ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เป็ นเมืองเก่าแก่เคยรุ่งเรืองมาตัง้ แต่ ในสมัยขอมในสมัยโบราณเป็ น
เมืองชัน้ "เจ้าพระยามหานคร" ในปจั จุบนั ก็ยงั คงมีความสําคัญ กล่าวคือ เป็ นปากประตูสู่ภาคอีสาน และ
เป็ นชุมทางคมนาคมสู่จงั หวัดต่าง ๆ ทัง้ ๑๖ จังหวัดในภาคอีสานอีกด้วย
นครราชสีมา เป็ นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย เดิมทีเดียวตัวเมืองตัง้ อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ในท้องทีอ่ ําเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปจั จุบนั ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร มีเมืองอยู่ ๒
เมือง คือเมือง "โคราช" หรือ "โคราฆะปุระ" กับเมือง "เสมา" ทัง้ ๒ เมืองโบราณดังกล่าวเคย
ั ่ าตะคอง
เจริญรุง่ เรืองมากในสมัยขอม ปจั จุบนั เป็ นเมืองร้างตัง้ อยูร่ มิ ฝงลํ
ั ่ ลําตะคอง มีเนินดินกําแพงเมืองและคูเมืองทัง้ ๔ ด้านตัวกําแพง
เมืองเสมา ตัง้ อยู่ฝงใต้
สร้า งด้ว ยแลง ยัง มีเ หลือ ซากอยู่บ้า ง ภายในเมือ งมีส ระและบึง ใหญ่ น้ อ ยอาศัย ใช้น้ํ า ได้ต ลอดปี มี
โบราณวัตถุสมัยทวารวดีขนาดใหญ่แสดงอายุของเมืองนี้ ๒ อย่าง คือ พระพุทธรูปทําด้วยศิ ลา เล่ากัน
ว่าแต่แรกตัง้ ยืนอยู่โดดเดี่ยว แล้วถูกฉุ ดลากล้มลงแตกหักยับเยิน ต่อมามีผู้เกิดความสังเวช เก็บรวม
ประกอบเป็ นองค์พระวางนอนไว้ จึงเรียกกันว่าเป็ นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ไป อีกอย่างเป็ นธรรมจักร
ศิ ลาขนาดวัดผ่าศูนย์กลางราว ๑.๕๐ เมตร เวลานี้ประดิษฐานอยู่ทว่ี ดั คลองขวาง ตําบลเสมา ห่างจาก
ถนนมิตรภาพประมาณ ๙-๑๐ กิโลเมตร
ั ่ อลําตะคอง ในตําบลโคราช ห่างจากเมืองเสมา ไป
เมืองโคราฆะปุระ ตัง้ อยู่ทางฝงเหนื
ทางทิศตะวันออกประมาณ ๖ กิโลเมตร หรือห่างจากที่ว่าการอําเภอสูงเนินไปราว ๒-๓ กิโลเมตร ใน
บริเวณเมืองมีปราสาทหินย่อม ๆ ๒-๓ แห่ง แห่งหนึ่งเคยตรวจพบศิวลึงค์ศลิ า ขนาดยาว .๙๒/ .๒๘
เมตร กับศิลาทับหลัง ประตูจําหลักลายเป็ นรูปพระอิศ วรประทับยืนบนหลัง โคอุ ศุภราช จึงน่ าเชื่อว่า
ปราสาทหินหลังนี้อาจสร้างเป็ นเทวสถานฝา่ ยนิกายไศวะ เมืองนี้ในสมัยหนึ่งคงเป็ นเมืองสําคัญ ตัง้ รักษา
เส้นทางที่ลงมายัง แผ่นดินตํ่ าทางลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ํ าปราจีนบุร ี เพราะอยู่ในที่ร่วมของ
เส้นทางเดินทางช่องดงพระยาไฟกับดงพระยากลาง
ทีห่ น้ าอําเภอสูงเนินมีศลิ าจารึกเป็ นภาษาสันสฤตกับภาษาขอมแผ่นหนึ่งหักเป็ น ๒ ท่อน
เดิมอยู่ท่หี มู่บ้านบ่ออีกาในเขตเมืองเสมา เป็ นหลักฐานสําคัญที่ยนื ยันอายุของเมืองในอําเภอสูงเนิน
เนื้อความในจารึกเล่าถึงพระเจ้าศรีจนาศ (หรือ ศรีจนาเศศวร) ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายพระภิกษุ
สงฆ์ เมือ่ พ.ศ. ๑๔๑๑

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
เมื่อราว พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ พ่อขุนรามคําแหงได้เสวยสิรริ าชสมบัตกิ รุงสุโขทัยมีอานุ ภาพ
มาก แผ่ราชอาณาเขตกว้างขวาง ดังปรากฏในศิลาจารึกแสดงเขตอาณาจักรสุโขทัยสมัยนัน้ ว่าทิศเหนือ
ตัง้ แต่ เมืองแพร่ เมืองน่ าน ตลอดถึงแม่น้ํ าโขง ทางทิศตะวันตกตลอดเมืองหงสาวดี ทางทิศใต้ตลอด
แหลมมลายู แต่ทางทิศตะวันออกบอกเขตแดนทางแผ่นดินสูงเพียงตอนเหนือราวท้องทีจ่ งั หวัดอุดรธานี
เลย และหนองคาย ไปถึงเวียงจันทน์ เวียงคําเป็ นทีส่ ุดไม่ปรากฏชื่อเมืองทางแผ่นดินสูงตอนใต้ กับทัง้

