
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัชยัภมิู 
 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 ผนืแผ่นดนิไทยในอดตีเตม็ไปดว้ยอารยธรรมอนัสงูส่งในนามของอาณาจกัรต่าง ๆ ที ่

ววิฒันาสบืต่อกันมาโดยมขิาดสาย เมอืงไทย แผ่นดินไทย จงึเป็นขุมทรพัย์อันมหาศาลของวงการ

นักปราชญ์ทางโบราณคดีทัว่โลก  ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปจัจุบันจึงกลายเป็นแผ่นดินแห่ง

ประวตัศิาสตร ์และอารยธรรมทีส่าํคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงในเอเชยี 

 ซึง่ดนิแดนแห่งน้ี เมื่อครัง้โน้นเรยีกว่า “ดนิแดนสุวรรณภูม”ิ หรอืแหลมอนิโดจนีก่อนทีช่าติ

ไทยจะไดเ้ขา้มาตัง้ภมูลิาํเนานัน้ เดมิเป็นทีอ่ยูข่องชน ๓ ชาต ิคอื ขอม,มอญและละวา้ 

 ก. ขอม  อยูท่างภาคตะวนัออกของลุ่มแมน้ํ่าโขงตอนใตอ้นัเป็นทีต่ ัง้ของ 

   ประเทศกมัพชูาปจัจบุนัน้ี 

 ข. มอญหรือรามญั อยูท่างตะวนัออกของลุ่มแมน้ํ่าสาละวนิ ตลอดจนถงึลุ่มแมน้ํ่า 

   อริวด ีซึง่เป็นอาณาเขตของสาธารณรฐัสงัคมนิยมแห่งสหภาพ 

   พมา่ในปจัจบุนั 

 ค. ละว้า  อยูท่างลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา ซึง่เป็นอาณาเขตของประเทศไทย 

   ปจัจบุนั อาณาเขตละวา้ แบ่งเป็น ๓ อาณาจกัร คอื 

๑.อาณาจกัรทวารวดี หรือละว้าใต้     มอีาณาเขตทางภาคกลางบรเิวณลุ่มแมน้ํ่า  

เจา้พระยาแผ่ออกไปจากชายทะเลตะวนัตกและตะวนัออกของอ่าวไทยซึง่มนีครปฐมเป็นราชธานี 

๒.อาณาจกัรยางหรือโยนกหรือละว้าเหนือ มอีาณาเขตทีเ่ป็นภาคเหนือของประเทศ  

ไทยในปจัจบุนัมรีาชธานีอยูท่ีเ่มอืงเงนิยาง 

 ๓. อาณาจกัรโคตรบรูณ์หรือพนม มอีาณาเขตทีเ่ป็นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย

ในปจัจบุนัตลอดไปจนถงึฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง มเีมอืงนครพนมเป็นราชธานี 

 

แต่ก่อนทีจ่ะมคีนไทยอพยพเขา้มานัน้ ดนิแดนแห่งน้ีไดม้กีารเปลี่ยนแปลงในรปูของผู้เขา้

ครอบครอง 

 ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ขอมได้เริม่แผ่อํานาจเข้าไปในอาณาเขตของละว้า และ

สามารถครอบครองอาณาเขตละว้าทัง้ ๓ ได้ ราวพุทธศตวรรษที ่๑๔ โดยเฉพาะอาณาจกัรโคตรบูรณ์

ขอมไดร้วมเขา้เป็นอาณาจกัรของขอมโดยตรง 

- อาณาจกัรทวารวด ีส่งคนมาเป็นอุปราชปกครอง 

- อาณาจกัรยางหรอืโยนก ใหช้าวพืน้เมอืงปกครองตนเองแต่ตอ้งส่งส่วยใหแ้ก่ขอม 

ในระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปี ขอมไดแ้ผ่ขยายศลิปวทิยาการอนัเป็นความรูท้างศาสนา  

ปรชัญา สถาปตัยแ์ละอารยธรรมอกีมากมาย ซึง่ไดร้บัการถ่ายทอดจากอนิเดยี และต่อมาพุทธศตวรรษ

ที ่๑๖ อํานาจของขอมต้องเสื่อมลงดนิแดนส่วนใหญ่ไดเ้สยีแก่พม่าไป ซึง่ในเวลานัน้พม่ามอีาณาเขตอยู่

ทางลุ่มแม่น้ําอริวดตีอนเหนือ ไดรุ้กรานอาณาดนิแดนของพวกมอญโดยลําดบัมา และได้สถาปนาเป็น



