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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการวิเคราะห์แนวคิดและพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ที่ทรง
มีต่อ “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่รัตนโกสินทรศก 116” และการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม
ร.ศ. 124 ที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรูปแบบ การปกครองท้องถิ่นอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเป็น
การแสดงถึงพระด�ำริที่ต้องมีการปฏิรูปการปกครองและรวมอ�ำนาจที่ส่วนกลาง โดยในระดับท้องที่ท้องถิ่น
ต่างที่ห่างไกลเมืองหลวงได้มีกลไกของระบบราชการ คือ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้กับรัฐบาล
ในเขตเมือง มีชุมชน ให้มีการสุขาภิบาล โดยมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนด
ต่างจากการปกครองท้องที่ในแบบเดิมของรัฐในระบบจารีตที่ห่างเหินจากส่วนกลางและไม่มีความสัมพันธ์กัน
เป็นการวางรูปแบบอ�ำนาจการปกครองในพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ของไทยอย่างเป็นระบบครัง้ แรก เป็นส่วนหนึง่ ของการ
สร้างรัฐชาติ (Nation State) ทีม่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นศูนย์กลางของรัฐทีเ่ รียกได้วา่ เป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
นอกจากนีย้ งั เป็นการแสดงถึง พระด�ำริทที่ รงมีตอ่ ราษฎร ว่ามิใช่เป็นเพียงแต่ราษฎรทีม่ อี ัตลักษณ์ทำ� งานรับใช้
ทางราชการหรือร่วมมือตามแต่ที่ทางราชการจะก�ำหนดเท่านั้น แต่ราษฎรในท้องที่ได้ก้าวเข้าสู่สถานะความ
เป็นพลเมือง มีสิทธิและอ�ำนาจในทางการเมืองด้วยในระดับหนึ่ง การปกครองท้องที่จึงเป็นรากฐานส�ำคัญของ
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมัยใหม่ ที่ท�ำให้ราษฎรในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นพลเมือง ไม่ได้เป็น
ผู้ที่แปลกแยกหรือเป็นอื่น แม้การปกครองท้องที่โดยก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสุขาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจะ
ไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานส�ำคัญยิ่งต่อการปกครอง
ท้องถิ่นไทย
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Abstract
This Article is the study of HRH Prince Damrong Rajanubhab’s thought in “The Act of
Local District Administration Rattanakosin Era 116 (1897)” and “Sukhaphibhan” administration
at Tha Chalom. Even though these were not the law and administration about local
government in current definition, but both represented the formation and founding of Thai
local government in late 19th Century. In that time, Thai society was transformed from
traditional state to modern nation state which centralized power to the government in
Bangkok. In the local district areas were administrated by the function of the government
which gave the power to the sub-district head man and village headman and in the urban
area by “Sukhaphiban”. Sub-district head man, village head man and the committees of
“Sukhaphiban” were authorized by law and responsible to the government directly, differ
from the traditional state. “The Act of Local District Administration Rattanakosin Era 116
(1897)” and “Sukhaphibhan” administration also represented the view of Prince Damrong
about the people that the people are not only the subject of the state, which role are only
to obey and cooperate with the state but also have the right and power to administrate the
rural area, even though this right and power are limited. So, this is the first time that the
people participate in politic directly and represented the first step of Thai local government.
Keywords: Prince Damrong Rajanubhab, Thai Local District Administration, Thai Local
Government

บทน�ำ
บทความนีม้ ใิ ช่บทความวิจยั (Research Paper) แต่เป็นบทความวิชาการในรูปแบบพรรณาวิเคราะห์
(Analytical Approach Paper) แนวคิดและพระด�ำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพทีท่ รงมีตอ่ “พระราชบัญญัตลิ กั ษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116” และการจัดตัง้ สุขาภิบาล
ท่าฉลอม ร.ศ. 124 ที่เป็นการวางรากฐานการปกครองพื้นที่ในหัวเมือง ที่แม้จะมีรูปแบบโครงสร้างการจัดการ
ทีม่ ใิ ช่รปู แบบการปครองท้องถิน่ อย่างในปัจจุบนั อันเนือ่ งด้วยบริบทแห่งยุคสมัย แต่ถอื ได้วา่ ลักษณะบางประการ
ทีป่ รากฏในสองเรือ่ งนีเ้ ป็นการวางรากฐานของการปกครองท้องถิน่ และการเปิดโอกาสให้ราษฎรได้รจู้ กั การเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองท้องที่และการปกครองท้องถิ่น มีความแตกต่างกันในเรื่องของถ้อยค�ำและความหมาย
โดยพิจารณาถึงเรือ่ งของอ�ำนาจทีร่ ฐั สบาลมอบให้แก่ทอ้ งถิน่ การปกครองท้องถิน่ (Local Government) ตาม
นิยามทางรัฐศาสตร์รว่ มสมัยในปัจจุบนั จะเน้นถึงการมีอำ� นาจ (Autonomy) ของท้องถิน่ ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ของตนเอง ทั้งด้านการบริหาร การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดการคลังและงบประมาณในระดับหนึ่ง
ที่ได้รับการมอบอ�ำนาจจากรัฐบาลที่ส่วนกลาง ด้วยความเชื่อที่ว่ามีแต่ประชาชน ในท้องถิ่นของตนเองที่จะ
190 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เข้าใจสภาพแวดล้อมและรู้ว่ามีความต้องการในการจัดรูปแบบปกครอง การบริหาร การบริการประชาชน
อย่างไรบ้างในท้องถิน่ ของตน การปกครองท้องถิน่ จึงได้รบั การยกย่องว่าเป็นรากฐานส�ำคัญประการหนึง่ ในการ
สร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยในระดับรัฐชาติ (Nation State) คือ ถ้าการปกครองท้องถิ่นมีความเป็น
ประชาธิปไตยที่ดี ย่อมส่งผลต่อการที่รัฐชาตินั้นจะมีระบอบประชาธิปไตยที่ดี ที่เข้มแข็งเช่นกัน
ความส�ำคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น นักวิชาการ อาทิ สิวาพร สุขเอียด อธิบายว่ามี 6 ประการ
คือ
1. เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน
2. ท�ำให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government)
3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญของการกระจายอ�ำนาจ
4. การปกครองท้องถิน่ สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิน่ ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น�ำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต
6. การปกครองท้องถิน่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึง่ ตนเองทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
“...โดยสรุป ความส�ำคัญของการปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถแบ่งออกเป็นสองด้วย คือ ด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหาร
งานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ เป็นต้น...” (Sook-iad, 2019)
ส�ำหรับที่มาของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ในลักษณะของชุมชน
ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ดูแลตนเอง โดยที่ผู้มีอ�ำนาจรัฏฐาธิปัตย์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับท้องถิ่นต่าง ๆ น้อยมาก
การปกครอง ส่วนท้องถิ่นในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่กับการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็น
รัฐชาติ (Nation State) ซึ่ง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ได้อธิบายไว้ว่า
“...การปกครองตนเองในระดับท้องถิน่ หรือทีเ่ รียกว่า Local Self Government นัน้ เป็นการปกครอง
ทีเ่ กิดมาตัง้ แต่ในอดีต ซึง่ เราอาจจะเรียกว่าเป็น “การเมืองชุมชนแบบธรรมชาติ” (Nature หรือ Community
Politics) ก็ได้ โดยสภาพของการเมืองธรรมชาตินั้นเกิดมาตั้งแต่เมื่อมนุษย์รวมตัวกันเป็นชุมชนทางการเมือง
โดยในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไป เช่น บางชุมชนผู้ชายเป็นใหญ่ บางชุมชน
ผู้หญิงเป็นใหญ่ ซึ่งเราอาจจะเรียกสภาพนี้ว่าเป็น “การเมืองในชุมชน” โดยลักษณะของการเมืองในชุมชนนั้น
ก็จะมีความแปรผันไปตามโครงสร้างอ�ำนาจทางการเมืองของชุมชนนัน้ ๆ เอง ว่า เป็นชนเผ่าหรือเป็นกลุม่ ภาษา
วัฒนธรรมใด มีอุปนิสัย ใจคอ มีวัฒนธรรมของการรวมกลุ่ม มีการนับถือญาติ มีการประกอบอาชีพการงาน
มีระบบการกระจายความมั่งคั่ง มีโครงสร้างทางชนชั้น มีกลุ่มสถานภาพและมีลักษณะของผู้น�ำ มีวิถีชีวิต
คติความเชื่อ ค่านิยม และสภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพต่าง ๆ ฯลฯ ในลักษณะใด...
...การกระจายอ�ำนาจเป็นการปกครองที่รัฐและรัฐบาลกลางได้สละอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจการ
ตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอื่นอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ควรที่จะ
มีการประกาศหลักและแนวทางการมอบอ�ำนาจนัน้ ไว้เป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายทีส่ ำ� คัญของประเทศ และ
องค์กรที่สามารถรับมอบอ�ำนาจมาจากรัฐบาลกลางนั้นได้ ควรที่จะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
สามารถมีทรัพย์สิน มีงบประมาณ มีอ�ำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลากร ตลอดรวมจนถึงผู้บริหารและ
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สภาทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน โดยท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหนึง่ ๆ ทีม่ คี วาม
ชัดเจนแน่นอน องค์กรที่สามารถรับมอบอ�ำนาจ ที่รัฐบาลกลางสละอ�ำนาจมาให้นี้ได้ เราเรียกว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”...