๒
ทางแผ่นดินตํ่าลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา และลุ่มแม่น้ําปราจีนบุรเี ช่น เมืองลพบุร ี เมืองอยุธยา ปราจีนบุร ี เป็ น
ต้น โดยเหตุน้ีจงึ มีคําสันนิษฐานเกิดขึน้ ว่าดินแดนเหล่านี้เป็ นอาณาจักรของขอมซึ่งมีกําลังแข็งแรงกว่า
อาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนรามคําแหงจึงไม่อาจแผ่เดชานุ ภาพเข้ามา แต่เท่าทีไ่ ด้สงั เกตศึกษาทัง้ ทางด้าน
ศิลปและตํานานสงสัยว่าดินแดนเหล่านี้หาได้อยู่ในความปกครองของพวกขอมไม่ หากแต่อยู่ในอํานาจ
ของอาณาจักรไทยพวกหนึ่ งซึ่งมีราชธานี เรียกว่า กรุงอโยธยา เป็ นอาณาจักรที่มมี าตัง้ แต่ ราวพุทธ
ศวรรษที่ ๑๖ และสิง่ สําคัญเป็ นหลักฐานของอาณาจักรนี้ ก็คอื ศิลปกรรมอู่ทอง (หรือลพบุรตี อนต้น) อันมี
ลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับศิลปกรรมของขอมอยูม่ าจนกระทังถู
่ กเข้าใจคลุม ๆ ไปว่าเป็นประดิษฐกรรม
ของพวกขอมเสียเกือบหมดสิน้ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ โบราณวัตถุจาํ พวกหล่อด้วยทองสัมฤทธิ ์เข้าใจว่าจะ
ไม่สนั ทัดถนัดทําเลย) อาณาจักรอโยธยาคงจะรุ่งเรืองยิง่ ใหญ่ทงั ้ อํานาจและศิลปศาสตร์ จึงปรากฏใน
พงศาวดารทางลานนาประเทศว่า พ่อขุนรามคําแหงกับพ่อขุนงําเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา ขณะยัง
เยาว์วยั ต้องลงมาศึกษาวิชาการ ณ เมืองละโว้ (ลพบุร)ี ในแว่นแคว้นนี้ถงึ แม้ประเทศกัมพูชาอันมีพระ
นครหลวง เป็ นราชธานีกค็ งตกอยูใ่ นความปกครองระยะหนึ่งระยะใดในระหว่างพุทธศวรรษที่ ๑๙ เพราะ
ตอนปลายพุทธศตวรรษนัน้ เมื่ออาณาจักรอโยธยาเปลีย่ นผูส้ บื สันติวงศ์ใหม่เป็ นสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี
๑ จึงเกิดขอมแปรพักตร์ขน้ึ ถึงกับต้องกรีธาทัพไปกําราบปราบปราม เวลานี้เรื่องราวของอาณาจักรอ
โยธยายังมืดมัวอยู่ แต่วตั ถุพยานชีร้ อ่ งรอยชวนให้ศกึ ษาค้นคว้ามีประจักษ์อยู่ คือ พระเศียรพระพุทธรูป
สัมฤทธิ ์ซึง่ ขุดพบทีว่ ดั ธรรมิกราชขนาดใหญ่ท่ี เก็บรักษาไว้ในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
กับพระพุทธตรัยรัตนนายก วัดพนัญเชิง ซึง่ มีมาก่อนสร้างพระนครศรีอยุธยา พระเศียรพระพุทธรูปศิลา
ขนาดใหญ่ทว่ี ดั เดิม อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมารวมทัง้ โบราณวัตถุสถานแบบอู่ทองทีม่ อี ยู่ในพระ
นครหลวงประเทศกัมพูชา เช่นทีป่ ราสาทหินเทพประณม ปราสาทหินนครวัด ตลอดจนศิลาจําหลักบาง
ชิน้ ในพิพธิ ภัณฑสถานกรุงพนมเปญ อันเป็ นของเคลื่อนย้ายไปจากกลุ่มปราสาทหินบรรยงก์เป็นต้น

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) โปรดให้
สร้างเมืองสําคัญที่อยู่ชายแดนให้มปี ้ อมปราการ สําหรับป้องกันรักษาราชอาณาจักรหลายเมือง เช่น
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เป็ นต้น จึงให้ยา้ ยเมืองทีต่ ําบลโคราช อําเภอสูงเนิน มาสร้างเป็ น
เมืองมีป้อมปราการและคูลอ้ มรอบขึน้ ใหม่ ในทีซ่ ง่ึ อยูใ่ นปจั จุบนั นี้ แล้วเอานามเมืองเดิมทัง้ สอง คือ เมือง
เสมา กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็ นนามเมืองใหม่ เรียกว่า เมืองนครราชสีมา แต่คนทัง้ หลายคงยัง
เรียกชื่อเมืองเดิมติดปากอยู่ จึงมักเรียกกันทัวไปว่
่ า เมืองโคราช เมืองนี้กาํ แพงก่อด้วยอิฐมีใบเสมาเรียง
รายตลอดมีป้อมตามกําแพงเมือง ๑๕ ป้อม ประตู ๔ ประตู สร้างด้วยศิลาแลงมีช่อื ดังต่อไปนี้
ทางทิศเหนือ
ชื่อประตูพลแสน นัยหนึ่งเรียกประตูน้ํา
ทางทิศใต้
ชื่อประตูไชยณรงค์ นัยหนึ่งเรียกประตูผ ี
ทางทิศตะวันออก
ชื่อประตูพลล้าน นัยหนึ่งเรียกประตูตะวันออก
ทางทิศตะวันตก
ชื่อประตูชุมพล

