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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของพระยาโบราณราชธานิน ทร (พร เดชะคุปต)
ในการบริ ห ารจั ด การปกครองมณฑลอยุ ธ ยาในช ว งป พ.ศ. 2446 ถึ ง พ.ศ. 2472 เป น การศึ ก ษา
เชิงประวัติศาสตรโดยใชเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองเปนขอมูลสำคัญ
ผลการศึกษาพบวา ในชวงเวลาของการดำรงตำแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยานั้น พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ไดบริหารจัดการปกครองมณฑลอยุธยาและหัวเมืองอื่น ๆ ของมณฑล
ในดานตาง ๆ ไดแก (1) การปกครอง (2) การศาล (3) การศึกษา (4) การอนามัย (5) การคลังและการเก็บ
ภาษีอากร (6) การโยธา และ (7) ดานอื่น ๆ ผลงานของทานไดบรรลุเปาหมายตามพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเปนเสนาบดี ผลจึงทำใหมณฑลอยุธยามีการพัฒนาทุก ๆ ดาน จนถึงปจจุบัน จึงนับไดวา
พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) เปนบุคคลสำคัญผูหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสำคัญ : พระยาโบราณราชธานินทร การบริหารจัดการปกครอง มณฑลอยุธยา

Abstract

This article is historical study whose primary objective was to study the role of Phraya
Boranratchathanin (Porn Tejagupta) in administrative management of Ayutthaya county
during 1903-1929. The key information was collected via relevant documents from both
primary and secondary sources. The results revealed that during the term as governor
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(Khaluang Thesaphiban) of Ayutthaya county, he accomplishedly administered the county
and other provinces in the following aspects: 1) government 2) court 3) education 4)
hygiene 5) finance and taxation 6) civil work and 7) others. His performance achieved both
King Chulalongkorn’s Royal Plans and the policies of Ministry of Interior whose minister
was Krom Phraya Damrong Rajanupab, leading to the development of Ayutthaya county
in every aspect. As a result, Phraya Boranratchathanin should be praised and recognized
as one of important persons of Phranakhon Si Ayutthaya province.
Keywords : Phraya Boranratchathanin, Administrative Management, Ayutthaya County

บทนำ
พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) เปนบุคคลสำคัญทานหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะรูจักทาน
ในหลาย ๆ บทบาท อาทิเชน นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดี ผูเชี่ยวชาญ นักปกครองระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทยที่เรียกวา “สมุหเทศาภิบาล” และบุคคลสำคัญที่สรางคุณ ประโยชนใหกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปน ตน ดังจะพบวา คนทั่วไปมักจะรับรูบทบาทที่โดดเดนของทานในเชิงวิชาการ
ดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเกี่ยวกับอยุธยา เนื่องจากทานเคยดำรงตำแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑล
อยุธยา เปนเวลาเกือบ 30 ป ซึ่งทานไดใชเวลาในชวงนี้ทุมเทกำลังกายและสติปญญาในการศึกษาคน ควา
ตรวจสอบ คนหา รวบรวม และอนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุอยางชนิดที่ “เที่ยวดูทั่วทุกหัวระแหง”
(สมเด็ จ กรมพระยาดำรงราชานุ ภ าพ, 2554, หน า 14) จนกระทั ่ ง พั ฒ นาการมาเป น “อยุ ธ ยา
พิพิธภัณฑสถาน” ในปจจุบัน จะเห็นไดวาบทบาทของทานในฐานะนักประวัติศาสตรและโบราณคดีไดรับ
การยกชูขึ้นมาใหโดดเดน เหนือบทบาทดานอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด ทั้ง ๆ ที่ตามขอเท็จจริงแลวบทบาท
อีกดานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับตำแหนงหนาที่ราชการของทานโดยตรงที่แทบจะไมมีผูกลาวถึง หรือกลาวถึงก็มี
นอยมาก คือ บทบาทของทานในฐานะนักปกครอง
ดังนั้น จึงควรที่จ ะพิจ ารณาบทบาทของพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ในฐานะ
นักปกครองผูเปนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจา อยูหัว
โดยที่ระบบการปกครองสวนภูมิภาคในชวงสมัยนั้นเรียกวา “แบบมณฑลเทศาภิบาล” ซึ่งพระยาโบราณราชธานิน ทร (พร เดชะคุปต) ไดช ื่อวา เปน สมุหเทศาภิบาลที ่ดำรงตำแหนง ยาวนานที่ส ุ ดกวา ผู  ใ ด
(พ.ศ.2446-2472)
บทความเรื ่ อ งนี ้ จ ึ ง เป น การศึ ก ษาบทบาทของพระยาโบราณราชธานิ น ทร (พร เดชะคุ ป ต )
ในการปฏิรูปการปกครองมณฑลอยุธยา ระหวางป พ.ศ. 2446 ถึงป พ.ศ. 2472 และวิเคราะหผ ลของ
การดำเนินการดังกลาว เปนวิธีการศึกษาเชิงประวัติศาสตร (historical approach) โดยใชขอมูลเอกสาร
(documentary study) ตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ และนำเสนอแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา (analytical
description) โดยอาศัยขอมูลจากเอกสารชั้นตน (primary sources) และเอกสารชั้นรอง (secondary
sources) ควบคูกันไป

