไ้ ม่ได้จงึ หนีเข้าพึง่ พระบรมโพธิสมภารทางเมืองตาก
และด่านเจดียส์ ามองค์ ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน พระเจ้ากรุงธนบุร ี จึงโปรดเกล้าฯ ให้เตรียมพลไปรับ
ครอบครัวมอญเหล่านัน้ ให้ไปตัง้ ภูมลิ ําเนาอยูท่ ป่ี ากเกร็ด แขวงเมืองนนทบุรแี ละ "สามโคก" ให้พระยา
รามัญวงศ์ มียศเสมอ จตุสดมภ์ หรือเรียกว่า "จักรีมอญ" เป็ นหัวหน้าดูแลครัวมอญทัวไป
่

สมัยกรุงสมัยรัตนโกสิ นทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในรัชสมัยของพระองค์ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๕๘
พระเจ้าปดุงกษัตริยพ์ ม่าได้ทรงเกณฑ์แรงงานชาวมอญให้สร้างพระธาตุทเ่ี มืองเมงถุนให้เป็ นเจดียท์ ใ่ี หญ่
ทีส่ ุดในโลก สร้างความลําบากยากเข็ญแก่ชาวมอญเหล่านัน้ เป็ นอย่างยิง่ จึงพากันอพยพหลบหนีเข้ามา
พึง่ พระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยไ์ ทยทางเมืองตาก เมืองอุทยั ธานี และทางด่านเจดียส์ ามองค์
เมืองกาญจนบุร ี จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน ดังกล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ตอนหนึ่งว่า
"เมือ่ ทรงทราบข่าวว่า ครัวมอญอพยพเข้ามา จึงโปรดให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
เสด็จขึน้ ไปคอยรับครัวมอญ ทีเมืองนนทบุร ี จัดจากและไม้สาํ หรับปลูกสร้างบ้านเรือนและเสบียงอาหาร
ของพระราชทานขึน้ ไปพร้อมเสร็จทางเมืองกาญจนบุร ี โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฏฯ
(รัชกาลที่ ๔) คุมไพร่พลสําหรับป้องกันครัวมอญ และเสบียงอาหารของพระราชทานออกไปรับครัวมอญ
ทางหนึ่ง โปรดให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทกั ษ์มนตรีเป็ นผูใ้ หญ่เสด็จกํากับ
ทางเมืองตากนัน้ โปรดให้เจ้าพระยาอภัยภูธร ทีส่ มุหนายกเป็ นผูข้ น้ึ ไปรับครัวมอญมาถึง
เมืองนนทบุร ี เมือ่ ณ วันพุธ เดือน ๙ แรม ๓ คํ่า ปีกุน สัปตศก จุลศักราช ๑๑๗๗ พ.ศ. ๒๓๕๘ เป็ น
จํานวน ๔๐,๐๐๐ เศษ โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ ภูมลิ าํ เนาอยูใ่ นแขวงเมืองปทุมธานีบา้ ง เมืองนนทบุรบี า้ ง"
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ ดูแลทุกข์ สุข ครอบครัวมอญ
เหล่านัน้ มิได้ขาด ครัน้ ถึงเดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๓๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และกรมพระราชวังบวร
มหาเสนานุ รกั ษ์ ได้เสด็จประพาสเมืองสามโคกโดยทางชลมารค เพือ่ ทรงเยีย่ มเยียนชาวรามัญทีอ่ พยพ
เข้ามาอาศัยอยู่ พระองค์ทรงประทับ ณ พลับพลาริมแม่น้ํ าเจ้าพระยาตรงกับเมืองสามโคก (ตรงหน้าวัด
ปทุมทองปจั จุบนั นี้) ทรงรับดอกบัวจากพสกนิกร ซึง่ นําขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายอยูเ่ ป็ นเนืองนิตย์ จึง
พระราชทานนามเมืองสามโคกให้เป็ นสิรมิ งคลใหม่ว่า "ประทุมธานี" เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๓๕๘ ยก
ฐานะเป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี ซึง่ มีหลักฐานปรากฏในวรรณคดีสาํ คัญของสุนทรภู่ ๒ เรือ่ ง คือ
นิราศภูเขาทอง (แต่งราว พ.ศ. ๒๓๗๑) ว่า
"ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า
พระพุทธเจ้าหลวงบํารุงซึง่ กรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็ นเมืองตรี
ชื่อประทุมธานีเพราะมีบวั "
(นิราศวัดเจ้าฟ้า แต่งราว พ.ศ. ๒๓๗๙)
"จึงทีน่ ้ีมนี ามชื่อสามโคก
เป็ นคําโลกสมมุตติสุดแถลง
ครัง้ พระโกศโปรดปรานประทานแปลง

๕
ทีต่ ําแหน่ งมอญมาสามิภกั ดิ ์
ชื่อประทุมธานีทเ่ี สด็จ
เดือนสิบเบ็ดบัวออกทัง้ ดอกฝกั
มารับส่งตรงนี้ทส่ี าํ นัก
พระยาพิทกั ษ์ทวยหาญผ่านพารา"
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชหัตถเลขา
ถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ซึง่ ขณะนัน้ ดํารงตําแหน่ งเป็ นเสนาบดีกรมมหาดไทย พ.ศ.
