ประวัติศาสตร์จงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัง้ อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็ นแหล่ง
ชุ ม ชนที่ม ีค นอยู่อ าศัยมาหลายยุ ค หลายสมัย และเคยเป็ น ที่ต ัง้ เมือ งหลวงของราชอาณาจัก รกรุ ง ศรีอยุธยานานถึง ๔๑๗ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐) ก่อนหน้านัน้ ดินแดนนี้เป็ นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรทวารวดี และอาณาจักรโบราณทีน่ ักวิชาการส่วนมากเรียกว่าอโยธยาตามลําดับ ถึงแม้ว่าเมื่อ
กรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ดินแดนนี้กย็ งั มีประชาชนอาศัยอยู่เรื่อยมา จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั
ดังน้น ขอกล่าวประวัตคิ วามเป็ นมาเป็ น ๔ ระยะคือ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัย
ธนบุร ี และสมัยรัตนโกสินทร์

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
บริเวณนี้อ ยู่ในอาณาจักรทวารวดีระหว่ างพุ ทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ต่ อมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ ก็ตกอยู่ใต้อทิ ธิพลของขอม โดยมีเมืองละโว้ (ลพบุร)ี เป็ นเมืองหน้าด่าน ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ บริเวณลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาก็เป็ นอิสระจากอิทธิพลของขอม ในช่วงนี้ได้เกิดอาณาจักรใหม่ๆ อีกหลายรัฐ เช่น สุโขทัย ลานนา และล้านช้าง และก็เกิดรัฐทีพ่ ฒ
ั นาจากอาณาจักรเดิม เช่น
๑
อโยธยา สุพรรณภูม ิ (สุพรรณบุร)ี และนครศรีธรรมราช เป็ นต้น
หากจะกําหนดเรียกดินแดนบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ๑๘ ซึ่งตกอยู่ใต้อทิ ธิพลของขอมว่า แค้วนละโว้ แล้ว ก็อาจกล่าวตามข้อเสนอของนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง
ว่า “แคว้นละโว้ (อโยธยา) พัฒนาขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของแคว้นละโว้
(ทวารวดี)” ๒ เดิมดินแดนบริเวณนี้ มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ตงั ้ แต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่ง
พงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่าในปี พ.ศ. ๑๕๘๗ พระเจ้าสายนํ้ าผึง้ ได้พระราชทานพระเพลิงศพพระนาง
สร้อยดอกหมาก พระมเหสีซ่งึ เป็ นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีน ที่บางกะจะ ๓ และทรงสถาปนา
บริเวณนัน้ เป็ นพระอาราม ให้ช่อื ว่า วัดพระเจ้านางเชิง ๔
นักวิชาการกลุ่มนี้ได้เสนออีกว่า “ในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ เมืองอโยธยาคงเป็ น
เมืองขึน้ ของแคว้นละโว้ จนกระทังพุ
่ ทธศตวรรษที่ ๑๘ จึงมีการย้ายเมืองสําคัญมาอยู่แถวปากนํ้ าแม่เบีย้
๕
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และก็คงมีบทบาทแทนทีเ่ มืองละโว้ (ลพบุร)ี อย่างไรก็ตามเมืองละโว้
(ลพบุร)ี ก็ยงั คงครองความเป็ นศูนย์กลางทางอารยธรรมอยู่จนกระทังต้
่ นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ดังจะเห็น
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๑

แคว้นนี้นกั วิชาการบางท่านเรียกแคว้นละโว้ บางท่านเรียกแคว้นอโยธยาและบางท่านเรียกแคว้นละโว้ - อโยธยา
ศรีศกั ร วัลลิโภดม และคณะ, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (อัดสําเนา), หน้า ๒๑
๓
อยู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทีแ่ ม่น้ําเจ้าพระยาประสบกับแม่น้ําปา่ สัก แล้วลงสูอ่ ่าวไทย
๔
ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑ (คุรุสภา, ๒๕๐๖) หน้า ๕๓ - ๕๔
๕
ศรีศกั ร วัลลิโภดม และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า ๒๑
๒

๒
ได้จากการทีม่ เี จ้านายไทย ๓ พระองค์ คือ พ่อขุนรามคําแหง พ่อขุนมังราย และพ่อขุนงําเมือง ขณะยัง
ทรงพระเยาว์อยูไ่ ด้เสด็จมาศึกษาเล่าเรียน ทีเ่ ขาสมอคอน ๖ ในเมืองละโว้ (ลพบุร)ี
การย้ายเมืองหลวงจากเมืองละโว้มาอยู่ทเ่ี มืองอโยธยา คงเป็ นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ
เป็ นสําคัญเพราะในขณะนัน้ การค้าต่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนกําลังมีบทบาทสําคัญ นโยบายของจีน
ในขณะนัน้ ส่งเสริมให้คนจีนออกมาค้าขาย ดังนัน้ ตําแหน่ งทีต่ งั ้ ของเมืองอโยธยาซึง่ อยู่ใกล้ทางออกทะเล
และยังเป็ นชุมทางของแม่น้ําใหญ่ ๓ สาย คือ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ํ าลพบุร ี และแม่น้ํ าป่าสัก จึงสามารถ
ควบคุมเส้นทางคมนาคมในบริเวณลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาทัง้ หมด จากเหตุผลดังกล่าว เมืองอโยธยาจึงมี
ทีต่ งั ้ เหมาะกว่าเมืองละโว้ (ลพบุร)ี
เมืองอโยธยาอยู่ท่ไี หน ในเรื่องนี้พระเจ้าโบราณราชธานินทร์ ข้าหลวงมหาดไทยและ
เทศาภิบาล มณฑลอยุธยา ได้กล่าวไว้ในรายงานผลการขุดแต่งพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาว่า มีเมือง
เก่าอยู่ทางฟากตะวันออกของเกาะเมือง แถวทีว่ ดั สมณโกษ วัดกุฎดี าวและวัดศรีอโยธยา ๗ ต่อมา
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพได้กล่าวเพิม่ เติมว่า เมืองอโยธยาเป็ นเมืองทีข่ อมตัง้ ขึน้ เมื่อปกครอง
ที่เ มือ งลพบุ ร ี ในบริเ วณที่แ ม่ น้ํ า ป่า สัก แม่ น้ํ า ลพบุร ี และแม่ น้ํ า เจ้า พระยามาบรรจบกัน เมือ งนี้ ใ น
ระยะแรกพืน้ ทีย่ งั ลุ่มไม่เหมาะในการทําไร่นา จังเป็ นเพียงเมืองหน้าด่านของเมืองลพบุร ี ต่อมาเมื่อพืน้ ที่
ค่อยดอนขึน้ จึงมีคนมาตัง้ ถิน่ ฐานทําไร่นากลายเป็ นชุมชนใหญ่แห่งหนึ่ง ๘
รายละเอียดเกี่ยวกับทีต่ งั ้ เมืองอโยธยาได้รบั การขยายเพิม่ เติมขึน้ โดยนายศรีศกั ร วัลลิโภดม “เมืองอโยธยาตัง้ อยูท่ างตะวันออกของเมืองอยุธยา ตัวเมืองมีลํานํ้ าตามธรรมชาติลอ้ มเป็ นคูเมือง
๓ ด้าน คือ ด้านเหนือ ตะวันออก และด้านใต้ ลํานํ้านี้คอื ลํานํ้าปา่ สักเดิม แต่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไป
ตอนที่ไหลผ่านด้านเหนือและตะวันออก เรียกแม่น้ํ าหันตราและคลองโพธิ ์ ส่วนตอนที่หกั มุมมาเป็ นคู
เมืองด้านใต้เรียก ลํานํ้าแม่เบีย้ มาออกปากนํ้ าเจ้าพระยาทีป่ ากนํ้ าแม่เบีย้ ตอนใต้วดั พนัญเชิงลงมา ส่วน
คูเมืองด้านตะวันตกนัน้ ขุดขึน้ คือ ลําคูขอ่ ื หน้า ๙”
แคว้นละโว้ (อโยธยา) เจริญรุง่ เรืองมากในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ดังปรากฏหลักฐาน
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธไตรรัตนนายกในปี พ.ศ. ๑๘๖๗ ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง ๒๖ ปี ๑๐ พระพุทธรูปองค์น้ีมขี นาด
ใหญ่โตและสวยงามมาก ย่อมเป็ นประจักษ์พยานให้เห็นว่าบริเวณนี้ต้องเป็ นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ท่มี ี
พลังทางเศรษฐกิจด้วยจึงสามารถสร้างได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. ๑๘๙๓ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑
(พระเจ้าอู่ทอง) ได้ยา้ ยมาสร้างเมืองหลวงใหม่ในบริเวณใกล้เคียงแสดงว่าคงจะเกิดอะไรขึน้ ในบริเวณ
เมืองอโยธยา ซึง่ จะต้องค้นคว้ากันต่อไป
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ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ “ชุมชนอโยธยา – อยุธยา – ปญั หาเรื่องวิวฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจและสังคม” เอกสารสัมมนา
ประวัติศาสตร์อยุธยา, วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา, หน้า ๙
๗
พระยาโบราณราชธานินทร์, “เรื่องกรุงเก่า” ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓ (คุรุสภา, ๒๕๑๒), หน้า ๒๖
๘
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม (กรุงเทพฯ : ๒๔๖๗) หน้า ๔๒ - ๔๓
๙
ศรีศกั ร วัลลิโภดม, “กรุงอโยธยาในประวัตศิ าสตร์” สังคมศาสตร์ปริทศั น์ ปี ท่ี ๔, ฉบับที่ ๙. ๒๕๑๐, หน้า ๗๗
๑๐
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิ ติ (คุรุสภา, ๒๕๑๕), หน้า ๔๔๓
๖

๓
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีใน
วันศุกร์ เดือน ๕ ขึน้ ๖ คํ่า ปี พ.ศ. ๑๘๙๓ พระราชทานนามเมืองใหม่น้ีว่า “กรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรรี มย์” การทีพ่ ระองค์สามารถรวบรวมกําลังไพร่พลตัง้ เมือง
ใหม่โดยปราศจากการสู้รบใดๆ อีก ทัง้ ยังสามารถยกกองทัพไปตีนครธม เป็ นการท้าทายอํานาจของ
เขมร นอกจากนี้ยงั โปรดให้ขุนหลวงพงัว่ พีม่ เหสียกกองทัพไปตีอาณาจักรสุโขทัยได้ดว้ ย ดังนัน้ ปญั หา
ทีน่ ่ าสนใจก็คอื พระองค์เป็ นใครมาจากไหน เพราะเหตุใดจึงได้สร้างอาณาจักรใหม่ได้ โดยทีผ่ ูน้ ํ าท้องถิน่
เดิมยอมรับให้พระองค์เป็ นผูน้ ําต่อไป
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นี้ บริเวณที่เป็ นประเทศไทยในปจั จุบนั ประกอบด้วยอาณาจักร
ต่างๆ หลายอาณาจักร คือ ทางตอนเหนือ มีอาณาจักรลานนา ตํ่าลงมาก็เป็ นอาณาจักรสุโขทัย ส่วนทาง
ภาคใต้กเ็ ป็ นอาณาจักรนครศรีธรรมราช ส่วนตอนกลางของประเทศนัน้ มีอาณาจักรทีส่ ําคัญ ๒ อาณาจักร คือ ทางด้านตะวันตกของแม่น้ํ าเจ้าพระยา เป็ นอาณาจักรสุพรรณภูม ิ ส่วนทางด้านตะวันออกเป็ น
อาณาจักรละโว้ (อโยธยา) หรืออาณาจักรอโยธยา
อาณาจักรสุพรรณภูม ิ มีบ้านเรือนกระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ํ าท่าจีน แม่กลอง และเพชรบุร ี
มีเมืองสําคัญ คือ เมืองสุพรรณบุร ี เมืองแพรกศรีราชา (ในจังหวัดชัยนาท) เมืองราชบุร ี เพชรบุร ี สิงห์บุร ี
ตามหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ กลุ่มเมืองในอาณาจักรสุพรรณภูมนิ ้ีเคยอยู่ใต้อํานาจของพ่อขุนรามคําแหง แต่เนื่องจากกลุ่มนี้มปี ระชากรอยูอ่ ย่างหนาแน่ น และคงมีอํานาจทางทะเลด้วยจึงอยู่ใต้อทิ ธิพลของอาณาจักรสุโขทัยไม่นาน อย่างนานทีส่ ุดก็คงภายหลังจากพ่อขุนรามคําแหงสวรรคต อาณาจักร
สุ พ รรณภูม ิค งพยายามสลัด อํ า นาจของสุ โ ขทัย และสร้างความเป็ นใหญ่ ใ ห้ก ับ ตน โดยการไปเป็ น
พันธมิตรกับอาณาจักรละโว้ (อโยธยา)
อาณาจักรละโว้ (อโยธยา) เป็ นอาณาจักรเก่าแก่ เคยเป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรมทวารวดี
และขอม อาณาจัก รนี้ ม ิไ ด้อ ยู่ใ ต้ อิท ธิพ ลของอาณาจัก รสุ โ ขทัย เพราะมิไ ด้ป รากฏชื่อ เมือ งทางฝ งั ่
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง แต่กค็ งเป็ นเครือญาติกบั ทางสุโขทัย
๑๑
เมืองทีส่ าํ คัญของอาณาจักรละโว้ ก็คอื เมืองละโว้ เมืองอโยธยา
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ผูส้ ถาปนากรุงศรีอยุธยานัน้ พระองค์จะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ศูนย์อํานาจที่สําคัญในลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยา คือ อาณาจักรสุพรรณภูม ิ และอาณาจักร
ละโว้ (อโยธยา) เป็ นแน่ เพราะจะเห็นได้จากการที่ เมื่อพระองค์ได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว พระองค์
ได้โปรดให้พระราเมศวร พระราชโอรสไปปกครองเมืองละโว้ (ลพบุร)ี และให้ขุนหลวงพงัว่ พีม่ เหสีไป
ปกครองเมืองสุพ รรณบุร ี ถ้าพระองค์มไิ ด้มคี วามเกี่ยวข้องกับอาณาจัก รทัง้ สองแล้ว ผู้นําเดิมคงไม่
ยินยอมแน่ ๆ ดังนัน้ พระองค์คงจะเป็ นราชโอรสของอาณาจักรละโว้ (อโยธยา) ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงแห่ง
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๑๑

ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า เมื่อพระยามังราย เจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้รบั เชิญให้ตดั สินความขัดแย้งกันของพ่อขุนรามคําแหงกับพระยางําเมือง เจ้าเมืองพระเยานัน้ ทางลําบากพระทัยเป็ นอย่างมาก เพราะพ่อขุนรามคําแหงทรง
เป็ นญาติกบั พระยานครหลวง (กัมพูชา) พระยานครศรีธรรมราชและ พระยาศรีอยุธยา (พงศาวดารโยนก. คลังวิทยา : ๒๕๑๖ หน้า ๖๙)

