ประวัติศาสตร์จงั หวัดเชียงราย
๑. สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ครัน้ พ่อ ขุนเมงราย ประสูติแล้ว และเมื่อเจริญพระชันษาได้ ๒๑ พรรษา ได้เ สวยราชย์
ครอบครองสมบัติ ทีเ่ มืองหิรญ
ั นครเงินยาง เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๒ พระองค์ให้เจ้าพระยามหานครทัง้ หลายไป
ถวายบังคม หากเจ้าเมืองขัดขืนก็แต่งตัง้ กองทัพออกไปปราบปราม ตีได้เมืองมอบ เมืองไร เมืองเชียงคํา แล้ว ปลดเจ้าผู้ครองนครเหล่านัน้ แต่ งตัง้ ขุนนางของพระองค์ครองเมืองนัน้ แทน ต่ อ มาหัว เมือ ง
ทัง้ หลาย เช่น เมืองเชียงช้าง เป็ นต้น ก็พากันมาอ่อนน้อมเป็ นเมืองขึน้ เพราะเกรงเดชานุ ภาพ ของ
พ่อ-ขุนเมงราย
เมื่อพ่อขุนเมงรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จีงดําริจะ
ทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝี มอื ในด้านการยุทธต่ อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า
เผอิญช้างมงคล (ช้างพระทีน่ ัง่ ) ของพระองค์ได้พลัดหายไป พ่อขุนเมงรายจึงเสด็จติดตามรอยช้างไป
จนถึงดอยจอมทอง ริมแม่น้ํ ากก เห็นภูมปิ ระเทศเป็ นที่ราบลุ่มอุ ดมสมบูรณ์ เป็ นชัยภูมทิ ่ดี ี จึงให้สร้าง
เมืองใหม่ขน้ึ โดยก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางขนานนามเมืองว่า "เมืองเชียงราย" ใน
พ.ศ. ๑๘๐๕ แล้วพ่อขุนเมงรายก็อพยพจากเมืองหิรญ
ั นครเงินยางมาประทับอยู่ ณ เมืองเชียงราย
ต่อมาอีก ๓ ปี พ่อขุนเมงรายก็ไปตัง้ เมืองใหญ่ขน้ึ อีกเมืองหนึ่ง ณ ตําบลเมืองฝาง (เมืองไชยปราการ
เดิม) ต่อจากนัน้ อีกหนึ่งปี ก็ยกกองทัพไปตีเมืองผาแดงเชียงของ เมื่อได้เมืองผาแดงเชียงของแล้ว
กลับมาประทับ ณ เมืองฝางอีกประมาณ ๖ ปี จึงได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชิงแล้วก็ทรงกลับมาประทับ
เมืองฝางตามเดิม พ่อขุนเมงรายมีพระโอรส ๓ องค์ คือ ๑. เจ้าเครือ่ ง ๒. เจ้าราชบุตรคราม ๓. เจ้าราช
บุตรเครือ
เมืองฝางที่พ่อขุนเมงรายประทับอยู่ตดิ กับแว่นแคว้นลานนา พ่อค้าวาณิชย์ชาวเมืองหริภุญไชย ไปมาค้าขายทีเ่ มืองฝาง พ่อขุนเมงรายทราบว่าเมืองหริภุญไชยเป็ นเมืองมังคั
่ งสมบู
่
รณ์กอ็ ยาก
ได้ไว้ในอํานาจ ก็ทรงแต่งตัง้ ให้อ้ายฟ้า เข้าไปเป็ นไส้ศกึ อยู่ในเมืองหริภุญไชยในปี พ.ศ. ๑๘๑๘ และใน
พ.ศ. ๑๘๒๔ พ่อขุนเมงรายก็ยกกองทัพมาตีเอาหริภญ
ุ ไชยได้ จึงให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ คือขุนเครื่อง
ไปครองเมืองเชียงราย ขุนเครื่องหลงเชื่อถ้อยคํา ขุนใสเรืองคิดการกบฎ พ่อขุนเมงรายจึงให้อ้ายเผียน
ไปซุ่มดักยิงด้วยหน้าไม้ปืนยา (หน้าไม้อาบยาพิษ) ถูกขุนเครื่องตายแล้วใส่สถาปนาเจ้าราชบุตรคราม
โอรสองค์ท่ี ๒ สืบราชสมบัตเิ มืองเชียงรายแทน
ใน พ.ศ. ๑๘๑๙ พ่อขุนเมงรายได้ยกกองทัพมาติดเมืองพะเยา พระยางําเมืองเห็นว่าจะสู้
ด้วยกําลังไม่ได้ จึงยกกองทัพออกไปรับปลายแดน ต้อนรับด้วยไมตรี แล้วยกตําบลบ้านปากนํ้ าให้แก่พ่อ
ขุนเมงราย ซึง่ พระองค์กท็ รงรับปฏิญาณเป็ นมิตร ต่อมาอีก ๔ ปี พ่อขุนรามคําแหง พ่อขุนเมงราย พระ
ยางําเมือง ได้ทรงกระทําสัตย์ปฏิญาณต่อกัน โดยทรงเอาโลหิตทีน่ ้ิวพระหัตถ์ผสมกับนํ้ าสัตย์ เสวยทัง้
๓ พระองค์ สัญญาว่าจะไม่เบียดเบียนกันตลอดชีวติ
ในปี พ.ศ. ๑๘๒๙ พ่อขุนเมงรายทรงสร้างเมืองใหม่ช่อื เวียงกุมกาม (ในท้องที่ อ. สารภี
จ. เชียงใหม่) เป็ นทีป่ ระทับและในปี นนั ้ ได้ยกกองทัพไปตีเมืองหงสาวดี พวกมอญยอม อ่อนน้อมโดย