๒๔๓๗ (ร.ศ. ๑๑๓) ให้เมืองประทุมธานี นครเขือ่ นขันธ์ เมืองสมุทรปราการ เป็ นหัวเมืองแขวงมณฑล
กรุงเทพฯ ทรงมีพระราชาธิบายว่า เป็ นหัวเมืองทีอ่ ยูไ่ กลกรุงเทพฯ เพียงพันเส้นเท่านัน้ ประกอบกับมี
โจรผูร้ า้ ยชุกชุม ให้มาขึน้ สังกัดกระทรวงนครบาล เพื่อทีล่ าดตระเวนจะจับโจรผูร้ า้ ย ไม่ตอ้ งไปขอตรา
เจ้ากระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป
ปี พ.ศ. ๒๔๔๑-๒๔๔๒ (ร.ศ. ๑๑๗-๑๑๘) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
โปรดให้ทําบัญชีสํามะโนประชากรของเมืองประทุมธานี ปรากฏว่ามีประชากรในเมืองประทุมธานีทงั ้ สิน้
๒๑,๓๖๐ คน
พ.ศ. ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงให้ใช้คาํ ว่า "จังหวัด" แทน
คําว่าเมือง ดังนัน้ เมืองประทุมธานี จึงเป็ นจังหวัดประทุมธานีเป็นต้นมา โดยเปลีย่ นการเขียนใหม่ดว้ ย
คือ "ประทุมธานี" เป็ น "ปทุมธานี" ขึน้ อยูก่ บั มณฑลกรุงเก่า มีเขตการปกครอง ๓ อําเภอ คือ อําเภอบาง
กะดี อําเภอสามโคก และอําเภอเชียงราก
ั ่ น้ําเจ้าพระยาใกล้ ๆ กัน และมีอาณาเขตการปกครองของแต่
ทัง้ สามอําเภอตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ละอําเภอเป็ นแนวลึกไปทางทิศตะวันตก ซึง่ ไม่เหมาะแก่การปกครองเป็นอย่างยิง่ ทางราชการจึงได้
ประกาศให้แบ่งเขตการปกครองเสียใหม่
และให้ยา้ ยอําเภอเชียงรากไปตัง้ ทีต่ ําบลระแหงทางทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุร ี เรียกว่า "อําเภอระแหง" ไปก่อน ตามหนังสือศาลา
กลางเมืองประทุมธานีท่ี ๘๒๔/๓๒๒๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๘ แล้วให้เปลีย่ นชื่ออําเภอ
ระแหง เป็ นอําเภอลาดหลุมแก้ว แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที๗
่ ทางราชการให้ยุบ
จังหวัดธัญญบุร ี เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ทําให้จงั หวัดปทุมธานีมเี ขตพืน้ ทีอ่ กี ๔ อําเภอเพิม่ เข้ามารวมเป็ น ๗
อําเภอ คือ
อําเภอบางกะดี
อําเภอสามโคก
อําเภอลาดหลุมแก้ว
อําเภอธัญบุร ี
อําเภอลําลูกกา
อําเภอบางหวาย
อําเภอหนองเสือ

๖
(สําหรับอําเภอบางหวาย ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ น "อําเภอคลองหลวง" เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๔๘ เมือ่ ทางราชการโดยบริษทั คูนาสยาม ได้ขดุ คลองทีส่ องเชื่อมคลองรังสิตทางทิศใต้กบั คลองระ
พีพฒ
ั น์ทางทิศเหนือแล้วเสร็จ เนื่องจากตัวอาคารทีว่ ่าการอําเภอตัง้ อยูร่ มิ คลองทีห่ ลวง (ราชการ) ได้ขดุ
ขึน้ )
ดังนัน้ เมืองสามโคก จึงเป็ นทีต่ งั ้ ของจังหวัดปทุมธานีมาก่อน แต่เนื่องจากสภาพของ
เมืองมีลกั ษณะเป็ นแหล่งอพยพ เจ้าเมืองผูใ้ ดมีบา้ นเรือนตัง้ อยู่ ณ ทีใ่ ด ทีว่ ่าการเมืองก็อยูท่ น่ี นจึ