8 I วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

แนวคิดเรื่องการปกครองระบบเทศาภิบาล
ในรัช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกลา เจาอยูหัว (รัช กาลที่ 5) เปน ยุคของการปฏิรูปหรือ
ยุ ค ของการทำให ป ระเทศมี ค วามทั น สมั ย ซึ ่ ง มู ล เหตุ ส ำคั ญ ของการปฏิ ร ู ป ในรั ช สมั ย ของพระองค
สืบเนื่องมาจากปจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ (1) สภาพการเมืองการปกครองในประเทศแบบเดิมที่ลาสมัย
ไมเหมาะสมตอสภาวการณที่กำลังเปลี่ยนแปลง (2) การคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในตนรัช สมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจาอยูหัว กลาวคือ อังกฤษไดเขา ประชิดพรมแดนไทยดานตะวัน ตก
และดานใต สวนฝรั่งเศสเขาประชิดพรมแดนไทยดานตะวันออก ปจจัยดังกลาวไดเรงเราใหเกิดการปฏิรูป
การปกครองครั้งใหญ ในป พ.ศ. 2435 และดานอื่น ๆ พรอมทั้งดำเนินการปกครองหัวเมืองตาง ๆ แบบ
ใหม มีการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใน พ.ศ. 2437 เพื่อสรางเอกภาพทางการปกครองและรักษาเอกราช
ของประเทศให พ  น จากภั ย คุ ก คามของมหาอำนาจตะวั น ตก โดยจั ด ให ม ี ก ารวางแผนการปกครอง
ทั่วราชอาณาจักรอยางสืบเนื่องกันจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็ไดยุบเลิกไป
แตหลักการปกครองหัวเมืองบางประการก็ยังคงอยู ดังนั้น การปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล จึงนับได
วามีความสำคัญตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลถือไดวาเปนกระบวนการรวมชาติ รวมประเทศ และโยงอำนาจเขาสู
สถาบันกษัตริย ตลอดจนเปนกระบวนการรักษาอธิปไตยของไทยในทามกลางการคุกคามของมหาอำนาจ
ตะวันตกอยางชัดเจน ซึ่ง โกวิท วงศสุรวัฒน (2560, หนา 24) ตั้งขอสังเกตวา การจัดรูปแบบการปกครอง
ระบบมณฑลเทศาภิบาล เปนการเลียนแบบการปกครองของอังกฤษในพมาอยางแนนอน
หลังจากจัดหนวยราชการบริหารสวนกลางโดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนสวนราชการที่เปน
ศูนยกลางดำเนินการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทั่วประเทศแลว ก็ไดมีการจัดตั้งหนวยราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ซึ่งมีสภาพและฐานะเปนตัวแทนหรือหนวยงานประจำทองที่ของกระทรวงมหาดไทย
อัน ไดแก การจัดรูปแบบการปกครองระบอบเทศาภิ บาล ซึ่งสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุ ภ าพ
ทรงนำมาใชใ นการปรั บ ปรุ ง ระเบีย บบริ หารราชการแผน ดิ น ส ว นภู ม ิภ าคในสมั ยรั ช กาลที ่ 5 โดยมี
สาระสำคัญดังนี้ (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา, 2545, หนา 168-170)
1. ลักษณะการปกครองระบบเทศาภิบาล
การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดใหมีหนวยบริหารราชการอัน ประกอบดวย
ตำแหนงขาราชการตางพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ และเปนที่
ไวใจของรัฐบาล รับแบงภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจำอยูแตเฉพาะในราชธานีนั้น ออกไปดำเนินการใน
สวนภูมิภาค อันเปนที่ใกลชิดตออาณาประชาราษฎร เพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกอาณาประชาราษฎร
อยางทั่วถึงกัน ทั้งนี้โดยใหมีระเบียบแบบแผนที่เปนคุณประโยชนแกประเทศดวย จึงไดแบงการปกครองให
มีลักษณะเปนลำดับชั้น กลาวคือ เปนมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน และแบงหนาที่ราชการ
เปนสัดสวนโดยใหมีล ักษณะคลายกับกระทรวงในราชธานี อันจะนำมาซึ่งความเปน ระเบียบเรีย บรอย
รวดเร็วในการระงับทุกขบำรุงสุขดวยความเที่ยงธรรมแกอาณาประชาราษฎร ดังนี้
มณฑล คือ การรวมเขตจังหวัดตั้งแตสองจังหวัดขึ้นไป อาจจะมากบางนอยบางสุดแตความสะดวก
ในการปกครองบังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาลจัดเปนมณฑลหนึ่ง มีขาหลวงเทศาภิบาลเปนขาราชการ
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สูงสุดในมณฑล ฐานันดรของสมุหเทศาภิบาลเปนตำแหนงรองจากเสนาบดีเจากระทรวง และเหนือกวา
ผูวาราชการจังหวัด และขาราชการเจาพนักงานทั้งปวงในมณฑล
สำหรับอำนาจหนาที่ของสมุหเทศาภิบาลก็คือ เปนผูบัญชาการและตรวจตราเหตุการณทั้ งหมด
และราชการในมณฑลที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐบาล มอบใหเปนหนาที่ของเทศาภิบาลรับขอเสนอและสั่ง
ราชการแกผูวาราชการจังหวัด อันเปนผลทำใหการบริหารราชการเปนไปดวยความรวดเร็วกวาแตกอนเปน
อัน มาก นอกจากเปนเรื่องที่เกินอำนาจหนา ที่ของมณฑลหรือเปนปญหา เทศาภิบาลจึงบอกเขามายัง
กระทรวง และเจากระทรวงจะรับพิจารณาและบัญชาการไปยังสมุหเทศาภิบาล หรือจะนำความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาแลวแตกรณี ราชการที่มณฑลติดตอกับกระทรวงยอมมีนอยกวาที่จังหวัดติดตอโดยตรง
กับกระทรวงเปนรายจังหวัดดังแตกอน การดำเนินการเชนนี้นับวาเปนคุณประโยชนแกประชาชนที่มา
ติดตอราชการใหไดรับความสะดวกและรวดเร็วกวาครั้งที่ยังไมไดมีการจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาล
และฝายกระทรวงในกรุงเทพฯ ก็ไมตองมีภาระที่ตองรับขอเสนอจากจังหวัด ซึ่งมีมากกวามณฑลหลายเทา
อันเปนเหตุใหเกิดผลลาชาตอราชการ และยังมีผลกระทบตอราษฎรที่ไดรับความเดือดรอน และตองการ
ความชวยเหลือจากราชการ เมื่อมีการนำรูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลมาใช ก็ไดแบงเบา
ภาระจากกระทรวงมหาดไทยไดอยางมาก อีกทั้งเปนการชวยเหลือประชาชน ซึ่งตองพึ่งราชการใหไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็ว
จังหวัด แตกอนเรียกวา “เมือง” รวมอำเภอตั้งแตสองอำเภอขึ้นไปถึงหลายอำเภอก็ตาม ไดจัดเปน
จังหวัดหนึ่ ง รองถัดจากมณฑลลงมา โดยมีอาณาเขตพอสมควรแก ค วามเจริ ญและความสะดวกใน
การตรวจตราปกครองของผูวาราชการเมือง จังหวัดหนึ่งมีขาราชการผูใหญเปนตำแหนงผูวา ราชการเมือง
และมีกรมการจังหวัดคณะหนึ่ง
อำเภอ กิ ่ ง อำเภอ ตำบล หมู  บ  า น ซึ ่ ง เป น ส ว นรองถั ด จากจั ง หวั ด ลงมาตามลำดั บ นโยบาย
ในการปกครองหัวเมือง ในสมัยที่ส มเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงดำรงตำแหนงเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยได ย ึ ด หลั กที ่ ว  า อำนาจของการปกครองควรจะเข า มารวมอยู จ ุด เดี ย วกัน หมด
ซึ่งหมายความวา รัฐ บาลกลางจะไมใหการบั ง คับ บัญชาหัว เมืองกระจั ดกระจายไปอยูก ับกระทรวง
3 กระทรวงดังแตกอน คือ ฝา ยมหาดไทย ฝา ยกลาโหม และกรมทา และจะไมยอมใหหัวเมืองตาง ๆ
มีอธิปไตยอยางเชนแตกอน ระบบการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” จึงไดถูกจัดตั้งขึ้น หลักของการปกครอง
แบบเทศาภิบาลไดระบุไวในประกาศจัดปนหนาที่ระหวางกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ร.ศ. 113
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 11 วันที่ 23 ธันวาคม ร.ศ. 113, หนา 306-307) ซึ่งรวมหัวเมืองทั้งหมดมาไวใต
การบั ง คั บ บั ญ ชาของกระทรวงมหาดไทย พระราชบั ญ ญัต ิ ล ัก ษณะปกครองท อ งที ่ ร.ศ. 116 (ราช
กิจจานุเบกษา เลม 14 วันที่ 30 พฤษภาคม ร.ศ. 116, หนา 105-125) และขอบังคับลักษณะปกครอง
หัวเมือง ร.ศ. 113 (เตช บุนนาค, 2524, หนา 22) ตามกฎหมายเหลานี้รัฐบาลจะจัดการปกครองหัวเมือง