๒
ดี ได้เครือ่ งราชบรรณาการและราชธิดามอญมาเป็ นบาทบริจาริกา ในปี พ.ศ. ๑๘๓๒ ได้ยกกองทัพไปตี
เมืองพุกามของพม่าได้สําเร็จ ได้พาเอาช่างฝี มอื พม่ามาทํางานทีอ่ าณาจักรลานนาไทยหลายสาขา ในปี
พ.ศ. ๑๘๓๔ ได้พจิ ารณาสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณเชิงดอยสุเทพ โดยมีพ่อขุนรามคําแหง และพระยางําเมือง ช่วยวางผังเมืองให้สร้างเมืองเสร็จในปี พ.ศ. ๑๘๓๙ โดยขนานนามว่า "นพบุรศี รีนครพิงค์
เชียงใหม่" แล้วทรงทําพิธปี ราบดาภิเษกเป็ นปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์เมงราย และสถาปนาอาณาจักร
ลานนาไทย ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๐ พ่อขุนเมงรายมหาราชได้เสด็จประพาสตลาดในเมืองเชียงใหม่ ถูก
อสนีบาต (ฟ้าผ่า) สวรรคตลง
พระยาไชยสงคราม (เดิมชื่อ เจ้าราชบุ ต รครามได้รบั สถาปนาเป็ นพระยาไชยสงคราม)
เนื่องจากอาสาพระบิดายกทัพไปรบกับกองทัพของพระยาเบิก เจ้าเมืองเขลางค์ จนมีชยั ชนะ เมื่อได้
จัดการถวายพระเพลิงพระศพพ่อขุนเมงรายมหาราชแล้ว ได้สถาปนาให้พระยาแสนภูราชโอรสองค์ใหญ่
พระชนมายุ ๔๑ พรรษา ขึน้ ครองเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๑๘๖๑ ส่วนพระยาไชยสงคราม กลับไป
ประทับที่เมืองเชียงราย พ.ศ. ๑๘๗๐ พระยาไชยสงครามสวรรคตพระยาแสนภู จึงให้เจ้าคําฟู โอรสองค์ใหญ่ครองเมืองเชียงใหม่ส่วนพระองค์กลับไปครองเมืองเชียงราย พ.ศ. ๑๘๗๑ พระยาแสนภู มี
พระประสงค์จะสร้างนครอยู่ใหม่ ต้องการชัยภูมทิ ่ดี จี งึ ให้เสนาอํามาตย์ไปตรวจตราสถานที่ จึงได้เมือง
เก่ ารอบริมแม่น้ํ าโขง อันเป็ นบริเวณเมืองโบราณของเมืองไชยบุร ี จึงได้สร้างเมืองขึน้ ณ สถานที่นัน้
โดยเอาแม่น้ํ าโขงเป็ นคูปราการด้านตะวันออกอีก ๓ ด้าน ให้ขุดคูโอบรอบนครไว้ ทําพิธฝี งั หลักเมือง
เมือ่ วันศุกร์ เดือน ๕ หรือเดือน ๗ เหนือ ขึน้ ๒ คํ่า ปี มะโรง พ.ศ. ๑๘๗๑ และขนานนามเมืองใหม่
ว่า "หิรญ
ั นครชัยบุรศี รีเชียงแสน" ปจั จุบนั นี้เรียกว่าเชียงแสน หรือเวียงเก่า

๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา
กษัตริย์ราชวงศ์เมงราย ได้ครอบครองราชสมบัติเมืองเชียงแสนสืบ ๆ มา จนกระทังถึ
่ ง
ั่
พ.ศ. ๑๙๐๘ มีพวกฮ่อมารบกวนแต่กถ็ ูกตีแตกพ่ายไป พระเจ้าสามฝงแกน
เจ้านครเชียงใหม่ได้ตงั ้ ให้เจ้า
ขุนแสน ลูกพระยาวัง พร้าวไปครองเมืองเชียงแสน สถาปนาให้เป็ น "พระยาสุ วรรณคําล้านนาไชยสงคราม" ต่อมาสมัยพระยากมลเป็ นเจ้าเมืองเชียงแสน ซึง่ ขณะเดียวกันกับพระเจ้าเมกุฎริ าช ครองเมือง
เชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ เชียงใหม่ เชียงราย และเชียงแสน ตลอดจนหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้ตกลงเป็ น
ของยินนอง (บุเรงนอง) เจ้ากรุงหงสาวดีและตกอยูใ่ นความปกครองพม่านับตัง้ แต่นนั ้ มา

๓. สมัยกรุงธนบุรี

พระเจ้ากรุงธนบุร ี ได้ยกกองทัพมาปราบปรามขับไล่พม่าทางหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่ก็ไม่
สําเร็จเด็ดขาด ในราว พ.ศ. ๒๓๔๗ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่ง
ราชวงศ์จกั รีกรมหลวงเทพหริรกั ษ์ พระยายมราช ยกกองทัพขึ้นไปขับไล่พม่าออกจากเชียงแสนได้
สําเร็จ และให้เผาเมืองเชียงแสนเสียสิน้ กวาดต้อนผูค้ นพลเมืองประมาณ ๒๓,๐๐๐ ครอบครัวแบ่งเป็ น ๕
ส่วน แต่ละส่วนให้ไปอยูเ่ มืองเชียงใหม่ ลําปาง น่ าน เวียงจันทน์ และอีกส่วนหนึ่งลงมายังกรุงเทพฯ แล้ว
โปรดฯ ให้ตงั ้ อยูท่ ส่ี ระบุร ี ราชบุร ี