ั ่ งทําให้
ทีว่ ่าการเมืองต้องย้ายอยูถ่ งึ ๘ ครัง้ ดังนี้ คือ
ครัง้ ที่ ๑ ย้ายจากตําบลบ้านงิว้ ปากคลองบ้านพร้าว บริเวณวัดพญาเมือง (วัดร้าง) ฝงั ่
ั ่ นตกของแม่น้ําเจ้าพระยาระหว่างวัดตําหนัก
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา ไปตัง้ ทีบ่ า้ นสามโคก ฝงตะวั
กับวัดสะแก
ั ่ นออกของแม่น้ําเจ้าพระยา
ครัง้ ที่ ๒ ย้ายมาจากบ้านสามโคก ไปตัง้ ทีบ่ า้ นตอไม้ ฝงตะวั
ตรงกับวัดปทุมทองในปจั จุบนั
ั ่ นตกของแม่น้ําเจ้าพระยา
ครัง้ ที่ ๓ ย้ายจากบ้านตอไม้ไปตัง้ ทีบ่ า้ นสามโคก ฝงตะวั
ตามเดิม
ั ่ นตกของแม่น้ํ า
ครัง้ ที่ ๔ ย้ายจากบ้านสามโคกไปตัง้ ทีป่ ากคลองบางหลวงไหว้พระ ฝงตะวั
เจ้าพระยา ตําบลบ้านฉาง อําเภอเมืองปทุมธานี ปจั จุบนั
ั่ อ
ครัง้ ที่ ๕ ย้ายจากปากคลองบางหลวงไหว้พระไปตัง้ ระหว่างปากคลองบางโพธิ ์ ฝงเหนื
ั ่ ฝงตะวั
ั ่ นตกของแม่น้ําเจ้าพระยา
กับคลองบางหลวงฝงใต้
ครัง้ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙) ย้ายจากปากคลองบางโพธิ ์เหนือไปตัง้ ทีบ่ า้ นโคกชะพลูใต้คลอง
ั ่ นออกของแม่น้ํ าเจ้าพระยา
บางทรายฝงตะวั
ครัง้ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๐) ย้ายจากบ้านโคกชะพลู ไปตัง้ ทีต่ ําบลบางปรอก อําเภอเมือง
ั ่ นตกของแม่น้ําเจ้าพระยา
ปทุมธานี ปจั จุบนั ริมฝงตะวั
ครัง้ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ย้ายจากตําบลบางปรอก ไปตัง้ ทีต่ ําบลบ้านฉางนอกเขตเทศบาล
เมืองปทุมธานี ตรงสีแ่ ยกถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ติดกับโรงพยาบาลปทุมธานีและด้านหน้าติดกับ
ถนนแยกไปอําเภอสามโคก ย้ายไปปฏิบตั กิ ารเมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๙
การก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ทีย่ า้ ยครัง้ ที่ ๘ ใหม่น้ี ได้เริม่ ลงมือก่อสร้าง
อาคารสมัย พลตรีวทิ ย์ นิ่มนวล เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช ได้เสด็จมาทรงเป็ นองค์ประธานประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์เมือ่ วันศุกร์ท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังคํากราบทูลของพลตรีวทิ ย์ นิ่มนวล ผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถวายรายงานแด่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชตอนหนึ่งว่า
".......เกล้ากระหม่อมและบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดปทุมธานีรสู้ กึ
ซาบซึง้ ในพระกรุณาธิคุณ เป็ นล้นพ้น ทีฝ่ า่ พระบาทได้ทรงพระกรุณาสละเวลาเสด็จมาเป็ นองค์ประธาน
ในพิธวี างศิลาฤกษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังใหม่ในวันนี้ นับเป็ นพระเดชพระคุณหาทีส่ ุด
มิได้...."