...อย่างไรก็ตาม การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิน่ ไม่วา่ จะมีระดับทีน่ อ้ ยหรือมากเพียง
ใดก็ตาม องค์กรปกครองท้องถิน่ ภายในรัฐเดีย่ วก็ยงั คงอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลกลางเสมอ เพียงแต่
ว่ากลไกของการก�ำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นเอง จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเป็น
ประชาธิปไตยของรัฐ ตัวอย่างเช่น บางรัฐนิยมใช้คำ� สัง่ ทางการปกครองเป็นหลัก และบ้างนิยมใช้กลไกทางศาล
กลไกทางรัฐสภา และบ้างใช้การควบคุมทางกฎหมาย และการควบคุมทางการคลังทดแทนการใช้คำ� สัง่ ทางการ
ปกครองในการก�ำหนดว่าท้องถิ่นควรท�ำ หรือไม่ควรท�ำอะไร เป็นต้น...” (Mektrairat, 2019)
การปกครองตามท้องถิ่นในสมัยโบราณคือตามแต่ละพื้นที่ที่มีบ้านเรือน ชุมชนตั้งอยู่รวมกันจะมี
“พ่อบ้าน” “นายบ้าน” หรือ “แก่บ้าน” เป็นผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ ผู้ที่เป็นผู้น�ำในท้องถิ่นนั้นก็มักจะมาจาก
การเป็นผู้อาวุโสหรือมีฐานะดีกว่าผู้อื่น ถ้าผู้น�ำในท้องถิ่นนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับขุนนางกรมการของเมืองที่อยู่
ใกล้เคียง มีความดีความชอบในการสรรหาหรือรักษาผลประโยชน์ให้ราชการ ก็อาจจะได้รับการอวยยศเป็น
“พัน” หรือ “หมื่น” ความรู้สึกเกี่ยวข้องว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการปกครองนั้นยังไม่เกิดขึ้น
ซึง่ จะเกิดความเปลีย่ นแปลงอย่างส�ำคัญยิง่ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีแ่ ม้จะยังไม่มี
สิ่งที่เรียกว่าการปกครองท้องถิ่นตามนิยามที่ยอมรับกันในปัจจุบัน แต่ในท้องถิ่นหรือท้องที่ พื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่
ทั่วราชอาณาจักร ได้รับการจัดระเบียบให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับระบบการปกครองของไทยที่ก้าว
ไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ มีการตั้งกระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าที่ดูแลเรื่องการปกครอง จัดตั้งมณฑลและเมือง
ต่าง ๆ วางระบบข้าราชการส่วนกลางและหัวเมือง ให้มี ความสอดคล้องกัน การจัดการปกครองท้องทีข่ องไทย
จึงแตกต่างจากการปกครองท้องถิน่ ตามคติโลกปัจจุบนั ตรงทีเ่ ป็นการปกครองพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ทีร่ ฐั บาลใช้อำ� นาจ
การดูแลก�ำกับราชการได้โดยตรงผ่านกลไกระบบราชการ ส่วนภูมิภาค โดยที่ราษฎรในพื้นที่และผู้บริหาร
ท้องที่ได้รับอ�ำนาจในการดูแลท้องที่ของตัวเองในระดับหนึ่งเท่านั้น โดยไม่มีการกระจายอ�ำนาจในเรื่องใด ๆ
ลงมาในท้องถิ่น
ทั้งนี้ การปกครองการบริหารระดับท้องที่ของไทยนั้น มีความเปลี่ยนแปลงในระดับหมู่บ้านคือให้มี
การทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก ที่อ�ำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.
2435 ซึ่งต่อมาได้ถือว่าวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน” เมื่อมีการทดลองในพื้นที่
บางปะอินแล้วเห็นว่าได้ผลดี จึงมีการตรา “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116”
ตรงกับ พ.ศ. 2440 และมีความเปลี่ยนแปลงในเขตตัวเมืองที่มีการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ที่เริ่ม
ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 ตรงกับ พ.ศ. 2448 ซึง่ ต่อมาได้ถอื ว่าวันที่ 18 มีนาคม
ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” จึงถือ ได้ว่าทั้งการปกครองท้องที่และการสุขาภิบาลโดยกระทรวงมหาดไทย
ที่มีสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีนั้น เป็นการวางรากฐานส�ำคัญของ
การปกครองท้องถิ่นไทย
อย่างไรก็ตาม แม้การปกครองท้องที่จะเป็นตัวอย่างส�ำคัญในการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยนั้น แต่ใน
การศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กับการปกครองท้องที่นั้น มิได้มี
การศึกษาโดยตรง อีกทัง้ ยังเป็นการศึกษาถึงบทบาทของพระองค์ในการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทยใน
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ภาพรวมของ การจัดราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระดับมณฑลและจังหวัด ดังเช่นที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตร มหาบัณฑิต “พระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ” ของ Thongpreecha (1964) ทั้งนี้ มีงานศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหรือพระด�ำริ
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง ราชานุภาพ ในเรือ่ งการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยของ Sattayanurak (2003)
ในหนังสือ “สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ “เมืองไทย” และ “ชัน้ ” ของชาวสยาม”
ซึง่ เป็นการอธิบาย ในภาพรวมของการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพือ่ รองรับกับการปฏิรปู การปกครองของ
รัฐไทยในเวลานัน้ ซึง่ สายชลได้ทำ� การวิเคราะห์ถงึ การก�ำหนดอัตลักษณ์ให้กบั กลุ่มชนต่าง ๆ ในสังคมไทย ผ่าน
การศึกษาพระนิพนธ์และพระกรณียกิจต่าง ๆ แต่ก็มิได้มีการอธิบายถึงพระด�ำริที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อ การปกครองท้องที่โดยตรง ทั้งนี้ ในส่วนของราษฎรนั้น สายชล ได้น�ำเสนอว่า ในทัศนะ
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ราษฎรมีบทบาทในการเป็นก�ำลังคนที่มีส่วนในการผลิตและการ
ท�ำงานให้แก่รัฐ มีหน้าที่ร่วมมือกับทางราชการในกิจการต่าง ๆ เพื่อความเจริญของบ้านเมือง มิได้มีบทบาทใน
การปกครอง ในส่วนของชาวจีนซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่และมีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจนั้น พึงมีบทบาทให้ความร่วม
มือแก่ทางราชการ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยที่ได้ใช้อาศัยท�ำมาหากิน แต่ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาถึงกฎหมาย
ปกครองท้องที่ที่ส�ำคัญสองฉบับในเวลานั้นคือ “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116”
และ “ประกาศแก้ภาษีโรงร้าน จัดศุขาภิบาลตลาด ท่าฉลอมเมืองสมุทรสาคร ร.ศ. 124” ซึ่งกฎหมายปกครอง
ท้องทีส่ องฉบับนีเ้ ชือ่ ได้วา่ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง ราชานุภาพทรงมีสว่ นส�ำคัญในการยกร่าง จะพบว่ามีเนือ้ หา
บางประการที่ให้เห็นถึงพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพที่มีต่อราษฎรและกลุ่มคนต่าง ๆ ใน
การปกครองท้องที่ ที่เพิ่มเติมไปจากงานที่มีการศึกษามาก่อน ดังนั้นในบทความนี้จึงเป็นการศึกษาถึงแนว
พระด�ำริการปกครองท้องที่ ที่ปรากฏร่องรอยในกฎหมายปกครองท้องที่สองฉบับนี้
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กับกฎหมายการปกครองท้องที่
“...ท่านทั้งหลายคงจะจ�ำได้ว่าเมื่อประชุมกันปีกลายนั้น เราได้ปรึกษากันด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ชั้นปกครองหมู่บ้าน ต�ำบลและอ�ำเภอส�ำเร็จ แลการนั้นได้ออกเป็นพระราชบัญญัติในปีนี้ แลได้จัดการวางเป็น
แบบแผนใช้เป็นประโยชน์ตลอดไปได้แทบทุกหัวเมืองแล้ว มาถึงประชุมคราวนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ร่างลักษณะ
ปกครองท้องที่ใน ชั้นปกครองหัวเมืองต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อจะได้ปรึกษากันในเวลาวันนี้ ลักษณะปกครอง
ท้องที่ตอนนี้ เมื่อปรึกษาตกลงกันแล้ว จะได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย แม้ทรงพระราชด�ำริเห็นชอบด้วย จะได้
ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตมีตราพระราชสีห์ออกไปให้จัดได้ตามหัวเมืองเป็นการทดลองดูปีหนึ่ง
ดังได้เคยทดลองมาใน ชั้นก่อน..” (Thavornsuk, 1965)
ที่ยกมานี้คือพระด�ำรัสของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ในการเปิดประชุมเทศาภิบาล ร.ศ.