๓
ประตูเมืองทัง้ ๔ แห่งนี้มหี อรักษาการอยู่ข้างบนทําเป็ นรูปเรือน (คฤห) หลังคามุงด้วย
กระเบือ้ งดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุกแห่ง แต่ปจั จุบนั คงเหลือรักษาไว้เป็ นแบบอย่างแห่งเดียว
เท่านัน้ คือประตูชุมพล ซึ่งกรมศิลปากรได้ขน้ึ บัญชีสงวนรักษาไว้เป็ นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐
นอกนัน้ ทัง้ ประตูและกําแพงเมืองได้ถูกรือ้ สูญหมดแล้ว
ในหนังสือเทีย่ วตามทางรถไฟพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เล่าถึงตํานานเมืองว่า
ในทําเนียบครัง้ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ เมืองนครราชสีมา มีเมืองขึน้ ๕ เมือง คือเมือง
นครจันทึก อยู่ทางทิศตะวันตก เมือง ๑ เมืองชัยภูม ิ อยู่ทางทิศเหนือ เมือง ๑ เมืองพิมายอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ๑ เมืองบุ รรี มั ย์ อยู่ทางทิศตะวันออก เมือง ๑ เมืองนางรอง อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ เมือง ๑ ต่อมาตัง้ เมืองเพิม่ ขึน้ อีก ๙ เมือง คือ ทางทิศเหนือ ตัง้ เมืองบําเหน็จณรงค์ ๑
เมือง จัตุรสั ๑ เมือง เกษตรสมบูรณ์ ๑ เมือง ภูเขียว ๑ เมือง ชนบท ๑ เมือง รวม ๕ เมือง ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้ เมืองพุทไธสง ๑ เมือง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตงั ้ เมืองประโคนชัย ๑ เมือง
รัตนบุร ี ๑ เมือง ทางทิศใต้ ตัง้ เมืองปกั ธงชัย ๑ เมือง เมืองนครราชสีมา จึงมีเมืองขึน้ ๑๔ เมืองด้วยกัน
เมื่อสร้างเมืองใหม่ในครัง้ นัน้ สมเด็จพระนารายณ์ทรงเลือกสรรข้าราชการที่เป็ นคนสําคัญออกไปครอง
ปรากฏว่าโปรดให้พระยายมราช (สังข์) ไปครองเมืองนครราชสีมาพร้อมกับโปรดให้พระยารามเดโช ไป
ครองเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนเมืองอื่นหาปรากฏนามผู้ไปครองเมืองไม่ ครัน้ สมเด็จพระนารายณ์
สวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑ พระเพทราชาได้ราชสมบัติ พระยายมราชและพระยารามเดโช ไม่ยอมเป็ น
ข้าพระเพทราชา ต่ างตัง้ แข็งเมือ งนครราชสีมาและเมืองนครศรีธ รรมราชขึ้นด้วยกัน กองทัพกรุงศรี
อยุธยาจึงยกขึ้นไปทางดงพระยาไฟ พระยายมราชต่อสู้รกั ษาเมืองนครราชสีมาอยู่ได้พกั หนึ่ง แต่ ส้นิ
กํ า ลัง ต้อ งหนี ไ ปอยู่ก ับพระยารามเดโช ณ เมือ งนครศรีธ รรมราช ครัง้ กองทัพ กรุง ฯ ลงไปตีเ มือ ง
นครราชสีมาได้ในครัง้ พระยายมราช (สังข์) ตัง้ แข็งเมืองนัน้ คงกวาดต้อนผูค้ นและเก็บเครื่องศัตราวุธ
ซึง่ มีไว้สาํ หรับรักษาเมืองนํามาเสียโดยมาก โดยหวังจะมิให้มผี คู้ ดิ แข็งเมืองได้อกี ต่อมาในรัชกาลนัน้ เอง
มีลาวชาวหัวเมืองตะวันออกคนหนึ่ง ชื่อบุญกว้าง ตัง้ ตัวเป็ นผูว้ เิ ศษกับพรรคพวกเพียง ๒๓ คน กล้าเข้า
มาถึงเมืองนครราชสีมาพักอยูท่ ศ่ี าลาแห่งหนึ่งนอกเมือง แล้วให้พระยานครราชสีมาคนใหม่ออกไป พระ
ยานครราชสีมาขีช่ า้ งออกไป (เดิมเห็นจะตัง้ ใจออกไปจับ) ครัน้ ถูกอ้ายบุญกว้างขู่ พระยานครราชสีมา
กลับครันคร้
่ าม (คงเป็ นเพราะพวกไพร่พลพากันเชื่อวิชาอ้ายบุญกว้าง) เห็นหนีไม่พน้ ต้องยอมเป็ นพรรค
พวกอ้ายบุญกว้าง แล้วลวงให้ยกลงมาตัง้ ซ่องสุมผูค้ นทีเ่ มืองลพบุร ี พระยานครราชสีมาเป็ นไส้ศกึ อยู่จน
กองทัพกรุง ฯ ยกขึน้ ไปถึง จึงจับตัวอ้ายบุญกว้างกับพรรคพวกได้
เห็นจะเป็ นเพราะทีเ่ กิดเหตุคราวนี้ ประกอบกับทีก่ ารรบในกรุง ฯ เป็ นปกติสน้ิ เสีย้ นหนาม
แล้ว จึงกลับตัง้ กําลังทหารขึน้ ทีเ่ มืองนครราชสีมาดังแต่ก่อน ต่อมาปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร
ว่า เจ้าเมืองหลวงพระบางยกกองทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงจันทน์ขอให้กรุงศรีอยุธยาช่วย จึง
โปรดให้พระยาสระบุรเี ป็ นนายทัพหน้า ให้พระยานครราชสีมา (ซึง่ เข้าใจว่าตัง้ ใหม่อกี ๑ คน) เป็ นแม่ทพั
ใหญ่ ยกขึ้นไปช่ ว ยเมืองเวียงจันทน์ กองทัพยกขึ้นไปถึง พวกเมืองหลวงพระบางก็ยําเกรง เลิก ทัพ
กลับไป หาต้องรบพุ่งไม่ แต่น้ีไปก็ไม่ปรากฏเรื่องเมืองนครราชสีมาในหนังสือพระราชพงศาวดาร จน
แผ่นดินสมเด็จพระที่นัง่ สุรยิ าศน์ อมรินทร์ เมื่อพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาครัง้ หลัง ปรากฏว่าเกณฑ์ของ

