
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัเชียงราย 
 
๑.  สมยัก่อนกรงุศรีอยุธยา 

ครัน้พ่อขุนเมงราย ประสูติแล้ว และเมื่อเจรญิพระชนัษาได้ ๒๑ พรรษา ได้เสวยราชย์
ครอบครองสมบตั ิทีเ่มอืงหริญันครเงนิยาง เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๒ พระองคใ์หเ้จา้พระยามหานครทัง้หลายไป
ถวายบงัคม หากเจา้เมอืงขดัขนืกแ็ต่งตัง้กองทพัออกไปปราบปราม ตไีด้เมอืงมอบ เมอืงไร เมอืงเชยีง-
ค า แล้วปลดเจ้าผู้ครองนครเหล่านัน้ แต่งตัง้ขุนนางของพระองค์ครองเมืองนัน้แทน ต่อมาหวัเมือง
ทัง้หลาย  เช่น  เมอืงเชยีงช้าง เป็นตน้  กพ็ากนัมาอ่อนน้อมเป็นเมอืงขึ้น เพราะเกรงเดชานุภาพ  ของ
พ่อ-ขุนเมงราย 

เมื่อพ่อขุนเมงรายได้ทรงรวบรวมหวัเมอืงฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ไดแ้ลว้ จงีด ารจิะ
ทรงกรีฑาทพัไปแสดงฝีมือในด้านการยุทธต่อหวัเมืองฝ่ายใต้ลงมา จงึไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า 
เผอิญช้างมงคล (ช้างพระที่นัง่) ของพระองค์ได้พลดัหายไป พ่อขุนเมงรายจงึเสด็จติดตามรอยช้างไป
จนถึงดอยจอมทอง รมิแม่น ้ากก เหน็ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เป็นชยัภูมิที่ดี จึงให้สร้าง
เมอืงใหม่ขึน้ โดยก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไวใ้นท่ามกลางขนานนามเมอืงว่า "เมอืงเชยีงราย" ใน 
พ.ศ. ๑๘๐๕ แล้วพ่อขุนเมงรายก็อพยพจากเมืองหิรญันครเงินยางมาประทบัอยู่ ณ เมืองเชียงราย 
ต่อมาอีก ๓ ปี พ่อขุนเมงรายก็ไปตัง้เมืองใหญ่ขึ้นอีกเมอืงหนึ่ง ณ ต าบลเมืองฝาง (เมอืงไชยปราการ
เดิม) ต่อจากนัน้อีกหนึ่งปีก็ยกกองทพัไปตีเมืองผาแดงเชียงของ เมื่อได้เมืองผาแดงเชียงของแล้ว 
กลบัมาประทบั ณ เมืองฝางอีกประมาณ ๖ ปี จึงได้ยกกองทพัไปตีเมอืงเชงิแล้วก็ทรงกลบัมาประทบั
เมอืงฝางตามเดมิ พ่อขุนเมงรายมพีระโอรส ๓ องค ์คอื ๑. เจา้เครื่อง  ๒. เจา้ราชบุตรคราม  ๓. เจา้ราช
บุตรเครอื 

เมอืงฝางที่พ่อขุนเมงรายประทบัอยู่ติดกบัแว่นแคว้นลานนา  พ่อค้าวาณิชย์ชาวเมอืงหริ-
ภุญไชย ไปมาคา้ขายที่เมอืงฝาง พ่อขุนเมงรายทราบว่าเมอืงหรภิุญไชยเป็นเมอืงมัง่คัง่สมบูรณ์ก็อยาก
ไดไ้วใ้นอ านาจ กท็รงแต่งตัง้ให้อา้ยฟ้า เขา้ไปเป็นไสศ้กึอยู่ในเมอืงหรภิุญไชยในปี พ .ศ. ๑๘๑๘ และใน 
พ.ศ. ๑๘๒๔ พ่อขุนเมงรายกย็กกองทพัมาตเีอาหรภิุญไชยได ้จงึใหพ้ระราชโอรสองคใ์หญ่ คอืขุนเครื่อง
ไปครองเมอืงเชยีงราย ขุนเครื่องหลงเชื่อถ้อยค า ขุนใสเรอืงคดิการกบฎ พ่อขุนเมงรายจงึใหอ้้ายเผยีน
ไปซุ่มดกัยงิด้วยหน้าไม้ปืนยา (หน้าไมอ้าบยาพษิ) ถูกขุนเครื่องตายแล้วใส่สถาปนาเจ้าราชบุตรคราม 
โอรสองคท์ี ่๒ สบืราชสมบตัเิมอืงเชยีงรายแทน 

