ประวัติศาสตร์จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
สมัยก่อนกรุงรัตนโกสิ นทร์

แม่ฮ่องสอน เดิมเป็นชุมชนบ้านปา่ ไม่มผี ใู้ ดปกครอง คงมีแต่ชาวไทยใหญ่จากชายแดน
พม่าเข้ามาอยูอ่ าศัย ทํามาหากินบ้างเป็ นบางฤดู ความสําคัญในสมัยนัน้ เป็ นเพียงทางผ่านของกองทัพ
พม่าทีเ่ ดินทางเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา หรือหัวเมืองฝา่ ยเหนือของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาเท่านัน้

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๗๔ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั พระเจ้ามโหตรประเทศ (เจ้าพระยาเชียงใหม่มหาวงศ์) เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ ประสงค์จะได้ชา้ งป่ามาฝึกใช้งานจึง
บัญชาให้เจ้าแก้วเมืองมาควบคุมไพร่พล หมอครวญพร้อมด้วยกําลังช้างต่อ ออกเดินทางไปสํารวจและ
คล้องช้างปา่ ทางด้านดินแดนแถบนี้ เจ้าแก้วเมืองมาเดินทางรอนแรมจากเชียงใหม่ มาถึงทีแ่ ห่งหนึ่งทาง
ั ่ ้ าปาย เห็นว่าทําเลดีและเหมาะสม เพราะเป็ นทีร่ าบมีน้ําท่าบริบรู ณ์ ทัง้ ยังเป็ นปา่ โปร่ง มีหมู
ทิศใต้รมิ ฝงนํ
ปา่ ลงกินโปง่ ชุกชุม เหมาะสมทีจ่ ะจัดตัง้ เป็ นหมูบ่ า้ นได้ จึงหยุดพักไพร่พลอยู่ ณ ทีแ่ ห่งนี้ แล้วทําการ
รวบรวมชาวไทยใหญ่ทก่ี ระจัดกระจายกันอยูใ่ ห้มาตัง้ บ้านเรือนเป็ นหลักแหล่ง และตัง้ ชื่อว่า "บ้านโป่ งหมู" ซึง่ ปจั จุบนั ได้เพีย้ นเป็ น "บ้านปางหมู" ซึง่ เป็ นสถานทีท่ เ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ
แต่งตัง้ ให้ "พระกาหม่อง" เป็ นหัวหน้าบ้านปกครองดูแล เมือ่ เจ้าแก้วเมืองมา ได้จดั ตัง้ หมูบ่ า้ นโปง่ หมู
เรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางต่อไปทางใต้เพื่อคล้องช้างปา่ จนถึงลําห้วยแห่งหนึ่งไม่ไกลจากตัวเมือง
แม่ฮ่องสอนในปจั จุบนั นัก ได้พบรอยเท้าช้างป่ามากมาย จึงหยุดพักพลอยู่ ณ ทีน่ นั ้ ทําการคล้องช้างป่า
ได้หลายเชือก เมือ่ ได้ชา้ งป่ามาแล้ว ก็ได้ตงั ้ คอกฝึกสอนช้างปา่ ในลําห้วยนัน้ และได้มอบให้ "แสนโกม"
บุตรชายพะกาหม่อง ไปชักชวนผูค้ นมาอยูร่ วมกันเป็ นหมูบ่ า้ นและชื่อว่า "แม่รอ่ งสอน" ซึง่ ปจั จุบนั เรียก
เพีย้ นเป็ น "แม่ฮ่องสอน"

การจัดรูปแบบการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี ได้ทรง
ประกาศรวมหัวเมืองต่างๆ ของอาณาจักรลานนาไทยเป็นมณฑลพายัพเป็ นส่วนหนึ่งในผืนแผ่นดินของ
ราชอาณาจักรไทย อาณาจักรลานนาไทยจึงสิน้ สภาพของการเป็ นประเทศราช พ้นจากการต้องส่งเครือ่ ง
ราชบรรณาการ คือ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ฯลฯ และก็สญ
ู สิน้ ความเป็ นอาณาจักรลงด้วยเช่นกัน เว้นแต่
ยังคงมีเจ้าผูค้ รองนครมีฐานันดรศักดิ ์เป็ น "เจ้า" เช่นเดียวกับในตอนทีเ่ ข้ารวมอยูใ่ นอํานาจของไทย
ใหม่ๆ ต่างกันแต่เพียงในสมัยทีจ่ ดั ตัง้ เป็ นมณฑลขึน้ แล้วทางราชการได้แต่งตัง้ ข้าหลวงใหญ่ ต่อมา
เปลีย่ นแปลงเป็ นสมุหเทศาภิบาล และโดยเฉพาะมณฑลพายัพ เปลีย่ นเป็ น อุปราช มาดําเนินการ
ปกครอง และแต่งตัง้ เจ้าเมืองมาปฏิบตั ริ าชการแทนเจ้าผูค้ รองนคร (ซึง่ เรียกกันว่าเจ้าหลวง) ทัง้ นี้ ตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา สําหรับตําแหน่ งเจ้าผูค้ รองนครนัน้ ถือว่าเป็นตําแหน่ งมีเกียรติ และมีเจ้าผูค้ รอง

๒
นครอยูท่ ุกจังหวัดในมณฑลพายัพ ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มเี จ้าผูค้ รองนคร เจ้าผูค้ รองนครมา
สิน้ สุดลงภายหลังการเปลีย่ นแปลงระบบการปกครองประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๗๕ และยุบเลิกเจ้าผูค้ รอง
นครเสียทัง้ หมด ไม่แต่งตัง้ ขึน้ ใหม่อกี ในเมือ่ เจ้าผูค้ รองนครนัน้ ถึงแก่พริ าลัยลง

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็นจังหวัด
และอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริการราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัด และ กรมการ
จังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองเป็ นจังหวัด
และอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย
เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องมาจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวก และรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อนสามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑล ซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑล เมือ่ จังหวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล จังหวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบการบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลเดียวคือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดินตามนัยประกาศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕
โดยจัดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าคเป็ น
๑) จังหวัด
๑) อําเภอ

๓
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบและ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ
และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน. แม่ฮ่องสอน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน,
๒๕๒๘.