ตั้งแตช ั้น ต่ำ สุดจนถึงสูงที่ส ุด เริ่มตน ดวยพลเมืองมีสิทธิจ ะเลือกตั้งผูใหญบาน ผูใหญบา นของราว ๆ
10 หมูบาน มีสิทธิเลือกตั้งกำนันของตำบล และตำบลหลาย ๆ ตำบล มีพลเมืองประมาณ 10,000 คน
รวมเปนอำเภอ หลาย ๆ อำเภอรวมกันเปนเมืองหลาย ๆ เมืองรวมเปนมณฑล
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2. ลักษณะการปกครองมณฑลเทศาภิบาล : มณฑลอยุธยา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411-2453) ไดจัดใหมีการปกครอง
แบบเทศาภิบาลขึ้น สำหรับมณฑลอยุธยาไดจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114) โดยได
รวมเอา 7 หัวเมือง คือ กรุงเกา อางทอง สระบุรี ลพบุรี อินทบุรี (ปจจุบันคืออำเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี) พรหมบุรี (ปจจุบันคืออำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี) และสิงหบุรี เขาเปนมณฑล และตั้งที่วาการ
มณฑลที่มณฑลกรุงเกา (ในรัชกาลที่ 7 ไดเปลี่ยนชื่อเปนมณฑลอยุธยาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2469)
ตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองอินทรบุรีและพรหมบุรีกับเมืองสิงหบุรี (กองจดหมายเหตุ
แหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.2/25 “เรื่องราชการเมืองสิงหบุรีรวมเมืองพรหม 1 เมืองอินทร 1 เมือง เขา
เปนเมืองสิงหบุรี” (28 สิงหาคม ร.ศ. 115-15 ธันวาคม ร.ศ. 115)
3. สาเหตุเฉพาะของการปกครองมณฑลอยุธยา
1) ป ญ หาทางด า นการปกครอง เป น ผลมาจากระบบการปกครองในขณะนั ้ น ยั ง ไม ร ั ด กุ ม
และไมเหมาะสมกับสภาพการณ ทำใหไมสามารถปกครองดูแลราษฎรใหมีความเปนอยูอยางมีความสุข
ไดอยางทั่วถึง กลาวคือ เจาเมืองคิดจะปราบปรามโจรผูรายก็จะใชบุคคลที่มีอิทธิพลสำหรับปราบปราม
โจรผูรา ย ทำใหไมกลา ปลนสะดม และสรา งความเดือดรอนใหแกประชาชน วิธีการดังกลา วเรียกวา
“เลี้ยงขโมยไวจับขโมย” แตวิธีการดังกลา วไดกอใหเกิดปญหายุงยากมาก เพราะบุคคลที่ไดรับแต งตั้ง
ใหเปน กรมการเมืองมักจะประพฤติตนไปในทางทุจ ริต เสีย เอง ดวยการเปน หัวหนา ซองโจร ปญหา
กรมการเมืองประพฤติตนทุจริตนั้น เมื่อไดจัดการปกครองแบบเทศาภิบาลแลว ไดจัดใหมีกรมการอำเภอ
และตำรวจภูธร ประจำอยูตามทองถิ่น จึงไมตองอาศัยกรมการในทองถิ่นเหมือนอยางแตกอน
ความบกพร อ งของการบริ ห ารการปกครองในหั ว เมื อ งนั ้ น เกิ ด จากการที ่ ผ ู  ว  า ราชการเมือง
และกรมการเมื องไมม ีเ งิน เดื อนประจำ ทำใหบรรดาคนเหล า นั้น เบี ยดบั ง เงิน ภาษีอากรตามโอกาส
ที่จะทำได เชน เรียกทรัพยสินเงินทองจากผูกระทำผิด การปลอยคดีใหคั่งคางโดยไมมีการพิจารณาคดี ฯลฯ
ตัวอยางเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความเกี่ยวพันระหวางปญหาการปกครองกับปญหาทางเศรษฐกิจ
สรุปไดวา การที่มณฑลอยุธยามีปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผูวาราชการเมืองและกรมการเมือง เบียดบัง
เงินผลประโยชนของทางราชการไว ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปกครองแบบเกาไมรัดกุมพอ เปดชองทางให
ผูวาราชการเมือง และกรมการเมืองทุจริตเบียดบังเงินภาษีอากรได และการที่เจาเมืองไมมีเงินเดือนทำให
เจ า เมื อ งคิ ด หาผลประโยชน ใ นทางไม ช อบ ก็ เ ป น สาเหตุ ป ระการหนึ ่ ง ที ่ ท ำให พ ระบาทสมเด็ จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คิดปรับปรุงการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล มีขาหลวงเทศาภิบาลปกครอง
ดูแลหัวเมืองตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง
2) ปญหาดานการศาล ปรากฏวา หัวเมืองแถบมณฑลอยุธยามีคดีตาง ๆ คั่งคางมากมาย ราษฎร
ที่ถูกจับขังอยูในคุกเปนเวลานาน เพราะไมไดมีการพิจารณาคดีใหเสร็จสิ้น เปนการเสียเวลาทำมาหากิน
ของราษฎร บางครั้งผูวาราชการเมืองและกรมการเมืองก็หาประโยชนโดยเรียกทรัพยสินจากผูรายที่จับตัว
ไดแลวก็ปลอยตัวไป ในเรื่องที่ผูวาราชการเมืองและกรมการเมืองทุจริตตอหนาที่ราชการหาผลประโยชน
ใหแกตนเองเชนนี้ ก็เพราะเจาหนาที่เหลานี้ไมมีเงินเดือนประจำ จึงตองหาผลประโยชนในทางที่มิชอบ
อันเปนผลเสียหายแกทางราชการ ทำใหราษฎรมองภาพพจนเจาหนาที่ไปในทางที่ไมดี แตเมื่อไดจัดเปน
มณฑลเทศาภิบาล มีขาหลวงควบคุมอยางใกลชิด ทำใหปญหาในเรื่องนี้ทุเลาเบาบางลงไปได
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3) ปญหาโจรผูราย หัวเมืองเขตมณฑลอยุธยานั้น ปรากฏวา มีโจรผูรายทำการกอกวนความ
สงบสุขของราษฎรอยูเสมอ ตองผลัดเปลี่ยนตัวผูวาราชการเมืองอยูเสมอ และการเลือกสรรขาราชการใน
กรุงเทพฯ ที่มีกำลังและความสามารถออกไปรับราชการ เหตุที่มีโจรผูรายชุกชุมเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ คือ
(1) หัวเมืองในมณฑลอยุธยาเปนดิน แดนที่มีอาณาเขตกวางขวาง และมีอาณาเขตติดตอกับ
เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครชัยศรี ซึ่งระหวางเขตแดนดินติดตอกันนี้เปนปาดง เหมาะในการหลบซอนตัวของ
โจรผูราย จึงทำใหมีโจรผูรายชุกชุม และโดยมากโจรผูรายจะชอบขโมยสัตวพาหนะ วัว ควาย การที่มี
โจรผูรายชุกชุมเชนนี้ ทำใหราษฎรไมเปนอันทำมาหากิน
(2) การตั้งรานจำหนายสุรายาฝน ซึ่งเดิมนายอากรพอใจจะตั้งขายที่ใดก็ได บางทีก็เขาไปขาย
ในวัดราง และตำบลที่ไมมีบานเรือนผูคน อันเปนชองทางใหโจรผูรายเขาประชุมพักอาศัย เมื่อปลนไดของ
กลางก็เอามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน และนายอากรบางคนก็รับซื้อของโจร กรมการเมืองก็ไมสามารถตรวจ
ตราได จึงทำใหเกิดโจรผูรายชุกชุม (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ม. 40/1 “เรื่องราชการ
มณฑลกรุงเกา” วันที่ 5 มิถุนายน ร.ศ. 114)
(3) การที่มีโจรผูรายลอบลักสัตวพาหนะ ยานพาหนะมาก เพราะจะมีซองตั้งกองรับซื้อของโจร
และมีการตั้งโรงรับจำนำในตลาดหรือตามโรงบอน อัน เปน ชองทางทำใหเกิดโจรผูรา ยลักลอบขโมย
ทรัพยสินของราษฎรแลวมาจำนำ ทำใหทองที่ที่มีโรงจำนำมีคดีความเกิดขึ้นมากมาย
(4) เนื่องจากเจาเมืองและกรมการเมืองแถบนี้มักจะรูเห็นเปนใจกับโจรผูราย หรือเลี้ยงโจร
ผูรายไว เพื่อผลประโยชนของตน และในบางครั้งถึงกับประพฤติตนเปนโจรเสียเอง ทำใหมณฑลอยุธยา
กอนที่จะจัดตั้งเปนมณฑลเทศาภิบาลมีโจรผูรายชุกชุมมาก และคดีความโจรผูรายในเขตมณฑลอยุธยาก็มี
มากมายเกิน ความสามารถของผูวา ราชการเมือง และกรมการเมืองจะปราบปรามได จนกระทั่งเมื่อ
ได ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง การปกครอง โดยจั ด การปกครองหั วเมื อง เป น มณฑลมี ข  า หลวงเทศาภิ บ าลดูแล
ตา งพระเนตรพระกรรณสามารถดูแลการปกครองไดอยา งทั่วถึง ราษฎรมีความเปน อยูอยา งสงบสุข
กวาแตกอน
หั ว เมื อ งต า ง ๆ ในแถบมณฑลอยุ ธ ยาเปน หั ว เมื อ งที่ ม ีป  ญหาหลายประการ ป ญ หาที ่ เดน ชัด
คือ ปญหาเกี่ยวกับเรื่องโจรผูรายชุกชุม จนราษฎรไมเปนอันทำมาหากิน ปญหาเกี่ยวกับคดีความที่คางศาล
มาก ทำใหเสียเวลาทำมาหากินของราษฎร และปญหาเกี่ยวกับเจานายทุจ ริตตอหนา ที่ราชการ ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความสงบสุขแกราษฎร และเพื่อใหการปกครองเปนระเบียบแบบแผนเดียวกัน รัฐบาลจึงไดรวม
เขตเมืองจัดตั้งเปน มณฑลอยุธยาในป พ.ศ. 2438 เนื่องจากมณฑลอยุธยาไมมีปญหาการรุกรานจาก
ตางชาติอันเปนปญหารายแรงที่เกิดขึ้นกับมณฑลชายแดน ฉะนั้นมณฑลอยุธยาจึงไดรับเลือกเปนแหลง
สำหรับทดลองโครงการใหม ๆ ที่ไดริเริ่มขึ้น

