
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเชียงราย 
 

๑.  สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ครัน้พ่อขุนเมงราย ประสูติแล้ว และเมื่อเจรญิพระชนัษาได้ ๒๑ พรรษา ได้เสวยราชย์

ครอบครองสมบตั ิทีเ่มอืงหริญันครเงนิยาง เมือ่ พ.ศ. ๑๘๐๒ พระองคใ์หเ้จา้พระยามหานครทัง้หลายไป

ถวายบงัคม หากเจา้เมอืงขดัขนืกแ็ต่งตัง้กองทพัออกไปปราบปราม ตไีดเ้มอืงมอบ เมอืงไร เมอืงเชยีง-

คํา แล้วปลดเจ้าผู้ครองนครเหล่านัน้ แต่งตัง้ขุนนางของพระองค์ครองเมอืงนัน้แทน ต่อมาหวัเมอืง

ทัง้หลาย  เช่น  เมอืงเชยีงชา้ง เป็นต้น  กพ็ากนัมาอ่อนน้อมเป็นเมอืงขึน้ เพราะเกรงเดชานุภาพ  ของ

พ่อ-ขนุเมงราย 

เมื่อพ่อขุนเมงรายไดท้รงรวบรวมหวัเมอืงฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ไดแ้ล้ว จงีดํารจิะ

ทรงกรฑีาทพัไปแสดงฝีมอืในด้านการยุทธต่อหวัเมอืงฝ่ายใต้ลงมา จงึไปรวมพล ณ เมอืงลาวกู่เต้า 

เผอญิชา้งมงคล (ช้างพระทีน่ัง่) ของพระองคไ์ดพ้ลดัหายไป พ่อขุนเมงรายจงึเสดจ็ตดิตามรอยช้างไป

จนถงึดอยจอมทอง รมิแม่น้ํากก เห็นภูมปิระเทศเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เป็นชยัภูมทิี่ด ีจงึให้สร้าง

เมอืงใหมข่ึน้ โดยก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไวใ้นท่ามกลางขนานนามเมอืงว่า "เมอืงเชยีงราย" ใน 

พ.ศ. ๑๘๐๕ แล้วพ่อขุนเมงรายก็อพยพจากเมอืงหริญันครเงนิยางมาประทบัอยู่ ณ เมอืงเชยีงราย 

ต่อมาอกี ๓ ปี พ่อขุนเมงรายก็ไปตัง้เมอืงใหญ่ขึน้อีกเมอืงหน่ึง ณ ตําบลเมอืงฝาง (เมอืงไชยปราการ

เดมิ) ต่อจากนัน้อีกหน่ึงปีก็ยกกองทพัไปตีเมอืงผาแดงเชยีงของ เมื่อได้เมอืงผาแดงเชยีงของแล้ว 

กลบัมาประทบั ณ เมอืงฝางอีกประมาณ ๖ ปี จงึได้ยกกองทพัไปตเีมอืงเชงิแล้วก็ทรงกลบัมาประทบั

เมอืงฝางตามเดมิ พ่อขนุเมงรายมพีระโอรส ๓ องค ์คอื ๑. เจา้เครือ่ง  ๒. เจา้ราชบุตรคราม  ๓. เจา้ราช

บุตรเครอื 

เมอืงฝางที่พ่อขุนเมงรายประทบัอยู่ตดิกบัแว่นแคว้นลานนา  พ่อค้าวาณิชยช์าวเมอืงหร-ิ

ภุญไชย ไปมาคา้ขายทีเ่มอืงฝาง พ่อขุนเมงรายทราบว่าเมอืงหรภุิญไชยเป็นเมอืงมัง่คัง่สมบูรณ์กอ็ยาก

ไดไ้วใ้นอํานาจ กท็รงแต่งตัง้ใหอ้้ายฟ้า เขา้ไปเป็นไสศ้กึอยู่ในเมอืงหรภุิญไชยในปี พ.ศ. ๑๘๑๘ และใน 