ใน พ.ศ. ๑๘๑๙ พ่อขุนเมงรายได้ยกกองทพัมาติดเมอืงพะเยา พระยาง าเมอืงเหน็ว่าจะสู้
ดว้ยก าลงัไม่ได ้จงึยกกองทพัออกไปรบัปลายแดน ตอ้นรบัดว้ยไมตร ีแลว้ยกต าบลบา้นปากน ้าใหแ้ก่พ่อ
ขุนเมงราย ซึง่พระองคก์ท็รงรบัปฏญิาณเป็นมติร ต่อมาอีก ๔ ปี พ่อขุนรามค าแหง พ่อขุนเมงราย พระ
ยาง าเมอืง ไดท้รงกระท าสตัยป์ฏญิาณต่อกนั  โดยทรงเอาโลหติที่นิ้วพระหตัถ์ผสมกบัน ้าสตัย์ เสวยทัง้ 
๓ พระองค ์สญัญาว่าจะไม่เบยีดเบยีนกนัตลอดชวีติ 

ในปี  พ.ศ. ๑๘๒๙  พ่อขุนเมงรายทรงสรา้งเมอืงใหม่ชื่อ เวยีงกุมกาม (ในท้องที่ อ. สารภ ี 
จ. เชยีงใหม่)  เป็นทีป่ระทบัและในปีนัน้ไดย้กกองทพัไปตเีมอืงหงสาวด ี พวกมอญยอม  อ่อนน้อมโดย



 ๒ 

ด ีไดเ้ครื่องราชบรรณาการและราชธดิามอญมาเป็นบาทบรจิารกิา ในปี พ.ศ. ๑๘๓๒ ไดย้กกองทพัไปตี
เมอืงพุกามของพม่าไดส้ าเรจ็ ไดพ้าเอาช่างฝีมอืพม่ามาท างานทีอ่าณาจกัรลานนาไทยหลายสาขา ในปี 
พ.ศ. ๑๘๓๔ ไดพ้จิารณาสรา้งเมอืงใหม่ ณ บรเิวณเชงิดอยสุเทพ โดยมพี่อขุนรามค าแหง  และพระยา -
ง าเมือง  ช่วยวางผงัเมืองให้สร้างเมอืงเสรจ็ในปี พ .ศ. ๑๘๓๙  โดยขนานนามว่า "นพบุรศีรนีครพงิค์
เชยีงใหม่" แล้วทรงท าพธิปีราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตรยิ์แห่งราชวงศ์เมงราย และสถาปนาอาณาจกัร
ลานนาไทย ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๑๘๖๐ พ่อขุนเมงรายมหาราชได้เสด็จประพาสตลาดในเมอืงเชยีงใหม่ ถูก
อสนีบาต (ฟ้าผ่า) สวรรคตลง 

พระยาไชยสงคราม (เดิมชื่อเจ้าราชบุตรครามได้รบัสถาปนาเป็นพระยาไชยสงคราม ) 
เนื่องจากอาสาพระบิดายกทพัไปรบกบักองทพัของพระยาเบกิ เจ้าเมืองเขลางค์ จนมชียัชนะ เมื่อได้
จดัการถวายพระเพลงิพระศพพ่อขุนเมงรายมหาราชแลว้ ไดส้ถาปนาใหพ้ระยาแสนภูราชโอรสองคใ์หญ่
พระชนมายุ ๔๑ พรรษา ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ใน พ .ศ. ๑๘๖๑ ส่วนพระยาไชยสงคราม กลับไป
ประทบัที่เมอืงเชยีงราย พ.ศ. ๑๘๗๐ พระยาไชยสงครามสวรรคตพระยาแสนภู  จงึให้เจ้าค าฟู โอรส -
องค์ใหญ่ครองเมืองเชยีงใหม่ส่วนพระองค์กลบัไปครองเมอืงเชยีงราย พ .ศ. ๑๘๗๑ พระยาแสนภู  มี
พระประสงคจ์ะสร้างนครอยู่ใหม่ ต้องการชยัภูมทิี่ดจีงึให้เสนาอ ามาตยไ์ปตรวจตราสถานที่ จงึได้เมอืง
เก่ารอบรมิแม่น ้าโขง อันเป็นบรเิวณเมอืงโบราณของเมอืงไชยบุร ีจงึได้สร้างเมอืงขึ้น ณ สถานที่นัน้ 
โดยเอาแม่น ้าโขงเป็นคูปราการด้านตะวนัออกอีก ๓ ด้าน ให้ขุดคูโอบรอบนครไว้ ท าพิธฝัีงหลกัเมอืง
เมื่อวนัศุกร ์เดอืน  ๕  หรอืเดอืน ๗ เหนือ  ขึน้ ๒ ค ่า  ปีมะโรง  พ .ศ. ๑๘๗๑  และขนานนามเมอืงใหม่
ว่า "หริญันครชยับุรศีรเีชยีงแสน" ปัจจุบนันี้เรยีกว่าเชยีงแสน หรอืเวยีงเก่า 