๔
อาณาจักรสุพรรณภูม ิ ได้เสด็จมาครองเมืองเพชร ๑๒ ในฐานะเมืองลูกหลวง ก่อนมาสร้างกรุงศรีอยุธยา
เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระองค์ได้เสวยราชสมบัตใิ นแคว้นละโว้ หลังจากนัน้ ได้เสด็จมาประทับ
อยูแ่ ถบในเมืองอโยธยา ๑๓ ระยะหนึ่ง แล้วก็สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นศูนย์กลางแห่งใหม่ของราชอาณาจักร ๑๔
สมเด็จ พระรามาธิบ ดีท่ี ๑ ทรงทํ า ให้ ก รุ ง ศรีอ ยุ ธ ยาเป็ น ศู น ย์ก ลางอัน ศัก ดิส์ ิท ธิข์ อง
ราชอาณาจักรใหม่ พระองค์ทรงรับเอาความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นเทวราชาจากเขมร โดย
สถาปนาพระนามของกษัตริยต์ ามแบบเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ ทรงประกอบพิธถี อื นํ้ าพระพิพฒ
ั น์สัตยาตามแบบเขมร แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากรัลกาลของพระองค์แล้ว ก็เกิดการแย่งชิงอํานาจกัน
ระหว่างราชวงศ์สุพรรณภูมแิ ละราชวงศ์อู่ทอง แต่การแย่งชิงเป็ นการเข้ามามีอํานาจในกรุงศรีอยุธยา
มิใช่เพื่อแยกตัวออกไปจากอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของไทยนานถึง ๔๑๗ ปี ซึง่ เป็ นเมืองหลวงทีม่ อี ายุนานทีส่ ุดใน
ปจั จุบนั (พ.ศ. ๒๕๒๕) ทัง้ นี้เป็ นเพราะกรุงศรีอยุธยาตัง้ อยู่ในชัยภูมทิ ด่ี ที งั ้ ทางด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
เศรษฐกิจ และการเมือ ง ทางด้า นยุ ท ธศาสตร์ กรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยามีล ัก ษณะเป็ น เกาะมีแ ม่ น้ํ า ล้อ มรอบ
ทางด้า นเหนื อ คือ แม่ น้ํ า ลพบุ ร ีเ ก่ า ทางด้า นตะวัน ตกและด้ า นใต้ ค ือ แม่ น้ํ า เจ้า พระยาและทางด้า น
ตะวันออกคือแม่น้ํ าป่าสัก ลักษณะเช่นนี้เป็ นเกราะป้องกันศัตรูได้ด ี ส่วนรอบนอกเกาะเมืองมีลกั ษณะ
เป็ นที่ ราบลุ่ม นํ้าท่วมในฤดูน้ําหลากซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการตัง้ ทัพของศัตรู ทางด้านเศรษฐกิจ กรุงศรี
อยุธยาตัง้ อยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํ า อันเกิดจากการทับถมของตะกอน ทําให้บริเวณนี้
เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ทต่ี งั ้ ของกรุงศรีอยุธยายังเป็ นทีร่ วมของแม่น้ํ าเจ้าพระยา แม่น้ํ าป่าสัก
และ
แม่น้ํ าลพบุร ี ซึ่งเป็ นผลให้ชาวอยุธยาสามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองในภาคกลาง และ
ภาคเหนือได้สะดวก อีกทัง้ ยังอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงทําให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็ นเมืองทีค่ วบคุมการค้า
ต่างประเทศ เพราะกรุงศรีอยุธยาเป็ นทีร่ วมของสินค้าของป่าจากเมืองต่างๆ จากการที่อยู่ใกล้อ่าวไทย
ยังทําให้กรุง-ศรีอยุธยาสามารถควบคุมการติดต่อระหว่างหัวเมืองภายในทวีปกับต่างประเทศด้วย
ถึงแม้ว่าที่ตงั ้ ของกรุงศรีอยุธยาจะดีเพียงใดก็ตาม ตลอดระยะเวลาสี่ร้อยกว่าปี กรุงศรีอยุธยาต้องเผชิญกับการทําสงครามหลายครัง้ สงครามที่ประชิดกรุงครัง้ สําคัญทีส่ ุดในปี พ.ศ. ๒๑๑๒
ในรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราช เป็ นผลให้กรุงศรีอยุธยาต้องตกเป็ นเมืองขึน้ ของพม่านานถึง ๑๕ ปี
จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๑๒๗ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้และมีกษัตริยส์ บื
ต่ อกันมาอีก ๑๘๓ ปี จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเอกทัศ น์ กรุงศรีอ ยุธ ยาต้อ งตกเป็ นเมือ งขึ้นของพม่า
อีกครัง้ ในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ซึ่งเป็ นความสูญเสียครัง้ ยิง่ ใหญ่ท่กี รุงศรีอยุธยาไม่สามารถ
ธํารงความเป็ นเอกราชอีกต่อไป
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๑๒

๑๓

๑๔

มีหลักฐานหลายฉบับ ทีก่ ล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองเพชรบุรี เช่น จดหมายเหตุลาลูแบร์ คําให้การชาว
กรุงเก่า
ั บนั นี้) ซึง่ พระองค์ประทับอยู่ ๓ ปี จึงทรงย้ายมาสร้าง
อาจจะมาสร้างวังอยู่ทต่ี ําบลเวียงเหล็ก (วัดพุทไธสวรรย์ปจจุ
พระราชวังทีต่ ําบลหนองโสน (บึงพระราม) และสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี
นิธิ เอียวศรีวงศ์, อยุธยาตอนต้น รากฐานและความเป็ นปึ กแผ่น (เอกสารอัดสําเนา), หน้า ๕

๕
พระมหากษัตริยส์ มัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีแล้ว มีกษัตริยส์ บื ต่อกัน
มา ๓๓ พระองค์ พระมหากษัต ริย์ไ ด้ประกอบพระราชกรณียกิจต่ างๆ กัน ทัง้ ทางด้านการป้อ งกัน
ประเทศให้พน้ ภัยจากอริราชศัตรู การปกครองบ้านเมือง การรักษาไว้ซง่ึ ความยุตธิ รรมและความสงบสุข
ในสัง คม การทํานุ บํารุง ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมต่ างๆ จนกลายเป็ นเอกลัก ษณ์
ประจําชาติไทย เป็ นมรดกตกทอดมายังอนุ ชนในรุ่นปจั จุบนั อาทิ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ ทรงพระ
ปรีชาสามารถมองการณ์ ไกลในการเลือกทําเลที่ต งั ้ เมืองหลวง และสามารถสร้างความเชื่อ เกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยใ์ ห้มนคง
ั ่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเป็ นกษัตริยน์ ักปกครองทีว่ างรากฐานรูปแบบ
การปกครองอาณาจักรให้เป็ นปึ กแผ่นมันคง
่ ใช้ตดิ ต่อกันมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้า-อยูห่ วั สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็ นกษัตริยน์ ักรบทีห่ าผูใ้ ดเทียบได้ยาก ทรงกล้าหาญในการ
ประกาศอิสรภาพและยังนํากองทัพไปรบถึงดินแดนพม่า เป็ นต้น
พระมหากษัตริยท์ งั ้ ๓๓ พระองค์น้ี ทรงปกครองอาณาจักรสืบต่อกันมา ๔๑๗ ปี คิดเฉลีย่
แล้วแต่ละพระองค์ปกครองประมาณ ๑๒ - ๑๓ ปี แต่เป็นทีน่ ่ าสังเกตว่า กษัตริยท์ ป่ี กครองตํ่ากว่าเกณฑ์
เฉลีย่ มี ๑๖ พระองค์ ในจํานวนนี้ทป่ี กครองระยะสัน้ ทีส่ ุด คือ สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ปกครองเพียง ๓ - ๔
วัน เท่านัน้ ก็ถูกยึดอํานาจ และมีพระมหากษัตริยท์ ป่ี กครองไม่ครบ ๑ ปี ถึง ๖ พระองค์ พระมหากษัตริย์
ที่ถูกยึดอํานาจเหล่านี้สบื เนื่องจากขึ้นครองราชย์ในขณะทรงพระเยาว์บางพระองค์ไม่มฐี านอํานาจที่
มัน่ คงพอ ไม่ ม ี ค วามสามารถพอในการรบจึง ไม่ เ ป็ นที่ นั บ ถื อ ศรั ท ธาของเหล่ า ขุ น นาง ส่ ว น
พระมหากษัตริยท์ ่ี ปกครองนานเกินเกณฑ์เฉลีย่ มี ๑๗ พระองค์ ในจํานวนนี้ทป่ี กครองนานเกิน ๒๕
ปี ซึ่งสามารถทําให้พระมหากษัตริยม์ ฐี านอํานาจที่มนคงสามารถประกอบกรณี
ั่
ยกิจต่างๆ ในการทํานุ
บํารุงราชอาณาจักร มีเพียง ๕ พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ และสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมัยกรุงธนบุรี
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้
ประกาศอิสรภาพและขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินไทย ทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทก่ี รุงธนบุร ี แล้วโปรด
ให้กวาดต้อนชาวอยุธยาไปเป็ นกําลังสําคัญทีก่ รุงธนบุร ี ๑๕ กรุงศรีอยุธยาทีเ่ คยรุ่งเรืองบัดนี้ถูกปล่อยให้
รกร้าง แต่อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็โปรดให้มกี ารประมูลค้นหาทรัพย์
สมบัติท่ชี าวอยุธยาฝงั ไว้ก่อนกรุงแตก เป็ นผลให้ชาวอยุธยาได้หนีออกจากป่ามาตัง้ บ้านเรือนรอบๆ
เกาะเมือง ในขณะเดียวกันก็ทาํ ให้โบราณสถานถูกรือ้ ทําลาย
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๑๕

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : คลัง
วิทยา, ๒๕๑๖) หน้า ๓๒๕

๖
สมัยรัตนโกสิ นทร์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึน้ ครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้ว ได้
โปรดให้ร้อื อิฐจากกําแพงเมือง เชิง เทินป้อมปราการต่ างๆ ที่ก รุง เก่ าไปสร้างพระราชวัง ใหม่เพราะ
ขณะนัน้ ทรงรีบเร่งในการสร้างเมืองใหม่ จึงไม่สามารถเผาอิฐได้ทนั ใช้งาน ประกอบกับเพื่อเป็ นการ
ทําลายป้อมปราการเมืองเก่าไม่ให้เป็ นประโยชน์แก่ขา้ ศึกทีย่ กมาตีกรุงเทพฯ การรือ้ อิฐในครัง้ นัน้ จึงเป็ น
การทําลายซากกําแพงเมือง ป้อมปราการต่างๆ ประกอบกับการทีป่ ระชาชนอพยพไปสู่เมืองหลวงใหม่
จึงทําให้กรุงศรีอยุธยาถูกทอดทิง้ แต่อย่างไรก็ตามคนไทยในยุคนัน้ ยังมีความรูส้ กึ เสียดายความรุ่งเรือง
ของกรุง ศรีอ ยุธ ยา ดัง จะเห็นได้จากบทพระราชนิ พ นธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุ รสิง หนาท
สมเด็จพระอนุ ชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่กล่าวไว้ว่า “…อันถนน
หนทางมรรคา คิดมาก็เสียดายทุกสิง่ อัน ร้านเรียบเปนรเบียบด้วยรุกขา ขายของนานาทุกสิง่ สรรพ์ ทัง้
พิธปี ีเดือนคืนวัน สารพันจะมีอยูอ่ ตั รา รดูใดก็ได้เล่นกระเษมสุข แสนสนุ กทัวเมื
่ องหรรษา ตัง้ แต่น้ ีแลหนา
อกอา อยุธยา จะสาบสูญไป จะหาไหนได้เหมือนกรุงแล้ว ดังดวงแก้วอันสิ้นแสงใส นับวันแต่จะยับนับ
ไป ทีไ่ หนจะคืนคงมา…” ๑๖
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้าง “กรุงเทพพระมหานคร
อมรรัตนโกสินทร์” เป็ นเมืองหลวง ตัง้ แต่นัน้ เป็ นต้นมา พระนครศรีอยุธยาก็เป็ นเพียงเมืองจัตวาเมือง
หนึ่งขึน้ กับกรุงเทพฯ และในเวลาต่อมาเรียกกันว่า “เมืองกรุงเก่า”
ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดฯ ให้รอ้ื ศิลาแลงตามวัดร้าง
ไปสร้างพระอารามใหม่ทก่ี รุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยาจึงถูกทําลายอีกครัง้
ดังนัน้ สภาพเกาะเมืองทีเ่ คยเต็มไปด้วยปราสาทราชวัง วัดวาอาราม บ้านเรือนประชาชน
จึง ถูก ทอดทิ้งให้เ ป็ นป่ารกร้าง ดังที่บาทหลวงปาลเลกัวซ์ ได้บนั ทึกการเดินทางผ่ านอยุธยาในสมัย
รัชกาลที่ ๓ โดยสรุปว่า เมื่อไปถึงอยุธยาจะเห็นเจดียส์ คี รํ่าคร่าไปตามกาลเวลาชูยอดแหลม ต้นไม้อายุ
ด้วยร้อยๆ ปี แผ่กงิ่ ก้านสาขาปกคลุมโบราณสถาน เมือ่ ใกล้อยุธยาแม่น้ํ าแบ่งเป็ นสายๆ เป็ นคลองหลาย
คลอง ตัวนครจึงเป็ นเกาะคล้ายถุงเงินจีน โบราณสถานที่น่าอัศจรรย์ก็คอื พระบรมมหาราชวังและวัด
หลวง โบราณสถานต่างๆ ถูกต้นไม้ปกคลุมหมดจนกลายเป็ นที่อยู่ของนกเค้าแมว แร้ง เป็ นที่ฝงั มหา
สมบัตเิ มือ่ คราวอยุธยาแตก มีการขุดค้นอยูเ่ นืองๆ ๑๗
ตัวเมืองกรุงเก่าในขณะนัน้ ตัง้ อยู่โดยรอบเกาะเมือง มีพลเมืองทัง้ คนไทย จีน ลาว มลายู
ั ่ น้ํ ารอบเกาะเมืองเพื่อสะดวกใน
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ๑๘ พลเมืองเหล่านี้ตงั ้ บ้านเรือนอยู่ทงั ้ สองฝงแม่
การดํารงชีวติ ทัง้ การอุปโภคและบริโภค การคมนาคม การเกษตรกรรม ตลอดจนกระทังการระบายสิ
่
ง่
โสโครก ส่ว นทางด้านชีว ิต ความเป็ นอยู่ข องประชาชน วัด ยัง คงเป็ น ศู นย์ก ลางชุ มนุ มกันทางสัง คม
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๑๖

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท, นิ ราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิ งหนาทเสด็จไปตีเมืองพม่า พ.ศ.
๒๓๓๖ (โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๖), หน้า ๒๐
๑๗
มงเซเญอร์ ปาลเลกัวซ์, เล่าเรือ่ งกรุงสยาม. สันต์ ท.โกมลบุตร แปล (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์กา้ วหน้า, ๒๕๒๐),
หน้า ๗๙.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๐.