พ.ศ. ๑๘๒๔ พ่อขนุเมงรายกย็กกองทพัมาตเีอาหรภุิญไชยได ้จงึใหพ้ระราชโอรสองคใ์หญ่ คอืขุนเครื่อง

ไปครองเมอืงเชยีงราย ขุนเครื่องหลงเชื่อถ้อยคํา ขนุใสเรอืงคดิการกบฎ พ่อขุนเมงรายจงึใหอ้้ายเผยีน

ไปซุ่มดกัยงิดว้ยหน้าไมปื้นยา (หน้าไมอ้าบยาพษิ) ถูกขุนเครื่องตายแลว้ใส่สถาปนาเจา้ราชบุตรคราม 

โอรสองคท์ี ่๒ สบืราชสมบตัเิมอืงเชยีงรายแทน 

ใน พ.ศ. ๑๘๑๙ พ่อขุนเมงรายไดย้กกองทพัมาตดิเมอืงพะเยา พระยางาํเมอืงเหน็ว่าจะสู้

ดว้ยกําลงัไมไ่ด ้จงึยกกองทพัออกไปรบัปลายแดน ตอ้นรบัดว้ยไมตร ีแลว้ยกตําบลบา้นปากน้ําใหแ้ก่พ่อ

ขนุเมงราย ซึง่พระองคก์ท็รงรบัปฏญิาณเป็นมติร ต่อมาอกี ๔ ปี พ่อขุนรามคําแหง พ่อขุนเมงราย พระ

ยางาํเมอืง ไดท้รงกระทําสตัยป์ฏญิาณต่อกนั  โดยทรงเอาโลหติทีน้ิ่วพระหตัถ์ผสมกบัน้ําสตัย ์ เสวยทัง้ 

๓ พระองค ์สญัญาว่าจะไมเ่บยีดเบยีนกนัตลอดชวีติ 

ในปี  พ.ศ. ๑๘๒๙  พ่อขุนเมงรายทรงสรา้งเมอืงใหม่ชื่อ เวยีงกุมกาม (ในทอ้งที ่อ. สารภ ี 

จ. เชยีงใหม)่  เป็นทีป่ระทบัและในปีนัน้ไดย้กกองทพัไปตเีมอืงหงสาวด ี พวกมอญยอม  อ่อนน้อมโดย



 ๒ 

ด ีไดเ้ครือ่งราชบรรณาการและราชธดิามอญมาเป็นบาทบรจิารกิา ในปี พ.ศ. ๑๘๓๒ ไดย้กกองทพัไปตี

เมอืงพุกามของพม่าไดส้ําเรจ็ ไดพ้าเอาช่างฝีมอืพม่ามาทํางานทีอ่าณาจกัรลานนาไทยหลายสาขา ในปี 

พ.ศ. ๑๘๓๔ ไดพ้จิารณาสรา้งเมอืงใหม่ ณ บรเิวณเชงิดอยสุเทพ โดยมพี่อขุนรามคําแหง  และพระยา-

งาํเมอืง  ช่วยวางผงัเมอืงใหส้รา้งเมอืงเสรจ็ในปี พ.ศ. ๑๘๓๙  โดยขนานนามว่า "นพบุรศีรนีครพงิค์

เชยีงใหม่" แลว้ทรงทําพธิปีราบดาภเิษกเป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์เมงราย และสถาปนาอาณาจกัร

ลานนาไทย ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๐ พ่อขุนเมงรายมหาราชไดเ้สดจ็ประพาสตลาดในเมอืงเชยีงใหม่ ถูก

อสนีบาต (ฟ้าผ่า) สวรรคตลง 

พระยาไชยสงคราม (เดิมชื่อเจ้าราชบุตรครามได้รบัสถาปนาเป็นพระยาไชยสงคราม) 

เน่ืองจากอาสาพระบดิายกทพัไปรบกบักองทพัของพระยาเบกิ เจ้าเมอืงเขลางค์ จนมชียัชนะ เมื่อได้

จดัการถวายพระเพลงิพระศพพ่อขนุเมงรายมหาราชแลว้ ไดส้ถาปนาใหพ้ระยาแสนภูราชโอรสองคใ์หญ่