116 (พ.ศ. 2440) ซึง่ มีการเตรียมจัดท�ำกฎหมายปกครองท้องทีใ่ นระดับเมืองและมณฑล จากพระด�ำรัสนีแ้ สดง
ให้เห็นว่า พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116 ที่ตราออกมาก่อนนั้น สมเด็จฯ กรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเป็นผูร้ า่ งและน�ำมาเสนอกับทีป่ ระชุมเทศาภิบาล ก่อนทีจ่ ะน�ำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ดังนัน้ เนือ้ หาและสาระส�ำคัญในพระราชบัญญัตลิ กั ษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116 จึงเป็นการสะท้อน
ถึงแนวคิด พระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพอย่างชัดเจนที่ทรงมีต่อรูปแบบการบริหารท้องที่
ของไทย
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พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้ มีการก�ำหนดสิ่งที่เป็นรูปแบบ การ
ปกครองท้องที่ไว้สามระดับคือหมู่บ้าน ต�ำบล และอ�ำเภอ ที่แต่ละเมืองจะจัดการปกครองให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยการปกครองระดับอ�ำเภอนัน้ เจ้าเมืองและกรมการของเมืองนัน้ ๆ จะเป็นผูส้ รรหาและแต่งตัง้ ขึน้
เป็นรูปแบบของการปกครองส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่ ในขณะที่ระดับหมู่บ้านและต�ำบล ได้เป็นการเปิดโอกาส
ให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง แม้ว่าจะยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
นิยามในปัจจุบัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็นรากฐานของการปกครองท้องถิ่นในแง่ที่การให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองระดับพื้นที่ของตนเอง
พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ ได้ก�ำหนดสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการปกครองในระดับหมู่บ้าน
ไว้ คือ มาตรา 8 ก�ำหนดลักษณะของหมูบ่ า้ นว่าคือท้องทีท่ มี่ บี า้ นเรือน 10 หลังคาเรือนขึน้ ไปหรือมีราษฎรอาศัย
อยู่ 100 คนขึ้นไป
ในส่วนที่มาและคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้าน ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 10 ว่า
“...มาตรา 9 ในหมู่บ้าน 1 ให้ราษฎรชายหญิง ซึ่งตั้งบ้านเรือนหรือจอดเรือแพประจ�ำอยู่ในหมู่บ้าน
นัน้ ประชุมกันเลือกเจ้าบ้านผูเ้ ปนทีน่ บั ถือของตนเป็นผูใ้ หญ่บา้ นคน 1 แลการทีเ่ ลือกผูใ้ หญ่บา้ นนีค้ อื นายอ�ำเภอ
เป็นประธานในการเลือก
ข้อ 1 ให้นายอ�ำเภอ ซึ่งได้ว่ากล่าวท้องที่นั้นนั่งเปนประธาน พร้อมด้วยก�ำนันแลผู้ใหญ่บ้านในต�ำบล
นั้นให้เลือกเป็นการเปิดเผย หรือ การลับก็ได้
ข้อ 2 การเลือกนี้ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับอ�ำนาจ อ�ำนวยการจะไต่ถาม ความเห็นราษฎรให้พร้อมกัน
เลือกโดยเปิดเผยก็ได้ หรือเมื่อเห็นว่าที่เลือกโดยเปิดเผยจะไม่คล่องใจราษฎรผู้เลือก จะให้มาบอกโดยเงียบ ๆ
แต่ทีละคน มิให้เพื่อนบ้านรู้ว่าเลือกผู้ใดก็ได้
ผู้ใดรับเลือกมากได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ 3 ถ้าราษฎร ไม่พร้อมใจกันเลือกผู้หนึ่งผู้ใดไซร้ ให้เจ้าบ้านคนที่ราษฎรมากด้วยกันเลือกได้เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไปรับหมายทั้งที่เมือง
ข้อ 4 เมื่อราษฎร ให้เลือกผู้ใดให้เปนผู้ใหญ่บ้าน ก็ให้นายอ�ำเภอพาตัวผู้นั้นเข้าไปยังเมือง เพื่อได้รับ
หมายตั้งจากผู้ว่าราชการเมือง
ข้อ 5 เมือ่ ราษฎร ได้เลือกผูใ้ ดให้เปนผูใ้ หญ่บา้ น ก็ให้นายอ�ำเภอพาตัวผูน้ นั้ เข้าไปยังทีว่ า่ การเมือง เพือ่
ได้รับหมายตั้งจากผู้ว่าราชการเมือง..”
มาตรา 10 ได้ก�ำหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านไว้ว่า
“...มาตรา 10 ผูท้ ตี่ อ้ งเลือกเปนผูใ้ หญ่บา้ นนัน้ จะต้องเปนชายมีอายุไม่ตำ�่ กว่า 21 ปีอย่างหนึง่ ต้องเป็น
คนในบังคับพระราชก�ำหนดกฎหมายอย่างหนึง่ แลมิใช่เปนทหารทีย่ งั อยูใ่ นหน้าทีร่ บั ราชการประจ�ำอย่างหนึง่
ถ้าราษฎรเลือกผู้ใหญ่บ้านถูกผู้ต้องข้อห้ามอย่างใด จะให้เลือกใหม่ก็ได้ แต่ถ้าต้องเลือกใหม่เช่นนี้ นายอ�ำเภอ
ต้องแจ้งความต่อผู้ว่าราชการเมือง ให้ทราบเหตุผลจงทุกราย...”
ในส่วนของหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องทีฯ่ คือ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การท�ำส�ำมะโนครัว การหมั่นตรวจตราความเป็นไปในหมู่บ้าน การช่วยเหลือก�ำนันในการปกครอง
ท้องที่ การพ้นจากต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นได้กำ� หนดในมาตรา 16 ว่ามีได้หกประการคือ เพราะไปอยูท่ อี่ นื่ นานเกิน
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หกเดือน, เพราะต้องราชทัณฑ์, เพราะไปท�ำราชการอืน่ , เพราะทุจริต, เพราะลูกบ้านในหมูบ่ า้ นนัน้ โดยมากขอ
ให้ออก และเพราะหมู่บ้านร่วงโรยจนสิ้นสภาพความเป็นหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านนั้น แม้จะมิใช่ข้าราชการโดยตรง
แต่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ ในกรณีที่มีลูกบ้านไม่เชื่อฟัง ลูกบ้านจะมี
ความผิดฐานละเมิดผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา 14 และในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองนั้น ถ้าไม่ท�ำหน้าที่ของตนก็จะมี
ความผิดตามมาตรา 15 โดยถือว่าเป็นความผิดทางอาญา
ที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์กับส่วนกลาง คือ การสร้างความผูกพันกับส่วนกลางด้วยการถือน�้ำและ
ได้รับผลตอบแทนในรูปของการลดภาระทางราชการ ในมาตรา 20 และ 21
“...มาตรา 20 ผู้ใหญ่บ้าน ต้องถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาปีละครั้ง 1 เป็นก�ำหนดยกราชการอย่างอื่น
พระราชทานให้ผู้ใหญ่บ้าน
มาตราที่ 21 ผูใ้ หญ่บา้ น จะเป็นไพร่หลวงหรือมีหน้าทีเ่ สียค่าข้าราชการ เสียส่วยอันใดก็ดี ถ้าเป็นผูใ้ หญ่
บ้านอยู่ตราบใด ทรงพระโปรดเกล้าให้พ้นหน้าที่ราชการและไม่ต้องเสียเงินเหล่านั้นทั้งสิ้น...”
ในส่วนของก�ำนันนั้น พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ได้ก�ำหนดให้มีการก�ำหนดเขตพื้นที่ต�ำบล
โดยน�ำหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมารวมกันและให้ผู้ใหญ่บ้านเลือกกันเองคนหนึ่ง ให้ท�ำหน้าที่ก�ำนัน
“...มาตรา 22 หลายหมู่บ้าน รวมกันราว 10 หมู่บ้านให้จัดเปนต�ำบล 1 ให้ผู้ว่าราชการเมืองปักหมาย
เขตรต�ำบลนั้น ให้ทราบได้โดยโดยชัดเจนว่าเพียงใด ถ้าที่หมายเขตรไม่มีล�ำห้วยหนอง คลอง บึง บาง หรือ
สิ่งใดเป็นส�ำคัญได้ก็ให้ผู้ว่าราชการเมือง จัดให้มีหลักปักหมายเขตรอันจะถาวรอยู่ไปได้ยืนนาน
ผู้ใหญ่บ้านเลือกก�ำนัน
มาตรา 23 ให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในต�ำบลนั้นเลือกกันเปนก�ำนัน นายต�ำบล คน 1 แลการเลือกกันเป็น
ก�ำนันนี้ นายอ�ำเภอซึง่ ได้กล่าวท้องทีต่ อ้ งนัง่ เปนประธาน เมือ่ ผูใ้ หญ่บา้ นในต�ำบลนัน้ เห็นพร้อมกัน หรือโดยมาก
ด้วยกันว่าผู้ใหญ่บ้านคนใด สมควรจะเป็นก�ำนัน ก็ให้นายอ�ำเภอพาตัวผู้ได้รับเลือกนั้นเข้าไปยังศาลากลาง ที่
จะได้รับหมาย ตั้งจากผู้ว่าราชการเมือง...”