๗
ทีด่ นิ ในการปลูกสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่น้ี คุณนายกฐิน กุยยกานนท์ ได้ยก
ให้กบั ทางราชการ จํานวน ๑๖ ไร่ การก่อสร้างใช้เงินงบประมาณ ในการถมดินและก่อสร้าง รวมทัง้ สิน้
๘,๙๒๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมืน่ หกพันบาท)
เมือ่ สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขนย้ายพัสดุครุภณ
ั ฑ์ เอกสารต่าง ๆ
จากศาลากลางเก่า ไปศาลากลางใหม่ เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙
เมือ่ นายสุธ ี โอบอ้อม มาดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สนใจเกี่ยวกับ
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองปทุมธานีเป็ นอย่างมาก ได้สาํ รวจค้นหาศาลหลักเมืองปทุมธานีและสอบถาม
ชาวเมืองปทุมธานี แล้วปรากฏว่า เมืองนี้ได้โยกย้ายตัวเมืองอยูห่ ลายครัง้ และไม่เคยมีศาลหลักเมืองมา
ก่อนเหมือนเมืองอื่น ๆ จึงดําริเห็นเป็ นสําคัญว่า ควรจะสร้างศาลหลักเมืองไว้ให้มนคง
ั ่ เพื่อเป็ นเครือ่ ง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปทุมธานี พร้อมทัง้ ให้เกิดความรักสามัคคีกนั ให้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังจะนํ าความสงบ
สุขร่มเย็นมาสู่เมืองด้วย ความดําริน้ีจงึ เห็นพ้องต้องกันระหว่างข้าราชการ พ่อค้าแม่คา้ และประชาชน
ได้รว่ มกันสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อย ดําเนินการสร้างศาลหลักเมืองขึน้ โดยเริม่ ลงมือทําพิธสี ะเดาะ
พืน้ ทีท่ จ่ี ะสร้างศาลหลักเมือง เพื่อความสวัสดิมงคล เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙
ต่อมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์
วาสโน) ได้เสด็จมาทรงเป็ นประธานวางศิลาฤกษ์หลักเมือง เมือ่ วันจันทร์ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐
ตรงกับเวลา ๑๕.๐๐ น. เดือนยี่ ขึน้ ๑๔ คํ่า ปีมะโรง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ทางกรมศิลปากร ได้เป็ นผูอ้ อกแบบประดิษฐ์ตวั เสาหลักเมือง ซึง่ ทําด้วยไม้ชยั พฤกษ์ ที่
ทางกรมป่าไม้ได้นํามาจากสวนปา่ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์มอบให้ ครัน้ เมือ่ ประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อย
แล้วได้นําเข้าพระตําหนักสวนจิตรลดาเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๙)
ทรงเจิมเมือ่ วันศุกร์ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลาฤกษ์ ๘.๒๙ น. และในคืนนี้เวลาประมาณ ๕
ทุ่ม ได้เกิดจันทรคราสจับครึง่ ดวงเป็ นทีน่ ่ าอัศจรรย์
เมือ่ สร้างตัวศาลหลักเมืองแบบจตุรมุขยอดปรางค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้กําหนดการ
ประกอบพิธยี กเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี เมือ่ วันพุธ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมี ฯพณฯ
พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ซึง่ ขณะนัน้ ดํารงตําแหน่ งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็ นประธานในพิธ ี มีขบวนแห่ยาวเหยียด มีการสมโภชเฉลิมฉลองเป็ นงานใหญ่
อย่าง เอิกเกริก
ศาลหลักเมืองจึงตัง้ เด่นเป็ นสง่า อยูห่ น้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีผคู้ นมากราบไหว้