พระชนมายุ ๔๑ พรรษา ขึน้ครองเมอืงเชยีงใหม่ ใน พ.ศ. ๑๘๖๑ ส่วนพระยาไชยสงคราม กลบัไป

ประทบัที่เมอืงเชยีงราย พ.ศ. ๑๘๗๐ พระยาไชยสงครามสวรรคตพระยาแสนภู  จงึใหเ้จา้คําฟู โอรส-

องคใ์หญ่ครองเมอืงเชยีงใหม่ส่วนพระองคก์ลบัไปครองเมอืงเชยีงราย พ.ศ. ๑๘๗๑ พระยาแสนภู  มี

พระประสงค์จะสรา้งนครอยู่ใหม่ ต้องการชยัภูมทิี่ดจีงึให้เสนาอํามาตยไ์ปตรวจตราสถานที่ จงึได้เมอืง

เก่ารอบรมิแม่น้ําโขง อนัเป็นบรเิวณเมอืงโบราณของเมอืงไชยบุร ีจงึได้สร้างเมอืงขึน้ ณ สถานที่นัน้ 

โดยเอาแม่น้ําโขงเป็นคูปราการด้านตะวนัออกอกี ๓ ด้าน ให้ขุดคูโอบรอบนครไว้ ทําพธิฝีงัหลกัเมอืง

เมือ่วนัศุกร ์เดอืน  ๕  หรอืเดอืน ๗ เหนือ  ขึน้ ๒ คํ่า  ปีมะโรง  พ.ศ. ๑๘๗๑  และขนานนามเมอืงใหม่

ว่า "หริญันครชยับุรศีรเีชยีงแสน" ปจัจบุนัน้ีเรยีกว่าเชยีงแสน หรอืเวยีงเก่า 

 

๒.  สมยักรงุศรีอยธุยา 

กษัตรยิ์ราชวงศ์เมงราย ได้ครอบครองราชสมบตัิเมอืงเชยีงแสนสบื ๆ มา จนกระทัง่ถึง 

พ.ศ. ๑๙๐๘ มพีวกฮอ่มารบกวนแต่กถ็ูกตแีตกพ่ายไป พระเจา้สามฝ ัง่แกน เจา้นครเชยีงใหม่ไดต้ัง้ใหเ้จา้

ขุนแสน ลูกพระยาวงัพร้าวไปครองเมอืงเชียงแสน สถาปนาให้เป็น "พระยาสุวรรณคําล้านนาไชย-

สงคราม" ต่อมาสมยัพระยากมลเป็นเจา้เมอืงเชยีงแสน ซึง่ขณะเดยีวกนักบัพระเจา้เมกุฎริาช ครองเมอืง

เชยีงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ เชยีงใหม่ เชยีงราย และเชยีงแสน ตลอดจนหวัเมอืงฝ่ายเหนือ ไดต้กลงเป็น

ของยนินอง (บุเรงนอง) เจา้กรงุหงสาวดแีละตกอยูใ่นความปกครองพมา่นบัตัง้แต่นัน้มา 

 

๓.  สมยักรงุธนบรีุ 

พระเจ้ากรุงธนบุร ีได้ยกกองทพัมาปราบปรามขบัไล่พม่าทางหวัเมอืงฝ่ายเหนือแต่ก็ไม่

สําเรจ็เดด็ขาด ในราว พ.ศ. ๒๓๔๗ สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที ่๑ แห่ง

ราชวงศ์จกัรกีรมหลวงเทพหรริกัษ์ พระยายมราช ยกกองทพัขึ้นไปขบัไล่พม่าออกจากเชียงแสนได้

สาํเรจ็ และใหเ้ผาเมอืงเชยีงแสนเสยีสิน้กวาดตอ้นผูค้นพลเมอืงประมาณ ๒๓,๐๐๐ ครอบครวัแบ่งเป็น ๕ 

ส่วน แต่ละส่วนใหไ้ปอยูเ่มอืงเชยีงใหม ่ลาํปาง น่าน เวยีงจนัทน์ และอกีส่วนหน่ึงลงมายงักรุงเทพฯ แลว้