ส�ำหรับหน้าที่ของก�ำนันนั้นก็เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านทุกประการ แต่มีหน้าที่ที่เพิ่มมาคือการก�ำหนดให้
มีการจัดประชุมผู้ใหญ่บ้านเดือนละสองครั้ง ให้มีหน้าที่ท�ำส�ำมะโนครัว และมีอ�ำนาจในการจับกุมคนร้ายส่ง
ทางอ�ำเภอ รักษาความสงบเรียบร้อยในงานนักขัตฤกษ์ จัดประชุมราษฎรเพือ่ เตรียมการต้อนรับผูม้ บี รรดาศักดิ์
ที่ผ่านมายังท้องที่ของตนแต่ห้ามเรี่ยไรขอเป็นเงินทิงสิ่งของ แต่ให้ราษฎรมาช่วยใช้แรงงานเตรียมการได้ พระ
ราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ ได้ก�ำหนดหน้าที่เฉพาะตนของก�ำนันไว้ตามมาตรา 26 จ�ำนวน 12 ข้อ ดังนี้
ปกครองต�ำบล, เอาตัวผู้กระท�ำผิดส่งอ�ำเภอ, บอกเหตุโจรผู้ร้ายต่ออ�ำเภอ, ช่วยในการอายัติ ชัณสูตร ต่าง ๆ ,
สืบจับโจรผู้ร้าย, สงเคราะห์คนเดินทางทั่วไป, สงเคราะห์คนเดินทางด้วยราชการ, รักษายอดส�ำมะโนครัว, ท�ำ
บัญชีสิ่งของที่ต้องเสียภาษีในพื้นที่, ช่วยเจ้าพนักงานในการเก็บภาษี, รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่ออ�ำเภอ และ
ถือน�้ำพิพัฒน์สัตยา นอกจากนี้ ก�ำนันยังมีอ�ำนาจทางอาญาอีกสองข้อและทางแพ่งอีกหนึ่งข้อ ตามความใน
มาตรา 27 คือ จับโจรผู้ร้ายและเปรียบเทียบ ความแพ่งที่มีทุนทรัยพ์ไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ก�ำนันจะพันจาก
ต�ำแหน่งตามพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ มีสามประการคือ พ้นจากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
ด้วยกันส่วนมากขอให้ออก ไร้ความสามารถ หรือเจ้าเมืองให้ออก ในส่วนของก�ำนันที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง
จะถูกลงโทษตามกฎหมายทั้งปรับและอื่น ๆ ตามโทษานุโทษที่ท�ำไว้
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จากเนื้อหาของพระราชบัญญัตินี้ แสดงให้เห็นถึงพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ที่ทรงเห็นถึงความส�ำคัญของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นผู้ใกล้ชิดกับราษฎรในท้องที่ โดยมีฐานะเป็นผู้ประสาน
งานการบริหารท้องที่ ที่มีอ�ำนาจและหน้าที่ยึดโยงกับราชการส่วนกลาง ผ่านการดูแลของข้าราชการหัวเมือง
อีกชั้นหนึ่ง ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน มิใช่เป็นเพียงแต่ผู้กว้างขวางในพื้นที่และท�ำการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทั่ว ๆ ไปอย่างที่เคยเป็นมา และจากกฎหมายฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของท้องถิ่นที่อยู่ห่าง
ไกลจากระบบราชการส่วนกลาง ที่ส่วนกลางต้องการสร้างกลไกควบคุมดูแลและกลไกในการบริหารราชการ
ปกครองให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน อันแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของการปกครองที่ก้าวพ้นจาก
รัฐจารีตมาสู่รัฐสมัยใหม่
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือการให้สิทธิราษฎรในพื้นที่ท�ำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน แสดงให้เห็นว่า
ราษฎรมิได้มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับราชการหรือเป็นพียงแรงงาน ภาคการผลิตตาม “อัตลักษณ์ราษฎร”
อย่างที่สายชลเสนอเท่านั้น แต่ราษฎรได้ถูกนับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง แม้จะเป็นระดับล่างสุดของ
ระบบการเมืองอย่างหมูบ่ า้ น ราษฎรได้รบั การยอมรับถึงการมี “สิทธิ” หรือตัวตนของพวกเขาในการทีจ่ ะเลือก
ผู้น�ำท้องที่ของตนแม้จะเป็นการเลือกที่อยู่ในกติกาและการก�ำกับของระบบราชการ แต่นี่คือครั้งแรกในระบบ
การเมืองไทยทีร่ าษฎรสัมผัสได้ถงึ สิทธิและอ�ำนาจในการก�ำหนดความเป็นไปในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับตน แม้จะ
เป็นระดับการปกครองล่างสุด ราษฎรได้มีสถานะของการเป็นพลเมือง มีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นที่มาของ
ความอ�ำนาจทางการเมือง แม้จะเป็นอ�ำนาจของผู้บริหารระดับท้องที่ก็ตาม แม้จะยังเป็นอ�ำนาจทางการเมือง
สิทธิทางการเมืองที่ถูกจ�ำกัดโดยอ�ำนาจระบบราชการ อย่างไรก็ตามการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในหมู่บ้านมีสิทธิ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้ แต่สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านมิได้นั้น แสดงให้เห็นว่า “อัตลักษณ์ราษฎร” ยังมีการแบ่งย่อย
ระหว่างเพศชายและหญิง โดยให้ความส�ำคัญของผูช้ ายทีม่ ากกว่าผูห้ ญิงในแง่ทวี่ า่ มีอำ� นาจในการปกครองและ
การเป็นผู้น�ำท้องที่ แสดงให้เห็นถึงทัศนะคติที่ชายและหญิงยังไม่มีความเท่าเทียมกัน แต่กล่าวได้ว่าการเลือก
ตั้งผู้ใหญ่บ้านนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มบทบาทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อน แม้จะมีเพียงน้อยนิดแต่กล่าวได้ว่าเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญในการเมืองการปกครองไทย
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ กับการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเกีย่ วข้องกับการจัดการสุขาภิบาลหัวเมืองโดยตรง ในฐานะ
ที่ทรงเป็นผู้กระตุ้นให้กรมการและราษฎรในตลาดท่าฉลอมจัดการบริหารพื้นที่ของตนให้เรียบร้อย ความเป็น
มาของการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองเป็นครั้งแรกที่ท่าฉลอมนี้ ปรากฏเนื้อความในหนังสือตราพระราชสีห์น้อย
ที่ 20/3990 ลงวันที่ 2 สิงหาคม ร.ศ. 124 ถึงพระยาพิไชยสุนทร ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรสาคร มีความตอน
หนึ่งว่า
“...ด้วยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ร.ศ. 124 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกที่ประชุมเสนาบดี
มีรับสั่งเล่าถึงที่ได้ไปประพาสเมืองนครเขื่อนขันธ์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัยที่ได้ทอด
พระเนตรเห็นถนน และตลาดเมืองนครเขื่อนขันธ์โสโครกมาก รับสั่งว่าสกปรกเหมือนตลาดท่าจีน ฉันนั่งอยู่ที่
ประชุมรู้สึกละอายใจมาก ที่เมืองนครเขื่อนขันธ์จะสกปรกหรือสะอาดก็ไม่ใช่ธุระของเรา แต่ความสกปรกของ
ตลาดท่าจีนซึ่งสกปรกจริงส�ำหรับเป็นที่ยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่อื่นที่ไม่พอพระราชหฤทัยเช่นนี้ ก็เสมอกริ้ว
ตลาดท่าจีนด้วยเหมือนกัน การเป็นเช่นนี้จึงรู้สึกร้อนใจมาก เห็นว่า ถ้าไม่คิดอ่านปัดกวาดจัดถนนในตลาดท่า
จีนให้หายโสโครกแล้ว จะเสียชื่อตั้งแต่ฉันตลอดจนผู้ว่าราชการเมืองและก�ำนันผู้ใหญ่บ้านในตลาดท่าจีน ซึ่ง
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เป็นคนดี ๆ ที่ฉันรู้จักอยู่แทบทุกคน ถ้าตลาดท่าจีนยังสกปรกอยู่อย่างนี้ แม้ปีนี้เสด็จอีกก็เห็นจะไม่เสด็จตลาด
และจะให้กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ นในทีน่ นั้ เฝ้าก็เห็นไม่ได้ ฉันมีความร้อนใจอย่างนี้ จึงได้มตี ราฉบับนีม้ ายังพระยาพิไชย
สุนทร เมื่อได้รับตราฉบับนี้แล้วขอให้เรียกก�ำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตลาดท่าจีนมาประชุมอ่านตราฉบับนี้ให้ฟังและ
ปรึกษากันดูว่าจะควรท�ำอย่างไร อย่าให้ พระเจ้าอยู่หัวทรงติเตียนได้...” (Ministry of Interior, 1970)
กรมการและราษฎรตลาดท่าฉลอมจึงได้ทำ� การเรีย่ ไรเงิน จัดท�ำถนนปูอฐิ ให้สวยงามและจัดการให้ผคู้ น
คอยรักษาความสะอาดในพื้นที่จนเป็นที่น่าพอใจ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพจึงกราบทูลขอรับ
พระบรมราชานุญาตจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม โดยมีการแก้ไขระเบียบการเก็บภาษีอากรในพื้นที่ แบ่งรายได้
ให้กับสุขาภิบาลเพื่อใช้จัดการบริหารจัดการ โดยมีรูปแบบคณะกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ให้ผู้ว่า
ราชการเมืองเป็น ผู้แนะน�ำและตรวจตราการบริหารของสุขาภิบาล ถือได้ว่าเป็นการฝึกหัดราษฎรในพื้นที่
สุขาภิบาลให้รจู้ กั การบริหารท้องทีข่ องตน ดังปรากฏใน “ประกาศแก้ภาษีโรงร้าน จัดศุขาภิบาลตลาดท่าฉลอม
เมืองสมุทรสาคร ร.ศ. 124” ว่า
“...ถนนหนทางที่ได้ท�ำขึ้นในหมู่บ้านใหญ่เช่นบ้านท่าฉลอมนี้เปนสาธารณะประโยชน์ ซึ่งสมควรจะ
อุดหนุนให้ซ่อมแซมรักษาไว้ให้ถาวรสืบไป และการบางอย่างซึ่งจะเปนประโยชน์และความศุขของประชุมชน
ในที่นั้น ดังเช่นจัดให้มีโคมไฟจุดเปนระยะตลอดถนนและให้มีคนคอยปัดกวาดขนขยะมูลฝอยไปเททิ้ง อย่าให้
เปนเครือ่ งโสโครกปฏิกลู ในท้องทีอ่ นั นัน้ ก็ยอ่ มเปนสาธารณะประโยชน์อนั ควรจะท�ำนุบำ� รุงด้วย การท�ำนุบำ� รุง
สาธารณะประโยชน์ เช่นว่ามานี้ จ�ำต้องมีเงินทุนส�ำหรับใช้สอยจึงจะท�ำการตลอดได้ ครั้นจะทรงพระกรุณา
โปรดให้จ่ายเงินพระคลังอุดหนุน ก็ทรงพระราชด�ำริห์เห็นว่า ประโยชน์และความศุขซึ่งจะได้จากการที่จัดนั้น
ก็แต่ประชุมชนที่อยู่ในหมู่บ้านตลาดท่าฉลอมจะเอาเงินภาษีอากรเก็บจากที่อื่นมาใช้ในที่นี้หาควรไม่ จึงทรง
พระกรุณาโปรดให้แก้ไขพิกัดเก็บภาษีโรงร้านเฉภาะในท้องที่ต�ำบลบ้านตลาดท่าฉลอม เพื่อจะยกเงินภาษี
โรงร้านที่จะเก็บได้ต่อไปในที่อันนี้ พระราชทานไว้ส�ำหรับการรักษาซ่อมแซมถนนหนทาง การจุดโคมไฟและ
รักษาความสอาด อันจะรวมเรียกต่อไปว่าการศุขาภิบาลในต�ำบลบ้านตลาดท่าฉลอมต่อไป...”