 
๒.  สมยักรงุศรีอยุธยา 

กษัตรยิ์ราชวงศ์เมงราย ได้ครอบครองราชสมบตัิเมอืงเชียงแสนสืบ ๆ มา จนกระทัง่ถึง 
พ.ศ. ๑๙๐๘ มพีวกฮ่อมารบกวนแต่กถ็ูกตแีตกพ่ายไป พระเจา้สามฝัง่แกน เจา้นครเชยีงใหม่ไดต้ัง้ใหเ้จา้
ขุนแสน ลูกพระยาวงัพร้าวไปครองเมืองเชียงแสน สถาปนาให้เป็น "พระยาสุวรรณค าล้านนาไชย-
สงคราม" ต่อมาสมยัพระยากมลเป็นเจา้เมอืงเชยีงแสน ซึง่ขณะเดยีวกนักบัพระเจา้เมกุฎริาช ครองเมอืง
เชยีงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๑๐๑ เชยีงใหม่ เชยีงราย และเชยีงแสน ตลอดจนหวัเมอืงฝ่ายเหนือ ไดต้กลงเป็น
ของยนินอง (บุเรงนอง) เจา้กรุงหงสาวดแีละตกอยู่ในความปกครองพม่านับตัง้แต่นัน้มา 
 
๓.  สมยักรงุธนบุรี 

พระเจ้ากรุงธนบุร ีได้ยกกองทพัมาปราบปรามขบัไล่พม่าทางหวัเมอืงฝ่ายเหนือแต่ก็ไม่
ส าเรจ็เด็ดขาด ในราว พ.ศ. ๒๓๔๗ สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รชักาลที่ ๑ แห่ง
ราชวงศ์จกัรกีรมหลวงเทพหรริกัษ์ พระยายมราช ยกกองทพัขึ้นไปขบัไล่พม่าออกจากเชียงแสนได้
ส าเรจ็ และใหเ้ผาเมอืงเชยีงแสนเสยีสิน้กวาดตอ้นผู้คนพลเมอืงประมาณ ๒๓,๐๐๐ ครอบครวัแบ่งเป็น ๕ 
ส่วน แต่ละส่วนใหไ้ปอยู่เมอืงเชยีงใหม ่ล าปาง น่าน เวยีงจนัทน์ และอกีส่วนหนึ่งลงมายงักรุงเทพฯ แลว้
โปรดฯ ใหต้ัง้อยู่ทีส่ระบุร ีราชบุร ี



 ๓ 

 
๔.  สมยักรงุรตันโกสินทร ์

พ.ศ. ๒๔๑๒ ในสมยัของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที่ ๕ เจ้าอุปราชเจ้า-
ราชวงศ์นครเชยีงใหม่ มใีบบอกขอ้ราชการไปยงักรุงเทพฯ ว่า พม่า ลื้อ เขนิ จากเมอืงเชยีงตุง ๓๘๑ คน 
ยกครอบครวัมาอยู่เมอืงเชยีงแสน ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ตอบไปใหเ้จ้าอุปราชว่าให้จดัการแต่งคน
ไปว่ากล่าวให้พวกพม่า ลื้อ เขนิ  เหล่านัน้ถอยออกไปจากราชอาณาเขตไทยเสยี แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะ
พวกนัน้ไม่ยอมออกไป พ.ศ. ๒๔๑๗ เจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชยีงใหม่ เกณฑ์ไพร่พลจาก
เชยีงใหม่ ล าปาง ล าพนู จ านวนทัง้สิน้ ๔,๕๐๐ คน ยกออกจากเมอืงเชยีงใหม่ไปเชยีงรายและเชยีงแสน
ไล่ต้อนพวกพม่า ลื้อ เขนิ เหล่านัน้ออกจากเชยีงแสนตัง้แต่นัน้มา เชยีงแสนกเ็ป็นเมอืงรา้ง รชักาลที ่๕ 
จงึได้โปรดให้เจ้าอินต๊ะ บุตรเจ้าบุญมา (เจ้าบุญมาเป็นน้องเจ้ากาวิละ เจ้าครองนครเชียงใหม่ ) เจ้าผู้
ครองนครล าพูนเป็นหวัหน้าน าราษฎรเมอืงล าพูน เชยีงใหม่ ประมาณ ๔ ,๕๐๐ ครอบครวั  ไปหกัร้าง-
ถางพงทีเ่มอืงเชยีงแสนเดมิ เพื่อใหเ้ป็นเมอืงใหม่ 