๗
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาและประเพณีท่สี ําคัญ เป็ นศูนย์กลางการศึกษา วัดที่สําคัญในระยะแรก
เช่น วัดพนัญเชิง วัดสุวรรณดาราราม ๑๙ วัดกษัตราธิราช วัดเชิงท่า วัดแม่นางปลืม้ ๒๐ และวัดรอบ
นอกเกาะเมืองทีไ่ ม่ถูกพม่าทําลาย
ถึงแม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะเป็ นกรุงเก่าไปแล้ว แต่ชาวเมืองหลวงตลอดจนพระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์ในพระบรมราชวงศ์จกั รียงั รําลึกถึงกรุงเก่าอยูเ่ สมอ ในทุกๆ ปี พระมหากษัตริยแ์ ละพระ
ราชวงศ์จะเสด็จมาทอดกฐิน นอกจากนี้จากจดหมายเหตุปรากฏว่าราชกาลที่ ๔ โปรดให้เกณฑ์ไพร่ไป
ั ้ ปเทวดา พระอินทร์ ครุฑ ในงานบําเพ็ญพระราชกุศล งานพระศพ
ขุดดินเหนียวทีบ่ างขวดเพื่อนําไปปนรู
เป็ นต้น
กรุงเก่าได้รบั ความสนใจในการบูรณะ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
โดยโปรดให้บูรณะพระราชวังใหม่ พระราชทานนามว่ า วัง จันทรเกษม เพื่อ เป็ นที่ประทับเวลาแปร
พระราชฐานเสด็จประพาสกรุงเก่า ๒๑
กรุ ง เก่ า ในสมัย เป็ น มณฑล กรุ ง เก่ า ได้ก ลายเป็ น เมือ งสํ า คัญ อีก ครัง้ หนึ่ ง ในรัช กาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื่อทรงจัดการปกครองหัวเมืองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในปี
พ.ศ. ๒๔๓๘ พระองค์ทรงจัดตัง้ “มณฑลกรุงเก่า” โดยรวมหัวเมือง ๘ เมือง เข้าด้วยกัน อันมีเมืองกรุง
เก่า เมืองอ่างทอง เมืองสระบุร ี เมืองลพบุร ี เมืองพระพุทธบาท เมืองพรหมบุร ี เมืองอินทบุร ี และเมือง
สิงห์บุร ี ๒๒ โดยตังสถานทีท่ าํ การของมณฑลกรุงเก่าทีเ่ มืองกรุงเก่า ในระยะเวลานี้ได้มกี ารบูรณะหลาย
ด้านจนเป็ นผลให้มปี ระชาชนอาศัยหนาแน่ นขึน้ อีกครัง้ หนึ่ง
รัชกาลที่ ๕ โปรดให้ บูรณะพระราชวังจันทรเกษมเป็ นสถานที่ราชการ โดยจัดให้ พระที่ นั่ง
พิมานรั ถยา เป็ นศาลาว่าการข้ าหลวงเทศาภิบาล พลับพลาจตุรมุข เป็ นศาลาว่าการเมื อง ตึกใหญ่มุม
กําแพงด้ านเหนือ เป็ นศาลาว่าการอําเภอรอบกรุ ง ทรงซ่อมโรงช้ างให้ เป็ นที่คมุ ขังนักโทษ โรงละครหน้ า
พลับพลาจตุรมุขเป็ นที่ทําการศาลมณฑล ส่วนตึกหน้ าพระที่นงั่ พิมานรัถยาเป็ นศาลเมืองและคลังเก็บราช
พัสดุ ๒๓ นอกจากนี ้ในรัชกาลต่อๆ มายังได้ ตงหอทะเบี
ั้
ยน ไปรษณีย์ สถานีตํารวจภูธร ในบริ เวณด้ านใต้ ถดั
จากพระราชวังจันทรเกษมลงมา
ั ่ น้ํ าตามเรือน
ชีวติ ชาวกรุงเก่าในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง ได้อาศัยตัง้ บ้านเรือนอยู่รมิ ฝงแม่
แพ หรือมิฉะนัน้ ก็อยู่ในเรือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีเ่ รียกว่า “หัวรอ” เป็ นบริเวณทีแ่ ม่น้ํ าป่าสักและ
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๑๙

วัดสุวรรณดาราราม เดิมชื่อวัดทอง เป็ นวัดโบราณทีส่ มเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทรงสร้าง และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสงั ขรณ์.
๒๐
เฉลิม สุขเกษม, “กรุศรีอยุธยา” อธิ บายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคําวิ นิจฉัยของพระยาโบราณราชธานิ นทร์เรือ่ งศิ ลปและภูมิสถานอยุธยา พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพแม่แดง แขวัฒนะ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สามมิตร), หน้า ๑๒๑ - ๑๓๑
๒๑
พระยาโบราณราชธานินทร์, ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๓ เรือ่ งกรุงเก่า, หน้า ๑๗๗
๒๒
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒๐/๒ “กรมหลวงดํารงราชานุภาพ กราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๗“
๒๓
เรื่องเดียวกัน

๘
แม่น้ําลพบุรมี าประสบกัน บริเวณหัวรอเป็ นเสมือนหัวใจของชาวกรุงเก่า เป็ นทัง้ ทีอ่ ยู่อาศัย ชุมทางการ
ค้าขาย สถานทีร่ าชการ และวัดหลายวัด เป็ นต้น นอกจากนี้กรุงเก่ายังอาศัยอยูบ่ ริเวณวัดพนัญเชิงด้วย
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มกี ารเปลี่ยนชื่อเมืองเป็ นจังหวัด
ดังนัน้ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เมืองกรุงเก่า จึงเปลีย่ นเป็ น “จังหวัดกรุงเก่า” ซึง่ ใช้เรียก
เช่นนี้เรื่อยมาจนกระทังในรั
่ ชกาลที่ ๗ จึงเปลีย่ นชื่อมณฑลกรุงเก่าเป็ น “มณฑลอยุธยา” เมื่อวันที่ ๑๗
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ และเปลีย่ นชื่อจังหวัดกรุงเก่าเป็ น “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ส่วนชื่อกรุงเก่า
คงเป็ นชื่อ เรียกอํ า เภอว่ า อํ า เภอกรุ ง เก่ า จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อ มีก ารบู ร ณะจัง หวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อเตรียมต้อนรับอูนุ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า จึงได้ม ี
การเปลีย่ นชื่ออําเภอกรุงเก่า เป็ นอําเภอพระนครศรีอยุธยา ซึง่ ใช้เรียกกันมาจนทุกวันนี้
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นจังหวัดที่มปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็ นมา
อันยาวนาน เป็ นทัง้ ที่ตงั ้ ของเมืองหลวงของแคว้นอโยธยา เป็ นทีต่ งั ้ เมืองหลวงของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาถึง ๔๑๗ ปี หลัง จากนัน้ แม้ว่ากรุงจะแตก เมือ งหลวงจะย้ายไปอยู่ท่อี ่ ืน กรุง ศรีอ ยุธ ยาจะ
กลายเป็ นกรุงเก่ า และเป็ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจั จุบนั ก็ตาม แต่ ก็ยงั คงมีความสําคัญอยู่ใน
ความทรงจําของคนไทยตลอดกาล

การจัดรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ ๕
๑. มูลเหตุของการปฏิ รปู การปกครองส่วนภูมิภาค
การเปลีย่ นแปลงการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นับว่า
เป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินการปฏิรปู การปกครองให้เป็ นสมัยใหม่อย่างอารยประเทศทางตะวันตก
ทัง้ นี้ เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่าระบบการปกครองของไทยในขณะนัน้ ขาดบูรณาการแห่งชาติ ไม่มคี วาม
เป็ นอันหนึ่ ง อันเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบาย “ขอให้อ ยู่รอด”
ที่ไ ทยใช้มาตลอดตัง้ แต่ รชั สมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เพียงประการเดียว ไม่สามารถนํ ามาใช้ได้กบั สภาพการเมืองการ
ปกครองได้ อี ก ต่ อ ไป ในท่ า มกลางภัย อัน คุ ก คามของประเทศมหาอํ า นาจทางตะวัน ตก และใน
สภาวการณ์ ขณะนัน้ ต้อ งการระบอบการปกครองที่มปี ระสิทธิภาพในการที่จ ะควบคุ มหัว เมือ งที่อ ยู่
ห่างไกลให้ได้ผลอย่างแท้จริง โดยรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง
ความยากลําบากในการคมนาคมก็เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญในการถ่วงรัง้ มิให้พระมหากษัตริยท์ รงมีพระราชอํานาจในการปกครองทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอย่างแท้จริง ดังนัน้ ลักษณะ
การเมืองการปกครองจึงเป็ นการแบ่งสรรอํานาจกันระหว่างเจ้ากับขุนนาง ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ สภาพ
การเมืองการปกครองแบบดัง้ เดิมได้มาสะดุดหยุดลงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้
ทรงดําเนินการปฏิรปู การปกครองเสียใหม่ โดยได้ทรงดําเนินงานเป็ นลําดับขัน้ ดังนี้
๑. ทรงศึกษาแบบแผนการจัดรูปการปกครองแบบประเทศตะวันตก
๒. ดําเนินการจัดตัง้ กระทรวง
๓. จัดตัง้ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก

๙
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงเห็นว่า เสนาบดีเจ้ากระทรวงแบบเก่าไม่
มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในขณะนัน้ ก็ได้ทรงประกาศจัดตัง้ กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวงในปี พ.ศ.
๒๔๓๕ และให้มเี สนาบดีทงั ้ ๑๒ กระทรวง และแต่ละกระทรวงก็มอี ํานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ซึง่ สรุป
ได้ดงั นี้ คือ
๑. กระทรวงมหาดไทย บังคับบัญชาหัวเมืองฝา่ ยเหนือและเมืองลาวประเทศราช
๒. กระทรวงกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองฝา่ ยใต้ ฝา่ ยตะวันตก ฝา่ ยตะวันออก และเมือง
มลายูและประเทศราช
๓. กระทรวงต่างประเทศ ว่าการเฉพาะต่างประเทศอย่างเดียว
๔. กระทรวงวัง ว่าการในพระราชวังและกรม ซึง่ ใกล้เคียงกับราชการในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๕. กระทรวงเมือง (ภายหลังเรียกว่ากระทรวงนครบาล) ว่าการโปลิศ และการบัญชีคน
คื อ กรมพระสุ ร ั ส วดี และรัก ษาคนโทษ ต่ อ มาจึ ง ให้ เ ป็ นกระทรวงบั ง คั บ บั ญ ชาภายในเขต
กรุงเทพมหานคร
๖. กระทรวงเกษตราธิการ ว่าการเพาะปลูก การค้าขาย การปา่ ไม้ และการบ่อแร่
๗. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ว่าการบรรดาภาษีอากรและเงินทีจ่ ะรับและจ่ายในแผ่นดิน
๘. กระทรวงยุตธิ รรม บังคับศาลทีจ่ ะชําระความร่วมกันทัง้ แพ่ง อาญา และอุทธรณ์ทงั ้
แผ่นดิน
๙. กรมยุทธนาธิการ เป็ นพนักงานสําหรับทีจ่ ะได้ตรวจตราจัดการในกรมทหารบก ทหารเรือ ซึง่ จะมีผบู้ ญ
ั ชาการทหารบก ทหารเรือ ต่างหากอีกตําแหน่ งหนึ่ง
๑๐. กระทรวงธรรมการ เป็ นพนักงานที่จะบังคับเกี่ยวกับพระสงฆ์ ผู้บงั คับการโรงเรียน
และโรงพยาบาลทัวทั
่ ง้ ราชอาณาเขต
๑๑. กระทรวงโยธาธิการ เป็ นพนักงานทีจ่ ะตรวจตราการก่อสร้าง ทําถนน ขุดคลอง และ
การช่างทัวไป
่ ทัง้ การไปรษณียโ์ ทรเลข และรถไฟ
๑๒. กระทรวงมุรธาธิการ เป็ นพนักงานทีจ่ ะรักษาพระราชลัญจกร รักษาพระราชกําหนด
กฎหมายและหนังสือราชการทัง้ ปวง
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ประกาศให้กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
บั ง คั บ บั ญ ชาและปกครองหั ว เมื อ งทั ง้ หมดในประเทศ (ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงกลาโหมมีหน้าทีใ่ นการบังคับบัญชาและปกครองหัวเมืองเหมือนกัน) ส่วนกระทรวงกลาโหมมี
หน้าทีใ่ นการรักษาความมันคงแห่
่
งราชอาณาจักร
โดยที่กิจ การด้า นการปกครองเป็ นป จั จัย สํา คัญ ของการปฏิรูป การปกครองในครัง้ นี้
กระทรวงมหาดไทยจึงเป็ นกระทรวงทีม่ คี วามสําคัญทีส่ ุดมากกว่ากระทรวงอื่นๆ
สําหรับแนวความคิดในการดําเนินการปฏิรูปการปกครองได้คํานึงถึงว่า หากการปกครองได้มกี ารวางระเบียบแบบแผนอันดีแล้ว ก็จะเป็ นช่องทางให้การบริหารงานในด้านอื่นๆ ของรัฐ

๑๐
ดํา เนิ น การไปได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพสมความมุ่ ง หมายของการปฏิรูป การปกครอง จึง ได้ม ีค วาม
รอบคอบเป็ นพิเศษนับตัง้ แต่การเริม่ งานเป็ นต้นมา
ในการจัดหาผูท้ จ่ี ะมาดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงเห็นว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพเป็ นผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสม
ในการดํ า รงตํ า แหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงมหาดไทย ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากเสด็ จ ในกรมเป็ น ผู้ ม ีค วามรู้
ความสามารถ ได้เคยปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาได้ผลดีและเคยได้ดงู านแบบใหม่จากยุโรป
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
การกําหนดนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อันถือเป็ นจุดหมายปลายทางในการปฏิรูป
การปกครองหัวเมืองตามทีบ่ รรยายไว้ในหนังสือเทศาภิบาลพอสรุปได้ดงั นี้
๑. เปลี่ยนลักษณะการปกครองประเทศแบบราชาธิราช (Empire) เป็ นอย่างพระราช
อาณาเขต (Kingdom) ประเทศไทยรวมกัน เลิกประเพณีทม่ี เี มืองประเทศราช
๒. จะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองซึง่ เคยแยกกันอยู่ ๓ กรม คือ มหาดไทย กลาโหม
และกรมท่าให้มารวมกันอยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดียว
๓. จะรวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลตามสมควรแก่ภูมลิ ําเนาให้สะดวกแก่การปกครองและมี
สมุหเทศาภิบาลบังคับทุกมณฑล
๔. การเปลีย่ นแปลงตามนโยบายนี้จะค่อยๆ จัดเป็ นชัน้ ๆ มิให้เกิดความยุ่งเหยิงในการ
เปลีย่ นแปลง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย จะเห็นได้ว่ามีความประสงค์ทจ่ี ะยุบประเทศราชและให้
รวมมาเป็ นหัวเมืองราชอาณาจักร ก็เพื่อต้องการเสริมสร้างความเป็ นเอกภาพของชาติให้มนคงโดยมี
ั่
ความมุ่งหมายที่จะขจัดการแตกแยกของชนชาติต่างๆ ภายในพระราชอาณาจักรให้หมดสิ้นไปและมี
ความประสงค์ทจ่ี ะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองมาไว้ทก่ี ระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดียว
นอกจากต้ อ งการจะจัด ระเบีย บการปกครองประเทศให้เ ป็ น ระบบรวมอํ า นาจเข้า สู่
ส่วนกลางอันเป็ นการสร้างความมันคงให้
่
เกิดเอกภาพของชาติตามประการแรกแล้ว ยังมุ่งที่จะจัดสรร
ราช-การให้มเี อกภาพในการบังคับบัญชาอีกด้วย เพื่อให้กจิ การทัง้ ปวงในด้านการปกครองเป็ นไปอย่าง
มีร ะเบีย บแบบแผนและมาตรฐานเดีย วกัน ซึ่ง เป็ น การขจัด ความสิ้น เปลือ งและความล่ า ช้า ในการ
ปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ แก้ขอ้ ขัดแย้งในการจัดการปกครองแต่เดิมด้วย ในการจัดรูปการปกครองแบบรวม
อํานาจ จําเป็ นต้องใช้รูปการปกครองส่วนภูมภิ าค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
เลือกระบบการเทศาภิบาล ซึง่ เป็ นแบบแผนของการปกครองทีอ่ งั กฤษกําลังใช้ในประเทศพม่าและมลายู
ในขณะนัน้ เพื่อทีจ่ ะได้เป็ นเครือ่ งมืออันมีประสิทธิภาพในการควบคุมหัวเมืองต่างๆ ให้ได้ผล
ดัง นั น้ แนวความคิด ในการปฏิรูปการปกครองส่ ว นภู ม ิภ าคเพื่อ ที่จะสร้า งความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศ และเพื่อทีจ่ ะให้เป็ นปจั จัยสําคัญในการขยายราชการบริหารไปยังส่วน
ภูมภิ าคนัน้ ได้นํามาสู่การเปลีย่ นแปลงสําคัญๆ ดังนี้ คือ
๑. ระบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ ซึ่งใช้เป็ นหลักในการปกครองประเทศตัง้ แต่สมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้สน้ิ สุดลง

๑๑
๒. เกิดการแบ่งแยกความรับผิดชอบระหว่างกรมต่อกรมอย่างชัดเจน
๓. สร้างเอกภาพทางการปกครองของประเทศชาติให้เกิดขึน้

๒. การจัดรูปการปกครองหัวเมืองก่อนการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิ บาล
การจัดรูปการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนการปฏิรูปการปกครองได้แบ่ง
รูปการปกครองเป็ นการบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
๒.๑ การบริ หารราชการส่วนกลาง
ได้จดั รูปการปกครองแบบ “จตุสดมภ์” มีอคั รมหาเสนาบดี สมุหกลาโหม สมุหนายก
และจตุสดมภ์ทงั ้ สี่ ได้แก่ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง กรมนา
รูปแบบการจัดระเบียบบริ หารราชการส่วนกลาง
อัครมหาเสนาบดี
สมุหนายก