 ๒ 

อาณาจกัรขึน้ มกีษตัรยิท์รงพระนามว่า อโนระธามงัช่อ หรอืพระเจา้อนุรุทมหาราช ปราบได้ดนิแดน

มอญลาวไดท้ัง้หมด แต่ภายหลงัเมื่อพระเจา้อนุรุทสิน้พระชนมแ์ล้วพม่าก็หมดอํานาจ ขอมก็ได้อํานาจ

อกีครัง้หน่ึง แต่ครัง้หลงัน้ีกเ็ป็นความรุ่งเรอืงตอนปลาย จงึอยู่ไดไ้ม่นานนัก เปิดโอกาสใหไ้ทยซึง่ไดเ้ขา้

มาตัง้ทพัอยูเ่ขตละวา้เหนือ โดยขยายอํานาจเขา้มาแลว้ขบัไล่ขอมเจา้ของเดมิออกไป 

 จากประวตัศิาสตรด์งักล่าว อาณาจกัรทวารวดเีป็นอาณาจกัรหน่ึงของละวา้ซึง่มอีาณาเขต

อยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย ตัง้ขึน้ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ สบืต่อมาจนกระทัง่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ 

เมือ่พระเจา้สุรยิวรมนัที ่๑ แห่งขอมไดแ้ยกขยายอํานาจออกมาตัง้ลุ่มน้ําเจา้พระยา 

 อาณาจกัรโคตรบูรณ์หรอืพนม มอีาณาเขตอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้หมด ซึ่งมี

ความเจรญิรุง่เรอืงสงูสุดในสมยัขอมตอนปลาย 

 ถ้าอาศยัเหตุผลทางประวตัิศาสตร์ประกอบกบัภูมศิาสตรก์็น่าจะเชื่อว่าดนิแดนส่วนหน่ึง

ของอาณาจกัรโคตรบรูณ์ หรอืพนมกค็งครอบคลุมมาถงึดนิแดนทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของเมอืงชยัภมูใินปจัจบุนั 

 โดยศกึษาจากหลกัฐานศลิปะวดัโบราณในจงัหวดัชยัภูม ิ อนัไดแ้ก่ใบเสมาหนิทรายแดงที่

พบทีบ่า้นกุดโงง้ ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมอืง จงัหวดัชยัภมู ิซึง่แกะสลกัเป็นรปูเสมาธรรมจกัร บรรจุ

ตวัอกัษรอนิเดยีโบราณ (ซึง่ศลิปอนิเดยีเองกเ็ป็นตน้ฉบบัของขอม) ศลิปวตัถุชิน้น้ีจดัอยูใ่น  

"ศลิปทวารวด"ี นอกจากน้ียงัจะเหน็ไดช้ดัจากพระธาตุบา้นแก้ง หรอืพระธาตุหนองสามหมื่น เป็นพระ

ธาตุสี่เหลี่ยมจตุัรสักว้างประมาณ ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๒๕ เมตร ก่อด้วยอฐิถอืปูนจากฐานของพระ

ธาตุขึน้ไปประมาณ  ๑๐ เมตร   ทาํเป็นซุม้ประตูทัง้สีท่ศิ  แต่ละทศิจาํหลกัเทวรปู    ลกัษณะเป็น 

ศลิปทวารวด ี

 ปรางคก์ู่ เป็นโบราณสถานทีต่ ัง้ห่างจากจงัหวดัประมาณ ๒ กโิลเมตร เป็นปรางคเ์ก่าแก่ 

ก่อสรา้งด้วยศลิาแลง ภายในปรางค์มพีระพุทธรูปเป็นศลิปทวารวดปีระดษิฐานอยู่ ดูจากศลิปและการ

ก่อสรา้ง ตลอดทัง้วตัถุก่อสรา้งใชศ้ลิาแลง สนันิษฐานว่าคงจะสรา้งในสมยัเดยีวกนักบัประสาทหนิพมิาย 

 ภพูระ เป็นภูเขาเตี้ยอยู่ที่ตําบลนาเสยีว อําเภอเมอืงชยัภูม ิระยะห่างจากตวัจงัหวดั ๑๒ 

กโิลเมตร ตามผนังภูพระจาํหลกัเป็นพระพุทธรูปใหญ่องค์หน่ึง นัง่ขดัสมาธริาบ พระหตัถ์ขวาวางอยู่ที่

พระเพลาพระหตัถ์ซ้ายวางพาดอยู่ที่พระชงฆ ์ หน้าตกักว้าง ๕ ฟุต เรยีกว่า "พระเจา้ตื้อ" และรอบ