๓
๔. สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
พ.ศ. ๒๔๑๒ ในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ เจ้าอุปราชเจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ มีใบบอกข้อราชการไปยังกรุงเทพฯ ว่า พม่า ลือ้ เขิน จากเมืองเชียงตุง ๓๘๑ คน
ยกครอบครัวมาอยู่เมืองเชียงแสน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตอบไปให้เจ้าอุปราชว่าให้จดั การแต่งคน
ไปว่ากล่าวให้พวกพม่า ลือ้ เขิน เหล่านัน้ ถอยออกไปจากราชอาณาเขตไทยเสีย แต่กไ็ ม่เป็ นผลเพราะ
พวกนัน้ ไม่ยอมออกไป พ.ศ. ๒๔๑๗ เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ เกณฑ์ไพร่พลจาก
เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน จํานวนทัง้ สิน้ ๔,๕๐๐ คน ยกออกจากเมืองเชียงใหม่ไปเชียงรายและเชียงแสน
ไล่ต้อนพวกพม่า ลือ้ เขิน เหล่านัน้ ออกจากเชียงแสนตัง้ แต่นนั ้ มา เชียงแสนก็เป็ นเมืองร้าง รัชกาลที่ ๕
จึงได้โปรดให้เจ้าอินต๊ะ บุตรเจ้าบุญมา (เจ้าบุญมาเป็ นน้ องเจ้ากาวิละ เจ้าครองนครเชียงใหม่) เจ้าผู้
ครองนครลําพูนเป็ นหัวหน้ านํ าราษฎรเมืองลําพูน เชียงใหม่ ประมาณ ๔,๕๐๐ ครอบครัว ไปหักร้างถางพงทีเ่ มืองเชียงแสนเดิม เพื่อให้เป็ นเมืองใหม่
เจ้าอินต๊ะ ได้รบั พระราชทานสัญญาบัตรเป็ นพระยาราชเดชดํารง ตําแหน่ งเจ้าเมืองเชียงแสน เจ้าเมืองหัวเมืองฝา่ ยเหนือมี ๕ ชื่อ ประจําเมืองต่าง ๆ คือ
พระยาประเทศอุดรทิศ
เจ้าเมืองพะเยา
พระยามหิทธิวงศา
เจ้าเมืองฝาง
พระยารัตนาเขตต์
เจ้าเมืองเชียงราย
พระยาราชเดชดํารง
เจ้าเมืองเชียงแสน
พระยาจิตวงศ์วรยรังษี
เจ้าเมืองเชียงของ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสหเทพ (เสง วิรยิ ศิร)ิ จัดการ
ปกครองมณฑลพายัพชัน้ ใน พระยาศรีสหเทพ จึงร่างข้อบังคับสําหรับทีว่ ่าการเมือง เรียกว่า "เค้าสนามหลวง" คือจัดให้ม ี กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละแคว้นขึน้ กับเมืองเรียกว่า "เจ้าเมือง" เมืองขึน้ กับบริเวณ
เรียกว่า "ข้าหลวงบริเวณ" ข้าหลวงบริเวณขึน้ กับ "เค้าสนามหลวง" จัดการเก็บเงินรัชชูปการเรียกว่า
"ค่าแรงแทนเกณฑ์" คนหนึ่ งปี ละ ๔ รูปี (ต่ อมาเรียก ๔ บาท) ในที่สุดวิธกี ารนี้ได้จดั ทําขึ้นเป็ น
พระราชบัญญัตเิ รียกว่า "พระราชบัญญัตติ งั ้ มณฑลพายัพ" ตัง้ นครเชียงใหม่เป็ นทีต่ งั ้ มณฑล
เมือ งเชียงแสน สมัยนี้ ข้นึ ต่ อ กระทรวงกลาโหม และต่ อมา เมื่อประกาศให้ใ ช้พระราชบัญญัตปิ กครองท้องที่ พ.ศ. ๒๒๕๗ จึงมาขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๒๔๐ พระอาราชดํารงถึง
แก่กรรมต่อมาเกิดมีพวกไทยใหญ่รวมกันเป็ นโจรเข้าปล้นเมือง บุตรพระยาราชเดชดํารงกับญาติและ
ไพร่พลช่วยกันต่อสูช้ นะและปราบปรามได้สําเร็จ
พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ นายไชยวงศ์ บุตรพระยาราชเดชดํารงเป็ น
พระราชเดชดํารง สืบสกุลแทนบิดา และต่ อมาย้ายที่ทําการมาตัง้ ที่ตําบลกาสา ตัง้ เป็ นอําเภอปี พ.ศ.
๒๔๔๒ ต่อมาได้เปลีย่ นชื่อเป็ นอําเภอแม่จนั ส่วนเมืองเชียงแสนเดิมให้เป็ นกิง่ อําเภอเชียงแสนหลวงซึง่
ในสมัยต่ อ มาก็ไ ด้ยกฐานะขึ้นเป็ นอํ าเภอเชียงแสน พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ตัง้
นายคําหมื่น บุตรพระราชเดชดํารง (เจ้าอินต๊ะ) เป็ นพระยาราชบุตรขึน้ กับเมืองเชียงรายในสมัยนัน้

๔
เจ้าพระยาสุรสีห์วศิ ิษฐ์ศกั ดิ ์ (ไชย กัลยาณมิตร) เป็ นเสนาบดีและองค์มนตรีสมุหเทศาภิบาลพายัพ
ประจํามณฑลพายัพ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๓ หรือ ร.ศ. ๑๒๙ ได้มปี ระกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเมือง
เชียงราย ขึน้ เป็ นเมืองเชียงราย อันรวมอยูใ่ นมณฑลพายัพฯ