สมุหกลาโหม
เสนาบดีจตุสดมภ์

เสนาบดีกรมเมือง

เสนาบดีกรมวัง

เสนาบดีกรมคลัง

เสนาบดีกรมนา

แม้ว่าจะได้มกี ารวางระเบียบแบบแผนในการปกครองไว้ แต่ในทางปฏิบตั งิ านของ
ฝา่ ยต่างๆ ยังคาบเกีย่ วและซํ้าซ้อนกันอยู่ เช่น สมุหนายก นาอจากจะรับผิดชอบหัวเมืองทางภาคเหนือ
ของประเทศแล้วยังรับผิดชอบในการเก็บภาษีอกี ด้วย ส่วนสมุหกลาโหมก็เช่นกัน นอกจากจะรับผิดชอบ
หัวเมืองทางใต้กม็ หี น้าทีเ่ ก็บภาษีไปด้วย และกรมท่าซึง่ ควรรับผิดชอบเฉพาะการคลังกลับต้องควบคุม
หัว เมือ งชายทะเลตะวันออก นอกจากนี้ก ารแบ่ ง งานของกรมต่ างๆ ก็มไิ ด้ข้นึ อยู่ก ับจตุ ส ดมภ์แ ละ
จตุสดมภ์ก็มไิ ด้อยู่ใต้บงั คับบัญชาของอัครมหาเสนาบดี จากลักษณะการปกครองดังกล่าว มีผลทําให้
การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพในการปกครอง
๒.๒ การบริ หารราชการส่วนภูมิภาค
แบ่งเป็ นหัวเมืองชัน้ ใน หัวเมืองชัน้ นอก และเมืองประเทศราช

๑๒
รูปแบบการจัดระเบียบบริ หารราชการส่วนภูมิภาค

หัวเมืองชัน้ ใน
เมืองเอก

หัวเมืองชัน้ นอก

เมืองประเทศราช

เมืองโท

เมืองตรี

ในการบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
รัฐบาลกลางสามารถควบคุมดูแลได้แต่หวั เมือง
ชัน้ ในเท่านัน้ หัวเมืองชัน้ นอกต้องใช้การปกครองแบบ “กินเมือง” ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบในการบังคับบัญชา
ปก- ครองหัวเมืองโดยตรงได้แก่ ฝา่ ยมหาดไทย ฝา่ ยกลาโหม และกรมท่า
๑) หัวเมืองชัน้ ในและวังราชธานี
ตามกฎหมายในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้กําหนดให้มหาดไทย กลาโหม และกรมท่า
มีหน้าทีแ่ ต่งตัง้ เจ้าเมืองผูร้ งั ้ เมือง ปลัด รองปลัด สัสดี เจ้าหน้าทีภ่ าษีอากรตามหัวเมืองโดยรัฐบาลกลาง
มีหน้าทีแ่ ต่งตัง้ เจ้าเมืองประเทศราช แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว รัฐบาลกลางปกครองหัวเมืองโดยตรงได้เพียง
ไม่กห่ี วั เมือง ซึง่ ได้แก่ รอบๆ พระนครบริเวณทีเ่ รียกว่า “วังราชธานี”
หัวเมืองชัน้ ในและวังราชธานี เป็ นเขตการปกครองที่มคี วามสําคัญมากที่สุดของ
ประเทศซึ่งได้แก่เมืองอันเป็ นทีต่ งั ้ ราชธานี คือ กรุงเทพฯ และหัวเมืองชัน้ ในซึง่ ตัง้ เรียงรายล้อมรอบอยู่
โดยตลอด ๒๔
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๒) หัวเมืองชัน้ นอก
ได้แก่หวั เมืองที่อยู่ถดั ออกไปจากหัวเมืองชัน้ ใน หัวเมืองชัน้ นอกมีฐานะเป็ นเมือง
เอกบ้าง เมืองโทบ้าง หรือเมืองตรีบ้าง ตามขนาดเล็กใหญ่ และความสําคัญของเมืองนัน้ ๆ หัวเมือง
ชัน้ นอกมีหน้าทีส่ าํ คัญในการควบคุมกําลังทหารและรักษาชายแดนของประเทศ การบังคับบัญชาก่อนที่
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพจะเสด็จมาทรงดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ คําว่า “บังคับบัญชา” นัน้ มีความหมายแตกต่างกันไปตามความใกล้ไกล
ของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจากกรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ รภาพมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากการคมนาคมลําบากมาก หัวเมืองที่รฐั บาลบังคับบัญชาโดยตรงมีแต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ อยู่
บริเวณวังราชธานี ๒๕
ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับหัวเมืองชัน้ นอกยิง่ ห่างออกไปรัฐบาล
ก็มไิ ด้มสี ทิ ธิ ์ในการแต่ งตัง้ เจ้าเมือง หากเป็ นเพียงการยอมรับอํานาจเจ้าเมืองเหล่านัน้ หรือแม้แต่การ
แต่งตัง้ ข้าราชการในหัวเมืองก็ต้องแต่งตัง้ ตามข้อเสนอของเจ้าเมือง ด้วยเหตุน้ีในทางปฏิบตั ิ เจ้าเมือง
เหล่านี้มอี ํานาจมาก สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเมืองของตนอย่างเป็ นอิสระ ด้วยเหตุน้ี ความเป็ นเอกภาพ
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๒๔
๒๕

เดิมถือเป็ นเกณฑ์ว่าหัวเมืองชัน้ ในต้องอยู่ภายในระยะเวลาทีต่ ดิ ต่อกันได้ภายใน ๒ วัน
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรือ่ งตํานานเมืองระนอง พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๑

๑๓
ของชาติก็ต้องอยู่บนรากฐานอันคลอนแคลน เจ้าเมือ งยอมรับอํ านาจของส่ว นกลางแต่ เพียงผิว เผิน
เท่านัน้ และเมือ่ มีโอกาสจะตัง้ ตนเป็ นกบฏกับรัฐบาลกลางทันที ๒๖
การปกครองหัวเมืองชัน้ นอกสมัยนัน้ เรียกว่า "กินเมือง" วิธกี ารปกครองทีเ่ รียกว่า
กินเมืองนัน้ มีหลักอยู่ว่า ผู้เป็ นเจ้าเมืองต้องละทิ้งกิจธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมืองให้
ราษฎรหรืออีกนัยหนึ่งประชาชนได้รบั การดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ความมันคงในชี
่
วติ และทรัพย์ เมื่อ
ราษฎรอยูเ่ ย็นเป็ นสุขปราศจากภัยอันตราย และในขณะเดียวกันราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วย
การออกแรงช่วยในการทํางานและแบ่งสิง่ ของต่ างๆ ให้ เช่น ข้าว ปลา อาหาร ให้เป็ นกํานัล อันเป็ น
อุ ปการะมิใ ห้เจ้าเมือ งต้องเป็ นห่วงในการหาเลี้ยงชีพ ตําแหน่ ง นี้เรียกว่า "ผู้กินเมือง" รัฐบาลไม่ม ี
เงินเดือนให้แก่ผกู้ นิ เมือง จึงให้เพียงค่าธรรมเนียมในการต่างๆ ทีท่ ําในหน้าทีเ่ ป็ นตัวเงินสําหรับใช้สอย
ส่วนกรมการเมืองซึ่งเป็ นผู้ช่วยเหลือเจ้าเมืองก็ได้รบั ผลประโยชน์ทํานองเดียวกัน หากแต่ลดหลันตาม
่
ศักดิ ์
แต่เมือ่ สภาพสังคมเปลีย่ นแปลงไป ผลประโยชน์ทเ่ี จ้าเมืองและกรมการได้รบั อย่าง
แต่ก่อนไม่เพียงพอเลีย้ งชีพ เจ้าเมืองก็ต้องหันมาทําไร่ทาํ นาค้าขาย และเนื่องจากเจ้าเมืองและกรมการ
มีอํ า นาจในการบัง คับ บัญ ชา และเคยได้รบั อุ ป การะจากราษฎรมาแล้ว เมื่อ มาทํา มาหากิน ก็อ าศัย
ตําแหน่ งในราชการเป็ นหนทางให้ได้รบั ผลประโยชน์ สะดวกกว่าบุคคลอื่นๆ ดังเช่น การ "ทํานา" ก็ได้
อาศัย "บอกแขก" ขอแรงราษฎรมาช่วยหรือในการมาติดต่อการงานต่างๆ ถ้าเจ้าเมืองและกรมการให้
ความร่วมมือด้วย ก็ยงิ่ ทําให้งานสําเร็จลุล่วงด้วย จึงเกิดประเพณีหากินโดยอาศัยตําแหน่ งในราชการขึน้
เมือ่ การปกครองหัวเมืองเป็ นเช่นนี้กเ็ หมือนเป็ นดาบสองคม กล่าวคือ ถ้าผูก้ นิ เมือง
เป็ นผูท้ รงคุณธรรมราษฎรก็ได้รบั ความสุข แต่ถ้าผูก้ นิ เมืองเป็ นคนโลภ เห็นแก่ได้ ราษฎรก็ได้รบั ความ
ทุกข์เดือดร้อน ดังนัน้ ในการปกครองระบบกินเมืองจึงมีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย
นอกจากนี้ การปกครองหัวเมืองสมัยก่อนยังไม่มตี ํารวจภูธรทีเ่ ป็ นพนักงานสําหรับ
จับผูร้ า้ ย การแต่งตัง้ กรมการเจ้าเมืองก็คดิ หานักเลงโตทีม่ พี รรคพวกตัง้ เป็ นกรมการไว้สําหรับปราบโจร
ผูร้ า้ ย ซึง่ เรียกว่า "วิธเี ลีย้ งขโมยไว้จบั ขโมย" ซึง่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สริ พิ ฒ
ั น์ ได้
ทรงให้เลิกวิธกี ารดังกล่าวเมือ่ ได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาล
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๓) การปกครองหัวเมืองประเทศราช
นับว่ามีความลําบาก เนื่องจากมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม และพวกนี้เคยมีอสิ รภาพมาก่อน เช่น เจ้าเมืองเชียงใหม่ ไทรบุร ี กลันตัน ตรังกานู เขมร เป็ นต้น
นอกจากนี้ หากระบบการปกครองทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ ก็ยงิ่ เป็ นการส่งเสริมให้มกี าร
แบ่งแยกเป็ นก๊ก เป็ นเหล่ามากยิง่ ขึน้ จึงกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหัวเมืองประเทศราช
ยิง่ หละหลวมกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหัวเมืองชัน้ นอกและชัน้ ใน เมื่อรัฐบาลกลางไม่สามารถ
ควบคุมบัง คับบัญ ชาอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพได้ ประชาชนในประเทศเหล่านัน้ ก็มไิ ด้รู้ส ึกว่า
ตนเองอยูใ่ ต้การปกครองของไทย การปกครองหัวเมืองประเทศราชได้สน้ิ สุดลงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๙
๒๖

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา, เทศาภิ บาล, หน้า ๗๖

๑๔
๓. การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นยุคของการปฏิรูปหรือยุคของ
การทําประเทศให้ทนั สมัย ซึง่ มูลเหตุสําคัญของการปฏิรปู ในรัชสมัยของพระองค์สบื เนื่องมาจากปจั จัย
สําคัญ ๒ ประการ คือ สภาพการเมืองการปกครองในประเทศแบบเดิมทีล่ า้ สมัย ไม่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่กี ําลังเปลี่ยนแปลงและการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั กล่ าวคือ อัง กฤษได้เ ข้าประชิดพรมแดนไทยด้านตะวันตกและด้านใต้ ส่ว น
ฝรังเศสเข้
่
าประชิดพรมแดนไทยด้านตะวันออก ปจั จัยดังกล่าวได้เร่งเร้าให้เกิดการปฏิรูปการปกครอง
ครัง้ ใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ และดําเนินการปกครองหัวเมืองต่ างๆ แบบเทศาภิบาล จัดตัง้ มณฑล
เทศาภิบาลขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๓๗ เพื่อสร้างเอกภาพทางการปกครองและรักษาเอกราชของประเทศให้พน้
จากภัยคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก โดยจัดให้มกี ารวางแผนการปกครองทัวราชอาณาจั
่
กรอย่าง
๒๗
แต่หลักการ
สืบเนื่องกันจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ห้วก็ได้มกี ารยุบเลิก
ปกครองหัวเมืองบางประการก็ยงั คงอยู่ ดังนัน้ การปกครองมณฑลเทศาภิบาลจึงนับได้ว่ามีความสําคัญ
ต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั
การจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลถือ ได้ว่ าเป็ นกระบวนการรวมชาติ รวมประเทศ และเป็ น
กระบวนการรักษาอธิปไตยของไทยในท่ามกลางการคุกคามของมหาอํานาจตะวันตกอย่างชัดเจน
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วนราชการที่เป็ นศูนย์กลางดําเนินการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว ก็ได้มกี ารจัดตัง้
หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึ่งมีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้อ งที่ของ
กระทรวงมหาดไทย อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองระบอบเทศาภิบาล ซึง่ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนํามาใช้ในการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยรัชกาลที่ ๕
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๓.๑ ลักษณะการปกครองระบอบเทศาภิ บาล
การเทศาภิบ าลคือ การปกครองโดยลัก ษณะที่จ ดั ให้ม ีห น่ ว ยบริห ารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรกระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็ นที่
ไว้ใจของรัฐบาล รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลางซึง่ ประจําอยู่แต่เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไปดําเนินการ
ในส่ ว นภู ม ิภ าค อัน เป็ น ที่ใ กล้ ชิด ต่ อ อาณาประชาราษฎร์ เพื่อ บํ า บัด ทุ ก ข์ บํ า รุ ง สุ ข ให้ แ ก่ อ าณา
ประชาราษฎร์อย่างทัวถึ
่ งกัน ทัง้ นี้โดยให้มรี ะเบียบแบบแผนที่เป็ นคุณประโยชน์แก่ประเทศด้วย จึงได้
แบ่งการปก-ครองให้มลี กั ษณะเป็ นลําดับชัน้ กล่าวคือเป็ นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
และแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นสัดส่วนโดยให้มลี กั ษณะคล้ายกับกระทรวงในราชธานี อันจะนํ ามาซึง่ ความ
เป็ นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็วในการระงับทุกข์บาํ รุงสุขด้วยความเทีย่ งธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์

๒๗

การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้มกี ารยุบเลิกไปภายหลังเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