ลักษณะส�ำคัญอย่างหนึง่ ของสุขาภิบาลท่าฉลอมได้รบั การจัดสรรงบประมาณด�ำเนินการทีม่ าจากภาษี
ที่เก็บในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น
ถือได้ว่าเป็น การฝึกหัดราษฎรให้รู้จักการคิดท�ำโครงการและวางแผนการใช้งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น
“...ข้อ 3 เงินภาษีโรงร้านเก็บได้ในเขตร์ที่ศุขาภิบาลบ้านตลาดท่าฉลอมมากน้อยเท่าใด เมื่อหักใช้ทุน
หลวงซึง่ ต้องเสียไปในการเก็บภาษีนนั้ แล้วเหลือเท่าใด ให้เอาไว้ใช้สำ� หรับแต่การศุขาภิบาลบ้านตลาดท่าฉลอม
ทั้งสิ้น...”
โดยหน้าที่สุขาภิบาลตามข้อ 4 มี การซ่อมแซมรักษาถนน, การรักษาความสะอาด, การจุดโคมไฟตาม
ถนน และการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนตามที่สุขาภิบาลเห็นควร ทั้งนี้ สุขาภิบาลถูกก�ำกับโดย
เทศาภิบาลตาม ข้อ 7
“..ข้อ 7 ให้เทศาภิบาลมีอ�ำนาจที่จะตรวจและแนะน�ำการศุขาภิบาลและตรวจบาญชีการใช้จ่าย ซึ่ง
กรรมการได้จัดการนั้น อนึ่งถ้าเทศาภิบาลเห็นว่ากรรมการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สมควร หรือใช้จ่าย
เงินในการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สมควร ให้เทศาภิบาลมีอ�ำนาจที่จะทักท้วงห้ามปรามได้...”
สิ่งที่หน้าพิจารณาอีกประการหนึ่งคือกรรมการสุขาภิบาล่าฉลอมมีรายชื่อของพ่อค้าจีน โดยคณะ
กรรมการสุขาภิบาลชุดแรก ประกอบด้วย 1. หลวงพัฒนาการภักดี กํานันตําบลท่าฉลอม 2. ขุนพิจารณ์นรกิจ
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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3. ขุนพินิจนรการ ผู้ใหญ่บ้าน 4. จีนมัก 5. จีนศุข 6. จีนเน่า 7. จีนอู้ด และ 8. จีนโป๊ (Chaiching, 2019)
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้บทบาทสถานะพ่อค้าจีนทีแ่ ม้จะมีความก�ำ้ กึง่ ในการเป็นพลเมืองไทยหรือการเป็น
คนไทย แต่ด้วย การเป็นคนจีนในไทยที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร อาศัยท�ำมาหากินในท้องที่นั้น จึงเปิด
โอกาสให้มบี ทบาทได้เป็นครัง้ แรก เพราะไม่เคยมีการให้คนจีน พ่อค้าจีนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปกครองโดยตรง
มาก่อน แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ที่ทรงสร้างเอกภาพให้กับกลุ่มคน
จีนและคนไทยในระดับท้องที่ การเปิดโอกาสให้คนเชือ้ สายจีนเข้ามาเป็นกรรมการสุขาภิบาลได้ จึงเป็นอะไรที่
เกินกว่า “อัตลักษณ์คนจีน” ตามที่สายชลได้เสนอไว้ แต่เป็นการสะท้อนพระด�ำริถึงการสร้างความเป็นไทย
“คนไทย” ในระดับท้องที่ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่
แม้จะไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นผูร้ า่ งกฎหมายในการจัดตัง้ สุขาภิบาลท่าฉลอม แต่เมือ่ พิจารณาจาก
บริบทต่าง ๆ แล้วเชื่อได้ว่าเป็นผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ อย่างแน่นอน เพราะการ
จัดการสุขาภิบาลท่าฉลอมนี้ก็มาจากพระด�ำริของพระองค์ที่ให้มีการริเริ่มปรับปรุงตลาดท่าฉลอม และในส่วน
ของพระราชบัญญัติลักษณการปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร์ศก 116 ก็เป็นพระองค์เองที่เป็นผู้ร่าง ดังนั้น
กฎหมายในการจัดตัง้ สุขาภิบาลนีจ้ งึ เป็นการสะท้อนพระด�ำริ แนวคิดของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ในเรื่องการจัดการท้องที่ในเขตเมือง ที่มีรูปแบบสุขาภิบาล ให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปกครองท้องที่ภายใต้
ก�ำกับของเทศาภิบาล ที่แม้จะไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่ก็เป็นการวางรากฐานส�ำคัยของการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
การตรา “พระราชบัญญัตลิ กั ษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร์ศก 116” และการจัดการสุขาภิบาลหัว
เมือง โดยเริ่มต้นที่ท่าฉลอม ใน ร.ศ. 124 เป็นผลมาจากการปฏิรูปการปกครองประเทศสยามใน พ.ศ. 2435
ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองให้มีความทันสมัย เป็นการสร้างรัฐชาติ (Nation State) ตามอย่างนานา
อารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดการปกครองตั้งแต่
ระดับท้องที่ที่ห่างไกลมาจนถึงส่วนกลางให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สาเหตุส�ำคัญในการปฏิรูปการ
ปกครองครัง้ นัน้ เนือ่ งด้วยสยามถูกคุกคามจากมหาอ�ำนาจตะวันตก โดยทีก่ ารปกครองแบบเดิมนัน้ ไม่สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองได้ ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเล่าในพระนิพนธ์
“เทศาภิบาล” ถึงเมื่อครั้งที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยย้ายจากเสนาบดี
กระทรวงธรรมการว่า
“...พระเจ้าอยู่หัวตรัสตอบว่าในส่วนพระองค์ก็ทรงเชื่อแน่ ว่าข้าพเจ้าคงจะสามารถจัดกระทรวง
ธรรมการให้ดีได้ แต่การบ้านเมืองซึ่งส�ำคัญกว่านั้นยังมีอยู่ บางทีข้าพเจ้าจะยังมิได้คิดไปถึงด้วยต่างประเทศ
ก�ำลังตั้งท่าจะรุกเมืองไทยอยู่แล้ว ถ้าเราประมาทไม่จัดการปกครองบ้านเมืองเสียให้เรียบร้อย ปล่อยให้หละ
หลวมอย่างเช่นเป็นอยู่ช้าไป เห็นจะมีภัยแก่บ้านเมือง บางทีอาจจะถึงเสียอสรภาพของเมืองไทยก็เป็นได้ ถ้า
บ้านเมืองเสียอิสระแล้ว กระทรวงธรรมการจะดีอยู่ได้หรือ การรักษาพระราชอาณาเขตด้วยจัดการปกครอง
หัวเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็น การส�ำคัญกว่ามาก การนั้นตกอยุ่ในหน้าที่กระทรวงมหาดไทยยิ่งกว่า
กระทรวงอื่น...” (Damrong Rajanubhab, H. R. H. Krom Phraya, 2002)
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ซึ่งพระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เขียนอธิบายต่อเนื่องใน “เทศาภิบาล” ถึงการปฏิรูป
การปกครองครั้งนั้นว่า
“...พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงคงจะหยั่งถึงวิเทโศบายการก่อกรณีรุกรานของราชศัตรู โดยใน
เบือ้ งแรกเขาอาจจะใช้วธิ ปี ลุกปัน่ ประชาชาวขอบขัณฑสีมาทีย่ งั โง่งมงายไร้การศึกษาให้หลงเชือ่ ฟังเขา จนเกิด
ความกระด้างกระเดื่องแตกสามมัคคีกัน เกิดระส�่ำระสายเอาใจออกหากจากปิตุภูมิไปฝักใฝ่แก่ไท้ต่างด้าวท้าง
ต่างแดนอันเป็นฝ่ายปัจจามิตร ในที่สุดก็เป็นการเปิดทางให้การรุกรานเข้าสู่ประเทศที่เขาหมายปองได้ ฝ่าย
ประเทศไทยเราย่อมเสียเปรียบด้วยประการทั้งปวง...” (Damrong Rajanubhab, H. R. H. Krom Phraya,
2002)
ทัง้ นีก้ ารปกครองท้องทีห่ า่ งไกลนัน้ แต่เดิมมาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปกครองจากส่วนกลางโดยตรง
กล่าวได้ว่าการปกครองท้องที่ต่าง ๆ เป็นเรื่องของเจ้าเมืองที่จะตั้งคนขึ้นมาดูแลความสงบในพื้นที่ ซึ่งมักจะ
เลือกคนทีต่ นเองรูจ้ กั เป็นคหบดีทมี่ ฐี านะหรือคนทีเ่ ป็นนักเลงมีบริวารมาก ซึง่ วิธนี ใี้ ช้ไม่ได้ผลในการดูแลราษฎร
เพราะบางทีคนที่เจ้าเมืองตั้งขึ้นมาดูแลท้องที่ก็ประพฤติตนเอาเปรียบราษฎรหรือตั้งตนเองเป็นโจรก็มี
“...เจ้าเมืองประสงค์จะให้เป็นผู้รักษาสันติสุขในท้องที่นั้นเหมือนอย่างนายอ�ำเภอซึ่งมีขึ้นในสมัย
เทศาภิบาล จึงขอให้คฤหบดีคนนั้นเป็นกรมการ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือตั้งนักเลงโตซึ่งมีพรรคพวกมากให้เป็น
กรมการเพื่อจะให้โจรผู้ร้ายย�ำเกรงไม่กล้าปล้นสะดมในถิ่นนั้น แต่บางทีก็กลับให้ผลร้าย ดังเคยมีเรื่องปรากฏ
เมือ่ ตอนต้นรัชกาลที่ 5 ผูร้ กั ษากรุงศรีอยุธยาตัง้ คฤหบดีคนหนึง่ ชือ่ ช้าง เป็นทีห่ ลวงบรรเทาทุกข์ อยูท่ เี่ กาะใหญ่
ด้วยแม่นำ�้ ตอนเกาะใหญ่ลานเท เป็นย่านเปลีย่ วมักมีโจรตีปล้นเรือทีข่ นึ้ ล่อง หลวงบรรเทาฯคนนัน้ ขึน้ ชือ่ คนชม
ในการรับรองผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งผ่านไปมา แม้จนชาวเรือขึ้นล่อง ถ้าใครไปพึ่งพ�ำนักหลวงบรรเทาฯ โจรผู้ร้าย
ก็ไม่กล้าย�่ำยี ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นมาแต่ปลายรัชกาลที่ 4 ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 ความปรากฏขึ้นจากค�ำให้การ
ของโจรผู้ร้ายที่จับได้หลายราย ว่าเป็นพรรคพวกของหลวงบรรเทาฯ โปรดให้ข้าหลวงช�ำระก็ได้ความ ว่าหลวง
บรรเทาฯ เป็นนายซ่องโจรผู้ร้าย เป็นแต่ให้ไปท�ำการโจรกรรมเสียในเขตแขวงอื่น ภายนอกถิ่นที่ตนปกครอง
หลวงบรรเทาฯ จึงถูกประหารชีวิต เป็นเรื่องเลื่องลือกันอื้อฉาวอยู่พักหนึ่ง...” (Damrong Rajanubhab, H.