พระยาโบราณราชธานินทร์กับการดำเนินงานบริหารจัดการปกครองอยุธยา
พ.ศ. 2446-2472

ดังที่กลาวมาแลววา มณฑลอยุธยาไดจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114 ในระยะแรกเรียก มณฑล
กรุงเกา) ผูที่ดำรงตำแหนงขาหลวงเทศาภิบาลของมณฑลอยุธยาคนแรก คือ พลตรีเจาพระยาบรมวงศเธอ
กรมขุนมรุพงศสิริพัฒน (เตช บุนนาค, 2532, หนา 369) พระองคไดดำรงตำแหนงขาหลวงเทศาภิบาลอยู
ในชวง พ.ศ. 2438-2446 และผูที่มาดำรงตำแหนงขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาตอมา คือ พระยา
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โบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ซึ่งไดเปนขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ตั้งแต พ.ศ.2446-2472
(กระทรวง มหาดไทย, 2511, หนา 299 ; นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 188) ในขณะนั้นยังดำรง
ตำแหนงพระยาโบราณบุรารักษ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา
สำหรับประวัติโดยสังเขปของพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) จากพระนิพนธของ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระบุวา ทานจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
เริ่มรับราชการในกรมศึกษาธิการ พ.ศ. 2433 อายุ 19 ป และยายไปรับราชการกระทรวงพระคลัง ตอมา
พ.ศ. 2436 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จึงชวนทาน
มารับราชการในกระทรวงมหาดไทย เริ่มตนที่ตำแหนงเสมียนเอกพันพุฒอนุราช เมื่ออายุ 25 ป ไดเลื่อน
เปน หลวงอนุรักษภูเบศวร และพระอนุรักษภูเบศวร ผูรักษากรุงศรีอยุธยา จากนั้น ดำรงตำแหงปลัด
เทศาภิบาลมณฑลอยุธยา เลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระยาโบราณบุรานุรักษ และพระยาโบราณราชธานินทร
ตามลำดับ สวนที่พำนักของทานที่มณฑลอยุธยาคือ บานพรพินิต จวนเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา คือ บริเวณ
ปอมเพชรปจจุบัน (วรรณศิริ เดชะคุปต และปรีดี พิศภูมิวิถี, 2554, หนา 6-10, 28)
พ.ศ. 2446 รัช กาลที่ 5 โปรดใหพระเจาบรมวงศเธอกรมขุนมรุพงศสิริพัฒน เสด็จ ยา ยไปดำรง
ตำแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีน เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ในมณฑลนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหพระยาโบราณบุรานุรักษ ขึ้นดำรงตำแหนงผูรั้ง (ผูรักษาราชการ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา
ในสมั ย พระเจ า บรมวงศ เ ธอกรมขุ น มรุ พ งศ ส ิ ร ิ พ ั ฒ น เ ป น ข า หลวงเทศาภิ บ าลมณฑลอยุ ธยา
ในระยะแรกพระองคไดปรับปรุงดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการปกครองและดานการศาล ซึ่งมีผลตอความ
สงบสุขของราษฎร เมื่อพระยาโบราณบุรานุรักษไดขึ้นมาดำรงตำแหนงสมุหเทศาภิบาล สืบทอดตอจาก
กรมขุนมรุพงศสิริพัฒน ในป พ.ศ. 2446 ทานไดสานงานตอเนื่อง ดังตอไปนี้
1. การปกครอง
ในการปรับปรุงดานการปกครอง ซึ่งถือวาเปนงานสำคัญอันดับแรกที่จะตองดำเนินงานเพื่ อให
สอดคลองกับการปกครองสวนกลาง การปรับปรุงดา นการปกครองแบงไดเปน 3 ลักษณะใหม ๆ คือ
(1) การปรับปรุงแบบแผนการปกครองในมณฑล (2) การสรรหาตัวบุคคลเขามารับราชการ (3) การปองกัน
รักษาความสงบสุขของประชาชน (นวลเพ็ญ ภานุรัตน, 2521, หนา 189-190) ในดา นการปกครอง
ไดจัดการปรับปรุงดานการปกครองเปนอันดับแรก เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงการปกครองสวนกลาง
การปรับปรุงทางดานการปกครอง ไดแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1) การปรับปรุงแบบแผนการปกครอง แบงออกเปน 4 แบบ คือ
(1) การจัดรูปแบบการปกครองในมณฑล ไดจัดรูปหนวยงานตาง ๆ ขึ้น ไดแก กองบัญชาการ
มณฑล กองขาหลวงมหาดไทย กองขาหลวงคลัง และกองขาหลวงยุติธรรม โดยจัดใหมีขาราชการตำแหนง
ตา ง ๆ เขา ดูแลรับผิดชอบหนวยงานเหลานั้น ตำแหนงขาราชการที่สำคัญ ไดแก ขา หลวงเทศาภิบาล
ทำหนา ที่บังคับบัญชารับผิดชอบราชการในมณฑลทั่วไปทั้งมณฑล นอกจากนี้ยังมีตำแหนงขา หลวง
มหาดไทย ขาหลวงคลัง และขาหลวงยุติธรรม เปนตน การจัดรูปหนวยงานและจัดขาราชการตำแหนง
ตาง ๆ ทำหนาที่แตกตางกันไปนี้เปนไปเหมือนกันทุกมณฑล (จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, 2545, หนา 191192)
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พระมหากษัตริย