๑๕
รูปแบบการปกครองระบอบเทศาภิ บาล
มณฑล
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
หมูบ่ า้ น
มณฑล คือ การรวมเขตจังหวัดตัง้ แต่ส องจังหวัดขึ้นไป อาจจะมากบ้างน้ อ ยบ้าง
สุดแต่ความสะดวกในการปกครองบังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาล จัดเป็ นมณฑลหนึ่ง ๒๘ มีขา้ หลวง
เทศาภิบาลเป็ นข้าราชการสูงสุดในมณฑล ฐานันดรของสมุหเทศาภิบาลเป็ นตําแหน่ งรองจากเสนาบดี
เจ้ากระทรวง และเหนือกว่าผูว้ ่าราชการจังหวัด และข้าราชการเจ้าพนักงานทัง้ ปวงในมณฑล
สําหรับอํานาจหน้ าที่ของสมุหเทศาภิบาลก็คอื เป็ นผู้บญ
ั ชาการและตรวจตราเหตุ การณ์ทงั ้ หมดและราชการในมณฑลทีเ่ กี่ยวกับบทบัญญัตขิ องรัฐบาล มอบให้เป็ นหน้าทีข่ องเทศาภิบาล
รับข้อเสนอและสังราชการแก่
่
ผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็ นผลทําให้การบริหารราชการเป็ นไปด้วยความ
รวดเร็วกว่าแต่ก่อนเป็ นอันมาก กล่าวคือ เป็ นผลเร็วกว่าที่จงั หวัดจะติดต่อไปยังกระทรวงและคอยฟงั
คําสังจากส่
่
วนกลางดังแต่ ก่อนเป็ นอันมาก นอกจากเป็ นเรื่องที่เกินอํานาจหน้ าที่ของมณฑล หรือเป็ น
ปญั หา เทศาภิบาลจึงบอกเข้ามายังกระทรวงและเจ้ากระทรวงจะรับพิจารณาและบัญชาการไปยังสมุหเทศาภิบาล หรือจะนํ าความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วแต่กรณี ราชการทีม่ ณฑลติดต่อกับกระทรวง
ย่อมมีน้อยกว่าที่จงั หวัดติดต่อ โดยตรงกับกระทรวงเป็ นรายจังหวัดดังแต่ ก่อน การดําเนินการเช่นนี้
นับว่าเป็ นคุณประโยชน์แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รบั ความสะดวกและรวดเร็วกว่าครัง้ ที่ยงั
ไม่ไ ด้ม ีก ารจัด ตัง้ เป็ น มณฑลเทศาภิบาล และฝ่ายกระทรวงในกรุง เทพฯ ก็ไ ม่ต้อ งมีภาระที่ต้อ งรับ
ข้อ เสนอจากจังหวัด ซึ่ง มีมากกว่ามณฑลหลายเท่ า อันเป็ นเหตุ ใ ห้เ กิด ผลล่ าช้าต่ อ ราชการและยัง มี
ผลกระทบต่อราษฎรทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือจากราชการ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงปรากฏว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ได้แบ่งเบา
ภาระจากกระทรวงได้อย่างมาก อีกทัง้ เป็ นการช่วยเหลือประชาชนซึ่งต้องพึ่งราชการให้ได้รบั ความ
สะดวกและรวดเร็ว
จังหวัด แต่ก่อนเรียกว่า “เมือง” รวมอําเภอตัง้ แต่สองอําเภอขึน้ ไปถึงหลายอําเภอก็
ได้จดั เป็ นจังหวัด หนึ่ ง รองถัด จากมณฑลลงมา โดยมีอ าณาเขตพอสมควรแก่ ค วามเจริญและความ
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๒๘

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและสมเด็จพระยาราชเสนา, เทศาภิ บาล, หน้า ๕๒

๑๖
สะดวกในการตรวจตราปกครองของผูว้ ่าราชการเมือง จังหวัดหนึ่งมีขา้ ราชการผูใ้ หญ่เป็ นตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมือง และมีกรมการจังหวัดคณะหนึ่ง
อําเภอ กิง่ อําเภอ ตําบล หมูบ่ า้ น ซึง่ เป็นส่วนรองถัดจากจังหวัดลงมาตามลําดับ
นโยบายในการปกครองหัวเมือง ในสมัยทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรง
ดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ยดึ หลักทีว่ ่า อํานาจของการปกครองควรจะเข้ามารวมอยู่
จุดเดียวกันหมด ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลกลางจะไม่ให้การบังคับบัญชาหัวเมืองกระจัดกระจายไปอยู่
กับกระทรวง ๓ กระทรวงดังแต่ก่อนคือ ฝ่ายมหาดไทย ฝ่ายกลาโหม และกรมท่า และจะไม่ยอมให้หวั
เมืองต่างๆ มีอธิปไตยอย่างเช่นแต่ก่อน ระบบการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” จึงได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ หลัก
ของการปกครองแบบเทศาภิบ าลได้ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศจัด ป นั หน้ า ที่ร ะหว่ า งกระทรวงกลาโหม
ซึ่ง รวมหัว เมือ งทัง้ หมดมาไว้ใ ต้ก ารบัง คับบัญ ชาของ
กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๓ ๒๙
กระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ๓๐ และข้อบังคับลักษณะ
ปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ ๓๑ ตามกฎหมายเหล่านี้รฐั บาลจะจัดการปกครองหัวเมืองตัง้ แต่ชนั ้ ตํ่าสุด
จนถึงสูงที่สุด เริม่ ต้นด้วยพลเมืองมีสทิ ธิจะเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ น ผู้ใหญ่บา้ นของราวๆ ๑๐ หมู่บา้ นมีสทิ ธิ
เลือกตัง้ กํานันของตําบล และตําบลหลายๆ ตํ าบลมีพลเมืองประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน รวมเป็ นอําเภอ
หลายๆ อําเภอรวมกันเป็ นเมือง หลายๆ เมืองรวมกันเป็ นมณฑล
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การดําเนิ นการจัดตัง้ มณฑล
ในการดําเนินการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้ทรงดําเนินการจัดตัง้ มณฑลในคราวเดียวกันทัวพระราชอาณาจั
่
กร ทัง้ นี้เนื่องจากหาตัวบุคคลที่
จะไปเป็ นข้าหลวงเทศาภิบาลทีจ่ ะดําเนินการตามแบบแผนสมัยใหม่ไม่ได้เพียงพอกับความต้องการ และ
อีกประการหนึ่งขาดงบประมาณทีจ่ ะดําเนินการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลให้ได้หมดในคราวเดียวกัน
เพื่อให้เห็นการจัดมณฑลอย่างต่อเนื่องกันนัน้ ควรทีจ่ ะได้ทราบว่าก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗
ได้มมี ณฑลอยูก่ ่อนแล้ว ๖ มณฑล ได้แก่
๑. มณฑลลาวเฉียง (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลพายัพ) ประกอบด้วย ๖ เมือง
ได้แก่ นครเชียงใหม่ นครลําปาง นครลําพูน นครน่ าน แพร่ เถิน
๒. มณฑลลาวพวน (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอุดร) ประกอบด้วย ๖ เมือง
ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย หนองคาย
๓. มณฑลลาวกาว (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอีสาน) ประกอบด้วย ๗ เมือง
ได้แก่ อุบลราชธานี นครจําปาศักดิ ์ ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์
๔. มณฑลเขมร (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลบูรพา) ประกอบด้วย ๔ เมือง
ได้แก่ พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ เมืองพนมศก
๒๙

ราชกิ จจานุเบกษาเล่ม ๑๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๓. หน้า ๓๐๖ - ๓๐๗
ราชกิ จจานุเบกษาเล่ม ๑๔ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๑๖. หน้า ๑๐๕ - ๑๒๕
๓๑
พระยาเกรียงไกรกระบวนยุทธ, ตําราปกครอง ๒๔๔๘. หน้า ๑๔๗ - ๒๑๙
๓๐

๑๗
๕. มณฑลลาวกลาง (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลนครราชสีมา) ประกอบด้วย ๓
เมือง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูม ิ บุรรี มั ย์
๖. มณฑลภูเก็ต แต่ก่อนเรียก “หัวเมืองฝ่ายทะเลตะวันตก” ประกอบด้วย ๖ เมือง
คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ตะกัวป
่ า่ พังงา ระนอง
มณฑลทัง้ ๖ นี้ มีลกั ษณะเพียงแต่รวมเขตหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล และมีขา้ หลวง
ใหญ่ ไปประจําบัญ ชาการ แต่ ยงั มิไ ด้มฐี านะเหมือ นมณฑลเทศาภิบาล การปกครองระบอบมณฑล
เทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้มกี ารวางแผนการจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบ
ใหม่ โดยได้จดั มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ใหม่ ๓ มณฑล และแก้ไขการปกครองมณฑลทีม่ อี ยู่ก่อนแล้วให้
เป็ นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๑ มณฑล รวมเป็ น ๔ มณฑลด้วยกัน คือ
๑. มณฑลพิษณุ โลก มี ๕ เมือง ได้แก่ พิษณุ โลก พิจติ ร พิชยั (เมืองอุตรดิตถ์)
สวรรคโลก สุโขทัย มีทต่ี งั ้ บัญชาการมณฑลทีเ่ มืองพิษณุโลก
๒. มณฑลปราจีน มี ๔ เมือง ได้แก่ ปราจีนบุร ี ฉะเชิงเทรา นครนายก พนมสารคาม
มีทต่ี งั ้ บัญชาการมณฑลทีเ่ มืองปราจีนบุร ี
๓. มณฑลราชบุร ี ได้รวมหัวเมืองซึง่ เคยขึน้ แก่กระทรวงกลาโหมและกรมท่า เมื่อได้
มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยกราชการฝ่ายพลเรือนในหัว เมืองเหล่านัน้ มาขึ้นแก่
กระทรวงมหาดไทยแต่กระทรวงเดียว จึงได้จดั ตัง้ มณฑลราชบุรขี น้ึ มี ๕ เมือง ได้แก่ ราชบุร ี กาญจนบุร ี
ปราณบุร ี เพชรบุร ี สมุทรสงคราม มีทบ่ี ญ
ั ชาการตัง้ อยูท่ เ่ี มืองราชบุร ี
๔. มณฑลนครราชสีมา มณฑลนี้มอี ยู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ แล้วแต่ได้มาแก้ไขการ
ปกครองให้เป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ ใหม่อกี ๓ มณฑล และแก้ไขการปกครองมณฑลที่
มีอยูก่ ่อนแล้วให้เป็ นแบบเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ
๑. มณฑลนครชัยศรี มี ๓ เมือง ได้แก่ นครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี ที่
บัญชาการมณฑลตัง้ อยูท่ เ่ี มืองนครชัยศรี
๒. มณฑลนครสวรรค์ มี ๘ เมือง ได้แก่ นครสวรรค์ กําแพงเพชร ชัยนาท ตาก
อุทยั ธานี พยุหคีร ี มโนรมย์ สรรคบุร ี มีทต่ี งั ้ บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองนครสวรรค์
๓. มณฑลกรุงเก่า (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยา ) มี ๘ เมือง ได้แก่ กรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุร ี ลพบุร ี สระบุร ี สิงห์บุร ี อ่างทอง และอินทบุร ี มีท่ตี งั ้ บัญชาการอยู่ท่ี
เมืองกรุงเก่า คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปจั จุบนั นี้
๔. มณฑลภูเก็ต มณฑลนี้ได้มอี ยู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ และได้แก้ไขให้มลี กั ษณะการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิ บ าล เมื่ อ ได้ โ อนหั ว เมื อ งซึ่ ง ขึ้ น กั บ กระทรวงกลาโหมมาขึ้ น
กระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. ๒๔๓๘ มี ๖ เมือง ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ตะกัวป
่ ่า พังงา และระนอง มี
ทีต่ งั ้ บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต

๑๘
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ อีก ๒ มณฑล และได้จดั การมณฑลทีต่ งั ้ ไว้ก่อน
แล้วให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๑ มณฑล คือ
๑. มณฑลนครศรีธรรมราช มี ๑๐ เมือง ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา
ปตั ตานี ยะลา ยะหริง่ ระแงะ ราห์มนั สายบุร ี หนองจิก มีทต่ี งั ้ บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองสงขลา
๒. มณฑลชุมพร (ภายหลังเปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลสุราษฎร์) มี ๔ เมือง คือ ชุมพร
ไชยา หลังสวน กาญจนดิฐ มีทต่ี งั ้ บัญชาการมณฑลอยูท่ เ่ี มืองชุมพร
๓. มณฑลบูรพา แต่ก่อนเรียกว่ามณฑลเขมร มณฑลนี้มอี ยู่ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗
และได้แก้ไขลักษณะการปกครองเป็ นมณฑลเทศาภิบาล เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๙ มี ๔ เมืองตามเดิม
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้จดั ตัง้ มณฑลไทรบุรเี ป็ นหัวเมืองไทยปนมลายูฝ่ายตะวันตก และ
เป็ นประเทศราชมี ๓ เมือง ได้แก่ ไทรบุร ี ปลิส สตูล ทีต่ งั ้ บัญชาการมณฑลอยูท่ เ่ี มืองไทรบุร ี
พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้จดั ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ม ี ๒ เมือง ได้แก่ เพชรบูรณ์ หล่มศักดิ ์
ทีต่ งั ้ บัญชาการมณฑลอยูท่ เ่ี มืองเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้แก้ไขการปกครองมณฑลทีม่ อี ยู่แล้วก่อน พ.ศ. ๒๔๓๗ ให้เป็ น
ลักษณะเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ
๑. มณฑลพายัพ ซึง่ ได้เปลีย่ นชื่อมาจาก “มณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ” มณฑลนี้
เป็ นเมืองประเทศราชมี ๖ เมือง ได้แก่ นครเชียงใหม่ นครลําปาง นครลําพูน นครน่ าน เมืองแพร่ และ
เมืองเถิน มีทต่ี งั ้ บัญชาการทีน่ ครเชียงใหม่
๒. มณฑลอีสาน ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า “มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้แก้ไขเป็ น
มณฑลเทศาภิบาล รวมหัว เมืองเป็ นบริเ วณ มี ๕ บริเ วณ ได้แ ก่ อุ บลราชธานี จําปาศัก ดิ ์ ขุขนั ธ์
สุรนิ ทร์ และร้อยเอ็ด
๓. มณฑลอุดร ซึ่งแต่ก่อนเรียกว่า “มณฑลฝ่ายเหนือ” ได้แก้ไขให้เป็ นมณฑล
เทศาภิบาล รวมหัวเมืองเข้าเป็ น ๕ บริเวณ คือ อุดรธานี ธาตุพนม เลย ขอนแก่น และสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้ตงั ้ มณฑลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ
๑. มณฑลจันทบุร ี มี ๓ เมือง คือ จันทบุร ี ตราด ระยอง มีทต่ี งั ้ บัญชาการมณฑล
อยูท่ เ่ี มืองจันทบุร ี
๒. มณฑลปตั ตานี แบ่งการปกครองจากหัวเมืองในมณฑลนครศรีธรรมราช มี ๓
เมือง ได้แก่ ปตั ตานี ยะลา ระแงะ ซึง่ ภายหลังรวมกับอําเภอบางนราเปลีย่ นชื่อเป็ น “นราธิวาส” ด้วย
ทีต่ งั ้ บัญชาการมณฑลอยูท่ เ่ี มืองปตั ตานี
พ.ศ. ๒๔๕๕ แยกมณฑลอีสานเป็ น ๒ มณฑล ได้แก่
๑. มณฑลร้อ ยเอ็ด มี ๓ เมือง ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มีท่ตี งั ้
บัญชาการมณฑลอยูท่ ศ่ี าลารัฐบาลมณฑลร้อยเอ็ด ๓๒
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๓๒

ศาลารัฐบาลมณฑลก็คอื “ทีบ่ ญ
ั ชาการมณฑล”