R. H. Krom Phraya, 2002)
การปฏิรปู การปกครองประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลงไปถึงระดับท้อง
ที่ท้องถิ่นที่น�ำมาสู่การพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116 และการจัดตั้งสุขาภิบาล
ท่าฉลอม ร.ศ. 124 ซึ่งเชื่อได้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงเป็นผู้ร่างนั้น เมื่อท�ำการศึกษาถึง
กฎหมายทัง้ สองฉบับนีแ้ ล้วมีขอ้ สังเกตถึงพระด�ำริทสี่ มเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงมีตอ่ การปกครอง
ท้องที่ สี่ประการคือ
ประการแรก สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเห็นถึงความส�ำคัญของท้องที่ในฐานะหน่วย
ทางการเมืองทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของรัฐชาติ และราษฎรในท้องทีม่ ฐี านะเป็นพลเมืองทีม่ สี ทิ ธิและอ�ำนาจในการตัดสินใจ
ในกิจการท้องที่ของตน ในระดับขั้นต้นภายใต้การก�ำกับของระบบราชการอย่างใกล้ชิด พระราชบัญญัติ
ลักษณปกครองท้องทีฯ่ ท�ำให้กำ� นันผูใ้ หญ่บา้ นมีฐานะกึง่ ข้าราชการ แม้ไม่มเี งินเดือนตอบแทนแต่มคี วามสัมพันธ์
โดยตรงกับอ�ำนาจส่วนกลาง มีการให้อำ� นาจ รวมทัง้ ก�ำหนดหน้าทีแ่ ละบทลงโทษการปฏิบตั ติ นทีผ่ ดิ พลาดของ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท�ำให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นเพียงคนมีฐานะหรือนักเลงโตที่คุมท้องที่ท้งอถิ่นโดยไม่น�ำพา
ต่อความเป็นไปของราษฎรไม่ได้ แม้ว่าตามพระราชบัญญัติลักษณการปกครองท้องที่ฯ นี้จะม่ใช่การปกครอง
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ท้องถิ่นตามนิยามทางรัฐศาสตร์สมัยใหม่ แต่มีรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นคือการเลือกตั้ง ที่ให้อ�ำนาจ
ราษฎรในพื้นที่เลือกผู้ใหญ่บ้านโดยตรง และผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงเลือกกันเองขึ้นมาคนหนึ่งให้ท�ำหน้าที่ก�ำนัน
นับว่าเป็นความแปลกใหม่ของการปกครองไทย เพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนที่ราษฎรจะได้รับโอกาสให้มี
การเลือกตั้งใด ๆ มาก่อน และเมื่อพิจารณาในบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่า เปิดให้มี
การลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยก็ได้ ซึ่งไม่ต่างจากหลักเสรีภาพใน การเลือกตั้งสมัยนี้ และที่ต้องพิจารณาอย่าง
ยิง่ คือพระราชบัญญัตลิ กั ษณการปกครองท้องทีฯ่ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญในการวางรูปแบบการปกครองสมัยใหม่
ของสยาม ที่ส่วนกลางสร้างการรวมอ�ำนาจการปกครองอย่างเป็นระบบและเป็นผู้สั่งราชการต่าง ๆ เช่น
การท�ำส�ำมะโนครัว การท�ำบัญชีต่าง ๆ ของก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งก็คือการสร้างฐานข้อมูลของพื้นที่ต่าง ๆ
ในราชอาณาจักร เพื่อจะได้วางแผนการปกครองและจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สยาม ไม่เคย
ท�ำการรวมศูนย์อ�ำนาจ (Centralized Power) เช่นนี้มาก่อน สะท้อนถึงความเข้าใจในเรื่องรัฐสมัยใหม่ที่ต้อง
ให้ความส�ำคัญกับอาณาเขต ราษฎรที่อยู่อาศัยและอ�ำนาจในการปกครองที่มีต่อราษฎรเหล่านั้น รัฐบาลที่
ส่วนกลางของสยามต้องการข้อมูลและความรู้ในราษฎรและพื้นที่ของตนอย่างจริงจังเพื่อจะได้น�ำความรู้และ
ข้อมูลนั้นมาวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า
งานด้านการปกครองของมหาดไทยนั้น ในเบื้องต้นคืองานปกครองและมีงานอื่นเสริมที่ต้องใช้กรมการทาง
ฝ่ายปกครอง อาทิ กรมป่าไม้ กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา (กรมแร่) ซึ่งก�ำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนองงานของทางราชการเหล่านี้ด้วยตามสมควรอย่างเลี่ยงไม่ได้ ต่างจากรัฐในระบบจารีตของระบบศักดินา
ที่สืบเนื่องมาจากครั้งสมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่อ�ำนาจในระบบราชการที่ราชธานีส่วนกลางกับ
ราษฎรในท้องที่ท้องถิ่นต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงน้อยมาก
ประการที่สอง สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงสร้างการตระหนักรู้ของการปกครองระดับ
ท้องที่ให้มีความสัมพันธ์กับรัฐชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง การให้ผู้ใหญ่บ้านและก�ำนันการถือน�้ำ
พิพฒ
ั น์สตั ยา ซึง่ พิจารณาได้วา่ คือการสร้างความเชือ่ มโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างรัฐไทยทีเ่ ป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ทมี่ พี ระมหากษัตริยเ์ ป็นศูนย์รวมของคนในชาติ ทัง้ นี้ การถือน�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยาแต่กอ่ นนัน้ ไม่เคยปรากฏ
ว่าผูท้ ที่ ำ� หน้าทีร่ ะดับท้องทีท่ อ้ งถิน่ ซึง่ อยูล่ า่ งทีส่ ดุ ในโครงสร้างการปกครองต้องท�ำการถือน�ำ้ เหมือนกับขุนนาง
ข้าราชในกรุงและหัวเมือง การถือน�้ำพิพัฒน์สัตยานั้นเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหา
กษัตริย์โดยตรง ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่แม้จะมีฐานะเป็นกึ่งข้าราชการแต่ได้ท�ำการถือน�้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นการ
แสดงถึงความเกีย่ วข้องระหว่างท้องทีท่ อ้ งถิน่ กับพระมหากษัตริย์ ทีแ่ ม้ทอ้ งทีท่ อ้ งถิน่ เหล่านัน้ จะอยูห่ า่ งไกลจาก
เมืองหลวง แต่ก็ถือว่าก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่มีภาระงาน รับสนองงานทางด้านการปกครองท้องที่ท้องถิ่น
ของตน มีอ�ำนาจที่ได้รับพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์ผ่านพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ เมื่อ
เป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอ�ำนาจมาจึงพิจารณาได้ว่าสมควรแล้วที่ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องท�ำการถือน�้ำพิพัฒน์
สัตยา เพื่อจะได้เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นที่เสื่อมเสีย ผู้ท่ีเป็น
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วถือว่าได้สาบานตนเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาท มิใช่เป็นเพียง
คนธรรมดาทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากเจ้าเมืองให้ดแู ลพืน้ ทีใ่ นท้องถิน่ และท�ำการดูแลไปแบบตามมีตามเกิดอย่างที่
เคยเป็นมา แต่กำ� นัน ผูใ้ หญ่บา้ น ถือว่าเป็นผูท้ สี่ นองงานรับใช้ชาติบา้ นเมือง บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขราษฎรในพืน้ ที่
ให้สมกับที่ได้รับต�ำแหน่งตามรัฏฐาภิปาลโนบายที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชด�ำริไว้ พระราชอ�ำนาจของ
พระมหากษัตริยจ์ งึ ถือได้วา่ แผ่ไปทุกทัว่ พืน้ ทีข่ องราชอาณาจักรอย่างเป็นรูปธรรม ปรากฏให้ราษฎรได้เห็นอย่าง
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ชัดเจนผ่านก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้อธิบายไว้ว่าการปกครองในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้เป็นการวางระบบรัฐไทยสมัยใหม่ที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพื่อแทนที่ระบอบ
ราชาธิราช ระบบทีม่ พี ระราชาใหญ่เหนือแคว้นต่าง ๆ ทีม่ รี าชาหรือเจ้าเมืองของตัวเอง ประชาชนไม่ใช่ขา้ ราษฎร
โดยตรงของราชาธิราช แต่หากเป็นข้าของราชาหรือเจ้าเมืองในแคว้นต่าง ๆ ซึ่งสวามิภักดิ์ต่อราชาธิราชอีกที
หนึ่ง รัฐราชาธิราชเสื่อมสลายลงเพราะไม่อาจเผชิญกับภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกได้ เกิดรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นนายเหนือหัวประชาชนทุกคนโดยเสมอกัน ทุกคนกลายเป็น
ข้าราษฎรของพระองค์เท่า ๆ กัน (Lesriwong, 2005)
ประการที่สาม สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงเห็นราษฎรในท้องที่เป็นพลเมือง ไม่ไช่เป็น
แต่เพียงราษฎร ตาม “อัตลักษณ์ราษฎร” เท่านั้น เป็นพลเมืองที่มีอ�ำนาจ มีส่วนร่วมและมีสิทธิในการดูแล
ท้องที่ของตนเอง แต่เป็นเพียงในระดับเบื้องต้นเท่านั้น การให้เสรีภาพแก่ราษฎรในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
โดยตรง แม้ว่า การปกครองรัฐบาลสยามในเวลานั้นจะเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่การให้
สิทธิแก่ราฎรใน การเลือกตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นได้นนั้ ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ในการปกครอง ทีส่ ะท้อนถึงการเริม่ ต้น
เพือ่ เตรียมพร้อมไปสูก่ ารพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทีร่ าษฎรจะได้มโี อกาสทางการเมืองมากขึน้ ไปอีก ราษฎร
ได้เริ่มมีสถานะของการเป็นพลเมือง มีอ�ำนาจและบทบาททางการเมืองแม้จะในระดับท้องที่ มิใช่เป็นเพียงแต่
ราษฎรที่มีอัตลักษณ์ว่าท�ำงานให้รัฐ ร่วมมือกับทางราชการ เชื่อฟังรัฐแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีแม้กระทั่ง
บทบาทการมีสว่ นร่วมในการเลือกผูน้ ำ� ในระดับล่างสุดของระบบการเมือง ทัง้ นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบรัฐสภาของ
อังกฤษเป็นอย่างดี แต่ทรงเห็นว่าการที่จะให้มีสภา มีผู้แทนราษฎรนั้น เป็นเรื่องที่สังคมไทยยังไปไม่ถึง “...