กองบัญชาการมณฑล

กองขาหลวงมหาดไทย

กองขาหลวงคลัง

กองขาหลวงยุติธรรม

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดหนวยงานการปกครองมณฑลอยุธยา
ที่มา : จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, 2545, หนา 191.
การจัดรูปการปกครองในมณฑลอยุธยา จัดรูปหนวยงานและตำแหนงทางราชการไวดังนี้
(สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา, 2545, หนา 169-170)
- กองบัญชาการมณฑล มีตำแหนงขา ราชการคือ ขา หลวงเทศาภิบาล เสมียนตรา และ
เลขานุการ มียศเปน “ขุน” (สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา, 2545, หนา 106)
- กองขาหลวงมหาดไทย มีตำแหนงขาราชการคือ ขาหลวงมหาดไทย และพนักงานตรวจการ
3 นาย
- กองขาหลวงคลัง มีตำแหนงขาหลวงคลังและผูชวยขาหลวงคลัง
- กองขาหลวงยุติธรรม มีตำแหนงขาหลวงยุติธรรมและผูชวยขาหลวงยุติธรรม (กองจดหมาย
เหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.40/2 “มณฑลกรุงเกา”, 16 กันยายน ร.ศ.117)
(2) การจัดรูปแบบการปกครองเมื อง ไดจ ัดใหมีตำแหนง ข า ราชการในเมือ งตา ง ๆ ดังนี้
คือ ตำแหนงผูวาราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตร และผูชวยราชการ
พ.ศ.2441 มณฑลอยุธยาไดประกาศใช “ขอบังคับลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ.117” ไดมี
การเปลี่ยนแปลงตำแหนงผูวาราชการเมืองบางคน โดยยึดเอาความรูความสามารถเปนเกณฑ และตำแหนง
กรมการเมืองอันเปนตำแหนงขาราชการอันดับรองมาจากผูวาราชการเมือง แบงออกเปน 2 คณะ คือ
(2.1) กรมการเมืองในทำเนียบ ไดแก ขา ราชการประจำมีตำแหนงปลัดเมือง ยกกระบัตร
และผูชวยขาราชการทั้ง 3 ตำแหนงนี้ เปนกรมการเมืองชั้นผูใหญ สวนกรมการเมืองชั้นผูนอย ซึ่งเปน
ขา ราชการชั้น รองมี 5 คน คือ จา เมือง สัส ดี แพง ศุภมาตรา และสารเลข นอกจากนี้ยังมีตำแหนง
โยธาธิการ และพะทำมะรง (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัชกาลที่ 5 ม.40/2 “กรมหมื่นมรุพงศสิริพัฒน ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลกรุงเการายงานราชการหัวเมืองในมณฑล”, 16 กันยายน ร.ศ.117)
(2.2) กรมการเมืองนอกทำเนียบ เปนตำแหนงที่แตงตั้งจากบุคคลผูทรงคุณวุฒิคฤหบดีที่ไดตั้ง
บานเรือนในเมืองนับมีจำนวน 10 คน เปนตำแหนงประจำ 5 คน ตำแหนงไมประจำ 5 คน อยูในตำแหนง
คราวละ 5 ป กรมการเมืองนอกทำเนียบนี้เปนตำแหนงที่ตั้งขึ้นใหมโดยรัฐ บาล มีจุดประสงคจะทำให
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองรัฐบาลไดตองจายเงินเดือนให เพราะบุคคลเหลานี้มีฐานะดี
อยูแลว กรมการเมืองนอกทำเนียบเปนเพียงผูใหคำปรึกษาหารือแกผูนำราชการเมือง
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(3) การจั ด รู ป แบบการปกครองอำเภอ ข า ราชการประจำในอำเภอ ได แ ก นายอำเภอ
ปลัดอำเภอ สมุหบัญชี เปนตน
หนวยราชการในมณฑลระดับถัดลงไปจากเมือง คือ แขวงหรืออำเภอ กระทรวงมหาดไทยได
วางเขตอำเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. 116 ฉะนั้นมณฑลอยุธยาจึงไดแบงเขต
อำเภอใหม คือ เมืองอยุธยามี 11 อำเภอ เมืองลพบุรีมี 4 อำเภอ เมืองอางทองมี 4 อำเภอ เมืองสระบุรีมี
5 อำเภอ และเมืองสิงหบุรีมี 4 อำเภอ
ตำแหนงขา ราชการในอำเภอ มีทั้งขา ราชการที่เปนกรมการอำเภอและขาราชการที่ไมใช
กรมการอำเภอ กรมการอำเภอประกอบดวยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมุหบัญชีอำเภอ สวนขาราชการ
ที่ไมใชกรมการอำเภอ ไดแก เสมียนพนักงานจำนวนหนึ่งตามสมควรแกทางราชการ เปนตน
(4) การจัดรูปแบบการปกครองตำบลและหมูบาน การจัดตัวบุคคลผูเปนกำนัน และผูใหญบาน
ตางจากหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น ซึ่งไดกลาวมาแลว คือ ใชวิธีใหราษฎรในทองถิ่นนั้นเลือกตั้ง
กำนันและผูใหญบานเปนผูปกครองของเขาเอง การเลือกตั้งกำนันและผูใหญบานนี้ไดมีการทดลองเลือกตั้ง
เปน ครั้งแรกที่บา นเกาะ บางปะอิน เขตเมืองกรุงเกา ใน พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 111) โดยมอบหมายให
หลวงเทศาภิบาลจิตวิจารณเปนผูดำเนินการไดผลสำเร็จในการทดลองเลือกตั้งกำนันผูใหญบานที่บางปะอิน
เปนตัวอยางใหมณฑลอื่นนำเอาไปเลือกตั้งกำนันและผูใหญบานตามแบบอยาง (จักรฤษณ นรนิติผดุงการ,
2545, หนา 33-34)
การจัดรูปแบบของหนวยการปกครองตำบล มีตำแหนงกำนันหรือผูใหญบานเปนหัวหนาหนวย
การปกครอง วิธีการจัดตั้งกำนัน ผูใหญบาน กอนสมัยรัชกาลที่ 5 ใหจัดตั้งจากบุคคลที่มีความซื่อสัตยมั่นคง
ดีเปน ผูใหญบานที่พอจะวา กลาวบังคับราษฎรได แตตอมาไมมีการเลือกตั้งผูใหญบา น คงมีแตกำนัน
ทำใหการปฏิบัติหนาที่ของกำนันบกพรองไปดวย เนื่องจากขาดผูชวยคอยดูแลทุกขสุขของราษฎรในทองที่
และเขตทองที่ภายในตำบลหนึ่ง ๆ ก็กวางขวางมากเกินกำลังคนคนเดียวที่จะปกครอง ขอบกพรองดังกลาว
ไดรับการแกไขในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดำริเห็นควรที่จะเริ่มจัดการใหมีการทดลองจัดตั้งกำนัน
ผูใหญบานขึ้นเปนตัวอยาง โดยใหประชาชนเปนผูเลือกกำนัน ผูใหญบานเอง โดยไดทรงมอบหมายใหหลวง
เทศาจิตวิจารณ (เส็ง วิริยศิริ) ไปทดลองเลือกตั้งกำนัน ผูใหญบานที่เกาะบางปะอินเปนการทดลองกอน
(ถวัลย วรเทพพุฒิพงษ, 2510, หนา 15 ; เตช บุนนาค, 2532, หนา 151)
สำหรับวิธีการดำเนินการเลือกตั้งกำนัน ผูใหญบาน ที่เกาะบางปะอิน ในขั้นแรกหลวงเทศาจิตวิจ ารณไดจ ัดใหมีการเลือกตั้ งผูใหญบา นโดยใหจ ั ดทำบัญชีส ำมะโนครัว ที่จ ะจัด เปนหมู บา น คือ