พระพุทธรปูมรีอยแกะทบัเป็นรปูพระสาวกอกีองคห์น่ึงสนันิษฐานว่า คงจะสรา้งในสมยัขอมรุ่นเดยีวกบัที่

สร้างปรางค์กู่ก็เป็นได้ พระพุทธรูปเหล่าน้ีมลีกัษณะเป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง มอีายุระหว่างพุทธ

ศตวรรษที ่๑๘-๑๙ 

 พระธาตกุดุจอก สรา้งเป็นแบบปรางคป์ระดษิฐานพระพุทธรปูสมยัทวารวด ีอยู่ภายในตวั

ปรางคส์รา้งในสมยัขอมเช่นกนั อาศยัจากหลกัฐานต่าง ๆ ประวตัศิาสตรป์ระกอบกบัทางดา้นภูมศิาสตร์

กน่็าจะเชื่อว่า เมอืงชยัภมูใินปจัจุบนัเป็นเมอืงทีข่อมสรา้งขึน้ร่วมสมยัเดยีวกนักบัลพบุร,ี พมิาย แต่ขอม

จะสรา้งชื่อเมือ่ใดหรอืศกัราชใดนัน้หาหลกัฐานทีป่รากฏแน่ชดัไมไ่ด ้นอกจากจะสนันิษฐานว่าสรา้งขึน้ใน

สมยัขอมมอีํานาจเขา้ครอบครองในเขตลาว โดยอาศยัหลกัโบราณคดวีนิิจฉยั เปรยีบเทยีบตลอดจน 



 ๓ 

ศลิปการก่อสรา้งเทวรปู ศลิปกรรมเป็นต้น ว่าการแกะสลกัตามฝาผนัง ตามปรางคก์ู่มสี่วนคลา้ยคลงึกบั

ประสาทหนิพมิายมากและอยู่ในบรเิวณที่ราบสูงโคราชด้วยกนั ระยะทางระหว่างประสาทหนิพมิายกบั

ปรางคก์ู่ ชยัภมูหิ่างกนัประมาณ ๑๐๐ กโิลเมตรเศษ ๆ เท่านัน้ 

 เมือ่อนุมานดแูลว้ เมอืงชยัภมูปิจัจบุนัเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในอทิธพิลของขอมมาก่อนและสรา้งใน

สมยัเดยีวหรอืรุน่เดยีวกนักบัเมอืงพมิายหรอืประสาทหนิพมิายดงัหลกัฐานปรากฏขา้งตน้ 

 

สมยัอยธุยา 

 ในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑ ซึง่ในสมยัน้ีเองเป็น

ครัง้แรกทีเ่มอืงเวยีงจนัทน์ไดม้าขอเป็นเมอืงขึน้ของกรงุศรอียธุยา หลงัจากทางกรงุศรอียธุยาไดร้บัเมอืง 

เวยีงจนัทน์เขา้เป็นเมอืงขึน้แลว้ ชาวเมอืงเวยีงจนัทน์ก็ไดอ้พยพเขา้มาประกอบอาชพีตดิต่อกบักรุงศรี

อยุธยามากขึน้เรื่อย ๆ การเดนิทางจากเวยีงจนัทน์เขา้มายงัอยุธยาเสน้ทางก็ผ่านพืน้ทีข่องเมอืงชยัภูมิ

ปจัจบุนั ขา้มลําช ีขา้มช่องเขาสามหมด(สามหมอ) ชาวเวยีงจนัทน์ทีอ่พยพเดนิทางผ่านไปผ่านมา เหน็

ทําเลแห่งน้ีเป็นทําเลดเีหมาะในการเพาะปลูกทําไร่ ทํานา จงึได้พากนัเข้ามาตัง้ถิ่นฐานทํามาหากิน 

เน่ืองจากความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ทีต่ลอดทัง้ผูเ้ขา้มาอยูอ่าศยัในแถบน้ีมแีต่ความสนัตสิุขสงบเรยีบรอ้ย 

ดนิแดนแห่งน้ีจงึถูกขนานนามว่า "ชยัภูม"ิ เริม่สรา้งบา้นเรอืนอยู่กนัเป็นหลกัแหล่ง ผูอ้พยพส่วนใหญ่

อาศยัอยูห่นาแน่นตามลุ่มลาํช ีตามบงึ ตามหนองน้ําต่าง ๆ เมือ่มคีนเพิม่จาํนวนมากขึน้กต็ัง้เป็นหมู่บา้น 

โดยใช้ชื่อหมู่บ้านตามลกัษณะที่ตัง้ เช่นบ้านอยู่รมิฝ ัง่ชกี็ตัง้ชื่อว่าบ้านลุ่มลําช ีถ้าใกล้หนองน้ําก็ตัง้ชื่อ