เจา้อินต๊ะ ได้รบัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นพระยาราชเดชด ารง ต าแหน่งเจ้าเมอืงเชยีง -
แสน เจา้เมอืงหวัเมอืงฝ่ายเหนือม ี๕ ชื่อ ประจ าเมอืงต่าง ๆ คอื 

พระยาประเทศอุดรทศิ  เจา้เมอืงพะเยา 
พระยามหทิธวิงศา  เจา้เมอืงฝาง 
พระยารตันาเขตต์  เจา้เมอืงเชยีงราย 
พระยาราชเดชด ารง  เจา้เมอืงเชยีงแสน 
พระยาจติวงศ์วรยรงัษ ี  เจา้เมอืงเชยีงของ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ รชักาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรสีหเทพ (เสง วิรยิศิร)ิ จดัการ

ปกครองมณฑลพายพัชัน้ใน พระยาศรสีหเทพ จงึร่างขอ้บงัคบัส าหรบัทีว่่าการเมอืง เรยีกว่า "เคา้สนาม- 
หลวง" คือจดัให้มี ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละแคว้นขึ้นกบัเมืองเรียกว่า "เจ้าเมือง" เมืองขึ้นกับบรเิวณ
เรยีกว่า "ขา้หลวงบรเิวณ" ขา้หลวงบรเิวณขึ้นกบั "เค้าสนามหลวง" จดัการเก็บเงนิรชัชูปการเรยีกว่า     
"ค่าแรงแทนเกณฑ์" คนหนึ่งปีละ ๔ รูปี (ต่อมาเรียก ๔ บาท ) ในที่สุดวิธีการนี้ ได้จ ัดท าขึ้นเป็น
พระราชบญัญตัเิรยีกว่า "พระราชบญัญตัติัง้มณฑลพายพั" ตัง้นครเชยีงใหม่เป็นทีต่ัง้มณฑล 

เมืองเชียงแสน สมัยนี้ขึ้นต่อกระทรวงกลาโหม และต่อมา เมื่อประกาศให้ใช้พระราช -
บญัญตัิปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๒๕๗ จงึมาขึ้นกบักระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๒๔๐ พระอาราชด ารงถึง
แก่กรรมต่อมาเกิดมพีวกไทยใหญ่รวมกนัเป็นโจรเขา้ปล้นเมอืง บุตรพระยาราชเดชด ารงกบัญาติและ
ไพร่พลช่วยกนัต่อสูช้นะและปราบปรามไดส้ าเรจ็ 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้นายไชยวงศ์ บุตรพระยาราชเดชด ารงเป็น
พระราชเดชด ารง สืบสกุลแทนบดิา และต่อมาย้ายที่ท าการมาตัง้ที่ต าบลกาสา ตัง้เป็นอ าเภอปี พ.ศ. 
๒๔๔๒ ต่อมาได้เปลีย่นชื่อเป็นอ าเภอแม่จนั ส่วนเมอืงเชยีงแสนเดมิให้เป็นกิง่อ าเภอเชยีงแสนหลวงซึ่ง
ในสมัยต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอเชียงแสน พ .ศ. ๒๔๔๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้         
นายค าหมื่น บุตรพระราชเดชด ารง (เจ้าอินต๊ะ) เป็นพระยาราชบุตรขึ้นกับเมืองเชียงรายในสมยันัน้



 ๔ 

เจ้าพระยาสุรสีห์วิศิษฐ์ศักดิ ์(ไชย กัลยาณมิตร) เป็นเสนาบดีและองค์มนตรีสมุหเทศาภิบาลพายัพ
ประจ ามณฑลพายพั ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๓ หรอื ร.ศ. ๑๒๙ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกเมอืง
เชยีงราย ขึน้เป็นเมอืงเชยีงราย อนัรวมอยู่ในมณฑลพายพัฯ 