๔
กองทัพเมืองนครราชสีมาลงมาช่วยป้องกันรักษากรุง ฯ เดิมให้ตงั ้ ค่ายอยู่ท่วี ดั เจดียแ์ ดงข้างใต้เพนียด
แล้วให้พระยารัตนาธิเบศร์ คุมลงมารักษาเมืองธนบุร ี ครัน้ กองทัพพม่ายกมาจากเมืองสมุทรสงครามเมื่อ
เดือน ๑๐ ปี ระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ พระยารัตนาธิเบศร์หนีกลับขึน้ ไปกรุงฯ พวกกองทัพเมืองนครราชสีมา
เห็นนายทัพไม่ต่อสู้ขา้ ศึก ก็พากันกลับไปบ้านเมืองหาได้รบพุ่งกับพม่าไม่ต่อมาเมื่อพม่ากําลังตัง้ ล้อม
พระนครศรีอยุธยา ในปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ มีเรือ่ งราวเกี่ยวกับเมืองนครราชสีมาอีกตอนหนึ่ง เหตุดว้ ยกรม
หมื่นเทพพิพธิ ซึ่ง เป็ นโทษต้องเนรเทศไปอยู่ ณ เมืองจันทบุร ี ชัก ชวนพวกชาวเมือ งชายทะเลทาง
ตะวันออกยกเป็ นกองทัพมาหวังจะมารบพม่าแก้กรุงศรีอยุธยา กรมหมื่นเทพพิพธิ มาถึงเมืองปราจีนบุร ี
ให้กองทัพหน้ามาตัง้ ปากนํ้าโยธกา แขวงจังหวัดนครนายก พม่ายกไปตีกองทัพหน้าแตก กรมหมื่นเทพ
พิพธิ เห็นจะสูพ้ ม่าไม่ได้ ก็เลยขึน้ ไปทางแขวงเมืองนครราชสีมา ไปตัง้ ที่ด่านโคกพระยาพิบูลสงคราม
ผูว้ ่าราชการเมืองนครนายก กับหลวงนรินทร์ (ซึง่ ได้เข้าเป็ นพวกกรมหมื่นเทพพิพธิ ) ไปตัง้ อยู่ทเ่ี มือง
นครจันทึกอีกพวกหนึ่ง กรมหมื่นเทพพิพธิ คิดจะชักชวนพระยานครราชสีมาให้เกณฑ์กองทัพลงมารบ
พม่า แต่ พระยานครราชสีมาคนนัน้ เป็ นอริอยู่กบั พระพิบูลสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองนครนายก แต่ ง
คนร้ายให้มาลอบฆ่าพระพิบูลสงครามกับหลวงนรินทร์เสีย กรมหมื่นเทพพิพธิ จึงให้ลอบไปฆ่าพระยา
นครราชสีมาเสียบ้าง แล้วเข้าไปตัง้ อยู่ในเมืองนครราชสีมา ขณะนัน้ หลวงแพ่ง น้องพระยานครราชสีมา
หนีไปอยู่เมืองพิมายไปเกณฑ์คนยกกองทัพมาจับกรมหมื่นเทพพิพธิ ไปคุมตัวไว้ทเ่ี มืองพิมาย ครัน้ กรุง
ศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อวันอังคารขึน้ ๙ คํ่า เดือน ๕ ปี กุน พ.ศ. ๒๓๑๐ สิน้ ราชวงศ์ทจ่ี ะครอง
พระราชอาณาจักรบ้านเมืองเกิดเป็ นจลาจล ผูม้ กี ําลังฝี มอื หวังจะเป็ นใหญ่ในประเทศไทยต่อไป ก็คดิ ตัง้
เป็ นเจ้ามีรวมด้วยกัน ๕ พรรคคือ
๑. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครัง้ ยังเป็ นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกําแพงเพชร ลง
ไปตัง้ ตัวเป็ นใหญ่อยู่ทเ่ี มืองจันทบุร ี มีหวั เมืองอยู่ในอํานาจตัง้ แต่ชายแดนกรุงกัมพูชาขึน้ มาจนถึงเมือง
ชลบุร ี และต่อมาถึงข้างขึน้ เดือน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ยกกองทัพขึน้ มาโจมตีทหารพม่าซึง่ รักษาอยู่
ทีเ่ มืองธนบุร ี กับค่ายโพธิ ์สามต้นทีพ่ ระนครศรีอยุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิน้ แล้วปราบดาภิเษกเป็ น
กษัตริย์ ตัง้ แต่งเมืองธนบุรเี ป็ นราชธานี
๒. เจ้าพระยาพิษณุ โลก (เรือง) ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ทเ่ี มืองพิษณุ โลกมีอํานาจปกครองตัง้ แต่
เมืองพิชยั ลงมาถึงเมืองนครสวรรค์
๓. พระสังฆราชา (เรือน) อยูท่ ว่ี ดั พระฝาง เมืองสวางคบุร ี (ปจั จุบนั เป็ นอําเภอพิชยั จังหวัด
อุตรดิตถ์) ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ขน้ึ ทัง้ ยังอยูใ่ นสมณเพศ เรียกกันว่าพระฝาง มีอํานาจปกครองหัวเมืองทีอ่ ยูข่ า้ ง
เหนือเมืองพิชยั และติดต่อกับแดนเมืองแพร่ เมืองน่ าน เมืองหลวงพระบาง
๔. พระปลัด (เข้าใจกันว่าชื่อหนู ) ผู้รงั ้ เมืองนครศรีธรรมราช ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ ท่เี มือง
นครศรีธรรมราช เรียกกันว่า เจ้านคร มีอํานาจปกครองหัวเมืองทีต่ ดิ ต่อกับชายแดนมลายูขน้ึ มาจนถึง
เมืองชุมพร
๕. กรมหมืน่ เทพพิพธิ ซึง่ พระยาพิมายคุมไว้ทเ่ี มืองพิมาย และยกขึน้ เป็ นใหญ่ ณ เมืองนัน้
เรียกว่าเจ้าพิมาย มีอํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสีมา เช่น เมืองจันทึก ปกั ธงชัย บุรรี มั ย์
พุทไธสง ชัยภูม ิ และภูเขียว เป็นต้น

๕
สมัยกรุงธนบุรี
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ พม่าข้าศึกในวันอังคารขึ้น ๙ คํ่า ปี กุน พ.ศ. ๒๓๑๐ สิ้นพระ
ราชวงศ์ท่จี ะปกครองพระราชอาณาจักร บ้านเมือ งเกิดเป็ นจลาจล ผู้มกี ํ าลังฝี มอื หวัง จะเป็ นใหญ่ ใ น
ประเทศไทยต่อไปก็คดิ ตัง้ ตัวขึน้ เป็ นเจ้า มีรวมด้วยกัน ๕ ชุมนุ ม คือ
ชุ ม นุ ม ที่ ๑ สมเด็จ พระเจ้า ตากสิน มหาราช ครัง้ ยัง เป็ น พระยาวชิร ปราการ เจ้า เมือ ง
กําแพงเพชร ลงไปตัง้ ตัวเป็ นใหญ่อยู่ท่เี มืองจันทบุร ี มีหวั เมืองอยู่ในอํานาจตัง้ แต่ชายแดนกรุงกัมพูชา
ขึน้ มาจนถึงเมืองชลบุร ี เมื่อถึงข้างขึน้ เดือน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ยกกองทัพเรือขึน้ มาโจมตีทหาร
พม่า ซึ่งรักษาอยู่ท่เี มืองธนบุรกี บั ค่ายโพธิ ์สามต้นที่พระนครศรีอยุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิ้น แล้ว
ปราบดาภิเษกเป็ นพระมหากษัตริย์ ตัง้ เมืองธนบุรเี ป็ นราชธานี
ชุมนุ มที่ ๒ เจ้าพระยาพิษณุ โลก (เรือง) ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ทเ่ี มืองพิษณุ โลก มีอํานาจปกครอง
ตัง้ แต่เมืองพิชยั ลงมาจนถึงเมืองนครสวรรค์
ชุมนุ มที่ ๓ พระสังฆราชา (เรือน) อยูท่ ว่ี ดั พระฝางเมืองสวางคบุร ี (ปจั จุบนั เป็ นอําเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์) ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ขน้ึ เรียกว่า เจ้าพระฝาง มีอํานาจปกครองหัวเมืองทีอ่ ยู่เหนือเมืองพิชยั
และติดต่อกับแพร่ น่ าน หลวงพระบาง
ชุมนุ มที่ ๔ พระปลัด (เข้าใจกันว่าชื่อหนู) ผูร้ งั ้ เมืองนครศรีธรรมราช ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่ทเ่ี มือง
นครศรีธรรมราชเรียกกันว่าเจ้านคร มีอํานาจปกครองหัวเมืองทีต่ ดิ ต่อกับชายแดนมลายูขน้ึ มาจนเมือง
ชุมพร
ชุมนุ มที่ ๕ กรมหมื่นเทพพิพธิ ซึ่งพระพิมายคุมไว้ท่เี มืองพิมาย และยกขึน้ เป็ นใหญ่ ณ ที่
เมืองนัน้ เรียกว่าเจ้าพิมาย มีอํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสีมา เช่น เมืองจันทึก ปกั
ธงชัย บุรรี มั ย์ พุทไธสง ชัยภูม ิ และภูเขียว เป็ นต้น
เมือ่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรมี ชี ยั ขับไล่พวกพม่าไปจากพระนครศรีอยุธยา และมาตัง้ เมือง
ธนบุรเี ป็ นราชธานีเรียบร้อยแล้วก็ทรงเริม่ ปราบปรามชุมนุ มอิสระทัง้ ๔ ดังกล่าวมาโดยยกกองทัพไปตี
เมืองพิษณุโลก เมือ่ ฤดูน้ํา ปีชวด พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่ไปถูกอาวุธข้าศึกต้องล่าถอยกลับมา พอมาถึงฤดูแล้ง
ในปี ชวดนัน้ ก็ยกกองทัพขึน้ ไปตีเมืองนครราชสีมา กองทัพกรุงธนบรีทย่ี กไปครัง้ นี้แบ่งเป็ น ๒ กองทัพ
กองทัพทีส่ มเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรเี สด็จคุมไปเอง ยกขึน้ ไปทางดงพระยาไฟเข้าตีทางด้านตะวันตกทาง
หนึ่ง ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดํารงพระยศเป็ นพระราชวรินทร์ กับ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิ หนาท เมื่อยังเป็ นพระมหามนตรีคุมกองทัพขึ้นไปทางช่องเรือแตก
(เข้าใจว่าช่องสะแกราช) เข้าตีทางด้านใต้ทางหนึ่ง ฝ่ายเจ้าพิมายให้เจ้าพระยาศรีสุรยิ วงศ์ ผู้สําเร็จ
ราชการแผ่นดิน (คือพระพิมาย) เป็ นแม่ทพั ใหญ่ ให้มองย่าปลัดทัพพม่าทีห่ นีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ป
จากพระนครศรีอยุธยาเป็ นที่ปรึกษา คุมกองทัพมาต่อสู้รกั ษาเขตแดน ครัง้ นัน้ กําลังรีพ้ ลของเจ้าพิมาย
เห็นจะมีน้อยไม่พอรักษาป้อมปราการเอาเมืองนครราชสีมาเป็นทีม่ นั ่ จึงปรากฏว่ากองทัพเจ้าพระยาศรีสุ
ริยวงศ์มาตัง้ ค่ายสกัดทางอยู่ทด่ี ่านจอหอ ข้างเหนือเมืองนครราชสีมาแห่งหนึ่งแล้วให้บุตรซึง่ เป็ นทีพ่ ระ
ยาวรวงศาธิราชคุมกองทัพมาตัง้ ค่ายสกัดทางอยู่ทด่ี ่านกระโทก (เวลานี้คอื อําเภอโชคชัย) ข้างใต้เมือง
นครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง กองทัพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรตี ไี ด้ด่านจอหอ จับเจ้าพระยาศรีสุรยิ วงศ์ได้