โปรดฯ ใหต้ัง้อยูท่ีส่ระบุร ีราชบุร ี



 ๓ 

 

๔.  สมยักรงุรตันโกสินทร ์

พ.ศ. ๒๔๑๒ ในสมยัของสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ ๕ เจา้อุปราชเจา้-

ราชวงศน์ครเชยีงใหม ่มใีบบอกขอ้ราชการไปยงักรงุเทพฯ ว่า พมา่ ลือ้ เขนิ จากเมอืงเชยีงตุง ๓๘๑ คน 

ยกครอบครวัมาอยู่เมอืงเชยีงแสน ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตอบไปใหเ้จา้อุปราชว่าใหจ้ดัการแต่งคน

ไปว่ากล่าวให้พวกพมา่ ลือ้ เขนิ  เหล่านัน้ถอยออกไปจากราชอาณาเขตไทยเสยี แต่กไ็ม่เป็นผลเพราะ

พวกนัน้ไม่ยอมออกไป พ.ศ. ๒๔๑๗ เจา้อนิทวชิยานนท์ เจา้ครองนครเชยีงใหม่ เกณฑไ์พร่พลจาก

เชยีงใหม ่ลาํปาง ลาํพนู จาํนวนทัง้สิน้ ๔,๕๐๐ คน ยกออกจากเมอืงเชยีงใหม่ไปเชยีงรายและเชยีงแสน

ไล่ต้อนพวกพม่า ลือ้ เขนิ เหล่านัน้ออกจากเชยีงแสนตัง้แต่นัน้มา เชยีงแสนกเ็ป็นเมอืงรา้ง รชักาลที ่๕ 

จงึได้โปรดให้เจา้อนิต๊ะ บุตรเจา้บุญมา (เจา้บุญมาเป็นน้องเจา้กาวลิะ เจา้ครองนครเชยีงใหม่) เจา้ผู้

ครองนครลําพูนเป็นหวัหน้านําราษฎรเมอืงลําพูน เชยีงใหม่ ประมาณ ๔,๕๐๐ ครอบครวั  ไปหกัรา้ง-

ถางพงทีเ่มอืงเชยีงแสนเดมิ เพื่อใหเ้ป็นเมอืงใหม ่

เจา้อนิต๊ะ ได้รบัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นพระยาราชเดชดํารง ตําแหน่งเจา้เมอืงเชยีง-

แสน เจา้เมอืงหวัเมอืงฝา่ยเหนือม ี๕ ชื่อ ประจาํเมอืงต่าง ๆ คอื 

พระยาประเทศอุดรทศิ  เจา้เมอืงพะเยา 

พระยามหทิธวิงศา  เจา้เมอืงฝาง 

พระยารตันาเขตต ์  เจา้เมอืงเชยีงราย 

พระยาราชเดชดาํรง  เจา้เมอืงเชยีงแสน 

พระยาจติวงศว์รยรงัษ ี  เจา้เมอืงเชยีงของ 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ รชักาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรสีหเทพ (เสง วริยิศริ)ิ จดัการ

ปกครองมณฑลพายพัชัน้ใน พระยาศรสีหเทพ จงึรา่งขอ้บงัคบัสาํหรบัทีว่่าการเมอืง เรยีกว่า "เคา้สนาม- 

หลวง" คอืจดัให้ม ีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละแคว้นขึน้กบัเมอืงเรยีกว่า "เจา้เมอืง" เมอืงขึน้กบับรเิวณ

เรยีกว่า "ขา้หลวงบรเิวณ" ขา้หลวงบรเิวณขึน้กบั "เคา้สนามหลวง" จดัการเกบ็เงนิรชัชูปการเรยีกว่า     

"ค่าแรงแทนเกณฑ์" คนหน่ึงปีละ ๔ รูปี (ต่อมาเรยีก ๔ บาท) ในที่สุดวิธกีารน้ีได้จดัทําขึ้นเป็น