 
การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 
 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วน
ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอ านวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแล้วจดัระเบยีบการ
ปกครองต่อมาก็มีการจดัตัง้หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมสีภาพและฐานะเป็นตัวแทนหรือ
หน่วยงานประจ าทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรูปการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่
ถอืได้ว่าเป็นระบบการปกครองอนัส าคญัยิง่ที่สมเด็จเจา้บรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง
น ามาใช้ปรบัปรุงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบเทศาภิบาล 
เป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหนึ่งที่รฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการในท้องที่ต่าง ๆ ระบบการ      
ปกครองแบบเทศาภิบาล เป็นระบอบการปกครองที่รวมอ านาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบยีบ
เรยีบรอ้ยและเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืง ใหห้มด
ไป 

การปกครองหวัเมืองก่อนวนัที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อ านาจปกครองบังคบับัญชามี
ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิ่น หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใดก็ยิง่มอีิสระในการปกครองเองมากขึ้นเท่านัน้ ทัง้นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ล าบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ ๆ ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 
มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอี านาจอย่างกวา้งขวางในสมยัทีส่มเดจ็เจา้บรมวงศ์เธอกรม -
พระยาด ารงราชานุภาพด ารงต าแหน่งเสนาบด ีพระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ านาจการปกครองเขา้มารวมอยู่ยงัจุด
เดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า 
รฐับาลมใิห้การบังคบับญัชาหวัเมืองไปอยู่ที่เจ้าเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่จดัตัง้แต่ 
พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึส าเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรื่องนี้เสยีก่อนในเบื้องตน้  จงึจะขอน า
ค าจ ากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึ่งพระยาราชเสนา (ศิร ิ เทพหสัดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูล-
ฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยต าแหน่งราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็นที่
ไว้วางใจของรฐับาลของพระองค์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึ่งประจ าอยู่แต่ในราชธานีนัน้ออกไป
ด าเนินการในส่วนภูมภิาคเป็นสื่อกลางระหว่างประชากรของประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากรฐับาลทีอ่ยู่ใน
กรณีให้ได้ใกล้ชดิกบัอาณาประชากร เพื่อให้ได้รบัความร่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถึงกนั โดยมี
ระเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชประเทศชาติดว้ย ฯลฯ จงึแบ่งเขตการปกครองโดยขนาด
ลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบักนัดงันี้ คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถัดไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดัรองไปอกีเป็น
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัท านองการของ
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กระทรวง  ทบวงกรมของราชธานีและจดัสรรข้าราชการที่มีความรู้สติปัญญา ความประพฤติด ีให้ไป
ประจ าท างานตามต าแหน่งหน้าทีม่ใิห้มกีารก้าวก่ายสบัสนดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อน ามาซึ่งความเจรญิ
เรยีบรอ้ยและรวดเรว็แก่ราชการและกจิธุระของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย” 

จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรท าความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดัระเบยีบ
การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงันี้ 

การเทศาภิบาล นัน้ หมายความรวมว่า เป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึ่ง
เรยีกว่า “การปกครองส่วนภูมภิาค” ส่วน มณฑลเทศาภิบาลนัน้ คอื ส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้ 
และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภิบาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร
ราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ  แทนที่ส่วนภูมภิาคจะจดัการปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัิมาแต่เดมิ อนัเป็น
ระบบกินเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจงึเป็นระบบการปกครองซึ่งรวมอ านาจเขา้มาไว้ใน
ส่วนกลาง และรดิรอนอ านาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอย่างสิน้เชงิ 

นอกจากนี้ มขีอ้ที่ควรท าความเขา้ใจอกีประการหนึ่ง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมยัรชักาลที่ ๕ ก่อนปฏิรูปการปกครองก็มีการรวมหวัเมืองเข้าเป็นมณฑล
เหมอืนกนัแต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม่ ดงัอธบิายโดยย่อดงันี้ เมื่อพระบาทสมเดจ็พระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระปิยมหาราช ทรงพระราชด าริจะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให้มัน่คง
และเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบา้ง 
กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยู่ถงึ ๓ แห่ง ยากที่
จะจดัระเบยีบการปกครองให้เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัได้ทัว่ราชอาณาจกัร ทรงพระราชด ารวิ่า 
ควรจะรวมการบังคบับัญชาหวัเมืองทัง้ปวงให้ขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว  จึงได้ม ี  
พระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ เมื่อวนัที ่๒๓ ธนัวาคม พ .ศ. ๒๔๓๕ 
เมื่อได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมืองทัง้ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหวัเมอืงเข้าเป็น
มณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผู้ปกครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิ้น ๖ มณฑล คอื มณฑลลาว
เฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอีสาน มณฑลเขมร
หรอืมณฑลบูรพาและมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยู่ทีเ่มอืงภูเกต็ 

การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้  ยังมิได้มีฐานะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่อย่างแทจ้รงิเมื่อ พ .ศ. ๒๔๓๗ เป็นต้น-
มา และกม็ไิดด้ าเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดียวทัว่ราชอาณาจกัร แต่กไ็ดจ้ดัตัง้เป็นล าดบัดงันี้ 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วางแผนงานจดัระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ 
กระทรวงมหาดไทยได้จดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึ้น ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีน 
มณฑลราชบุร ีซึ่งเปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่และในตอนปลายนี้ เมื่อโปรด
เกล้าฯ ให้โอนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมาขึน้อยู่
ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑลหนึ่ง 
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พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร-
ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝ่ายทะเลตะวนัตก คอื 
ตัง้เป็นมณฑลภูเกต็ ใหเ้ขา้รูปลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหนึ่ง 

พ .ศ . ๒๔๓๙  ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึ้นอีก  ๒ มณฑล  คือ  มณฑล
นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหวัเมอืงมะลายูตะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีและในปีเดยีวกนันัน้เอง 
มณฑลเพชรบูรณ์ตัง้ขึน้ พ.ศ. ๒๔๔๒  (ดูการเทศาภบิาล) ร.ศ. ๑๑๘ (๒๐ บท และกฎหมายประจ าค่า)  

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่หลอือยู่อกี ๓ มณฑล คอื มณฑล
พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย  
พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปัตตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีครัง้หนึ่ง 
พ.ศ. ๒๔๕๑ จ านวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีห้แก่องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกูย้มืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต้ 
พ.ศ. ๒๔๕๔ ประกาศยกเมอืงเชยีงรายเป็นเมอืงจตัวา รวมอยู่ในมณฑลพายพั เมื่อวนัที ่๙ 

มถิุนายน พ.ศ. ๒๔๕๔ (รศ. ๑๒๙) 
พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มีชื่อใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 
พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑาพายพั 
 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 
การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 
๒๔๗๖ จดัระเบียบราชการบรหิารส่วนภูมิภาคออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอ จงัหวดัมีฐานะเป็นหน่วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีข้าหลวงประจ าจังหวดัเป็นผู้บริหารเมื่อก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล
อีกด้วย เมื่อได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ .ศ. 
๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเนื่องจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึ้นกว่าแต่ก่อน  สามารถที่จะสัง่การและตรวจ
ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒.  เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายของประเทศใหน้้อยลง 
๓.  เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั  จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล   มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไม่จ าเป็น 



 ๗ 

๔. รฐับาลในสมยัเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ ๆ  มนีโยบายที่จะให้อ านาจแก่ส่วนภูมิ -
ภาคยิง่ขึน้ และการทียุ่บมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอี านาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชแผ่นดนิอกีฉบบั
หนึ่ง ในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงันี้ 

๑.  จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบิุคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยระเบยีบบรหิารแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบิุคคลไม่ 

๒.  อ านาจบรหิารในจงัหวดั ซึ่งแต่เดมิตกอยู่แก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจงัหวดั
นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยู่กบับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓.  ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่บริหารราชการ
แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาได้มีการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏบิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ ได้จดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน
ภูมภิาคเป็น 

๑.  จงัหวดั 
๒.  อ าเภอ 
จงัหวดันัน้ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอขึ้นเป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิติบุคคล การตัง้ ยุบ 

และเปลี่ยนแปลงเขตจงัหวดั ให้ตราเป็นพระราชบัญญตัิ และให้มคีณะกรรมการจงัหวดัเป็นที่ปรกึษา
ของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดินในจงัหวดันัน้ คณะกรรมการจงัหวดัประกอบดว้ย
ปลดัจงัหวดัและหวัหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ า โดยมี
ผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานคณะกรรมการจงัหวดัโดยต าแหน่ง และในกรณีที่มีรองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัหรอืผูช้่วยผูว้่าราชการจงัหวดั ให้รองผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืผูช้่วยผูว้่าราชการจงัหวดั ร่วมเป็น
คณะกรรมการจงัหวดัดว้ย 

 
 
 
 
 
ท่ีมา : ประวตัมิหาดไทยส่วนภูมภิาคจงัหวดัเชยีงราย, พุทธศกัราช ๒๕๒๗, หน้า ๔๓-๕๒ 
 