บา้นตามหนองน้ํานัน้ เช่น บา้นหนองนาแซง บา้นหนองหลอด ฯลฯ 

 ชาวพื้นเมอืงชยัภูมไิด้รบัสบืทอดอารยธรรมต่าง ๆ จากบรรพบุรุษเหล่าน้ี เช่น ทางด้าน

ภาษาพูด ภาษาเขยีน (ตวัหนังสอืทีเ่ขยีนใส่ใบลานหรอืหนังสอืผูก) วรรณคด ีขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรมอื่น ๆ ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของชาวชยัภมู ิ

 เมื่อมคีนอยู่ในแดนน้ีมากขึ้น สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จงึได้โปรดให้เมอืงชยัภูมขิึ้น

ตรงต่อเมอืงนครราชสมีา เพราะอยู่ใกลก้ว่าและสะดวกในการปกครองดูแล ตัง้แต่นัน้มาเป็นอนัว่าเมอืง

ชยัภมู ิอยูใ่นความปกครองของเมอืงนครราชสมีา ตลอดมา 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

 หลงัจากกรงุศรอียุธยา เสยีเอกราชแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าทําลายลา้งผลาญโดยที่

ต้องการจะมใิห้ไทยตัง้ตวัขึ้นอีก ได้รบิทรพัย์จบัเชลย เผาผลาญทําลายปราสาทราชมณเฑยีร วดัวา

อารามตลอดจนบา้นเมอืงของราษฎรครัง้นัน้พม่าไดก้วาดต้อนผูค้นไปเป็นเชลยประมาณ ๓๑,๐๐๐ คน 

กรงุศรอียธุยาเกอืบจะไมม่อีะไรเหลอือยูเ่ลย นอกจากซากสลกัหกัพงัสภาพเหมอืนเมอืงรา้ง อยุธยาเมอืง

หลวงของไทย ซึง่เคยรุ่งเรอืงมาหลายรอ้ยปีมกีษตัรยิป์กครองตดิต่อกนัมาถงึ ๓๔ พระองค ์ต้องมาเสยี

แก่พมา่กเ็พราะการทีค่นไทยแตกความสามคัคกีนัเองแต่กรงุศรอียธุยากย็งัไม่สิน้คนด ีคอืสมเดจ็พระเจา้

ตากสนิมหาราช ไดพ้าสมคัรพรรคพวกยกออกจากรุงศรอียุธยา ไปรวมกําลงัอยู่ทีเ่มอืงจนัทบุรมีอีาณา

เขตตลอดบรเิวณหวัเมอืงชายทะเลดา้นตะวนัออกต่อแดนกมัพูชา จนถงึเมอืงชลบุร ีซึง่ขณะนัน้หวัเมอืง



 ๔ 

ต่าง ๆ ที่มไิดถู้กกองทพัพม่ายํ่าย ีมกีําลงัคน กําลงัอาวุธ ก็ถอืโอกาสตัง้ตวัเป็นอสิระ เป็นชุมชนต่าง ๆ 

ขึน้ และหวงัทีจ่ะเป็นใหญ่ในเมอืงไทยต่อไป 

 

 ชุมนุมท่ีสาํคญัมี ๕ ชุมนุม คือ 

๑. ชุมนุมเจา้พระยาพษิณุโลก (เรอืง) อาณาเขตตัง้แต่เมอืงพชิยัลงมาจนถงึเมอืง 

นครสวรรค ์

๒. ชุมนุมเจา้พระฝาง (เรอืน) อาณาเขตตัง้แต่เมอืงเหนือพชิยัถงึเมอืงแพร ่เมอืงน่านและ 

เมอืงหลวงพระบาง 

๓. ชุมนุมเจา้นครศรธีรรมราช มอีาณาเขตตอนใตต่้อแดนมลายขูึน้มาถงึเมอืงชุมพร 

๔. ชุมนุมเจา้พมิายหรอืกรมหมื่นเทพพพิธิ โอรสสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ เมือ่กรงุศร ี

อยุธยาเสยีแก่พม่า พระพมิายเจา้เมอืงถอืราชตระกูลและมคีวามจงรกัภกัดต่ีอราชวงศ์จงึยกกรมหมื่น

เทพพพิธิขึน้เป็นใหญ่ ณ  เมอืงพมิาย ชุมนุมน้ีมอีาณาเขตบรเิวณหวัเมอืงดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือจด

แดนลานชา้ง กมัพชูา ตลอดลงมาจนถงึสระบุร ี

 ดจูากอาณาเขตของชุมนุมพมิายในสมยัน้ีแลว้ ครอบคลุมเมอืงนครราชสมีาและเมอืงชยัภูมิ

ด้วย เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นน้ีเมอืงต่าง ๆ ที่อยู่ในอาณาบรเิวณน้ีก็ตกอยู่ในอํานาจของกรมหมื่นเทพ

พพิธิแห่งชุมนุมพมิาย 

๕. ชุมนุมพระยาตาก ตัง้ตวัเป็นใหญ่อยูท่ีเ่มอืงจนัทบุร ีมอีาณาเขตตัง้แต่แดนกรงุกมัพชูา 

ลงมาจนถงึชลบุร ี

 พ.ศ. ๒๓๑๑ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ไดย้กทพัมาปราบชุมนุมพมิายไดส้ําเรจ็และ

ให้ขึน้ต่อเมอืงนครราชสมีาตามเดมิและในช่วง ๑๕ ปี ของสมยัธนบุร ีประวตัเิมอืงชยัภูมไิม่ได้กล่าวไว้

เลย แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในเขตเมอืงพมิายและเมอืงนครราชสมีากร็วมอยู่เขตเมอืงชยัภูมแิละ

การปกครองก็มรีูปแบบเหมอืนสมยัอยุธยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้เมอืงชยัภูมกิ็ยงัขึ้นตรงต่อเมอืง

นครราชสมีา เช่นเดมิตลอดรชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 เดมิทอ้งทีช่ยัภมู ิมผีูค้นอาศยัมากพอควร กระจดักระจายอาศยัอยู่ตามแหล่งทีม่คีวามอุดม

สมบรูณ์ อยู่ในความปกครองของเมอืงนครราชสมีา ยงัไม่มหีลกัฐานแน่ชดัว่าในสมยัน้ีใครเป็นผูนํ้าหรอื

เป็นเจา้เมอืงชยัภมู ิอาจจะเป็นเพราะในเขตน้ีผูค้นยงัน้อย ยงัไม่รวมตวักนัเป็นกลุ่มก้อนจงึยงัไม่สมควร

ทีจ่ะแต่งตัง้ใครมาปกครองเป็นทางการได ้

 ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ ได้มขีุนนางชาวเวยีงจนัทน์คนหน่ึงมนีามว่า อ้ายแล (แล) ตาม

ประวตัเิดมิมตีําแหน่งเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรเจา้อนุเวยีงจนัทน์ ไดล้าออกจากหน้าที่แล้วอพยพครอบครวั

และไพรพ่ลชาวเมอืงเวยีงจนัทน์ขา้มแม่น้ําโขง เลอืกหาภมูลิําเนาทีเ่หมาะเพื่อตัง้หลกัแหล่งทํามาหากนิ

ขัน้แรกตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีบ่า้น "น้ําขุน่หนองอจีาน" (ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา) 



 ๕ 

ต่อมาไดอ้พยพมาอยู่ที ่"โนนน้ําอ้อม" (ทุกวนัน้ีชาวบา้นเรยีกบา้นชลีอง) โดยมน้ํีาลอ้มรอบจรงิ ๆ โนน

น้ําอ้อมอยู่ระหว่างบ้านขี้เหล็กใหญ่กบับ้านหนองนาแซงกบับ้านโนนกอกห่างจากศาลากลางจงัหวดั

ชยัภูม ิประมาณ ๖ กโิลเมตร และไดต้ัง้หลกัฐานมัน่คง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ คงใชช้ื่อเมอืงตามเดมิ คอื

เรยีกว่าเมอืงชยัภูม ิ(เวลานัน้เขยีนเป็นไชยภมู)ิ นายแลได้นําพวกพ้องทนุบํารุงบา้นเมอืงนัน้จนเจรญิ

เป็นปึกแผ่น เป็นชยัภูมทิําเลที่เหมาะแก่การทํามาหากนิ ผู้คนในถิน่ต่าง ๆ จงึพากนัอพยพมาอยู่ดว้ย

เป็นจาํนวนมาก ถงึ ๑๓ หมูบ่า้น คอื 

 ๑. บา้นสามพนั  ๒. บา้นบุ่งคลา้ 

 ๓. บา้นกุดตุม้  ๔. บา้นบ่อหลุบ (ขา้ง ๆ บา้นโพนทอง) 

 ๕. บา้นบ่อแก  ๖. บา้นนาเสยีว (บา้นเสีย้ว) 