การจัดรวมเจาของบานที่อยูใกลชิดติดตอกันราว 10 เจาของบาน ซึ่งเจาของหนึ่งจะมีเรือนกี่หลังก็ตาม
รวมเขาเปนหมูบานและเชิญเจาของบานมาประชุมในวัดพรอมดวยราษฎรอื่น ๆ แลวใหเจาของบานเลือก
ผูใหญบานกันในหมูของพวกเขาวาใครจะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน
เมื่อไดดำเนิน การเลือกตั้งผูใหญบา นขึ้น แลว หลวงเทศาจิตวิจ ารณก็ไดดำเนิน การจัดให
มีการเลือกตั้งกำนันโดยจัดประชุมที่ศาลาวัด ใหราษฎรในทองที่นั้นเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในหมูบานของ
พวกเขาวาใครควรที่จะไดรับเลือกใหเปนกำนัน
ผลของการทดลองเลือกกำนัน ผูใหญบาน ที่บางปะอินนับวาประสบความสำเร็จ เปนสวนใหญ
จึงเปนการเรงเราพระราชประสงคที่จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งกำนันผูใหญบานขึ้น ทั่วราชอาณาจักร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจา อยูหัว โปรดเกลาฯ ใหมณฑลตาง ๆ ไดดำเนินการเลือกตั้งกำนัน
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ผูใหญบาน ตามแบบที่ไดทดลองที่บางปะอิน คือ ใหราษฎรชายหญิงที่ตั้งบานเรือนประจำอยูในหมูบา น
ประชุมกันเลือกเอาบุคคลในทองที่ที่มีคุณงามความดีเปนที่นิยมของราษฎรเปนผูใหญบานคนหนึ่ง วิธีการ
เลือกตั้งอาจเปดเผยหรือลับก็ได ใหนายอำเภอเปนประธาน ผูไดรับคะแนนนิยมมากใหนายอำเภอเขาไป
ขอรับหมายตั้งจากผูวาราชการเมือง สวนการเลือกตั้งกำนันใหผูใหญบานในตำบลเดียวกัน เลือกตั้งกันเอง
ในระหวา งกลุมผูใหญบา นยกมือขึ้น เปน กำนัน โดยมีน ายอำเภอเปน ประธาน และผูวา ราชการเมือง
เปนผูออกกฎหมายตั้งใหเชนเดียวกัน
2) การสรรหาตัวบุคคลเขามารับราชการ เนื่องจากในสมัยนั้นเกิดปญหาขาดแคลนตัวบุคคล
ที่มีความรูความสามารถมารับราชการในตำแหนงหนาที่ตาง ๆ ในมณฑลทางกระทรวงมหาดไทยจึงหาทาง
แกปญหานี้ โดยตั้งโรงเรียนฝกหัดกรมการอำเภอที่มณฑลกรุงเกา เพื่อใหมีสถานที่ฝกหัดและสอนความรู
วิช าการปกครองแก คน ซึ่งจะเปน กรมการอำเภอแต ปรากฏวา ไดผ ลไมด ีเ ทา ที ่ค วร พระยาโบราณราชธานินทร ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา จึงใหเลิกโรงเรียนแบบเกาเสีย ใหผูที่จะเปนนักเรียนไป
ฝกหัดทำงานเปนเสมียนในแผนกตาง ๆ ของอำเภอ โดยนักเรียนแตละคนจะมี “สมุดหลังทอง” เปนสมุด
ประจำตัว ซึ่งบรรจุหัวขอราชการตา ง ๆ ที่ตองเรียน และมีที่วา งสำหรับจดบอกจำนวนวัน ที่ไดเรียน
เมื่อเรียนรูงานในแผนกใดแลว หัวหนาแผนกนั้นก็สอบความรู เมื่อสอบไดแลวหัวหนาแผนกก็ลงชื่อใหเปน
สำคัญทำใหไมเสียเวลา และการเรียนภาคปฏิบัติงานในแผนกนั้น ทำใหผ ูส อนซึ่งมีความชำนาญงาน
สามารถสอนไดดีกวาครูที่มีความรูแตขาดความชำนาญ การฝกอบรมกรมการอำเภอดวยวิธีใหมนี้ เปนการ
ชวยแกปญหาการขาดกรมการอำเภอปฏิบัติหนาที่ราชการไดสำเร็จ วิธีการฝกหัดกรมการอำเภอแบบใหมนี้
กระทรวงมหาดไทยไดนำเอาหลักการตาง ๆ มาปรับปรุงใหดีขึ้น นำเอามาใชในการฝกหัดขาราชการแผนก
ตา ง ๆ เปน ผลใหสามารถผลิตกรมการอำเภอสงไปยังมณฑลตา ง ๆ ไดทัน กับความตองการ (สมเด็จฯ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระยาราชเสนา, 2545, หนา 260-261)
3) การปอ งกันรักษาความสงบสุขของประชาชน เนื่องในมณฑลอยุธยามีโจรผูรา ยชุกชุม
ซึ่งกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนอยูเสมอ พระยาโบราณราชธานินทร ในฐานะสมุหเทศาภิบาล
จึงไดหาทางแกปญหานี้ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การควบคุมตรวจตราสถานที่จำหนายสุรายาฝน การยกเลิก
โรงรับจำนำ การทำตั๋วรูปพรรณสัตวพาหนะ เปนตน วิธีการที่นาสนใจวิธีหนึ่ง คือ การกำหนดใหราษฎร
ตองมีหนังสือในการเดินทางไปยังตางเมือง และไดมีการตั้งดานตรวจหนังสือเดินทาง ดวยวิธีการตาง ๆ
เหลานี้มีผลทำใหคดีโจรผูรายลดลง ทำใหมณฑลอยุธยาเปนมณฑลที่มีความสงบสุข (นวลเพ็ญ ภาณุรตั น,
2521, หนา 190)
2. การปรับปรุงดานการศาล
เนื่องจากมณฑลอยุธยามีคดีความคั่งคางโรงศาลเปนจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งกองขาหลวงพิเศษออกไปชำระความที่มณฑลอยุธยาเปน แหง
แรก การชำระคดีความของกองขาหลวง นับวาเปนประโยชนตอชาวอยุธยามากเพราะเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ประชาชนไมเสียเวลาในการทำมาหากิน กลาวคือ วิธีการชำระความของกองขาหลวงพิเศษ เมื่อไต
สวนไดความวา ทำความผิดจริง และจำเลยยอมรับสารภาพ ก็จะอานคำฟองและคำตัดสินใหจำเลยฟง
และในกรณีที่จำเลย คนใดถูกขังมานานพอแกโทษก็ใหสงปลอยไป (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสาร
รัชกาลที่ 5, 8/5 “เรื่องประกาศตั้งกรมพิเศษชำระความหัวเมือง” วันที่ 21 กันยายน ร.ศ.115)
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ปรากฏวา วิธีการชำระสะสางคดีความที่มณฑลอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ถือวาเปนตัวอยางอันดีสมควรที่มณฑลอื่นจะไดเอาเปนตัวอยางในการจัดศาลยุติธรรมในหัวเมืองตอไป
(กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารรัช กาลที่ 5, 8/5 “รายงานขา หลวงพิเศษชำระความหัว เมื อ ง”
19 มกราคม ร.ศ. 114-17 มกราคม ร.ศ. 117)
การจัดตั้งศาลในมณฑลอยุธยาไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) ศาลแขวง บังคับคดีในเขตแขวง