๖
กองทัพพระมหามนตรีและพระราชวรินทร์ตคี ่ายด่านกระโทกแตก พระยาวรวงศาธิราชหนีไปทางเมือง
เขมรตํ่า กองทัพพระมหามนตรีกบั พระราชวรินทร์ตามไปตีได้เมืองเสียมราฐอีกเมืองหนึ่ง เจ้าพิมายรูว้ ่า
กองทัพเสียทีกห็ ลบหนีหมายจะไปอาศัยเมืองเวียงจันทน์ แต่ขุนชนะกรมการเมืองนครราชสีมาตามจับ
มาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีได้ จึงทรงตัง้ ให้ขุนชนะเป็ นพระยานครราชสีมา (ต้นสกุลกาญจนาคม)
แต่ นั น้ ก็ไ ด้เ มือ งนครราชสีมามาเป็ น เมือ งขึ้น กรุ ง ธนบุ ร ี แต่ ส มเด็จพระเจ้ากรุง ธนบุ รยี งั ต้ อ งทํา การ
ปราบปรามพวกที่ตงั ้ เป็ นอิสระอื่น ๆ เมื่อปราบปรามได้หมดแล้วยังต้องรบกับพม่า ต่อมาอีกหลายปี จงึ
มิได้จดั วางรูปการปกครองเมืองนครราชสีมาให้เป็ นเขื่อนขัณฑ์มงคง
ั ่ เพราะเหตุนัน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘
เวลากรุงธนบุรกี ําลังติดพันรบพุ่งกับพม่า คราวอะแซหวุ่นกี้มาตีเมืองเหนือ พระยานางรอง เจ้าเมือง
นางรอง อันเป็ นเมืองขึน้ ของเมืองนครราชสีมา ไม่ชอบกับพระยานครราชสีมาแต่เดิม เห็นได้ทจี งึ เอา
เมืองไปขอขึน้ ต่อเจ้าโอ ซึง่ ครองเมืองจําปาศักดิ ์เป็ นอิสระอยู่ในสมัยนัน้ ฝ่ายเจ้าโอคาดว่าไทยคงสูพ้ ม่า
ไม่ได้ก็รบั ไว้ พระยานางรองก็ตงั ้ แข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่ อเมืองนครราชสีมา ครัน้ พม่าถอยทัพไปแล้ว
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี จึงให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อยังดํารงพระยศเป็ นพระยา
จักรี เสด็จไปปราบปรามเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๙ เจ้าพระยาจักรียกกองทัพไปยังเมืองนครราชสีมา แล้วให้กอง
หน้าไปจับได้ตวั พระยานางรองมาชําระความจึงทราบว่าเจ้าเมืองจําปาศักดิ ์กําลังเตรียมกองทัพ จึงบอก
เข้ามายังกรุงธนบุรจี ะขอไปตีเมืองจําปาศักดิ ์ต่อไป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจี งึ ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหา
สุรสิงหนาท เมือ่ ยังดํารงยศเป็ นเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกกองทัพหนุ นเข้าไปอีกทัพหนึ่ง เจ้าพระยาทัง้ สองยก
ั ่ ายจนถึงเมืองอัตบือ ได้หวั เมือง
กองทัพไปตีได้เมืองนครจําปาศักดิ ์และหัวเมืองทางฟาก แม่น้ํ าโขงฝงซ้
ทางริมแม่น้ําโขงข้างใต้ตลอดจนต่อแดนกรุงกัมพูชา ซึง่ เวลานัน้ เป็ นประเทศราชขึน้ ต่อกรุงธนบุรอี ยู่ ได้
ไปเกลีย้ กล่อมหัวเมืองเขมรป่าดง คือ เมืองตะลุง เมืองสุรนิ ทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขนั ธ์ ก็ยอมสวามิภกั ดิ ์
ขึน้ ต่อไทยทัง้ ๓ เมือง ในครัง้ นัน้ ราชอาณาเขตกรุงธนบุรขี ยายต่อออกไปตลอดแผ่นดินสูงในตอนข้าง
ฝ่ายใต้ เมืองนครราชสีมาได้ปกครองบังคับบัญชาเหล่าหัวเมืองทีไ่ ด้ใหม่ เมืองนครราชสีมาจึงเป็ นเมือง
สําคัญยิง่ ขึน้ กว่าแต่ก่อน