 ๗. บา้นโนนโพธิ ์  ๘. บา้นโพธิน้ํ์าลอ้ม 

 ๙. บา้นโพธิห์ญา้  ๑๐.บา้นหนองใหญ่ 

 ๑๑.บา้นหลุบโพธิ ์  ๑๒.บา้นกุดไผ่ (บา้นตลาดแรง้)  

 ๑๓.บา้นโนนไพหญา้ (บา้นรา้งขา้ง ๆ บา้นเมอืงน้อย) 

 นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาวจากชายฉกรรจ์ ประมาณ ๖๐ คน ในหมู่บ้านเหล่านัน้ไป

บรรณาการแก่เจา้อนุเวยีงจนัทน์ เจา้อนุเวยีงจนัทน์จงึไดป้นูบําเหน็จความชอบตัง้ใหน้ายแลเป็นที ่ 

"ขนุภกัดชุีมพล" ซึง่เป็นตําแหน่งระดบัหวัหน้าคุมหมูบ่า้นขึน้กบัเวยีงจนัทน์ 

 ในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ ขุนภกัดชุีมพล(แล) เหน็ว่าบา้นโนนน้ําอ้อม (ชลีอง) ไม่เหมาะเพราะ

บรเิวณคบัแคบและอดน้ํา (น้ําสกปรก) จงึยา้ยเมอืงชยัภูมมิาตัง้ที่แห่งหน่ึงระหว่างหนองปลาเฒ่ากบั

หนองหลอดต่อกนั (ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเวลาน้ีประมาณ ๒ กโิลเมตร) และใหช้ื่อบา้นใหมน้ี่ว่า  

"บา้นหลวง" 

 พ.ศ. ๒๓๖๖ ทีบ่า้นหลวงน้ีไดม้คีนอพยพมาตัง้ถิน่ฐานหนาแน่นขึน้อกี มชีายฉกรรจ ์๖๖๐ 

คนเศษ ขนุภกัดชุีมพล (แล) ไปพบบ่อทองคาํทีบ่รเิวณเชงิเขาภขูีเ้ถา้ ทีล่าํหว้ยซาดเรยีกว่า "บ่อโขโล" 

ซึง่อยู่ทางทศิตะวนัออกของภูเขาพญาฝ่อ (พระยาพ่อ) อยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดัเพชรบูรณ์ จงึไดเ้กณฑช์าย

ฉกรรจท์ัง้ปวงไปช่วยเก็บหาทอง มคีรัง้หน่ึงที่ขุดร่อนทองอยู่ฝ ัง่แม่น้ําลําห้วยซาด ไดพ้บทองก้อนหน่ึง

กลิง้โขโ่ล ่ทุกวนัน้ีเสยีงเพีย้นมาเป็นบ่อโขโหล หรอืบ่อโขะโหละ อยู่ในเขตอําเภอหนองบวัแดง (ภาชนะ

ทีน่ายแลและลกูน้องใชร้อ่นทองคาํนัน้เป็นภาชนะไมร้ปูคลา้ยงอบจบัทําสวน ชาวบา้นเรยีกว่า "บา้ง" หา

ไดง้า่ยในจงัหวดัชยัภมู)ิ 

 นายแลได้นําทองก้อนโข่โล่นัน้ไปถวายเจ้าอนุเวยีงจนัทน์ ได้รบับําเหน็จความชอบคือ

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้เมอืงไชยภมู ิ

 ในเวลานัน้เมอืงต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เมอืงชยัภูมเิช่นเมอืงสี่มุม เมอืงเกษตรสมบูรณ์ เมอืงภู

เขยีว ไดข้ึน้ตรงต่อเมอืงนครราชสมีาและกรงุเทพมหานครหมดแลว้ ดว้ยเกรงพระบรมเดชานุภาพ 

ขนุภกัดชุีมพลจงึหนัมาขึน้ตรงต่อเมอืงนครราชสมีาและส่งส่วยใหก้รงุเทพฯ แต่บดันัน้มา 

 พ.ศ. ๒๓๖๙ เจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทรเ์ป็นขบถยดึเมอืงนครราชสมีากวาดตอ้นผูค้นไปเมอืง 



 ๖ 

เวยีงจนัทน์ เมือ่ถงึทุ่งสมัฤทธิ ์คุณหญงิโมภรรยาเจา้เมอืงนครราชสมีาไดคุ้มคนลุกขึน้ต่อสูก้บัทหารของ

เจา้อนุวงศ์ นายแลเจา้เมอืงชยัภูมพิรอ้มด้วยเจา้เมอืงใกล้เคยีงได้ยกทพัออกไปสมทบกบัคุณหญงิโมตี

กระหนาบทพัเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์แตกพ่ายไป 

 ฝา่ยทหารลาวทีล่่าถอยแตกพ่าย มคีวามแคน้นายแลมากทีเ่อาใจออกห่างมาเขา้กบัไทย จงึ

ยกพวกทีเ่หลอืเขา้จบัตวันายแลทีเ่มอืงชยัภูม ิเกลีย้กล่อมใหเ้ป็นพวกตน แต่นายแลไม่ยอมจงึถูกจบัฆ่า

เสยีทีใ่ตต้น้มะขามใหญ่รมิหนองปลาเฒา่ซึง่ประชาชนไดส้รา้งศาลไวเ้ป็นทีส่กัการะจนปจัจุบนั 

 เมื่อพระยาภกัดชุีมพล (แล) เจ้าเมอืงชยัภูมถิึงแก่อนิจกรรมบ้านเมอืงเกดิระสํ่าระสาย

เพราะขาดหวัหน้าปกครอง ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๕ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรง 

โปรดเกล้า ฯ ให้นายเกต มาเป็นเจา้เมอืงชยัภูม ิโดยตัง้ให้มบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระภกัดชุีมพล นายเกต

เดิมเป็นชาวอยุธยา บ้านอยู่คลองสายบัวกรุงเก่า ตามประวัติเดิมว่าเป็นนักเทศน์ เคยเข้าเฝ้า

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ไดพ้จิารณาเหน็ว่าที่ตัง้เมอืงชยัภูมไิม่เหมาะสม จงึไดย้า้ยเมอืงจากทีต่ ัง้

เดมิมาตัง้อยูท่ี ่"บา้นโนนปอปิด" (คอืบา้นหนองบวัเมอืงเก่าปจัจบุนั) และไดเ้กบ็ส่วยทองคําส่งกรุงเทพฯ 

เป็นบรรณาการ พระภกัดชุีมพล (เกต) รบัราชการสนองพระเดชพระคุณเรยีบรอ้ยมาเป็นเวลา ๑๕ ปี ก็

ถงึแก่อนิจกรรม 

 พ.ศ. ๒๓๘๘ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ตัง้ใหห้ลวง

ปลดั (เบี้ยว) รบัราชการในตําแหน่งเจา้เมอืงได้ ๑๘ ปี กถ็งึอนิจกรรม ลําดบัต่อมาเกดิขา้วยากหมาก

แพง ผูค้นเกดิระสํ่าระสาย อพยพแยกยา้ยไปหากนิในทีต่่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 

 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พระยากําแหงสงคราม (เมฆ) ผู้ว่าราชการเมอืงนครราชสมีาได้ส่ง

กรมการเมอืงออกไปสอบสวนดูว่า มขี้าราชการเมอืงไชยภูมคินใดบ้างที่มเีชื้อสายเจ้าเมอืงเก่า ก็ได้

ความว่ามอียู ่๓ คน คอื 

๑. หลวงวเิศษภกัด ี(ท)ิ บุตรพระยาภกัดชุีมพล (แล) 

๒. หลวงยกบตัร (บุญจนัทร)์ บุตรพระภกัดชุีมพล (เกต) 

๓. หลวงขจรนพคุณบุตรพระภกัดชุีมพล (เบีย้ว) 

พระยากําแหงสงคราม (เมฆ) จงึไดห้าตวักรมการทัง้สามดงักล่าวนําเขา้เฝ้าพระบาท 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพื่อทรงพจิารณาหาตวัผูเ้หมาะสมตําแหน่งเจา้เมอืงชยัภูม ิ

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหห้ลวงวเิศษภกัด ี(ท)ิ เป็นพระ

ภกัดชุีมพลตําแหน่งเจ้าเมอืงชยัภูม ิหลวงยกบตัรเป็นหลวงปลดั หลวงขจรนพคุณเป็นหลวงยกบตัร 

แลว้ใหป้า่วรอ้งใหร้าษฎรทีอ่พยพโยกยา้ยไปอยูท่ีอ่ ื่น กลบัภมูลิาํเนาเดมิ 

 ในสมยัพระภกัดชุีมพล (ท)ิ เป็นเจา้เมอืงนัน้พจิารณาเหน็ว่าบา้นหนิตัง้มทีําเลกวา้งขวาง

เป็นชยัภูมดิ ีจงึยา้ยตวัเมอืงจากบ้านโนนปอปิด มาตัง้เมอืงใหม่ทีบ่้านหนิตัง้และมาอยู่จนทุกวนัน้ี พระ