เหมือนอย่างถ้าจะมีปาลิเมนต์จะไม่มีผู้ใดซึ่งสามารถเป็น เมมเบอได้สักกี่คน แลโดยว่าจะมีเมมเบอเหล่านั้น
เจรจาการได้ ก็ไม่เข้าใจในราชการทัง้ ปวงทัว่ ถึง เพราะไม่มคี วามรูแ้ ลการฝึกหัดอันใดแต่เดิมมาเลย ก็คงจะท�ำให้
การทัง้ ปวงไม่มอี นั ส�ำเร็จไปได้ แลจะซ�ำ้ เปนทีห่ วาดหวัน่ ของราษฎร ผูซ้ งึ่ ไม่เข้าใจเรือ่ งราวอันใด เพราะไม่ได้นกึ
ไม่ได้ต้องการเกิดขึ้นในใจเลย...” (Chulalongkorn, H. M. King, 1927: 63) ดังนั้น การที่ให้ราษฎรในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นท้องถิ่นระดับล่างสุดรู้จักการเลือกตั้งจึงนับได้ว่าเป็นการฝึกหัดราษฎรให้มีความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองขัน้ แรกก่อนทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละพัฒนาความเข้าใจเรือ่ งการปกครองให้มากขึน้ ไป ทัง้ นี้ ทรงพยายามให้การ
พัฒนาในเรื่องการปกครองนี้ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป โดยยึดผลประโยชน์และความสุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
สิ่งใดที่ทรงท�ำได้ก็จะทรงท�ำทันทีโดยไม่ต้องให้มีผู้ใดเรียกร้องหรือเป็นผลที่มาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างราษฎรกับผูป้ กครอง “...ส่วนทีก่ รุงสยามนีย้ งั ไม่มเี หตุการอันใดซึง่ เปนการจ�ำเปนแล้ว จึงเป็นขึน้ เหมือน
ประเทศอื่น ๆ ประเทศอื่น ๆ ราษฎรเป็นผู้ขอให้ท�ำ เจ้าแผ่นดินจ�ำใจท�ำ ในเมืองเรานี้เป็นแต่พระเจ้าแผ่นดิน
คิดเห็นว่าควรจะท�ำ เพราะจะเป็นการเจริญแก่บ้านเมืองแลเป็นความศุขแก่ราษฎรทั่วไปจึงได้คิดท�ำ เป็นการ
ผิดกันตรงกันข้าม แลการทีจ่ ะปกครองบ้านเมืองเช่นประเทศสยามนี้ ตามอ�ำนาจอย่างเช่นเจ้าแผ่นดินประเทศ
อื่น ๆ คือประเทศยุโรป ก็จะไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ แลจะไม่เปนที่ชอบใจของราษฎรทั่วหน้าด้วย...”
(Chulalongkorn, H. M. King, 1927: 62-63)
สิ่งที่น่าสนใจคือตามพระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ฯ ชายและหญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
แต่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครนั้น เป็นการสะท้อนถึงค่านิยมเรื่องผู้หญิงในสมัยนั้น ที่แม้จะมีสิทธิเสรีภาพ ได้รับ
การศึกษามากขึ้น แต่บทบาทน�ำในสังคมระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับรัฐ ค่านิยมยังเป็นแบบผู้ชายเป็นใหญ่
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เป็นผู้น�ำผู้หญิงเสมอ ดังที่ สายชล สัตยานุรักษ์ ได้ศึกษาบทบาทในพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ที่สะท้อนถึงคติค่านิยมเรื่องผู้หญิงของสังคมไทยสมัยนั้นว่า ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม การรับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก และการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 บทบาทของ “ผู้หญิง”
ในครอบครัวและในสังคมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย ท�ำให้ปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพและหน้าที่ของ “ผู้หญิง”
กลายเป็นปัญหาส�ำคัญทีป่ ญ
ั ญาชนจะต้องพยายามวางกรอบเอาไว้ เพือ่ เป็นแนวทางทีช่ ดั เจนส�ำหรับ “ผูห้ ญิง”
ที่จะประพฤติปฏิบัติตน “อย่างถูกต้องเหมาะสม” ซึ่ง สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้ทรงเลือกใช้วิธี
ทีล่ ะเมียดละไมอย่างยิง่ ใน การปลูกฝังความคิดต่าง ๆ แก่ “ผูห้ ญิง” ให้ “ผูห้ ญิง” ยอมรับสถานภาพและบทบาท
ของตน ตามทีท่ รงเห็นว่าเหมาะสม นัน่ ก็คอื “ผูห้ ญิง” ส�ำนึกว่า ตนจะต้องมีคณ
ุ ธรรมตามหลักพุทธศาสนา และ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ “ผู้หญิงไทย” ที่รับผิดชอบเรื่องภายในครัวเรือน เพื่อให้สามีและคนอื่น ๆ
ในครอบครัวได้รับความสุขสบาย ส่วนบทบาทในพื้นที่สาธารณะนั้น “ผู้หญิง” พึงมีบทบาทในเรื่องที่ส่งเสริม
ความส�ำเร็จของสามี รวมทั้งการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ “ผู้ใหญ่” ที่เคยมีบุญคุณต่อสามี และการช่วย
เหลือเกื้อกูล “ผู้น้อย” ที่เป็นบริวารของสามี ผู้หญิงจึงเป็นผู้สืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเดิม
ส่วนผู้ชายเป็นผู้รับวัฒนธรรมใหม่ ๆ หรือสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้น นับว่าอัตลักษณ์ “ผู้หญิง” ที่สมเด็จฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงสร้างขึ้นนี้ มีส่วนอย่างส�ำคัญในการท�ำให้ “ผู้หญิง” ยอมรับบทบาท
ตามประเพณี ข อง “ผู ้ ห ญิ ง ” ในสั ง คมไทย โดยไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตนเองไปตามบริ บ ททางสั ง คมในสมั ย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นจากสังคมประเพณี (Traditional society) ไปสูส่ งั คมสมัยใหม่ (Modern
Society) (Sattayanurak, 2003) แต่อย่างไรก็ตามการที่ผู้หญิงในท้องที่มีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้
ย่อมแสดงว่าในพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ผู้หญิงมิได้มีแต่เพียง อัตลักษณ์อย่างที่
สายชลเสนอเท่านัน้ แต่ผหู้ ญิงก็ถกู นับเนือ่ งเข้าด้วยถึงความเป็นพลเมืองทีม่ สี ทิ ธิ หน้าที่ และอ�ำนาจในการเลือก
ผู้น�ำท้องที่เช่นเดียวกับราษฎรผู้ชาย มีความส�ำคัญและคุณค่าในทางการเมืองเช่นกัน แม้จะยังไม่มีสิทธิ
“เท่าเทียม” ทุกประการกับผู้ชาย
ประการที่สี่ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรง คือการให้คนจีนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องที่ในระดับสุขาภิบาล ซึ่งเป็นเขตเมืองและแทบจะทุกเมืองก็ว่าได้ ที่ต้องมีชุมชนชาวจีนไปท�ำการ
ค้า ตัง้ ถิน่ ฐาน คนจีนบางคนมีฐานะเป็นทีน่ บั ถือของคนในชุมชน การให้คนจีนสามารถเป็นกรรมการสุขาภิบาล
ได้นั้น ในด้านหนึ่งคือสะท้อนพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ดังที่ สายชล สัตยานุรักษ์
อธิบายว่า ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์จ�ำนวน “ชาวจีน” ในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพิ่มสูงขึ้นมาก
ภายหลังการเปิดเสรีทางการค้าในรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ด้านหนึ่ง “ชาวจีน” เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่
รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพราะท�ำให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่อกี ด้านหนึง่ “ชาวจีน”
ก็ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากแก่รัฐเช่นกัน เช่น ปัญหาอั้งยี่ ปัญหาการเข้าเป็นคนในบังคับของชาติตะวันตก
ปัญหาการส่งเงินออกนอกประเทศ ปัญหา การเผยแพร่อุดมการณ์และการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็น
อันตรายต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ฯลฯ ปัญหาจาก “ชาวจีน” จึงเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งที่
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงพยายามหาทางแก้ไข สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงเลือก
ทีจ่ ะสร้างอัตลักษณ์ “ชาวจีน” ใน “เมืองไทย” เพือ่ เป็นรากฐานของความสัมพันธ์อนั ราบรืน่ ระหว่างชนชาติไทย
และชนชาติจีน โดยทรงใช้วิธีแสดงพระปาฐกถา และทรงพระนิพนธ์ชีวประวัติของ “ชาวจีน” บางคน เพื่อจะ