๑๙
๒. มณฑลอุบล มี ๓ เมือง ได้แก่ อุบลราชธานี ขุขนั ธ์ (ศรีสะเกษ) และสุรนิ ทร์ มี
ทีต่ งั ้ บัญชาการมณฑลอยูท่ ศ่ี าลารัฐบาลมณฑลอุบล
พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้แยกมณฑลพายัพ เป็ น ๒ มณฑล คือ
๑. มณฑลมหาราษฎร์ มี ๓ จังหวัด คือ ลําปาง น่ าน และแพร่ มีทต่ี งั ้ ศาลารัฐบาล
มณฑลอยูท่ จ่ี งั หวัดลําปาง
๒. มณฑลพายัพ มี ๔ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน
การจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ จัดตัง้ มาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘
จึงได้สาํ เร็จ (สําหรับมณฑลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายหลังก็ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไขตามสถานการณ์และยกเลิก
ใน พ.ศ. ๒๔๗๕)
๓.๒ ลักษณะการปกครองมณฑลเทศาภิ บาล : มณฑลอยุธยา
ดินแดนทีเ่ รียกว่า มณฑลกรุงเก่า หรือมณฑลอยุธยาประกอบด้วย อยุธยา ลพบุร ี
สระบุร ี อ่ างทอง และสิงห์บุร ี โดยมีอยุธยาเป็ นศูนย์กลาง อยุธยาเป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญยิง่ ในทาง
ประวัตศิ าสตร์ไทยเพราะเคยเป็ นราชธานีเก่าของไทยมานานถึง ๔๑๗ ปี มีพระมหากษัตริยป์ กครอง
๓๓ พระองค์ อยุธยาได้รบั การสถาปนาเป็ นราชธานีเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ ภายหลังที่กรุงสุโขทัยหมด
อํานาจลง อยุธยาได้กลายเป็ นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรไทยทัง้ หมด
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓) ได้จดั
ให้มกี ารปกครองแบบเทศาภิบาลขึน้ สําหรับมณฑลกรุงเก่าได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘
(ร.ศ. ๑๑๔) โดยได้รวมเอา ๗ หัวเมือง คือ กรุงเก่า อ่างทอง สระบุร ี ลพบุร ี อินทบุร ี (ปจั จุบนั คืออําเภอ
อินทร์บุร ี อยูใ่ นจังหวัดสิงห์บุร)ี พรหมบุร ี (ปจั จุบนั คืออําเภอพรหมบุรอี ยู่ในจังหวัดสิงห์บุร)ี และสิงห์บุร ี
เข้าเป็ นมณฑล และตัง้ ทีว่ ่าการมณฑลทีม่ ณฑลกรุงเก่า ๓๓ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวม
เมืองอินทบุรแี ละพรหมบุรเี ข้ากับเมืองสิงห์บุร ี ๓๔ ผูท้ ด่ี ํารงตําแหน่ งข้าหลวงเทศาภิบาลของมณฑลกรุง
เก่าคนแรก คือ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สริ พิ ฒ
ั น์
มณฑลกรุงเก่ าเป็ นมณฑลภายใน ปราศจากการคุกคามและรุกรานจากภายนอก
ดังนัน้ สาเหตุ ในการจัด การปกครองจึง เป็ นไปเพื่อ ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและมีแ บบแผนอย่าง
เดียวกัน เพราะการปกครองไทยทีเ่ ป็ นมาแต่สมัยโบราณ หัวเมืองต่างๆ ได้แยกขึน้ กับกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย และกรมท่า (กระทรวงต่างประเทศ) ทําให้การบริหารไม่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมือ่ รัชกาลที่ ๕ ได้ทาํ การปฏิรปู การปกครอง พระองค์จงึ ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมหัวเมืองต่างๆ มาขึน้ กับ
กระทรวงมหาดไทยทัง้ หมด และจัดการปกครองเป็ นแบบเทศาภิบาล โดยรวมหัวเมืองที่มอี าณาเขต
ใกล้เคียงกันตัง้ แต่ ๒ เมืองขึน้ ไปเข้าเป็ นมณฑล
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๓๓
๓๔

ในรัชการที่ ๗ ได้เปลีย่ นชื่อเป็ นมณฑลอยุธยาเมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๙
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๒/๒๕ “เรื่องราชการเมืองสิงห์บุรรี วมเมืองพรหม ๑ เมือง
อินทร ๑ เมือง เข้าเป็ นเมืองสิงห์บุร”ี (๒๘ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๕ - ๑๕ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑๕)

๒๐
สาเหตุเฉพาะของการปฏิ รปู การปกครองมณฑลอยุธยา
สาเหตุเฉพาะของการปฏิรปู การปกครองมณฑลอยุธยา ทัง้ นี้เนื่องจาก
๑. ปญั หาทางด้านการปกครอง เป็ นผลมาจากระบบการปกครองในขณะนัน้ ยังไม่รดั กุม
และไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทําให้ไม่สามารถปกครองดูแลราษฎรให้มคี วามเป็ นอยู่อย่างมีความสุข
ได้อย่างทัวถึ
่ ง กล่าวคือ เจ้าเมืองคิดจะปราบปรามโจรผูร้ า้ ยก็จะใช้บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลสําหรับปราบปราม
โจรผู้ร้าย ทําให้ไม่กล้าปล้นสะดม และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน วิธกี ารดังกล่าวเรียกว่า
“เลีย้ งขโมยไว้จบั ขโมย” แต่วธิ กี ารดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปญั หายุง่ ยากมาก เพราะบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ให้เ ป็ นกรมการเมือ งมัก จะประพฤติตนไปในทางทุจริตเสียเอง ด้ว ยการเป็ นหัว หน้ าซ่อ งโจร ปญั หา
กรมการเมืองประพฤติตนทุจริตนัน้ เมือ่ ได้จดั การปกครองแบบเทศาภิบาลแล้ว ได้จดั ให้มกี รมการอําเภอ
และตํารวจภูธร ประจําอยูต่ ามท้องถิน่ จึงไม่ตอ้ งอาศัยกรมการในท้องถิน่ นัน้ เหมือนอย่างแต่ก่อน
นอกจากนี้ มณฑลอยุธยายังมีปญั หาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ว่าราชการเมือง และกรมการ
เมืองเบียดบังเงินผลประโยชน์ของทางราชการไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปกครองแบบเก่าไม่รดั กุมพอ
เปิดช่องทางให้ผวู้ ่าราชการเมือง และกรมการเมืองทุจริต เบียดบังเงินภาษีอากรได้ และการที่เจ้าเมือง
ไม่ ม ีเ งิน เดือ นทํ า ให้ เ จ้า เมือ งคิด หาผลประโยชน์ ใ นทางไม่ ช อบ ก็ เ ป็ น สาเหตุ ป ระการหนึ่ ง ที่ทํ า ให้
พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั คิดปรับปรุง การปกครองเป็ นแบบเทศาภิบาล มีข้าหลวง
เทศาภิบาล ปกครองดูแลหัวเมืองต่างๆ ได้อย่างทัวถึ
่ งกัน
๒. ปญั หาด้านการศาลปรากฏว่า หัวเมืองแถบมณฑลอยุธยามีคดีต่างๆ คังค้
่ างมากมาย
ราษฎรทีถ่ ูกจับขังอยู่ในคุกเป็ นเวลานานเพราะไม่ได้มกี ารพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้น เป็ นการเสียเวลาทํา
มาหากินของราษฎร บางครัง้ ผูว้ ่าราชการเมืองและกรมการเมืองก็หาประโยชน์โดยเรียกทรัพย์สนิ จาก
ผูร้ า้ ยทีจ่ บั ตัวได้แล้วก็ปล่อยตัวไป ในเรื่องทีผ่ ูว้ ่าราชการเมืองและกรมการเมืองทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเช่นนี้ ก็เพราะเจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้ไม่มเี งินเดือนประจําจึงต้องหาผลประโยชน์
ใน ท างทีม่ ชิ อบ อันเป็ นผลเสียหายแก่ทางราชการ ทําให้ราษฎรมองภาพพจน์เจ้าหน้าทีไ่ ปในทางทีไ่ ม่ด ี
แต่เมื่อได้จดั เป็ นมณฑลเทศาภิบาล มีขา้ หลวงควบคุมอย่างใกล้ชดิ ทําให้ปญั หาในเรื่องนี้ทุเลาเบาบาง
ลงไปได้
ส่วนในเรื่องคดีคงค้
ั ่ างอยู่มากมายนัน้ เมื่อได้จดั การปรับปรุงการปกครองเป็ นแบบ
เทศาภิบาลแล้ว มณฑลอยุธยาเป็ นมณฑลแรกทีไ่ ด้มพี ระบรมราชโองการตัง้ ข้าหลวงพิเศษสําหรับการ
จัดการเรื่องศาลหัวเมืองโดยมีพระราชบัญญัตลิ งวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ ตัง้ ข้าหลวงพิเศษ ๓
นาย คือ พระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ ์ ขุนหลวงพระไกรสีห์สุภาศักดิ ์ และมิสเตอร์อาเยเกิดปาตริก ได้
ช่วยกันชําระความสะสางคดีทค่ี งค้
ั ่ างอยูใ่ ห้ลดเหลือน้อยลง ๓๕
21
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๓๕

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ย.๘/๑ “เรื่องประกาศตัง้ กรมพิเศษชําระความหัวเมือง วันที่
๒๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕“

๒๑
๓. ปญั หาโจรผูร้ า้ ย หัวเมืองในเขตมณฑลอยุธยานัน้ ปรากฏว่ามีโจรผูร้ า้ ยทําการก่อกวน
ความสงบสุขของราษฎรอยูเ่ สมอ ต้องผลัดเปลีย่ นตัวผูว้ ่าราชการเมืองอยูเ่ สมอ และการเลือกสรรข้าราชการในกรุงเทพฯ ทีม่ กี ําลังและความสามารถออกไปรับราชการ
เหตุทม่ี โี จรผูร้ า้ ยชุกชุมเนื่องมาจากสาเหตุดงั นี้ คือ
๓.๑ หัวเมืองในมณฑลอยุธยาเป็ นดินแดนที่มอี าณาเขตกว้างขวางและมีอาณาเขต
ติดต่อกับเมืองสุพรรณบุร ี เมืองนครชัยศรี ซึง่ ระหว่างเขตแดนติดต่อกันนี้เป็ นป่าดง เหมาะในการหลบ
ซ่อนตัวของโจรผู้ร้ายจึงทําให้มโี จรผู้ร้ายชุ กชุม และโดยมากโจรผู้ร้ายจะชอบขโมยสัตว์พาหนะ วัว
ควาย การทีม่ โี จรผูร้ า้ ยชุกชุมเช่นนี้ทําให้ราษฎรไม่เป็ นอันทํามาหากิน
๓.๒ การตัง้ ร้านจําหน่ ายสุรายาฝิ่น ซึง่ เดิมนายอากรพอใจจะตัง้ ขายทีใ่ ดก็ได้ บางที
ก็เข้าไปขายในวัดร้าง และตําบลทีไ่ ม่มบี า้ นเรือนผู้คน อันเป็ นช่องทางให้โจรผู้รา้ ยเข้าประชุมพักอาศัย
เมือ่ ปล้นได้ของกลางก็เอามาซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกัน และนายอากรบางคนก็รบั ซือ้ ของโจร กรมการเมือง
ก็ไม่สามารถตรวจตราได้ จึงทําให้เกิดโจรผูร้ า้ ยชุกชุม ๓๖
๓.๓ การทีม่ โี จรผูร้ า้ ยลอบลักสัตว์พาหนะ ยานพาหนะมาก เพราะจะมีซ่องตัง้ กองรับ
ซื้อ ของโจร และมีก ารตัง้ โรงรับจํานํ าในตลาดหรือตามโรงบ่ อ น อันเป็ นช่ องทางทําให้เ กิด โจรผู้ร้าย
ลักลอบขโมยทรัพย์สนิ ของราษฎรแล้วมาจํานํ า ทําให้ทอ้ งทีท่ ม่ี โี รงจํานํามีคดีความเกิดขึน้ มากมาย
๓.๔ เนื่องจากเจ้าเมืองและกรมการเมืองแถบนี้มกั จะรูเ้ ห็นเป็ นใจกับโจรผู้รา้ ย หรือ
เลีย้ งโจรผูร้ า้ ยไว้เพื่อผลประโยชน์ของตน และในบางครัง้ ถึงกับประพฤติตนเป็ นโจรเสียเอง ทําให้มณฑล
อยุธยาก่อนทีจ่ ะจัดตัง้ เป็ นมณฑลเทศาภิบาลมีโจรผูร้ า้ ยชุกชุมมาก และคดีความโจรผูร้ า้ ยในเขตมณฑล
อยุธยาก็มมี ากมายเกินความสามารถของผูว้ ่าราชการเมืองและกรมการเมืองจะปราบปรามได้ จนกระทัง่
เมือ่ ได้มกี ารปรับปรุงการปกครอง โดยจัดการปกครองหัวเมืองเป็ นมณฑลมีขา้ หลวงเทศาภิบาลดูแลต่าง
พระเนตรพระกรรณ สามารถดูแลการปกครองได้อย่างทัวถึ
่ ง ราษฎรมีความเป็ นอยู่อย่างสงบสุขกว่าแต่
ก่อน
หัวเมืองต่างๆ ในแถบมณฑลอยุธยาเป็ นหัวเมืองที่มปี ญั หาหลายประการ ปญั หาที่
เด่นชัดคือ ปญั หาเกีย่ วกับเรือ่ งโจรผูร้ า้ ยชุกชุมจนราษฎรไม่เป็ นอันทํามาหากิน ปญั หาเกี่ยวกับคดีความ
ทีค่ า้ งศาลมากทําให้เสียเวลาทํามาหากินของราษฎรและปญั หาเกี่ยวกับเจ้านายทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ราษฎรและเพื่อให้การปกครองเป็ นระเบียบแบบแผนเดียวกัน รัฐบาล
จึงได้รวมเขตเมืองจัดตัง้ เป็ นมณฑลอยุธยาในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เนื่องจากมณฑลอยุธยาไม่มปี ญั หาการ
รุกรานจากต่ างชาติอนั เป็ นปญั หาร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับมณฑลชายแดน ฉะนัน้ มณฑลอยุธยาจึงได้รบั
เลือกเป็ นแหล่งสําหรับทดลองโครงการใหม่ๆ ทีไ่ ด้รเิ ริม่ ขึน้
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๓๖

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม.๔๐/๑ “เรื่องราชการมณฑลกรุงเก่า ๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๔“

๒๒
ขัน้ ตอนการดําเนิ นงานปฏิ รปู การปกครองมณฑลอยุธยา
มณฑลอยุธยาได้จดั ตัง้ ขึน้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ร.ศ. ๑๑๔) ผูท้ ด่ี ํารงตําแหน่ ง
ข้าหลวงเทศาภิบาลของมณฑลอยุธยาคนแรก คือ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สริ พิ ฒ
ั น์
พระองค์ได้ดาํ รงตําแหน่ งข้าหลวงเทศาภิบาลอยูใ่ นช่วง พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๔๖ และผูท้ ม่ี าดํารงตําแหน่ ง
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาต่อมา คือ พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ซึง่ ได้เป็ น
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๒๔๗๒ ๓๗
ในสมัยที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุมมรุพงศ์สริ พิ ฒ
ั น์เป็ ขา้ หลวงเทศาภิบาลมณฑล
อยุธยาในระยะแรก พระองค์ได้ปรับปรุงด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการปกครองและด้านการศาล ซึ่งมี
ผลต่อความสงบสุขของราษฎร
การปรับปรุงด้านการปกครองและด้านการศาล ในสมัยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมขุน มรุพ งศ์ ส ิรพิ ฒ
ั น์ และพระยาโบราณราชธานิ นทร์ ซึ่ง ดํารงตํ าแหน่ ง ข้า หลวงเทศาภิบ าล ได้
ปรับปรุงด้านการปกครองและด้านการศาลไว้ดงั นี้ คือ
๑. การปกครอง ในการปรับปรุงด้านการปกครองซึง่ ถือว่าเป็ นงานสําคัญอันดับแรกที่
จะต้องดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองส่วนกลาง การปรับปรุงด้านการปกครองแบ่งได้เป็ น
๓ ลักษณะใหม่ๆ คือ
- การปรับปรุงแบบแผนการปกครองในมณฑล
- การสรรหาตัวบุคคลเข้ามารับราชการ
- การป้องกันรักษาความสงบสุขของประชาชน
๑.๑ การปรับปรุงแบบแผนการปกครอง
ได้จดั รูปหน่ วยการปกครองใหม่ดงั นี้ คือ
๑.๑.๑ การจัดรูปการปกครองในมณฑลอยุธยา จัดรูปหน่ วยงานและตําแหน่ ง
ทางราชการไว้ดงั นี้
๑.๑.๑.๑ กองบัญชาการมณฑล มีตําแหน่ งข้าราชการคือข้าหลวงเทศา
ภิบาล เสมียนตรา และเลขานุ การมียศเป็ น “ขุน” ๓๘
๑.๑.๑.๒ กองข้าหลวงมหาดไทย มีตําแหน่ งข้าราชการคือข้าหลวง
มหาดไทยและพนักงานตรวจการ ๓ นาย
๑.๑.๑.๓ กองข้าหลวงคลัง มีตําแหน่ งข้าหลวงคลังและผูช้ ่วยข้าหลวง
คลัง
๑.๑.๑.๔ กองข้าหลวงยุตธิ รรม มีตําแหน่ งข้าหลวงยุตธิ รรมและผูช้ ่วย
๓๙
ข้าหลวงยุตธิ รรม
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๓๗