(2) ศาลเมือง บังคับคดีในเขตเมือง และ (3) ศาลมณฑล บังคับคดีในเขตมณฑลอยุธยา

กลาวโดยสรุป การปรับปรุงดานการศาล เนื่องจากมณฑลกรุงเกามีคดีความตาง ๆ คั่งคางอยูตาม
โรงศาลมากมาย มณฑลกรุงเกาจึงเปนมณฑลแรกที่มีกองขาหลวงพิเศษออกไปชำระความที่คางอยูเปน
แหงแรก การชำระสะสางคดีความของกองขาหลวงพิเศษนี้ เปนประโยชนตอชาวกรุงเกามาก เพราะทำให
ผูบริสุทธิ์พนโทษออกมา สวนผูที่ทำผิดจริงแตติดคุกนานแลวก็ถูกปลอยตัวออกมาไดทำมาหากิน เลี้ยง
ครอบครั ว ต อ ไป และการชำระความที ่ ร วดเร็ ว ทำให ป ระชาชนไมเ สี ยเวลาทำมาหากิ น นอกจากนี้
กองขาหลวงพิเศษยังไดจัดตั้งศาลมณฑลขึ้นที่เมืองกรุงเกาและตั้งศาลเมืองขึ้นในเมืองตาง ๆ ในเขตมณฑล
อยุธยา และยังไดกำหนดอำนาจหนาที่ของผูพิพากษาไวอยางละเอียดถี่ถวน การจัดการดานการศาลของ
มณฑลกรุงเกา จึงมีความเปน ระเบียบเรียบรอยเปนแบบแผนที่ดีส ำหรับมณฑลอื่นจะไดนำเอาไปเปน
ตัวอยางในการจัดดานการศาล (นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 191)
3. การปรับปรุงดานการคลังและการเก็บภาษีอากร
การปรับปรุงดานการคลัง ไดมีการจัดระเบียบการคลังใหม โดยจัดตั้งคลังมณฑลขึ้นที่เมืองกรุงเกา
สวนในเมืองอื่น ๆ ในเขตมณฑลอยุธยา ก็จัดตั้งคลังเมืองขึ้น และจัดใหมีเจาหนาที่รับจายเงินผลประโยชน
แผนดิน การจัดรูปคลังมณฑลใหมนี้ เจาหนาที่ของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและกระทรวงมหาดไทย
จะทำหนาที่รวมกันในการเก็บและรักษาเงินผลประโยชนภายในมณฑล ทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน เพราะเจาหนาที่ของฝายมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจในการบังคับบัญชาราชการภายในมณฑล
ยอมจะอำนวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ยังจะทำใหเกิดการควบคุม
ซึ่งกัน และกัน ในระหวา งเจา หนา ที่ของทั้งสองกระทรวง เปน ผลใหการทุจ ริตในการเก็ บภาษี อ ากร
และการขูดรีดราษฎรทำไดยากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงภาษีอากรในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร ไดดำเนินการปรับปรุงภาษีอากรดังนี้
(นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 192)
1) การจัดอากรสุราเปนของรัฐบาล ซึ่งสามารถจำหนายสุราไดมาก ทำใหเก็บเงินไดมากกวาเมื่อเปน
อากรผูกขาด
2) เรื่องเงินทดรองราชการที่อำเภอ พระยาโบราณราชธานินทรขออนุญาตใหใชเงินผลประโยชนเก็บ
ไวที่วาการอำเภอ มีกำหนดเดือนละ 50 บาท เพื่อใชเปนคาเดินทางมาราชการ คาสงนักโทษและคาสงเงิน
ผลประโยชน ซึ่งเมื่อไดทดรองรายใดไปเทาใด ก็ใหตั้งฎีกาเบิกใชในภายหลัง
มาตรการดังกลา วแสดงใหเห็น วา พระยาโบราณราชธานิน ทรเปน ผูที่มีความสามารถในด า น
การปกครอง พยายามหาวิธีการปรับปรุงภาษีอากรเพื่อใหไดเงินมากขึ้น เพื่อนำมาทะนุบำรุงบานเมืองให
เจริญกาวหนา
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นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บภาษีที่ดิน การออกโฉนดที่ดินแบบใหมเปน ครั้งแรกในประเทศสยาม
(วรรณศิริ เดชะคุปต และปรีดี พิศภูมิวิถี, 2554, หนา 20) และมีการจัดเก็บคานาอีกดวย (ชัยยา โพธิ์แดง,
2528 ; ระยับศรี กาญจนวงศ, 2541)
4. การปรับปรุงดานการศึกษา
ในการจัดการศึกษาในหัวเมือง กระทรวงมหาดไทยไดรับหนาที่ดูแลการจัดการศึกษาในหัวเมือง
จึงไดจัดวัดใหเปนสถานที่ศึกษาเลาเรียน โดยอาศัยพระสงฆเปนผูสั่งสอน ตอมาภายหลังเมื่อไดมีการผลิต
ครูจากโรงเรียนฝกหัดครูออกไปไดมาก ก็สงครูไปสอนตามหัวเมือง ตอมากระทรวงมหาดไทย จึงไดวางแนว
ทางการจัดการศึกษาของทวยราษฎรขึ้น ในป พ.ศ. 2453 ซึ่งมีขอสำคัญ คือ เด็กชายทุกคนอายุ 13 ป
จะตองอานหนังสือออก โดยจะมีการออกตรวจสอบเมื่อไดสำรวจสำมะโนครัวประชากร โดยกำนันจะตอง
ถือเปนหนาที่เตือนในราษฎรสงบุตรหลานเขาศึกษาเลาเรียน การศึกษาในมณฑลอยุธยาจึงแพรหลายมาก
ขึ้น มีการสรางโรงเรียนเพิ่มขึ้นหลายแหง ทั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียนราษฎร จึงเห็นไดวา การศึกษาใน
มณฑลอยุธยาแพรหลายพอสมควร (นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 193)
5. การปรับปรุงดานการอนามัย
มณฑลกรุงเกาเปนแหงแรกที่มีแพทย และพยาบาลออกไปรักษาคนไขตามหัวเมืองในมณฑลอยุธยา
แตแพทย และพยาบาลใหประโยชนแกราษฎรไดไมมากนัก ทางรัฐบาลจึงตองสงแพทยจากสวนกลางไป
จัดการปลูกฝปองกันไขทรพิษ เมื่อเกิดการระบาดขึ้น เพราะในสมัยนั้นโรคไขทรพิษเปนโรคระบาดรายแรง
ทำใหคนเสียชีว ิต มาก นอกจากนี้ รัฐ บาลไดมีหนังสื อที่พ ิมพช ี้ แจงวิ ธีการปอ งกัน รั กษาโรค รวมทั้ ง
การระมัดระวังในการรับประทานอาหารและน้ำดื่มโดยพิมพเปนสมุดเลมเล็ก ขายใหแกประชาชนเลมละ
2 อัฐ ปรากฏวา มีผูซื้อมาก ทำใหไดความรูในการรักษาสุขภาพอนามัยดีขึ้น และรัฐ บาลยังไดจัดใหมี
ยาโอสถสภาขายใหแกราษฎรในราคาถูก (นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 193)
เนื่องจากแพทยประจำมณฑลประจำเมืองมีนอย ไมพอแกการรักษาคนไข และปลูกฝปองกัน ไข
ทรพิษ รัฐบาลจึงจัดใหมีแพทยประจำตำบลโดยใหกำนันเปนผูเลือก และใหไดรับการอบรมฝกหัดวิชาการ
แพทยจากแพทยประจำตำบลและแพทยประจำเมือง และใหไดรับการอบรมฝกหัดวิชาการแพทยจ าก
แพทยประจำมณฑลและแพทยประจำเมือง ซึ่งแพทยประจำตำบลนี้ทำประโยชนใหมาก สามารถปลูกฝ
ปองกันไขทรพิษใหแกราษฎร ไดทั่วทุกตำบล ทำใหลดอัตราการเปนไขทรพิษลง การจัดการอนามัยใน
มณฑลอยุธยา จึงถือไดวาเจริญขึ้นกวาเดิม
6. การปรับปรุงดานการโยธา
มณฑลอยุธยาไดมีการปรับปรุงดานการโยธาซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารใหแก
ประชาชนมาก คือ การปรับปรุงการไปรษณียโทรเลข จัดใหมีการสรางสายโทรเลขเพิ่มขึ้นหลายแหงทั้งที่
ติดตอกัน ภายในมณฑล และระหวา งมณฑล นอกจากนี้ก็มีการสรางทางรถไฟ เปดเดิน จากกรุงเทพฯ
ถึ ง กรุ ง เก า เมื ่ อ ต น ป พ.ศ. 2439 (ชิ น ดนั ย ไม เ กตุ , 2562, หน า 64) และมี ร ถไฟของเอกชนสาย
พระพุทธบาท (ภาณุพ งศ ชนสวัสดิ์, 2564, หนา 38) ซึ่งมีคนโดยสารไมมากนัก นอกจากในเทศกาล
นมัสการพระพุทธบาทคนโดยสารจึงจะมีมาก และยังมีการสรางถนนจากตัวเมืองไปยังทางรถไฟ เพื่อเปน
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การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน แตการสรางสถานที่ราชการและตึกแถวตลาดยังมีนอย โดยมาก
เปนการซอมแซมสถานที่เกา ๆ ฉะนั้นการโยธาในมณฑลอยุธยา จึงจัดไดวาทำเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การติดตอสื่อสารของประชาชน และเพื่อบำรุงความสุขใหแกประชาชนในมณฑลอยุธยามากกวาเรื่องอื่นใด
(นวลเพ็ญ ภาณุรัตน, 2521, หนา 194)
7.ประวัติศาสตรทองถิ่นและการพิพิธภัณฑ
พระยาโบราณราชธานินทรเปนผูมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง อยุธยาพิพิธภัณฑ ซึ่งทานไดรับสนอง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในการอนุรักษและปรับปรุงโบราณวัตถุสถานใน
พระนครศรีอยุธยาไวใหใกลเคียงสภาพเดิมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา เจา อยูหัวทรงให ความสำคัญ ในการรั กษาเมื องกรุ งเกา มาก และทรงเห็น ดวยตามที ่พ ระยาโบราณราชธานินทรไดจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุไวที่พระราชวังจันทรเกษม ซึ่งในเวลาตอมาแนวพระราชดำรินี้ได
พัฒนามาเปนการจัดพิพิธภัณ ฑตามหัวเมืองตา ง ๆ (วรรณศิริ เดชะคุปต และปรีดี พิศภูมิวิถี, 2554,
หนา 20)