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
วจัดระเบียบการ
ปกครองต่อ มาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึ่ง มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือ
หน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่
ถือได้ว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ที่สมเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรง
นํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้ การปกครองแบบเทศาภิบาล
เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งที่รฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการในท้องที่ต่าง ๆ ระบบการ
ปกครองแบบเทศาภิบาล เป็ นระบอบการปกครองที่รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและเปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ ระบบกินเมือง ให้หมด
ไป
การปกครองหัว เมืองก่ อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบัง คับบัญ ชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใดก็ยงิ่ มีอิสระในการปกครองเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ
มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวางในสมัยทีส่ มเด็จเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพดํารงตําแหน่ งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้ามารวมอยู่ยงั จุด
เดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลเป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า
รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยู่ท่เี จ้าเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจเรื่องนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนํ า
คําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึง่ พระยาราชเสนา (ศิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิ บ าล คื อ การปกครองโดยลัก ษณะที่ จ ัด ให้ ม ีห น่ ว ยบริห ารราชการอั น
ประกอบด้วยตําแหน่ งราชการต่ างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจําอยู่แต่ในราชธานีนัน้ ออกไป
ดําเนินการในส่วนภูมภิ าคเป็ นสื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรัฐบาลที่อยู่ใน
กรณีให้ได้ใกล้ชดิ กับอาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมี
ระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชประเทศชาติดว้ ย ฯลฯ จึงแบ่งเขตการปกครองโดยขนาด
ลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับกันดังนี้ คือ ส่วนใหญ่เป็ นมณฑลรองถัดไปเป็ นเมือง คือ จังหวัดรองไปอีกเป็ น
อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของ

๕
กระทรวง ทบวงกรมของราชธานีและจัดสรรข้าราชการที่มคี วามรูส้ ติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไป
ประจําทํางานตามตําแหน่ งหน้ าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํ ามาซึ่งความเจริญ
เรียบร้อยและรวดเร็วแก่ราชการและกิจธุระของประชาชน ซึง่ ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย”
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน มณฑลเทศาภิบาลนัน้ คือ ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดการปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็ น
ระบบกินเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเข้ามาไว้ใน
ส่วนกลาง และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่ อนปฏิรูปการปกครองก็มกี ารรวมหัวเมือ งเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกันแต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังอธิบายโดยย่อดังนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคง
ั่
และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง
กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยากที่
จะจัดระเบียบการปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่า
ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ข้นึ อยู่ใ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้ม ี
พระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕
เมื่อได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ น
มณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผู้ปกครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิ้น ๖ มณฑล คือ มณฑลลาว
เฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมร
ั่
หรือมณฑลบูรพาและมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัด รวบรวมหัว เมือ งเข้า เป็ น ๖ มณฑลดัง กล่ า วนี้ ยัง มิไ ด้ ม ีฐ านะเหมือ นมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่กไ็ ด้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปี แรกที่ได้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษ ณุ โ ลก มณฑลปราจีน
มณฑลราชบุร ี ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่และในตอนปลายนี้ เมื่อโปรด
เกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมาขึน้ อยู่
ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑลหนึ่ง

๖
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝ่ายทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ร วมหัว เมือ งมณฑลเทศาภิบ าลขึ้น อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปี เดียวกันนัน้ เอง
มณฑลเพชรบูรณ์ตงั ้ ขึน้ พ.ศ. ๒๔๔๒ (ดูการเทศาภิบาล) ร.ศ. ๑๑๘ (๒๐ บท และกฎหมายประจําค่า)
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่ หลืออยู่อกี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษ เพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกูย้ มื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๔ ประกาศยกเมืองเชียงรายเป็ นเมืองจัตวา รวมอยูใ่ นมณฑลพายัพ เมื่อวันที่ ๙
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ (รศ. ๑๒๙)
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑาพายัพ

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริห ารราชการแผ่ น ดิน มีข้า หลวงประจํา จัง หวัด เป็ น ผู้บ ริห ารเมื่อ ก่ อ นเปลี่ย นแปลงการปกครอง
นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑล
อีกด้วย เมื่อได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น

๗
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูม-ิ
ภาคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชแผ่นดินอีกฉบับ
หนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรรมการจังหวัด ซึ่งแต่เดิมเป็ นผู้มอี ํานาจหน้ าที่บริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มาได้มกี ารแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ นดิน ตามนั ย
ประกาศของคณะปฏิบตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ได้จดั ระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นที่ปรึกษา
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้ คณะกรรมการจังหวัดประกอบด้วย
ปลัดจังหวัดและหัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจํา โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานคณะกรรมการจัง หวัดโดยตําแหน่ ง และในกรณีท่มี รี องผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ให้รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด ร่วมเป็ น
คณะกรรมการจังหวัดด้วย

ที่มา : ประวัตมิ หาดไทยส่วนภูมภิ าคจังหวัดเชียงราย, พุทธศักราช ๒๕๒๗, หน้า ๔๓-๕๒