บูชากันอยูม่ ไิ ด้ขาด นับว่าเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ เป็นศูนย์รวมนํ้ าใจของชาวปทุมธานี ให้มคี วามรักสมัคร
สมานสามัคคีกนั ให้แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องคุม้ ครองสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็ นที่
เคารพรักยิง่ ชีวติ ของชาวไทย ไว้ให้มนคงถาวรสื
ั่
บไปชัวกาลนาน
่

การจัดรูปการปกครองระบบมณฑลเทศาภิ บาล
แต่เดิมการปกครองบ้านเมืองมีขอ้ สําคัญเป็ นหลัก ๒ ประการ คือ เมือ่ มีขา้ ศึกศัตรู
ภายนอก ชาวเมืองต้องช่วยกันรบพุ่งต่อสูป้ ้ องกันบ้านเมืองประการหนึ่ง ซึง่ ตรงกับ "การทหาร" และใน

๘
ยามทีบ่ า้ นเมืองเป็ นปกติสุข ก็ช่วยกันทํานุบาํ รุงบ้านเมืองให้เจริญรุง่ เรืองอีกประการหนึ่ง ซึง่ ตรงกับการ
"การพลเมือง" ด้วยเหตุน้ีกรมต่าง ๆ จึงต้องทํางานทัง้ ในด้านการทหารและพลเรือน สุดแต่จะมีงานฝา่ ย
ไหนเป็ นสําคัญ แต่การสงครามนัน้ นาน ๆ จะมีสกั ครัง้ จึงมักจะมีงานฝ่ายพลเรือนมากกว่า และเมือ่ ก่อน
ทีจ่ ะแบ่งแยก ระเบียบราชการเป็ นฝา่ ยทหารและพลเรือนนัน้ ในราชการฝา่ ยพลเรือน มีกรมใหญ่อยู่ ๔
กรม คือ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา เรียกรวมกันว่า "จตุสดมภ์" โดยหัวหน้ากรมทัง้ ๔ มี
ศักดิ ์เสมอกันทัง้ ๔ คน เป็ นใหญ่กว่าข้าราชการทัง้ ปวง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรง
กําหนดราชการให้เป็ นฝ่ายทหารและพลเรือน โดยทรงตัง้ หน่ วยราชการเพิม่ ขึน้ อีก ๒ กรม คือ กรม
กลาโหม และกรมมหาดไทย ซึง่ กรมทัง้ ๒ นี้มฐี านะใหญ่กว่าจตุสดมภ์ดงั กล่าวแล้ว และเป็ นผูค้ วบคุม
บังคับบัญชาฝา่ ยทหารและพลเรือนทัง้ หมด มีอคั รมหาเสนาบดีเป็ นหัวหน้าฝ่ายละคน คือ สมุหพระ
กลาโหม และสมุหนายก แต่กม็ ใิ ช่เป็ นการแบ่งแยกราชการออกเป็ นทหารและพลเรือน เช่นในปจั จุบนั
ข้าราชการทัง้ ๓ ฝา่ ยยังคงมีหน้าทีต่ อ้ งทําทัง้ การทหารและพลเรือนอยูอ่ ย่างเดิม ส่วนการปกครองหัว
เมืองนัน้ อํานาจการปกครองบังคับบัญชาแตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ระยะทางใกล้ไกล คือ หัว
เมืองทีอ่ ยูห่ ่างไกลจากราชธานีมาก ก็จะมีอสิ ระในการปกครองตนเองมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้แบ่งออกเป็ นเมือง
เอก โท ตรี และมืองจัตวา โดยให้เมืองน้อยขึน้ กับเมืองใหญ่ คือ หัวเมืองชัน้ ในขึน้ กับราชธานี และเมือง
เล็กขึน้ กับเมืองพระยามหานคร เป็ นต้น
ระบบการปกครองดังกล่าวนี้ ได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปบ้างตามแต่เหตุการณ์และ
ความเหมาะสม ซึง่ ก็ได้ใช้อยูต่ ลอดมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ จึง
ได้มกี ารปฏิรปู การบริหารราชการเสียใหม่ โดยทรงแบ่งหน่ วยราชการส่วนกลางออกเป็ น ๑๒ กระทรวง
ด้วยกัน แต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา มีฐานะเท่าเทียมกันทุกตําแหน่ ง สําหรับการ
ปกครองส่วนภูมภิ าค
หรือการปกครองหัวเมือง
ซึง่ แต่เดิมได้แยกกันอยูใ่ นบังคับบัญชาของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกรมท่า (ก่อนเปลีย่ นเป็ นกระทรวงการต่างประเทศ) ก็ได้
ปรับปรุงให้รวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล มีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูป้ กครอง รวม ๖ มณฑล คือ มณฑลลาง
เฉียง หรือ มณฑลพายัพ มณฑลลาวพวน หรือมณฑลอุดร (มณฑลนี้เมือ่ ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๖ รวมหัว