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
รัชกาลที่ ๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริมแม่น้ํ า
โขงเป็ นประเทศราช ๓ เมือง คือ เมืองเวียงจันทร์ เมืองนครพนม และเมืองนครจําปาศักดิ ์ ให้เมือ ง
นครราชสีมาปกครองเมืองเขมรป่าดงและหัวเมืองดอนที่ไม่ได้ขน้ึ ต่อประเทศราชทัง้ ๓ นัน้ และกํากับ
ตรวจตราเมืองประเทศราชเหล่านัน้ ด้วย แล้วยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชัน้ เอก ผูส้ าํ เร็จราชการ
เมืองมียศเป็ นเจ้าพระยา เจ้าพระนครราชสีมาคนแรก ชื่อเดิมคือ ปิ่ น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้ เมือง
นครราชสีมาได้นําช้างเผือก ๒ เชือก ทีค่ ล้องได้ในเขตเมืองภูเขียวขึน้ น้อมเกล้าถวายและได้โปรดเกล้าฯ
ให้ข้นึ ระวางเป็ น พระอิน ทรไอยรา และ พระเทพกุ ญ ชรช้า ง ซึ่ง เสาที่ผู ก ช้า งเผือ กเมื่อ ส่ ง เข้า เมือ ง
นครราชสีมายังคงเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าพ่อช้างเผือก อยู่รมิ ถนนมิตรภาพ ตรงข้ามโรงเรียนสุรนารี
วิทยา

๗
รัชกาลที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ มีข่าคนหนึ่งชื่อ อ้ายสาเกียดโง้ง ตัง้ ตัวเป็ นผูว้ เิ ศษขึน้ ทีเ่ มือง
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง รวมรวบสมัครพรรคพวกได้หลายพัน ยกทัพมาตีเมืองนครจําปาศักดิ ์ เจ้า
สาลวันทางฝงซ้
นครจําปาศักดิ ์ (หมาน้อย) สูไ้ ม่ได้ต้องทิง้ เมืองหนีมา รัชกาลที่ ๒ จึงให้พระยานครราชสีมายกกองทัพ
ออกไปปราบปราม และสังเจ้
่ าอนุ แต่งกองทัพเมืองเวียงจันทน์ลงมาช่วยปราบปรามด้วยอีกพวกหนึ่ง เจ้า
อนุ จงึ ให้ราชบุตร (โย้) ซึง่ เป็ นบุตรคุมกองทัพไปถึงเมืองจําปาศักดิ ์ก่อนกองทัพเจ้าพระยานครราชสีมา
เจ้าราชบุ ต รรบชนะพวกขบถจับได้ต ัวอ้ายสาเกียดโง้ง กับพรรคพวกเป็ นอันมาก ส่ ง เข้ามาถวายยัง
กรุงเทพฯ เมื่อเสร็จจากการปราบขบถครัง้ นัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ตัง้ เจ้าราชบุตร (โย้) ให้เป็ นเจ้าครองนครจําปาศักดิ ์ และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในเจ้า
อนุ เจ้าอนุ จงึ มีอํานาจตลอดลําแม่น้ําโขงลงมาจนถึงฝา่ ยใต้
รัชกาลที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๖๕ เจ้าพระยากําแหงสงครามรามภักดี ซึง่ เป็ นเจ้าเมืองนครราชสีมา
ได้กราบบังคมทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตัง้ ให้ขนุ ภักดีชุมพล (แล) เป็ นเจ้าเมืองชัยภูม ิ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั เจ้าอนุ รุทธราช
(เจ้าอนุ วงศ์) ผูค้ รองนครเวียงจันทน์ได้ขอครอบครัวลาวทีเ่ มืองสระบุรซี ง่ึ ถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์
ในคราวสงครามครัง้ ที่ได้พระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ ณ กรุงธนบุรนี ัน้ เมื่อไม่ได้ดงั
ประสงค์ก็ก่ อ การกบฏโดยยกกองทัพ จะลงมาตีก รุง เทพมหานคร เมื่อ เจ้าอนุ ยกกองทัพ มาถึง เมือ ง
นครราชสีมาและเข้าโจมตีเมืองนัน้ พระยาปลัด (พระยาสุรยิ เดชวิเศษฤทธิ ์ทศทิศวิชยั ) ผูร้ กั ษาเมืองไม่
อยู่ เพราะไปปราบการจราจลที่เมืองขุขนั ธ์ กองทหารของเจ้าอนุ จงึ ตีเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายและ
กวาดต้อนกรมการเมือง ตลอดจนพลเมืองทัง้ ชายหญิงไปเป็ นเชลย เมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๓๖๙ ใน
ระหว่างการเดินทางคุณหญิงโมภรรยาพระปลัดได้คดิ อุบายกับกรมการเมืองให้ชาวบ้านเชื่อฟงั ทหารผู้
ควบคุม แกล้งทํากลัวเกรงและประจบเอาใจจนทหารของเจ้าอนุ ตลอดจนเพีย้ รามพิชยั ซึง่ เป็ นผูค้ วบคุม
ให้ค วามไว้ว างใจและพยายามถ่ ว งเวลาในการเดิน ทาง แล้ว ลอบส่ ง ข่ า วถึง เจ้า เมือ งนครราชสีม า
เจ้าพระยากําแหงสงครามรามภักดี (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลัด จนกระทังเดิ
่ นทางมาถึงทุ่ง
สัมฤทธิ ์แขวงเมืองพิมาย ได้พ กั ตัง้ ค่ายค้างคืนอยู่ ณ ที่นัน้ คุ ณหญิงโมได้ออกอุ บายให้ชาวเมือ งนํ า
อาหารและสุราไปเลีย้ งดูผคู้ วบคุมอย่างเต็มที่ จนทหารต่างก็เมามายไม่ได้สติ หมดความระมัดระวัง พอ
ตกดึกก็พร้อมกันจับอาวุธไล่ฆ่าทหารเวียงจันทน์ ตายเป็ นจํานวนมาก แล้วหาชัยภูมติ งั ้ มันอยู
่ ่ ณ ที่นัน้
เจ้าอนุ ทราบข่าวก็ให้เจ้าสุทธิสาร (โป้) บุตรคนใหญ่คุมกําลังทหารเดินเท้าประมาณ ๓,๒๐๐ คน และ
ทหารม้าประมาณ ๔,๐๐๐ คน รีบรุดมาทําการปราบปรามทําการต่อสูร้ บกันถึงตลุมบอน แต่คุณหญิงโมก็
จัดขบวนทัพ กรมการผูใ้ หญ่คุมพลผูช้ าย ตัวคุณหญิงโมคุมพลผูห้ ญิงออกตีกองทัพพวกเวียงจันทน์แตก
ยับเยิน พอดีเจ้าอนุ ได้ข่าวว่ากองทัพจากกรุงเทพฯ ยกขึน้ มาช่วยชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้องรีบถอน
กําลังออกจากเมืองนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๓๖๙ วีรกรรมทีค่ ุณหญิงโมได้ประกอบขึน้ ทีท่ ุ่ง
สัมฤทธิ ์ครัง้ นี้พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาคุณหญิงโม
ดํารงฐานันดรศักดิ ์ เป็ นท้าวสุรนารี และพระราชทานเครือ่ งยศทองคําประดับเกียรติ ดังนี้
- ถาดทองคําใส่เชีย่ นหมาก
๑ ใบ
- จอกหมากทองคํา
๑ คู่