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เน้นให้ทุกฝ่ายรับรู้และมีความทรงจ�ำร่วมกันว่า “ชาวจีน” นั้น “เหมือนกับเป็นญาติ” หรือเป็น “พี่น้อง” ของ
ชาวสยาม มีเจตนาดีต่อประเทศสยาม และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนมี ความเต็มใจที่จะช่วยสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมือง (Sattayanurak, 2003) และในอีกด้านหนึ่งนั้น การที่คนจีน คนเชื้อสายจีน
เข้ามาเป็นกรรมการสุขาภิบาล นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเป็นไทยให้คนจีนหรือการท�ำให้คนจีน
ในไทยกลายเป็นคนไทยเชื้อสายจีน เป็นการแสดงถึงพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพว่า
คนจีนในไทยมิใช่เป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและพึงให้ความร่วมมือกับทางราชการเท่านั้น แต่การเป็น
คนไทยเชื้ อ สายจี น แสดงถึ ง ความเป็ น พวกเดี ย วกั น สลายความแปลกแยกและท� ำ ให้ ค นจี น กลมกลื น
(Assimilation) เป็นส่วนหนึ่งของคนไทย สังคมไทยได้อย่างสนิท เป็นคนไทยด้วยกัน อยู่ภายใต้ร่มพระบรม
โพธิสมภารเหมือนกัน แม้จะมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่ต่างไปบ้างก็มิใช่ปัญหา การท�ำให้คนจีนกลายเป็น
คนไทยเชื้อสายจีน เข้ามามีบทบาทในการปกครองระดับท้องที่นอกจากจะท�ำให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
แสวงหาความร่วมมือจากคนจีนทีม่ กี ำ� ลังทรัพย์มากแล้ว ยังท�ำให้สงั คมไทยมีความเป็นหนึง่ เดียวกันมากขึน้ ด้วย
จากข้อสังเกตทั้งสี่ประการนี้ ท�ำให้เห็นภาพว่าแม้สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ จะมิได้ทรง
แสดงพระด�ำริโดยตรงต่อการปกครองท้องที่ แต่เมื่อพิจารณาจาก “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่
รัตนโกสินทร์ศก 116” และกฎหมายการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมใน ร.ศ. 124 ที่เชื่อได้ว่าทรงมีส่วนส�ำคัญใน
การร่างกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ ท�ำให้เห็นได้ว่าสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงมีพระด�ำริที่ให้ความ
ส�ำคัญต่อการปกครองท้องที่ในฐานะที่เป็นหน่วยย่อยที่สุด เป็นการปกครองระดับฐานรากที่สุดในเวลานั้นจะ
ยังมิใช่รปู แบบการปกครองท้องถิน่ อย่างทีเ่ ข้าใจในปัจจุบนั แต่กเ็ ป็นการวางรากฐานเรือ่ งการเมืองลงไปในระดับ
ท้องถิ่น ที่ท�ำให้ราษฎรทั้งหลายเกิดความรู้สึกว่าอยู่ภายใต้ระบบการเมืองเดียวกันที่กระทรวงมหาดไทยเป็น
ผู้ก�ำกับดูแล มิใช่การปกครองท้องที่แบบสังคมจารีตที่อยู่กันแบบตามมีตามเกิดอีกต่อไป ราษฎรในท้องที่มิใช่
เป็นเพียงราษฎรที่มีอัตลักษณ์ท�ำงานรับใช้ทางราชการหรือร่วมมือตามแต่ที่ทางราชการจะก�ำหนดเท่านั้น แต่
ราษฎรในท้องที่ได้ก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นพลเมือง มีสิทธิและอ�ำนาจในทางการเมืองด้วย แม้จะในระดับ
เบือ้ งต้นและถูกควบคุมอย่างใกล้ชดิ จากลไกระบบราชการ จึงกล่าวได้วา่ “พระราชบัญญัตลิ กั ษณการปกครอง
ท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116” และกฎหมายการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 นี้ เป็นการวางรูปแบบ
อ�ำนาจการปกครองในพื้นที่ท้องถิ่นของไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรก และเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เรียนรู้
การเลือกตั้งในระดับพื้นฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นฝึกหัดราษฎรหลายด้าน ทั้งให้รู้จักกับการเลือกตั้ง ให้
รูจ้ กั การท�ำงานในรูปแบบคณะกรรมการ รูจ้ กั การท�ำงบประมาณ เป็นการเปิดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมทางการเมือง
อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้จะในระดับท้องที่ก็ตาม สะท้อนถึงพระด�ำริในการเพิ่มสถานะ ความเป็นพลเมืองให้
กับราษฎร สร้างความรูส้ กึ เป็นหนึง่ เดียวกันของคนไทยตัง้ แต่ระดับท้องที่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับส่วนกลางอย่าง
แนบแน่น ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญต่อการความเป็นปึกแผ่นของรัฐไทยที่ก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ในเวลานั้น
ข้อเสนอแนะ
บทความนี้เป็นเพียงการศึกษาถึงพระด�ำริของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพที่ทรงมีต่อการ
ปกครองส่วนท้องทีผ่ า่ นการพิจารณากฎหมายลักษณะปกครองท้องทีแ่ ละการตัง้ สุขาภิบาลท่าฉลอม ท�ำให้เห็น
ถึงพระด�ำริในเบือ้ งต้นทีเ่ ป็นการวางรากฐานการปกครองท้องที่ อย่างไรก็ตาม ผูท้ ศี่ กึ ษาทางรัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์
หรือผูท้ สี่ นใจการปกครองท้องที่ การปกครองท้องถิน่ ควรศึกษาเพิม่ เติมถึงบทบาทของก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และ
การจัดการสุขาภิบาลที่มีการจัดตั้งมากขึ้นในช่วงต่อมาจนกระทั่งสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรง
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พ้นจากต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ก็น่าจะท�ำให้เห็นถึงพัฒนาการ ความส�ำคัญของการปกครอง
ท้องที่มากขึ้น

บทสรุป
พระราชบัญญัติลักษณการปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116 และการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม
ร.ศ. 124 เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่สยามท�ำการปฏิรูปการปกครองจากรัฐจารีตแบบเดิมไปสู่รัฐสมัยใหม่ที่มีการรวมอ�ำนาจการปกครองที่
ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงมีส่วนส�ำคัญในการปฏิรูปบ้านเมือง
ในเวลานั้น ทั้งนี้เมื่อศึกษาเนื้อหาที่ปรากฏในกฎหมายปกครองท้องที่ทั้งสองเรื่องนี้และบริบทต่าง ๆ ในเวลา
นัน้ ท�ำให้เห็นถึงพระด�ำริของ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทีท่ รงมีตอ่ การสร้างรัฐชาติ (Nation State)
ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แม้ในระดับท้องที่ท้องถิ่น
ต่าง ๆ ที่ห่างไกลเมืองหลวงก็มีกลไกของระบบราชการคือก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ท�ำหน้าที่ให้กับรัฐบาลใน
พืน้ ที่ ในท้องทีท่ เี่ ป็นเขตเมืองมีชมุ ชนก็ให้จดั การสุขาภิบาล โดยมีอำ� นาจ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด ต่างจากการปกครองท้องที่ในแบบเดิมของรัฐในระบบจารีตที่ห่างเหินจากส่วนกลางและไม่มีความ
สัมพันธ์กนั โดยตรง และยังเป็นการแสดงถึงพระด�ำริทที่ รงมีตอ่ ราษฎร ว่ามิใช่เป็นเพียงแต่ราษฎรทีม่ อี ตั ลักษณ์
ท�ำงานรับใช้ทางราชการหรือร่วมมือตามแต่ที่ทางราชการจะก�ำหนดเท่านั้น แต่ราษฎรในท้องที่ได้ก้าวเข้าสู่
สถานะความเป็นพลเมือง มีสทิ ธิและอ�ำนาจในทางการเมืองด้วยในระดับหนึง่ การปกครองท้องทีจ่ งึ เป็นรากฐาน
ส�ำคัญของการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมัยใหม่ ที่ท�ำให้ราษฎรในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงความเป็นพลเมือง
ไม่ได้เป็นผูท้ แี่ ปลกแยกหรือเป็นอืน่ แม้การปกครองท้องทีโ่ ดยก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นและสุขาภิบาลทีเ่ กิดขึน้ ในสมัย
นั้นจะไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ถือได้ว่าเป็น การวางรากฐานส�ำคัญยิ่งต่อการ
ปกครองท้องถิ่นไทย
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