กระทรวงมหาดไทย, ดํารงราชานุสรณ์,หน้า ๒๙๙.
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพและพระยาราชเสนา, เทศาภิ บาล, หน้า ๑๐๖
๓๙
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม. ๔๐/๒ “มณฑลกรุงเก่า ๑๖ กันยายน ร.ศ. ๑๑๗“
๓๘

๒๓
รูปแบบการจัดหน่ วยงานการปกครองมณฑลอยุธยา
กองบัญชาการมณฑล

กองข้าหลวงมหาดไทย

กองข้าหลวงคลัง

กองข้าหลวงยุตธิ รรม

๑.๒ การจัดรูปการปกครองเมือง
พ.ศ. ๒๔๔๑ มณฑลอยุธยาได้ประกาศใช้ “ข้อบังคับลักษณะปกครองท้องที่
ร.ศ. ๑๑๗" ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองบางคน โดยยึดเอาความรูค้ วามสามารถ
เป็ นเกณฑ์ และตําแหน่ งกรมการเมืองอันเป็ นตําแหน่ งข้าราชการอันดับรองมาจากผู้ว่าราชการเมือง
แบ่งออกเป็ น ๒ คณะ คือ
๑.๒.๑ กรมการเมืองในทําเนียบ ได้แก่ขา้ ราชการประจํามีตําแหน่ งปลัดเมือง
ยกกระบัตร และผู้ช่วยข้าราชการทัง้ ๓ ตําแหน่ งนี้เป็ นกรมการเมืองชัน้ ผู้ใหญ่ ส่วนกรมการเมืองชัน้
ผูน้ ้อยซึง่ เป็ นข้าราชการชัน้ รองมี ๕ คน คือ จ่าเมือง สัสดี แพ่ง ศุภมาตรา และสารเลข นอกจากนี้ยงั มี
ตําแหน่ งโยธาธิการ และพะทํามะรง ๔๐
๑.๒.๒ กรมการเมืองนอกทําเนียบ เป็ นตําแหน่ งที่แต่ งตัง้ จากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒคิ ฤหบดีท่ไี ด้ตงั ้ บ้านเรือนในเมืองนับมีจํานวน ๑๐ คน เป็ นตําแหน่ งประจํา ๕ คน ตําแหน่ งไม่
ประจํา ๕ คน อยู่ในตําแหน่ งคราวละ ๕ ปี กรมการเมืองนอกทําเนียบนี้เป็ นตําแหน่ งทีต่ งั ้ ขึน้ ใหม่โดย
รัฐบาลมีจดุ ประสงค์จะทําให้ประชาชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในการปกครองรัฐบาลไม่ตอ้ งจ่ายเงินเดือนให้
เพราะบุคคลเหล่านี้มฐี านะดีอยู่แล้ว กรมการเมืองนอกทําเนียบเป็ นเพียงผู้ให้คําปรึกษาหารือแก่ผู้ว่า
ราชการเมือง
๑.๓ การจัดรูปการปกครองแขวงหรืออําเภอ
หน่ ว ยราชการในมณฑลระดับ ถัด ลงไปจากเมือ งคื อ แขวงหรือ อํ า เภอ
กระทรวงมหาดไทยได้วางเขตอําเภอตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ฉะนัน้
มณฑลอยุธยาจ◌ึงได้แบ่งเขตอําเภอใหม่ คือ เมืองอยุธยามี ๑๑ อําเภอ เมืองลพบุรมี ี ๔ อําเภอ เมือง
อ่างทองมี ๔ อําเภอ เมืองสระบุรมี ี ๕ อําเภอ เมืองสิงห์บุรมี ี ๔ อําเภอ
ตําแหน่ งข้าราชการในอําเภอ มีทงั ้ ข้าราชการทีเ่ ป็ นกรมการอําเภอและข้าราชการที่ไม่ใช่กรมการอําเภอ กรมการอําเภอประกอบด้วยนายอําเภอ ปลัดอําเภอ และสมุหบัญชีอําเภอ
ส่วนข้าราชการทีไ่ ม่ใช่กรมการอําเภอ ได้แก่ เสมียนพนักงานจํานวนหนึ่งตามสมควรแก่ทางราชการ ๔๑
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๔๐

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ม. ๔๐/๒ “กรมหมื่นมรุพงศ์ศริ พิ ฒ
ั น์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล
กรุงเก่ารายงานราชการหัวเมืองในมณฑล ๑๖ กันยายน ร.ศ. ๑๑๗“
๔๑
พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิรยิ ศิร)ิ , การปกครองฝ่ ายพลเรือน หน้า ๙๙ - ๑๑๐

๒๔
๑.๔ การจัดรูปการปกครองตําบลและหมู่บ้าน
การจัดรูปแบบของหน่ วยการปกครองตําบล มีตําแหน่ งกํานันหรือผู้ใหญ่บา้ น
เป็ นหัวหน้าหน่ วยการปกครอง วิธกี ารจัดตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ก่อนสมัยรัชกาลที่ ๕ ให้จดั ตัง้ จากบุคคล
ที่ม ีค วามซื่อ สัต ย์ม นั ่ คงดีเ ป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้า นที่พ อจะว่ า กล่ า วบัง คับ ราษฎรได้ แต่ ต่ อ มาไม่ ม ีก ารเลือ ก
ผู้ใหญ่บ้าน คงมีแต่กํานัน ทําให้การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกํานันบกพร่องไปด้วย เนื่องจากขาดผู้ช่วยคอย
ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในท้องที่ และเขตท้องที่ภายในตําบลหนึ่งๆ ก็กว้างขวางมากเกินกําลังคนคน
เดียวทีจ่ ะ ปกครอง ๔๒ ข้อบกพร่องดังกล่าวได้รบั การแก้ไขในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดําริเห็น
ควรทีจ่ ะเริม่ จัดการให้มกี ารทดลองจัดตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นขึน้ เป็ นตัวอย่าง โดยให้ประชาชนเป็ นผูเ้ ลือก
กํานัน
ผู้ใหญ่บ้านเอง โดยได้ทรงมอบหมายให้หลวงเทศาจิตวิจารณ์ (เส็ง วิรยิ ศิร)ิ ไปทดลอง
เลือกตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทีเ่ กาะบางปะอินเป็ นการทดลองก่อน
สําหรับวิธกี ารดําเนินการเลือกตัง้ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านที่เกาะบางปะอิน ในขัน้
แรกหลวงเทศาจิต วิจารณ์ ได้จดั ให้มกี ารเลือ กผู้ใ หญ่ บ้านโดยให้จดั ทําบัญ ชีสํามะโนครัว ที่จะจัดเป็ น
หมู่บา้ น ดังนี้คอื ให้จดั รวมเจ้าของบ้านทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ ติดต่อกันราว ๑๐ เจ้าของบ้าน ซึ่งเจ้าของหนึ่งจะมี
เรือนกีห่ ลังก็ตามรวมเข้าเป็ นหมูบ่ า้ นและเชิญเจ้าของบ้านมาประชุมในวัดพร้อมด้วยราษฎรอื่นๆ แล้วให้
เจ้าของบ้านเลือกผูใ้ หญ่บา้ นกันในหมูข่ องพวกเขาว่าใครจะได้รบั เลือกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
เมื่อ ได้ดํ า เนิ น การเลือ กตัง้ ผู้ใ หญ่ บ้า นขึ้น แล้ว หลวงเทศาจิต วิจ ารณ์ ก็ไ ด้
ดําเนินการจัดให้มกี ารเลือกตัง้ กํานัน โดยได้จดั ประชุมทีศ่ าลาวัด ให้ราษฎรในท้องทีน่ ัน้ เลือกผูใ้ หญ่บา้ น
คนหนึ่งในหมูข่ องพวกเขาว่าใครควรทีจ่ ะได้รบั เลือกให้เป็ นกํานัน
ผลของการทดลองเลือ กกํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ที่บ างประอิน นั บ ว่ า ประสบ
ความสํ า เร็จ เป็ น ส่ ว นใหญ่ จ ึง เป็ น การเร่ ง เร้า พระราชประสงค์ ท่ีจ ะต้ อ งจัด ให้ม ีก ารเลือ กตัง้ กํ า นั น
ผูใ้ หญ่บา้ น ขึน้ ทัวพระราชอาณาจั
่
กร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้มณฑล
ต่างๆ ได้ดําเนินการเลือกตัง้ กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน ตามแบบที่ได้ทดลองที่บางประอิน คือให้ราษฎรชาย
หญิงซึง่ ตัง้ บ้านเรือนประจําอยูใ่ นหมูบ่ า้ นประชุมกันเลือกเอาบุคคลในท้องทีท่ ม่ี คี ุณงามความดีเป็ นทีน่ ิยม
ของราษฎรเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นคนหนึ่ง วิธกี ารเลือกตัง้ อาจเปิดเผยหรือลับก็ได้ ให้นายอําเภอเป็ นประธาน ผู้
ได้รบั คะแนนนิยมมากให้นายอําเภอเข้าไปขอรับหมายตัง้ จากผูว้ ่าราชการเมือง ส่วนการเลือกตัง้ กํานัน
ให้ผูใ้ หญ่บา้ นในตําบลเดียวกันเลือกกันเองในระหว่างกลุ่มผู้ใหญ่บา้ นยกขึน้ เป็ นกํานันโดยมีนายอําเภอ
เป็ นประธาน และผูว้ ่าราชการเมืองเป็ นผูอ้ อกหมายตัง้ ให้เช่นเดียวกัน ๔๓
การเลือกตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นนี้ นับว่าเป็ นความก้าวหน้าในการปกครองท้องถิน่ อย่างยิง่ เพราะราษฎรมีโอกาสทีจ่ ะพิจารณาเลือกคนทีต่ นเห็นวาเหมาะสมและอาจนํ าความสุขความ
เจริญ มาสู่ต นได้ และมีส ิทธิท่ีจะไม่เ ลือกผู้ท่ปี ระพฤติเป็ นพาลเกเรได้ ทําให้ค นดีมคี วามสามารถใน
หมู่บา้ นมีโอกาสเข้ามาปกครองสร้างความสุขความเจริญให้แก่ตําบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้การจัดตัง้
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๔๒

๔๓

ถวัลย์ วรเทพพุฒพิ งษ์, การเลือกตัง้ กํานันผูใ้ หญ่บา้ น, หน้า ๑๕
พิศาลสงคราม, “สําเนาตราพระราชสีหน์ ้อยเรื่องการปกครองท้องถิน่ ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยถึงข้าหลวง
เทศาภิบาล ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕“ ตําราปกครอง เล่ม ๑ หน้า ๙๕ - ๙๙

๒๕
กํ านันและผู้ใ หญ่ บ้านยัง มีประโยชน์ ต่ อ ทางราชการมากคือ จะเป็ นผู้ดูแ ลทุ ก ข์สุ ขและควบคุมความ
ประพฤติของลูกบ้านให้ประพฤติตวั ดี ขยันทํามาหากิน ไม่ทะเลาะวิวาท นอกจากนี้ยงั ช่วยเหลือทาง
ราชการในการสืบจับโจรผูร้ า้ ย ซึง่ แต่เดิมมณฑลอยุธยามีโจรผูร้ า้ ยชุกชุมมักจะปล้นฝูงวัวควายไปรายละ
มากๆ แต่เมือ่ ได้จดั ตัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว กํานันและผูใ้ หญ่บา้ นคอยตรวจตราทําให้โจรผูร้ า้ ยไม่กล้าจี้
ปล้นอย่างแต่ก่อน เมื่อเกิดมีโจรผูร้ า้ ยปล้นที่ใดแล้ว กํานันผู้ใหญ่บ้านมักจะติดตามได้ตวั ผู้รา้ ยและของ
กลางคืนมาแทบทุกราย รวมทัง้ ทําหน้ าทีเ่ ป็ นปากเสียงให้ราษฎรที่ได้รบั ความเดือดร้อนโดยรายงานให้
นายอําเภอและผูว้ ่าราชการเมืองทราบ
๒. การปรับปรุงด้านการศาล
เนื่องจากมณฑลอยุธยามีคดีความคังค้
่ างโรงศาลเป็ นจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ กองข้าหลวงพิเศษออกไปชําระความที่
มณฑลอยุธยาเป็ นแห่งแรก การชําระคดีความของกองข้าหลวงนับว่าเป็ นประโยชน์ ต่อชาวอยุธยามาก
เพราะเป็ นไปด้วยความรวดเร็วประชาชนไม่เสียเวลาในการทํามาหากิน กล่าวคือ วิธกี ารชําระความของ
กองข้าหลวงพิเศษ เมื่อไต่สวนได้ความว่าทําผิดจริงและจําเลยยอมรับสารภาพ ก็จะอ่านคําฟ้องและคํา
ตัดสินให้จาํ เลยฟงั และในกรณีทจ่ี าํ เลยคนใดถูกขังมานานพอแก่โทษก็ให้สงปล่
ั ่ อยไป
ปรากฏว่ า วิ ธ ีก ารชํ า ระสะสางคดีค วามที่ม ณฑลอยุ ธ ยา พระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ถือว่าเป็ นตัวอย่างอันดีสมควรทีม่ ณฑลอื่นจะได้เอาเป็ นตัวอย่างในการจัดศาลยุต-ิ
ธรรมในหัวเมืองต่อไป ๔๔
การจัดตัง้ ศาลในมณฑลอยุธยาได้แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
๑. ศาลแขวง บังคับคดีในเขตแขวง
๒. ศาลเมือง บังคับคดีในเขตเมือง
๓. ศาลมณฑล บังคับคดีในเขตมณฑลอยุธยา
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ผลของการปฏิ รปู การปกครองมณฑลอยุธยา
มณฑลอยุธยาเป็ นมณฑลที่ตงั ้ อยู่ในภาคกลางของประเทศ และเป็ นมณฑลชัน้ ในที่ไม่ม ี
ปญั หาจากการรุกรานของต่างชาติ ฉะนัน้ การปฏิรปู การปกครองจึงเป็ นไปเพื่อให้บา้ นเมืองมีความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยและทําให้อยู่เย็นเป็ นสุข ในเรื่องนี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงเห็นว่า
ความมุง่ หมายในการปกครองแบบใหม่และแบบเก่าก็ยดึ หลัก “บ้านเมืองอยู่เย็นเป็ นสุข” ด้วยกัน แต่คํา
ว่า “อยู่เย็นเป็ นสุข” นัน้ มีความหมายผิดกัน การปกครองแบบเก่าถ้าบ้านเมืองปราศจากภัยต่างๆ เช่น
โจรผูร้ า้ ย “ก็เป็ นสุข” จะเห็นได้จากกฎหมายปกครองในสมัยโบราณมักอ้างเหตุทเ่ี กิดโจรผูร้ า้ ยชุกชุม
แทบทัง้ นัน้ ดังนัน้ ตามหัวเมืองเจ้าเมืองกรมการก็มุ่งหมายจะรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ให้มโี จรผูร้ า้ ย
เมื่อรัฐบาลเห็นว่าเมืองใดสงบเรียบร้อย ไม่มโี จรผู้รา้ ยก็จะยกย่องว่าปกครองดี แต่ถ้าเมืองใดโจรผูร้ า้ ย
ชุกชุมก็ให้บ้าหลวงออกไประงับเหตุ ในกรณีเกิดสงครามเสนาบดีก็จะออกไปเอง จึงไม่มกี ารตรวจหัว
๔๔

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสารรัชกาลที่ ๕ ย.๘/๕ “รายงานข้าหลวงพิเศษขําระความหัวเมือง” (๑๙ มกราคม
ร.ศ. ๑๑๔ - ๑๗ มกราคม ร.ศ. ๑๑๗)