๘
- ตลับทองคํา
๓ เถา
- เต้าปูนทองคํา
๑ อัน
- คณโฑทองคํา
๑ ใบ
- ขันนํ้าทองคํา
๑ ใบ
ในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ กองทัพนครราชสีมาได้เป็ นกําลังสําคัญในการทําสงครามกับญวนใน
ดินแดนเขมร เพื่อขับไล่ญวนออกจากเขมร เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ได้ร่วมกับ
เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ทําการรบด้วยความสามารถ
ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ เจ้าพระยานครราชสีมาได้นําช้างพลายเผือกหางดําขึน้ น้อมเกล้า ฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และโปรดเกล้า ฯ ให้สมโภชขึน้ ระวางเป็ น พระยามงคลนาดินทร์
ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพระยานครราชสีมาทํานุ บาํ รุงเมืองพระตะบองให้มนคง
ั่
แข็งแรงยิง่ ขึน้ โดยนําชาวเมืองนครราชสีมาจํานวน ๒,๐๐๐ คน ไปปฎิบตั งิ านด้วยความเรียบร้อย
ปี พ.ศ. ๒๓๘๓ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) พร้อมด้วยบุตร (พระยา
ภักดีนุชติ ) คุมกําลังพลไปปรามกบฏนักองค์อมิ่ ทีเ่ มืองพระตะบอง เพราะนักองค์อม่ิ ได้ปกครองเมืองพระ
ตะบองแทนพระยาอภัยภูเบศร์ แล้วคิดกบฏไปฝกั ใฝ่กบั ญวณ โดยจับกุ มกรรมการเมืองพระตะบอง
รวมทัง้ น้องชายของเจ้าพระยานครราชสีมา (พระยาราชานุ ชติ ) และกวาดต้อนครอบครัวหนีไป ทัพจาก
นครราชสีมาขับเคีย่ วจนถึงปี พ.ศ. ๒๓๘๖ เจ้าพระยานครราชสีมาได้ลม้ ป่วยจึงกลับมาพักรักษาตัวที่
เมืองนครราชสีมา ทําให้การรบยืดเยือ้ ต่อไปอีกซึง่ การทําสงครามกับญวนนี้เมืองนครราชสีมาเป็ นกําลัง
สําคัญของราชการทัพมาโดยตลอด
ปี พ.ศ. ๒๓๘๗ เมืองนครราชสีมาได้นําช้างพลาย ๓ เชือก น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ ๓ คือ
พลายบาน พลายเยียว พลายแลม
ปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ได้นําช้างพลาย ๒ เชือก น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ ๓ อีกครัง้ คือ พลาย
อุเทน และพลายสาร
รัชกาลที่ ๔ เมืองนครราชสีมามีความเจริญมากขึน้ เป็ นศูนย์กลางการค้าขายของหัวเมือง
ทางตะวันออก เพราะมีสนิ ค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ นอแรด งา และไหม พวก
พ่อค้าเดินทางมาซือ้ สินค้าเหล่านี้แล้วส่งไปจําหน่ ายทีก่ รุงเทพฯ และซือ้ สินค้าจากกรุงเทพฯ มาจําหน่ าย
ในหัวเมืองตะวันออกโดยตลาดกลางอยูท่ เ่ี มืองนครราชสีมา
ในรัชกาลนี้ ทรงปรารภว่าควรจะมีราชธานีห่างทะเลไว้อกี สัก ๑ แห่ง ทรงพระราชดําริว่า
ควรเป็ นเมืองนครราชสีมา จึงโปรดเกล้าให้พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จขึน้ ไปทรงตรวจภูมปิ ระเทศพร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ์ สมุหพระกลาโหมเมื่อได้ทรงตรวจพิจารณาแล้วทรงเห็น
ว่ายังไม่เหมาะสม เพราะเมืองนครราชสีมาอัตคัตนํ้ าและการคมนาคมก็ยงั ลําบาก รัชกาลที่ ๔ จึงทรง
เปลี่ยนพระทัยมาสร้างพระราชวังทีเ่ มืองลพบุรแี ทน และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
กราบทูลขอให้เปลีย่ นนามการเรียกดงพระยาไฟเสียใหม่ว่าดงพระยาเย็น เพื่อไม่ให้คนครันคร้
่ ามหรือไม่
กล้าเดินทางผ่านเข้าไป

๙
รัชกาลที่ ๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๗ พวกฮ่อได้เข้ามารุกรานเมืองหนองคาย
หลายครัง้ และเมืองนครราชสีมาก็เป็ นกําลังสําคัญในการจัดกําลังทัพไปปราบฮ่อ
ส่วนวิธกี ารปกครองเมืองนครราชสีมา ได้เริม่ เปลีย่ นแปลงเมื่อ ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)
โดยโปรดฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตทีร่ าบสูงเป็น ๓ มณฑล คือ
๑. มณฑลลาวพวน มี เมืองหนองคายเป็ นทีว่ ่าการมณฑล
๒. มณฑลลาวกาว มี เมืองนครจําปาศักดิ ์เป็ นทีว่ ่าการมณฑล
๓. มณฑลลาวกลาง มี เมืองนครราชสีมาเป็ นทีว่ ่าการมณฑล
สําหรับมณฑลลาวกลางนัน้ มีกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็ นข้าหลวงใหญ่ ต่อมาเมือ่ ได้
จัดหัวเมืองเป็ นมณฑลเทศาภิบาบทัวทั
่ ง้ พระราชอาณาเขต ให้เปลี่ยนนามมณฑลทัง้ ๓ เสียใหม่ คือ
มณฑลลาวพวน เป็ น มณฑลอุดร , มณฑลลาวกาว เป็ น มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบล มณฑลลาว
กลาง เป็ นมณฑลนครราชสีมา
ในด้านการคมนาคม ได้มกี ารสร้า งทางรถไฟจากกรุ ง เทพฯ ถึง นครราชสีมา ใน พ.ศ.
๒๔๓๔ ซึง่ เป็ นทางรถไฟของรัฐบาลสายแรก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จเปิ ดทางรถไฟ
เมือ่ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อเมืองนครราชสีมาจนเท่าทุกวันนี้
เหตุการณ์สําคัญอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเมืองนครราชสีมาในรัชกาลนี้คอื ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมงกุ ฏราชกุ มาร ได้เสด็จตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา และต่ อมาได้มกี ารทดลองการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ท่มี ณฑลนครราชสีมาเป็ นแห่งแรก
ปรากฏว่าได้ผลดีจงึ ขยายไปยังมณฑลอื่น ๆ
รัชกาลที่ ๖ ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินี
นาถ) เสด็จกรมทหารม้าที่ ๕ ทีม่ ณฑลนครราชสีมา และทรงรับตําแหน่ งผูบ้ งั คับการพิเศษกรมทหารม้า
ที่ ๕ มณฑลนครราชสีมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
เสนาธิการทหารบก เสด็จตรวจราชการทหารทีม่ ณฑลนครราชสีมา
รัชกาลที่ ๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังจากเปลีย่ นการปกครองเป็ นระบอบประชาธิปไตยแล้ว
ได้ยกเลิกการจัดทําเมืองมณฑลเทศาภิบาลและจัดใหม่เป็ นภาค มณฑลนครราชสีมาเปลีย่ นเป็ นภาคที่ ๓
มีหวั เมืองอยูใ่ นความปกครอง ๖ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูม ิ จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัด
สุรนิ ทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ตัง้ ทีว่ ่าการอยูท่ จ่ี งั หวัดนครราชสีมา
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้เกิดกบฏบวรเดช โดยมีพลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็ นหัวหน้ า ได้ทําการยึดนครราชสีมาเป็ นกองบัญชาการ เพื่อรวบรวม
กําลังพลในการทีจ่ ะเข้ายึดพระนครเพื่อบังคับให้คณะรัฐบาลของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาลาออก
ในการก่อการกบฏครัง้ นี้ขา้ ราชการเมืองนครราชสีมาส่วนหนึ่งถูกควบคุมตัวไว้
ส่วนประชาชนถูก
หลอกลวงว่าได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึน้ ในพระนคร ทหารจึงจําเป็ นต้องไประงับเหตุการณ์ ต่อเมื่อได้
ทราบแถลงการณ์จากรัฐบาล จึงเข้าใจว่าการกระทําของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดชเป็ นกบฏ