พระราชบญัญตัเิรยีกว่า "พระราชบญัญตัติัง้มณฑลพายพั" ตัง้นครเชยีงใหมเ่ป็นทีต่ ัง้มณฑล 

เมอืงเชยีงแสน สมยัน้ีขึ้นต่อกระทรวงกลาโหม และต่อมา เมื่อประกาศให้ใช้พระราช-

บญัญตัปิกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๒๕๗ จงึมาขึน้กบักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๒๔๐ พระอาราชดํารงถงึ

แก่กรรมต่อมาเกดิมพีวกไทยใหญ่รวมกนัเป็นโจรเขา้ปล้นเมอืง บุตรพระยาราชเดชดํารงกบัญาตแิละ

ไพรพ่ลช่วยกนัต่อสูช้นะและปราบปรามไดส้ําเรจ็ 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้นายไชยวงศ์ บุตรพระยาราชเดชดํารงเป็น

พระราชเดชดํารง สบืสกุลแทนบดิา และต่อมาย้ายที่ทําการมาตัง้ที่ตําบลกาสา ตัง้เป็นอําเภอปี พ.ศ. 

๒๔๔๒ ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นอําเภอแม่จนั ส่วนเมอืงเชยีงแสนเดมิใหเ้ป็นกิง่อําเภอเชยีงแสนหลวงซึง่

ในสมยัต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอําเภอเชียงแสน พ.ศ. ๒๔๔๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้         

นายคําหมื่น บุตรพระราชเดชดํารง (เจา้อนิต๊ะ) เป็นพระยาราชบุตรขึน้กบัเมอืงเชยีงรายในสมยันัน้



 ๔ 

เจ้าพระยาสุรสหี์วศิิษฐ์ศกัดิ ์(ไชย กลัยาณมติร) เป็นเสนาบดแีละองค์มนตรสีมุหเทศาภบิาลพายพั

ประจาํมณฑลพายพั ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๓ หรอื ร.ศ. ๑๒๙ ได้มปีระกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเมอืง

เชยีงราย ขึน้เป็นเมอืงเชยีงราย อนัรวมอยูใ่นมณฑลพายพัฯ 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้จดัระเบยีบการ

ปกครองต่อมาก็มกีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่

ถอืได้ว่าเป็นระบบการปกครองอนัสําคญัยิง่ที่สมเดจ็เจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง

นํามาใช้ปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบเทศาภบิาล 

เป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงที่รฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการในท้องที่ต่าง ๆ ระบบการ      

ปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบอบการปกครองที่รวมอํานาจเขา้มาไว้ในส่วนกลางอย่างมรีะเบยีบ

เรยีบรอ้ยและเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณปีกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืง ใหห้มด

ไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของท้องถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรุงเทพฯ เท่าใดก็ยิง่มอีิสระในการปกครองเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล ้ๆ ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 

มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอย่างกวา้งขวางในสมยัทีส่มเดจ็เจา้บรมวงศ์เธอกรม-

พระยาดาํรงราชานุภาพดาํรงตําแหน่งเสนาบด ีพระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่ยงัจุด

เดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า 

รฐับาลมใิห้การบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยู่ที่เจา้เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสําเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรื่องน้ีเสยีก่อนในเบือ้งต้น  จงึจะขอนํา

คําจํากดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยาราชเสนา (ศริ ิ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา) อดตีปลดัทูล-

ฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบด้วยตําแหน่งราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็นที่

ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจําอยู่แต่ในราชธานีนัน้ออกไป

ดําเนินการในส่วนภูมภิาคเป็นสื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรฐับาลที่อยู่ใน

กรณีให้ได้ใกล้ชดิกบัอาณาประชากร เพื่อให้ได้รบัความร่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมี

ระเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชประเทศชาตดิว้ย ฯลฯ จงึแบ่งเขตการปกครองโดยขนาด

ลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบักนัดงัน้ี คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดัรองไปอกีเป็น

อําเภอ ตําบล และหมู่บา้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทํานองการของ



 ๕ 

กระทรวง  ทบวงกรมของราชธานีและจดัสรรขา้ราชการที่มคีวามรูส้ตปิญัญา ความประพฤตดิ ีให้ไป

ประจาํทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารก้าวก่ายสบัสนดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึ่งความเจรญิ

เรยีบรอ้ยและรวดเรว็แก่ราชการและกจิธุระของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย” 

จากคาํจาํกดัความดงักล่าวขา้งต้น ควรทําความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึ่ง

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภูมภิาค” ส่วน มณฑลเทศาภบิาลนัน้ คอื ส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ  แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัการปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็น

ระบบกนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึ่งรวมอํานาจเขา้มาไว้ใน

ส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที่ ๕ ก่อนปฏิรูปการปกครองก็มกีารรวมหวัเมอืงเข้าเป็นมณฑล

เหมอืนกนัแต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ดงัอธบิายโดยย่อดงัน้ี เมื่อพระบาทสมเดจ็พระ-

จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให้มัน่คง

และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบา้ง 

กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยากที่

จะจดัระเบยีบการปกครองให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดํารวิ่า 

ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว  จงึได้ม ี  

พระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ เมื่อวนัที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ 

เมื่อได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแล้ว จงึได้รวบรวมหวัเมอืงเข้าเป็น

มณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผู้ปกครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิ้น ๖ มณฑล คอื มณฑลลาว

เฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมร

หรอืมณฑลบรูพาและมณฑลนครราชสมีา สว่นหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวน้ี ยังมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้น-

มา และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่กไ็ดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วางแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหม่เสรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนี 

มณฑลราชบุร ีซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่และในตอนปลายน้ี เมื่อโปรด

เกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมาขึน้อยู่

ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหน่ึง 



 ๖ 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร-

ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรุงเก่า และไดแ้ก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙  ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก ๒ มณฑล  คือ  มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีและในปีเดยีวกนันัน้เอง 

มณฑลเพชรบรูณ์ตัง้ขึน้ พ.ศ. ๒๔๔๒  (ดกูารเทศาภบิาล) ร.ศ. ๑๑๘ (๒๐ บท และกฎหมายประจาํค่า)  

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

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบรูณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย  

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๔ ประกาศยกเมอืงเชยีงรายเป็นเมอืงจตัวา รวมอยูใ่นมณฑลพายพั เมื่อวนัที ่๙ 

มถุินายน พ.ศ. ๒๔๕๔ (รศ. ๑๒๙) 

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑาพายพั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บริหารราชการแผ่นดิน มีข้าหลวงประจําจงัหวัดเป็นผู้บริหารเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล

อกีด้วย เมื่อได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน  สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒.  เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓.  เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั  จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล   มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไม่จาํเป็น 



 ๗ 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ ๆ  มนีโยบายทีจ่ะให้อํานาจแก่ส่วนภูม-ิ

ภาคยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชแผ่นดนิอกีฉบบั

หน่ึง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑.  จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒.  อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดั

นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓.  ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิเป็นผู้มอีํานาจหน้าที่บรหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดินตามนัย

ประกาศของคณะปฏบิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑.  จงัหวดั 

๒.  อําเภอ 

จงัหวดันัน้ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ ยุบ 

และเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวดั ให้ตราเป็นพระราชบญัญตั ิและให้มคีณะกรรมการจงัหวดัเป็นที่ปรกึษา

ของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ คณะกรรมการจงัหวดัประกอบดว้ย

ปลดัจงัหวดัและหวัหน้าส่วนราชการประจําจงัหวดัซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจํา โดยมี

ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรรมการจงัหวดัโดยตําแหน่ง และในกรณีที่มรีองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัหรอืผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั ใหร้องผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั ร่วมเป็น

คณะกรรมการจงัหวดัดว้ย 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ประวตัมิหาดไทยส่วนภมูภิาคจงัหวดัเชยีงราย, พุทธศกัราช ๒๕๒๗, หน้า ๔๓-๕๒ 
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