๒๖
เมืองในเวลาปกติ ความคิดทีจ่ ะให้บา้ นเมืองอยู่เย็นเป็ นสุขก็ต้องทํานุ บํารุงในเวลาบ้านเมืองปกติด้วย
แนวความคิด ดัง กล่ า วได้เ ริ่ม ขึ้น ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้า อยู่ห ัว และถือ เป็ น
รัฏฐาภิปาลโนบายสืบมา
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาที่มคี วามสามารถในการบริหารมณฑลอยุธยา ได้แก่
พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สริ พิ ฒ
ั น์ ดํารงตําแหน่ งข้าหลวงเทศาภิบาลระหว่าง พ.ศ.
๒๔๔๐ - ๒๔๔๖ และผูด้ าํ รงตําแหน่ งคนต่อมาคือ พระยาโบราณราชธานินทร์ ซึง่ ข้าหลวงเทศาภิบาลทัง้
สองคนได้จดั การแก้ไขและปรับปรุงด้านการปกครองจนทําให้มณฑลอยุธยามีความสงบสุข เป็ นระเบียบ
เรียบร้อยดังจะเห็นได้ถงึ ผลของการปฏิรปู มณฑลอยุธยา ดังนี้
๑. ด้านการปกครอง
ได้จดั รูปการปกครองในมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น ไว้อย่างเป็ นระเบียบ
แบบแผนทีด่ ี นอกจากนี้ มณฑลอยุธยา เป็ นมณฑลแรกทีไ่ ด้จดั การทดลองเลือกกํานันและผูใ้ หญ่บา้ นใน
ด้านการป้องกันรักษาความสงบสุขของราษฎร ข้าหลวงเทศาภิบาลทัง้ สองคน ต่างก็พยายามหาวิธกี าร
แก้ไขปญั หาเรื่องโจรผู้รา้ ย จนมณฑลอยุธยาเป็ นมณฑลที่มคี วามสงบสุข นอกจากนี้ มณฑลอยุธยายัง
เป็ นแหล่งผลิตกรมการอําเภอป้อนมณฑลอื่นๆ ในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ มณฑลอยุธยาเป็ น
แหล่งแรกที่คดิ ฝึ กหัดข้าราชการแบบใหม่ได้ผลดี จนกระทรวงมหาดไทยถือเป็ นหลักปฏิบตั ติ ่อมา โดย
นํามาปรับปรุงวิธกี ารให้ดขี น้ึ ในการนํ ามาฝึกข้าราชการแผนกต่างๆ
๒. ด้านการศาล
มณฑลอยุธยาได้มกี องข้าหลวงอันมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ ์
พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพฒ
ั นศักดิ ์ เป็ นประธาน ได้จดั ตัง้ ศาลมณฑลและศาลเมืองขึน้ ในมณฑล
อยุธยา ทําให้การพิจารณาดคีความในมณฑลเป็ นระเบียบเรียบร้อยจนได้รบั คําชมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และให้มณฑลอื่นเอาเป็ นแบบอย่างในการจัดด้านศาลด้วย

๔. การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
หลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ม ี
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัดและอําเภอ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการแห่งอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ กําหนดให้จงั หวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน
มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร และให้ยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลเสีย ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วกว่าแต่ก่อน ทําให้สามารถสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้อย่างทัวถึ
่ ง
๒. เพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณของประเทศ
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล
มณฑลรายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. ในการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลมีนโยบายที่กระจายอํานาจ
ให้แก่ส่วนภูมภิ าคมากขึน้ และการยุบมณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจในการปกครองแทนมณฑลนันเอง
่

๒๗
สําหรับการบริหารราชการแผ่นดินองไทยทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้จดั
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้คอื
๑. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
๒. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
๓. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวได้ใช้หลักการรวมอํานาจ การแบ่งอํานาจ
และการกระจายอํ านาจ กล่าวคือ การบริห ารราชการส่ ว นกลางใช้หลัก การรวมอํ านาจ โดยจัด เป็ น
กระทรวง ทบวง กรม และทบวงการเมืองที่มฐี านะเทียบเท่ากรม การบริหารราชการส่วนภูมภิ าคใช้
หลักการแบ่ง อํานาจ โดยส่ว นกลางได้แ บ่ง อํานาจให้แก่ จงั หวัด และอํ าเภอเป็ นผู้ทําแทนในนามของ
ส่ ว นกลาง โดยมีเ จ้า หน้ า ที่ข องราชการบริห ารส่ ว นกลาง ซึ่ง เป็ น ผู้แ ทนกระทรวง ทบวง กรม ใน
ส่วนกลางไปประจําตามภูมภิ าคเหล่านัน้ ส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ ใช้หลักการกระจายอํานาจ
โดยมอบอํานาจในการจัดการเกีย่ วกับการปกครองและการบริหารงานในท้องถิน่ ให้ราษฎรในท้องถิน่ ไป
จัดทําเองโดยราษฎรเลือกตัวแทนซึง่ เป็ นบุคคลในท้องถิน่ นัน้ ๆ เข้าไปบริหารกิจการต่างๆ ในท้องถิน่

เทียบเท่ากรม

การจัดรูปองค์การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย
๑. สํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
๒. กระทรวง ซึ่ง ประกอบด้ว ยกรมและส่ วนราชการที่เ รียกชื่อ อย่างอื่นและมีฐานะ

๓. ทบวง ซึง่ อาจสังกัดหรือไม่สงั กัด สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงก็ได้
๔. กรม หรือส่วนราชการอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็ นกรม ซึ่งอาจสังกัด
หรือไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ก็ได้
ราชการบริห ารราชการส่ ว นกลางประกอบด้ว ย นายกรัฐมนตรีแ ละคณะรัฐ มนตรี มี
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน
การจัดองค์ การบริ หารราชการส่ วนกลาง
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุตธิ รรม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงสาธารณสุข

๒๘
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคในปจั จุบนั ตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่
๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๗๕ กล่าวคือ
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ข้อ ๔๗ ได้จดั ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
สําหรับหน่ วยการปกครองท้องทีร่ องลงมาจากอําเภอ แบ่งออกเป็ น
๑. กิง่ อําเภอ
๒. ตําบล
๓. หมูบ่ า้ น
ทัง้ ๓ หน่ วยการปกครองนี้ ถือเป็ นการปกครองท้องที่ตามข้อ ๖๓ ของประกาศคณะ
ปฏิวตั ิฉบับที่ ๒๑๘ ซึ่ง ถือว่าเป็ นกฎหมายระเบียบบริห ารราชการแผ่นดินปจั จุบนั ได้ก ล่าวถึงการ
ปกครองอําเภอว่า “การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากที่ได้บญ
ั ญัติไวัในประกาศของคณะปฏิวตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที”่
จังหวัด
ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปจั จุบนั จังหวัดหมายถึงหน่ วยการปกครองส่วนภูม-ิ
ภาคทีร่ วมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอเข้าด้วยกัน ตัง้ ขึน้ เป็ นจังหวัด จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ
การจัดระเบียบบริหารราชการของจังหวัด จัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. สํานักงานจังหวัด มีหน้ าที่เกี่ยวกับราชการทัวไปของจั
่
งหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
๒. ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั ้ ขึน้ มีหน้ าที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม นัน้ ๆ โดยมีหวั หน้ าส่วนราชการประจําจังหวัดนัน้ ๆ เป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
รูปแบบการจัดองค์การบริ หารราชการของจังหวัด
จังหวัด
สํานักงานจังหวัด

ส่วนราชการต่างๆ

อําเภอ
สํานักงานอําเภอ

ส่วนต่างๆ

ในจังหวัดหนึ่งๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็ นผู้รบั นโยบายและคําสังจากนายกรั
่
ฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบตั กิ ารให้เหมาะสมกับท้องทีแ่ ละประชาชน และเป็ น
หัว หน้ าบังคับบัญชาข้าราชการส่ ว นภูมภิ าคในเขตจัง หวัด โดยมีรองผู้ว่ าราชการจัง หวัดหรือผู้ช่ว ย
ผูว้ ่าราชการจังหวัด เป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ริ าชการแทนผูว้ ่าราชการจังหวัด

๒๙
ผูว้ ่าราชการจังหวัด รองผูว้ ่าราชการจังหวัด และผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นข้าราชการ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
ในจังหวัดหนึ่งๆ จะมีหวั หน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึง่ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
ส่งมาปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนัน้ ๆ และเป็ นผู้บงั คับบัญชา
ข้าราชการส่วนภูมภิ าคซึง่ กระทรวง ทบวง กรม นัน้ ๆ ส่งมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นจังหวัด
คณะกรมการจังหวัด
ในจัง หวัดหนึ่ง ๆ มีค ณะกรมการจัง หวัดเป็ นที่ปรึก ษาของผู้ว่าราชการจัง หวัด ในการ
บริห ารราชการแผ่ นดินในจัง หวัด นัน้ ๆ คณะกรมการจัง หวัด ประกอบด้ว ยผู้ว่ าราชการจัง หวัด เป็ น
ประธานโดยตํ าแหน่ ง รองผู้ว่ าราชการจัง หวัด ปลัด จัง หวัด หัว หน้ า ส่ ว นราชการประจํา จัง หวัด ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจํา ฐานะของกรมการจังหวัดมีฐานะเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการ
จังหวัด
อําเภอ
อําเภอเป็ นหน่ วยการปกครองส่วนภูมภิ าครองลงมาจากจังหวัดอยู่ในสายงานของจังหวัด
แต่ไม่มสี ภาพเป็ นนิตบิ ุคคลเหมือนจังหวัด อําเภอหนึ่งๆ ประกอบด้วยเขตท้องทีข่ องหลายตําบลรวมกัน
การจัดตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตอําเภอให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบ
บริหารราชการอําเภอ แบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
๑. สํานักงานอําเภอ มีหน้ าทีเ่ กี่ยวกับราชการทัวไปของอํ
่
าเภอ มีนายอําเภอเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
๒. ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตงั ้ ขึน้ ในอําเภอนัน้ มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรม นัน้ มีหวั หน้าส่วนราชการประจําอําเภอนัน้ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
นายอําเภอเป็ นหัวหน้ าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอและรับผิดชอบ
งานบริหารราชการอําเภอ โดยมีปลัดอําเภอและหัวหน้ าส่วนราชการต่างๆ ในอําเภอเป็ นผู้ช่วยเหลือ
นายอําเภอ ตามประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ ๒๑๘ ได้กําหนดอํานาจและหน้ าที่ของนายอําเภอว่า ให้
บริห ารราชการตามที่น ายกรัฐ มนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย และบริห าร
ราชการตามคําแนะนํ าและคําชี้แ จงของผู้ว่าราชการจัง หวัด รวมทัง้ ควบคุมการบริห ารราชการส่ว น
ท้องถิน่
กิ่ งอําเภอ
กิง่ อําเภอเป็ นหน่ วยการปกครองท้องทีซ่ ง่ึ รวมหลายตําบล แต่ไม่มลี กั ษณะพอทีจ่ ะจัดตัง้
เป็ นอํ าเภอได้ การจัด ตัง้ กิ่ง อํ าเภอ อําเภอหนึ่ง ๆ อาจจัด ตัง้ หลายกิ่งอํ าเภอก็ไ ด้ เพื่อ สะดวกในการ
ปกครอง
กิง่ อําเภอเป็ นเขตการปกครองส่วนหนึ่ง ซึง่ รวมอยูใ่ นอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการของ
กระทรวง ทบวง กรม ต่ างๆ ประจํากิง่ อําเภอก็คอื เจ้าหน้ าที่ซ่งึ แบ่งออกจากอําเภอให้มาประจํากิ่งอําเภอนัน้ เอง

๓๐
ตําบล
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้พจิ ารณา
เห็นว่า ตําบลเป็ นหน่ วยการปกครองขัน้ พืน้ ฐานของการปกครองส่วนภูมภิ าค และเป็ นหน่ วยการปกครองทีม่ คี วามสําคัญเกีย่ วพันกับการปกครองส่วนภูมภิ าคระดับอื่น จึงได้ประกาศแก้ไขการจัดระเบียบ
บริหารของตําบลเสียใหม่ตามประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๓๒๖
ตําบลเป็ นเขตการปกครองส่วนย่อยของอําเภอ หรือกิง่ อําเภอ การจัดตัง้ ตําบล กระทําได้
เมื่อ เข้า หลัก เกณฑ์ท่กี ํ า หนดให้ กล่ า วคือ เป็ น ท้อ งที่ๆ มีห มู่บ้า นหลายๆ หมู่บ้า นรวมกัน รวม ๒๐
หมูบ่ า้ น การจัดตัง้ ตําบลทําโดยออกประกาศกระทรวงแล้วจึงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
การจัดระเบียบบริหารราชการตําบล ตามประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๓๒๖ ให้สภาตําบล
ประกอบด้วยคณะกรรมการสภาตําบล ซึง่ มีกํานันท้องทีเ่ ป็ นประธานกรรมการสภาตําบล ผูใ้ หญ่บา้ นทุก
หมู่บ้านในตําบลและแพทย์ประจําตําบลนัน้ เป็ นกรรมการสภาตําบลโดยตําแหน่ ง และกรรมการสภา
ตําบลผูท้ รงคุณวุฒหิ มูบ่ า้ นละหนึ่งคน ซึง่ ราษฎรในหมูบ่ า้ นนัน้ เป็ นผูเ้ ลือก
ให้สภาตําบลมีทป่ี รึกษาสภาตําบลหนึ่งคน ซึง่ แต่งตัง้ จากปลัดอําเภอหรือพัฒนากรท้องที่
และมีเลขานุ การสภาตําบลหนึ่งคน ซึง่ แต่งตัง้ จากครูประชาบาลในตําบลนัน้
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๓๒๖ ได้กําหนดหน้ าที่ของสภาตําบลให้บริหารงานตามที่
ได้รบั มอบหมายจากผู้ว่ าราชการจังหวัด ปฏิบตั ิห น้ าที่ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยลักษณะปกครองท้อ งที่
กําหนดไว้สาํ หรับคณะกรรมการตําบล รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีท่ างราชการมอบหมายให้
หมู่บ้าน
หมูบ่ า้ นเป็ นเขตการปกครองท้องทีๆ่ เล็กทีส่ ุด การจัดตัง้ หมู่บา้ นกระทําโดยผูว้ ่าราชการ
จังหวัดโดยรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขึน้ ทะเบียนไว้ หมู่บ้านที่จะจัดตัง้ อาจถือเอาจํานวน
ราษฎรหรือจํานวนบ้านเป็ นเกณฑ์ กล่าวคือเป็ นท้องทีๆ่ มีราษฎรอยู่จาํ นวนประมาณ ๒๐๐ คน ก็จดั ตัง้
เป็ นหมู่บ้านหนึ่งได้ หรือในกรณีท้องที่ใ ดจํานวนราษฎรไม่ห นาแน่ นและตัง้ บ้านเรือนอยู่ห่ างไกลกัน
ถึงแม◌้ว่าจะมีราษฎรจํานวนน้อยก็ให้ถอื จํานวนบ้านเป็ นเกณฑ์ คือมีบา้ นไม่ต่ ํากว่า ๕ บ้าน ก็จดั ตัง้ เป็ น
หมูบ่ า้ นหนึ่งได้
การจัดระเบียบบริหารราชการของหมู่บา้ นได้กําหนดให้หมู่บา้ นหนึ่งมีผใู้ หญ่บา้ นหนึ่งคน
ซึ่งมาจากการที่ราษฎรเลือกตัง้ มาจากบุคคลในท้องถิ่นนัน้ ๆ ผู้ใหญ่ บ้านจะมีอํ านาจหน้ าที่ปกครอง
ราษฎรและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตหมูบ่ า้ น
คณะกรรมการหมู่ บ้ า นมีห น้ า ที่ เ สนอข้ อ แนะนํ า และให้ คํ า ปรึก ษาแก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
คณะกรรมการหมู่บ้านจะประกอบด้ว ยผู้ใ หญ่ บ้าน ผู้ช่ ว ยผู้ใ หญ่ บ้าน ปลัด อํ า เภอฝ่ายปกครองเป็ น
กรรมการหมู่บ้า นโดยตํ า แหน่ ง และกรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ซึ่ง ราษฎรเลือ กตัง้ ขึ้น มีจํา นวนตามที่
นายอําเภอเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า ๒ คน
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์,
๒๕๒๖.
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