ภกัดชุีมพล (ท)ิ รบัราชการสนองพระเดชพระคุณมาดว้ยดเีป็นเวลา ๑๒ ปี กถ็งึแก่อนิจกรรม 

 พ.ศ. ๒๔๑๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ตัง้หลวงปลดั (บุญจนัทน์) บุตรพระภกัดชุีมพล

(เกต) เป็นพระภกัดชุีมพล ตําแหน่งเจา้เมอืงไชยภูมสิบืต่อมา ในระยะเวลาน้ีการส่งส่วยเงนิยงัคา้งอยู่



 ๗ 

มาก จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เก็บส่งลดลงกว่าเดมิเป็นคนละ ๔ บาท พระภกัดชุีมพล (บุญ

จนัทร)์ รบัราชการสนองพระเดชพระคุณมาดว้ยความเรยีบรอ้ย ๑๓ ปี กถ็งึแก่อนิจกรรม 

 พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหห้ลวงภกัดสีุนทร (เสง) บุตรหลวงขจรนพคุณ

เป็นพระภกัดชุีมพล ตําแหน่งเจา้เมอืงไชยภูมสิบืต่อมา และได้ออกจากราชการเพราะชราภาพ รบัเบี้ย

หวดัปีละ ๑ ชัง่ 

. 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหพ้ระหฤทยั (บวั) มาดํารงตําแหน่งเจา้

เมอืงชยัภูม ิไดเ้ปลี่ยนเขตเมอืงชยัภูมเิสยีใหม่ โดยยกท้องที่เมอืงสี่มุม (ปจัจุบนัคอือําเภอจตุัรสั เหตุที่

เรยีกเมอืงสีมุ่มเพราะเรยีกตามชื่อสระสีเ่หลีย่ม) เมอืงบาํเหน็จณรงค ์เมอืงภูเขยีว เมอืงเกษตรสมบูรณ์ 

ซึง่เดมิขึน้ตรงต่อเมอืงนครราชสมีาใหย้บุเป็นอําเภอขึน้ต่อเมอืงชยัภมู ิเมือ่รวมทัง้อําเภอเมอืงชยัภูมดิว้ย

เป็น ๕ อําเภอ พระหฤทยั (บวั) จดัการบา้นเมอืงอยู่ ๔ ปีเศษ เมื่อราชการบา้นเมอืงเรยีบรอ้ยแลว้โปรด

เกลา้ ฯ ใหก้ลบักรงุเทพฯ 

 ต่อมาไดม้พีระราชบญัญตัริะเบยีบแบ่งเขตหวัเมอืงต่าง ๆ ใหม่เป็นมณฑลเป็นจงัหวดัเมอืง

ชยัภูมเิป็นจงัหวดัหน่ึงอยู่ในเขตมณฑลนครราชสมีา ต่อมาได้มพีระราชบญัญตัแิบ่งเขตการปกครอง

แผ่นดนิ ใหย้บุมณฑลทัง้หมดเป็นจงัหวดั เมอืงชยัภมูเิป็นจงัหวดัหน่ึงซึง่มเีจา้เมอืงหรอืขา้หลวง หรอื 

ผูว้่าราชการรบัผดิชอบในการบรหิารแผ่นดนิจนถงึปจัจบุนัน้ี 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 การปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัิระเบยีบบรหิารราชการแห่งราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดั อําเภอจงัหวดัมฐีานะเป็น

หน่วยบริหารราชการแผ่นดิน มีข้าหลวงประจําจงัหวดัและกรมการจงัหวัดเป็นผู้บริหารเมื่อก่อน

เปลีย่นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขต

การปกครองออกเป็นมณฑลด้วย เมื่อได้มปีระกาศใช้พระราชบญัญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึได้ยกเลกิมณฑลเสยี สาเหตุที่ยกเลกิก็เน่ืองจากการคมนาคม

สะดวกขึน้การสื่อสารรวดเรว็ เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายของแผ่นดนิ และรฐับาลมุ่งกระจายอํานาจ

ไปสู่ส่วนภมูภิาคมากขึน้ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในสว่นทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั มหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิคอืใหจ้งัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

อํานาจบรหิารในจงัหวดัได้เปลี่ยนมาอยู่กับคน ๆ เดยีว คอื ผู้ว่าราชการจงัหวดัโดยมคีณะกรมการ

จงัหวดัเป็นทีป่รกึษา 



 ๘ 

 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๑๘ ลงวนัที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิาร

ราชการส่วนภมูภิาค เป็น 

 ๑. จงัหวดั 

 ๒. อําเภอ 

 จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตัแิละใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ ๆ 
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