ผลของการปฏิรูปการปกครองมณฑลอยุธยา
สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาที่มีความสามารถในการบริหารมณฑลอยุธยา ไดแก พลตรีพระเจา
บรมวงศเ ธอกรมขุน มรุพ งศส ิ ริพ ัฒน ดำรงตำแหน ง ขา หลวงเทศาภิบาลระหวา ง พ.ศ. 2440-2446
และผูดำรงตำแหนงคนตอมา คือ พระยาโบราณราชธานินทร ซึ่งขาหลวงเทศาภิบาลทั้งสองคนไดจัดการ
แกไขและปรับปรุงดานการปกครอง จนทำใหมณฑลอยุธยามีความสงบสุข นอกจากนี้มณฑลอยุธยายังเปน
แหลงผลิตกรมการอำเภอปอนมณฑลอื่น ๆ ในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร มณฑลอยุธยาเปนแหลง
แรกที่คิดฝกหัดขา ราชการแบบใหมไดผลดีจนกระทรวงมหาดไทยถือเปนหลักปฏิบัติตอมา โดยนำมา
ปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้นในการนำมาฝกขาราชการแผนกตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปกครอง ไดจัดรูปการปกครองในมณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และหมูบาน ไวอยางเปน
ระเบี ย บแบบแผนที ่ด ี นอกจากนี ้ม ณฑลอยุ ธยาเปน มณฑลแรกที ่ไ ด จ ัด การทดลองเลื อกกำนัน และ
ผูใหญบานในดานการปองกันรักษาความสงบสุขของราษฎร ขาหลวงเทศาภิบาลทั้งสองคนตางก็พยายาม
หาวิธีการแกไขปญหาเรื่องโจรผูราย จนมณฑลอยุธยาเปนมณฑลที่มีความสงบสุข นอกจากนี้มณฑลอยุธยา
ยังเปนแหลงผลิตกรมการอำเภอปอนมณฑลอื่น ๆ ในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร มณฑลอยุธยาเปน
แหล ง แรกที่ ค ิด ฝ กหัด ข า ราชการแบบใหมไ ดผ ลดี จนกระทรวงมหาดไทยถือ เปน หลัก ปฏิ บั ต ิตอมา
โดยนำมาปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้น ในการนำมาฝกขาราชการแผนกตาง ๆ
2. ดานการศาล มณฑลอยุธยาไดมีกองขาหลวงซึ่งมีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เปนประธาน ไดจัดตั้งศาลมณฑล และศาลเมืองขึ้นในมณฑลอยุธยา ทำใหการพิจารณาคดีความในมณฑล
เปนระเบียบเรียบรอย จนไดรับคำชมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และใหมณฑลอื่นใช
เปนแบบอยางในการจัดดานศาลดวย
3. ดานการคลังและการภาษีอากร การปรับปรุงระบบการเก็บภาษีอากร ทำใหสามารถนำรายได
เขาแผนดินมากขึ้น จนเพียงพอตอการพัฒนาดานอื่น ๆ
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4. ดานการศึกษา มีการสงบุตรหลานเขาโรงเรียน และสรางโรงเรียนทั้งโรงเรียนหลวงและโรงเรียน
ราษฎร เพิ่มขึ้นหลายแหง
5. ด า นการอนามั ย เริ่มมีแพทยมาประจำมณฑลและเมือ ง รวมทั้งมีการวางแผนที ่จ ะสร า ง
โรงพยาบาลประจำเมืองกรุงเกา ในป พ.ศ. 2455 คือ โรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ (เกื้อกูล ยืนยงอนันต,
2529, หนา 48)
6. ดานการโยธา เริ่มมีการพัฒนาดานการกอสรางตลาดหัวรอและถนนหนทางบางแลว โดยเฉพาะ
บริเวณภายในเกาะเมืองอยุธยา (ทศพร ศรีสมาน, 2550, หนา 11 ; พัฑร แตงพันธ, 2555, หนา 31)
7.ดานประวัติศาสตรและพิพิธภัณฑ จากผลงานของพระยาโบราณราชธานินทรในการอนุรักษ
โบราณวัตถุสถานของเมืองกรุงเกา รวมถึงการจัดตั้งอยุธยาพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแบบสมัยใหม จึงมี
ผูสนใจเรื่องประวัติศาสตรและโบราณคดีเกี่ยวกับอยุธยาอยางกวางขวาง ทั้งนี้เปนเพราะความสนใจใฝ
ศึกษาของทานที่เกิดจากการตรวจตราดูโบราณสถานวัตถุตาง ๆ ที่กลาวถึงในพระราชพงศาวดาร จนทำให
ทานเปนผูรูเรื่องโบราณวัตถุสถานของอยุธยาอยางลึกซึ้ง (ทศพร ศรีสมาน, 2550, หนา 11-12) รวมทั้งไดมี
การประกาศสงวนรักษาที่ดนิ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาไวเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน หามเอกชน
ถือครองเพื่อการอนุรักษแหลงโบราณสถานที่สำคัญในตัวเมืองเกา (กรมศิลปากร, 2539, หนา 33)
จะเห็น ไดวา พระยาโบราณราชธานินทร เปน ผูที่มีความสามารถในการจัดการปกครองมณฑล
อยุธยา ไดปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดสำเร็จลุลวงลงไดเปนอยางดี งานบางอยางที่ไดริเริ่มจัดทำ
ขึ้นก็นับไดวาเปนผลดี ถาเปรียบเทียบกับมณฑลอื่น ๆ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสรุปวา
มณฑลอื่นไดทำอยางไร พระยาโบราณราชธานินทรก็ทำไดอยา งนั้น บางเรื่องก็ดีกวา มณฑลอื่น ถึงแม
มณฑลอยุธยาซึ่งเปนมณฑลชั้นใน ไมมีปญหาเกี่ยวกับการรุกรานจากตางประเทศ แตมณฑลอยุธยาก็นบั วา
เปนแหลงที่ใชสำหรับทดลองโครงการใหม ๆ เชน การเลือกตั้งกำนันผูใหญบาน การจัดตั้งศาลมณฑล
การฝกอบรมกรมการอำเภอ เปนตน เมื่อไดทดลองที่มณฑลอยุธยาจนเปนผลสำเร็จแลว ก็นำเอาไปใชใน
มณฑลอื่ น ตามแบบอย า งมณฑลอยุ ธยา มณฑลอยุ ธ ยาจึง อาจจะเรีย กได ว า เปน มณฑลแมแ บบก็ได
การปรับปรุงดานตาง ๆ ที่กลาวมาแลวนี้ แสดงใหเห็นวา มณฑลอยุธยาเปนมณฑลที่เจริญกาวหนาตลอด
มาจนถึงปจจุบัน

บทสรุป
อาจกลาวไดวา พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) เปนสมุหเทศาภิบาลผูมีบทบาทสำคัญ
ยิ่งตอการพัฒนามณฑลอยุธยาในชวงเวลาที่ทานดำรงตำแหนงสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา (พ.ศ.24462472) ผลงานของทานยอมเปนที่ประจักษชัดแกชนรุนหลังในหลาย ๆ ดาน แมภารกิจหลักของทาน คือ
นักบริหารจัดการปกครองมณฑลที่ถือวาเปนการบำบัดทุกขบำรุงสุขอยางแทจริง แตงานอดิเรกที่ทานสนใจ
ศึกษา สำรวจ คนควาเกี่ยวกับโบราณสถานวัตถุของอยุธยา ก็มิไดยิ่งหยอนไปกวาบทบาทในฐานะนัก
ปกครองแมแตนอย ผลงานดานการจัดการปกครองมณฑลอยุธยาไดรับความไววางพระราชหฤทัยของใน
หลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
มีความสัมพันธอันใกลชิดสนิทสนมกับพระยาโบราณราชธานินทร จนเรียกไดวา เปนกัลยาณมิตรอยาง
แทจริง
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