๑๐
ดัง นัน้ ข้าราชการที่ถู กคุมขัง จึง พยายามหลบหนีจากที่คุมขังแล้ว รวมกําลัง เข้ายึดสถานที่สําคัญเพื่อ
ร่วมมือกับทางรัฐบาล ในการปราบปรามกบฏ
ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ พันโท หลวงพิบูลสงครามเป็ นผูบ้ งั คับการในการปราบปราม
กบฏครัง้ นี้และทําได้สาํ เร็จ หัวหน้ากบฏได้หลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่ทไ่ี ซ่ง่อน ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๗๖
รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้
เสด็จเยีย่ มพสกนิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครัง้ แรก และได้ประทับแรมทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา เมือ่
พ.ศ. ๒๔๙๘ และได้เสด็จพระราชดําเนินมาเยีย่ มพสกนิกรชาวเมืองนครราชสีมาอีกหลายครัง้ เช่น เสด็จ
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมแบบประสมที่โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา , เสด็จทําพิธเี ปิ ด
อาคารเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา เป็ นต้น ยังความปลาบปลืม้ ในพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวนครราชสีมา
เป็ นล้นพ้น

สมัยการจัดรูปการปกครองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ภูมภิ าค
ส่วนภูมภิ าค

การจัด รูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล คือการจัดตัง้ หน่ วยราชการบริห ารส่ว น
ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ ใน

สมัยสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ทรงดํารงตําแหน่ งเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ได้ทรงจัดให้อํานาจการปกครองซึง่ กระจัดกระจายอยู่เข้ามารวมอยู่ยงั จุดเดียวกัน
โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผู้ปกครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง
คือมิให้การบังคับบัญชาไปอยู่ทเ่ี จ้าเมืองเพียงคนเดียว (ซึง่ เจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมือง และมี
อํานาจอย่างกว้างขวาง)
ระบอบการปกครองแบบเทศาภิบาล เริม่ จัดตัง้ ขึ้นตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ และ สําเร็จทัว่
ประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยมีความจําเป็ นมาดังนี้
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕
ได้ทรงแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างมหาดไทยและกลาโหมเสียใหม่ โดยให้มหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวง จึง
รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล (ยังไม่เป็ นระบอบมณฑลเทศาภิบาล) มีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผู้ปกครอง
มณฑล จัดตัง้ ครัง้ แรกมี ๖ มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียง (หรือมณฑลพายัพ) มณฑลลาวพวน (หรือ
มณฑลอุดร) มณฑลลาวกาว (หรือมณฑลอีสาน) มณฑลเขมร (หรือมณฑลบูรพา) มณฑลนครราชสีมา
ั่
ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตกบัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปี แ รกที่ไ ด้ว างแผนจัด ระเบียบการบริห ารมณฑลแบบใหม่ เ สร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ให้มมี ณฑลเทศาภิบาลขึ้นทัง้ สิ้น 3 มณฑล คือ มณฑลพิษณุ โลก มณฑล
ปราจีนบุร ี และมณฑลนครราชสีมา ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาพจากมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่
ได้สาํ เร็จเรียบร้อยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘

๑๑
การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการ
บริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัด และอําเภอ และยกเลิกมณฑล จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วยบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัด และกรมการจังหวัดเป็นผูบ้ ริหาร
พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ม ีพ ระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน เป็ น การแก้ ไ ข
เปลีย่ นแปลงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมีสาระสําคัญ
ของการเปลีย่ นแปลง คือ
๑. จังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด เป็ นของผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. คณะกรมการจังหวัด เดิมเป็ นคณะบุคคลผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็ นเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่ อ มา ได้ ม ีป ระกาศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๑๘ ลงวัน ที่ ๒๙ กัน ยายน ๒๕๑๕ ได้
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคเป็ น
จังหวัด และอําเภอ
จังหวัดให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นที่ปรึกษาของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
ปจั จุบนั จังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็ น ๒๐ อําเภอ กับ ๒ กิง่ อําเภอ คือ
๑. อําเภอเมืองนครราชสีมา
๒. อําเภอโชคชัย
๓. อําเภอครบุร ี
๔. อําเภอเสิงสาง
๕. อําเภอปกั ธงชัย
๖. อําเภอปากช่อง
๗. อําเภอสีคว้ิ
๘. อําเภอด่านขุนทด
๙. อําเภอสูงเนิน
๑๐. อําเภอขามทะเลสอ
๑๑. อําเภอโนนไทย
๑๒. อําเภอขามสะแกแสง
๑๓. อําเภอโนนสูง
๑๔. อําเภอบัวใหญ่
๑๕. อําเภอประทาย
๑๖. อําเภอคง
๑๗. อําเภอพิมาย
๑๘. อําเภอห้วยแถลง
๑๙. อําเภอจักราช
๒๐. อําเภอชุมพวง
๒๑. กิง่ อําเภอบ้านเหลื่อม
๒๒. กิง่ อําเภอหนองบุนนาก
ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา . นครราชสีมา : หจก.นิวสมบูรณ์การพิมพ์ , ๒๕๒๖ .