ั ่ าย แม่น้ํ าโขงเข้าด้วย เช่น เมืองพวน และเมืองเชียงขวาง จนกระทัง่ ร.ศ. ๑๑๒ คงเหลือเพียง
เมืองฝงซ้
๖ เมือง) มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา มณฑลลาวกลาง และมณฑล
ภูเก็ต แต่การรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลดังกล่าวนี้ยงั ไม่ใช่การปกครองลักษณะมณฑลเทศาภิบาล

การเทศาภิ บาล
การเทศาภิบาล คือ การปกครองทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการออกไปดําเนินการในส่วน
ภูมภิ าค โดยแบ่งการปกครอง เป็ นมณฑล เมือง อําเภอ ตําบลและหมูบ่ า้ น ทัง้ นี้ได้จดั แบ่งหน้าที่
การงานออกเป็ นสัดส่วน โดยมีสมุหเทศาภิบาล ผูว้ ่าราชการเมือง และนายอําเภอ เป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชาข้าราชการจะดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องทีน่ นั ้
รวมทัง้ มีกํานันผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผู้
ช่วยเหลือปฏิบตั งิ านในระดับตําบล และหมูบ่ า้ น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการเทศาภิบาลเป็ นระบบการ
ปกครองส่วนภูมภิ าค มีลกั ษณะรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยการทีร่ ฐั บาลจัดส่งข้าราชการไปบริหาร

๙
ราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีจ่ ะให้ส่วนภูมภิ าคจัดการปกครองกันเอง อันเป็ นการยกเลิกการปกครอง
แบบโบราณดัง้ เดิมของไทยทีเ่ รียกว่า "กินเมือง" ให้หมดสิน้ ไป
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริ
จะจัดการปกครอง
พระราชอาณาจักรให้มนคงและเป็
ั่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าการทีห่ วั เมืองต่างก็แยกกันขึน้ อยูใ่ น
กระทรวงต่าง ๆ ถึง ๓ กระทรวงนัน้ เป็ นการยากทีจ่ ะจัดการปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยได้ จึงทรง
มีพระบรมราชโองการให้แบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมเสียใหม่และเมือ่
ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวง โดยให้รวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลขึน้ ต่อ
กระทรวงมหาดไทย
ต่อมาจึงได้ดําเนินการจัดระบบการปกครองในรูปมณฑลเทศาภิบาลดังกล่าว
ข้างต้น ซึง่ ได้เริม่ ใช้อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ แต่กม็ ไิ ด้ดาํ เนินการพร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณา่
จักร คงจัดตัง้ มณฑลขึน้ ตามความเหมาะสมและให้ปรับปรุงมณฑลทีต่ งั ้ ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ ให้เป็ น
ลักษณะเทศาภิบาลเหมือนกันเป็ นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เมือ่ เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ผ่านพ้นไปแล้วได้เริม่ จัดระบบการเทศาภิบาล
โดยเลิกประเพณีการมีประเทศราชและได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลรวม ๓ มณฑล คือมณฑลพิษณุโลก
มณฑลปราจีน และได้รวบรวมหัวเมืองจากกระทรวงกลาโหมและกรมท่ามาตัง้ เป็ นมณฑลราชบุร ี
พ.ศ. ๒๔๓๘ ตัง้ ขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑล
กรุงเก่า (เปลีย่ นชื่อใหม่ว่า มณฑลอยุธยา ในรัชกาลที่ ๖)
พ.ศ. ๒๔๓๙ ตัง้ ชื่อ ๒ มณฑล คือ มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร (ภายหลัง
เปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลสุราษฎร์)
พ.ศ. ๒๔๔๐ ตัง้ ขึน้ ๑ มณฑล โดยโอนหัวเมืองของไทย และหัวเมืองมลายูฝา่ ยตะวันตก
ซึง่ เป็ นประเทศราชมาก่อน ตัง้ เป็ นมณฑลไทรบุร ี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ตัง้ ขึน้ ๑ มณฑล คือ มณฑลเพชรบูรณ์ มณฑลนี้มกี ารตัง้ และยุบถึง ๒ ครัง้
เพราะเป็ นท้องทีก่ นั ดารและเป็ นมณฑลทีม่ ที อ้ งทีเ่ ล็กกว่ามณฑลอื่น
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ปรับปรุงจัดระบบมณฑลพายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ซึง่ เป็ น
มณฑลในสภาพเดิม ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๙ ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่ ๒ มณฑล คือ มณฑลจันทบุร ี และได้แบ่งหัวเมืองจาก
มณฑลนครศรีธรรมราช มารวมกันจัดตัง้ เป็ นมณฑลปตั ตานี
พ.ศ. ๒๔๕๕ ตัง้ มณฑลเพิม่ อีก ๑ มณฑล โดยแบ่งแยกท้องทีจ่ ากมณฑลอีสาน ออกเป็ น
๒ มณฑล เรียกว่า มณฑลอุบลราชธานีและมณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ ตัง้ มณฑลเพิม่ ขึน้ อีก ๑ มณฑล โดยแบ่งพืน้ ทีจ่ ากมณฑลพายัพ มาตัง้ เป็น
มณฑลมหาราษฎร์ อีก ๑ มณฑล
มณฑลกรุงเทพฯ ได้จดั ตัง้ เป็ นมณฑล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ เนื่องจากเป็ นทีต่ งั ้ ราชธานีจงึ มี
ระเบียบการปกครองผิดกับระเบียบการปกครองของมณฑลอื่น ๆ กล่าวคือ ไม่มตี ําแหน่ งข้าหลวง
เทศาภิบาล หรือสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเทพฯ อยูใ่ ต้บงั คับบัญชารับผิดชอบของเสนาบดีกระทรวง
นครบาลโดยเฉพาะ และเมือ่ รวมกระทรวงนครบาลเข้ากับกระทรวงมหาดไทยแล้ว จึงมีสมุหนครบาล

๑๐
เป็ นหัวหน้ารับผิดชอบเช่นเดียวกับมณฑลอื่น ๆ มณฑลกรุงเทพฯ มีเมืองอยูใ่ นปกครอง ๖ เมือง คือ
พระนคร ธนบุร ี ปทุมธานี นครเขือ่ นขันธ์ (พระประแดง) สมุทรปราการและนนทบุร ี
หลังจากทีไ่ ด้จดั การปกครองระบบเทศาภิบาลแล้ว ก็มกี ารปรับปรุงแก้ไขตลอดมาและเมือ่
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศ
เปลีย่ นคําว่า "เมือง" เป็ น "จังหวัด" ต่อเมือ่ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบบ
เทศาภิบาล ได้ถูกยุบเลิกโดยพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๔๗๙ ซึง่ ให้ถอื จังหวัดเป็ นเขตการปกครองส่วนภูมภิ าคนับแต่นนั ้ เป็ นต้นมา

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ การเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖
จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ
จังหวัดมีฐานะเป็ น
หน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อน
เปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขต
การปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าจ่ายของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วน
ภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นมาอยูก่ 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

๑๑
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลการตัง้
ยุบและเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษา
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี . กรุงเทพ, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิน่ : ๒๕๒๗.

