ประวัติศาสตร์จงั หวัดนครพนม
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ดินแดนอันเป็ นทีต่ งั ้ ประเทศไทยปจั จุบนั เดิมคือ อาณาจักรสุวรรณภูม ิ เป็ นถิน่ เดิมของ
ชาวลวะหรือละว้ายกเว้นดินแดนทางภาคใต้ซง่ึ เป็ นอาณาเขตของชาติมอญ
อาณาจักรสุวรรณภูม ิ
แบ่งแยกอํานาจการปกครองออกเป็ น ๓ อาณาเขต คือ
๑. อาณาเขตทวาราวดี มีเนื้อทีอ่ ยูใ่ นตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยาแผ่ออกไปจาก
ชายทะเลตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงชายทะเลตะวันออก มีเมืองนครปฐมเป็ นราชธานี
๒. อาณาเขตยางหรือโยนก อยูต่ อนเหนือ ตัง้ ราชธานีอยู่ทเ่ี มืองเงินยาง
ั ่ ายของแม่น้ํ าโขงมี
๓. อาณาเขตโคตรบูรณ์ ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทัง้ ฝงซ้
เมืองนครพนมเป็ นราชธานี

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมืองนครพนม ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ พอจะรวบรวมได้ความว่า เป็ นเมืองสืบ
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง และได้ยา้ ยมาตัง้ อยูท่ างฝงขวาของ
ั่
เนื่องมาจากนครอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึง่ เดิมตัง้ อยูฝ่ งซ้
แม่น้ํ าโขง ในราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อาณาจักรโคตรบูรณ์ เป็ นแคว้นหนึ่งในลุ่มแม่น้ํ าโขง ซึง่ ในสมัยนัน้ มีแคว้นต่าง ๆ ตัง้ อยู่
ั ่ น้ํ าโขงหลายแคว้น เช่น แคว้นสิบสองจุไทย แคว้นลานช้าง แคว้นเวียงจันทน์ แคว้นโคตรบูรณ์
ลุ่มฝงแม่
แคว้นจําปาศักดิ ์ เป็ นต้น แต่ละแคว้นมีเจ้านครเป็นผูป้ กครอง
ส่วนตํานานของเมืองโคตรบูรณ์นนั ้ จากหลักฐานในพงศาวดารเหนือ คําให้การของ
ชาวกรุงเก่าพงศาวดารเขมรและเรือ่ งราวทางอีสาน เขียนเป็ นข้อความพาดพิงคล้ายคลึงกันเป็ นนิทาน
ปรัมปรา สรุปได้ความว่า พระยาโคตรบองมีฤทธิ ์ใช้กระบองขว้างพระยาแกรกผูม้ บี ุญซึง่ ขีม่ า้ เหาะมา
ขว้างไม่ถูกจึงหนีไปได้ธดิ าพระเจ้าลานช้าง บางฉบับก็ว่า พระยาโคตรบองมาจากลพบุรบี า้ ง มาจาก
เวียงจันทน์ มาจากเมืองระแทงบ้าง มาจากเมืองสวรรคบุรบี า้ ง แต่ในฉบับคําให้การของชาวกรุงเก่า
กล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็ นโอรสพระร่วง หนีมาจากกรุงสุโขทัย ได้มาครองเมืองลานช้าง ซึง่
สันนิษฐานว่าคงจะได้กบั ธิดาพระเจ้าเวียงจันทน์ แล้วพระราชบิดาจึงให้มาครองเมืองโคตรบูรณ์ เป็ น
เมืองลูกหลวงขึน้ แก่นครลานช้าง
แต่ฉบับเขียนไว้ทางภาคอีสานว่า ครัง้ หนึ่งพระเจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุต มีพระราชประสงค์
จะให้ราชบุตรองค์หนึ่งพระนามว่า เจ้าโคตะ (คงเป็ นราชบุตรเขย) ครองเมือง จึงได้สร้างเมือง ๆ หนึ่งที่
ปากนํ้ าหินบูรณ์ (ตรงข้ามอําเภอท่าอุเทนในปจั จุบนั ) ให้ช่อื เมืองศรีโคตรบูรณ์เป็ นเมืองลูกหลวงขึน้
เมืองเวียงจันทน์ตงั ้ ให้เจ้าโคตะเป็ นพระยาศรีโคตรบูรณ์ สืบเป็ นเจ้าครองนครมาได้หลายพระองค์ จนถึง
พระองค์ทม่ี ฤี ทธิ ์ด้วยกระบอง จึงได้พระนามว่า พระยาศรีโคตรบอง และได้ยา้ ยเมืองมาตัง้ ทีป่ ่าไม้รวก
ั ่ าย (คือเมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกในปจั จุบนั นี้) เมือ่ พระยาศรีโคตรบองถึงแก่
ห้วยศรีมงั ริมแม่น้ํ าโขงฝงซ้
อนิจกรรม เจ้าสุบนิ ราช โอรสพระยาศรีโคตรบอง ครอบครองนครสืบแทนพระนามว่า พระยาสุมติ ร

๒
ธรรมราช เมือ่ ถึงแก่อนิจกรรม เจ้าโพธิสารราชโอรสครองนครสืบแทน อํามาตย์ได้ผลัดเปลีย่ นกันรักษา
เมือง
จนถึง พ.ศ. ๒๒๘๖ เจ้าเมืองระแทงให้โอรส ๒ พระองค์ เสีย่ งบ้องไฟองค์ละกระบอก ถ้า
บ้องไฟของใครไปตกทีใ่ ดจะสร้างเมืองให้ครอง บ้องไฟโอรสองค์ใหญ่ไม่ตดิ จึงได้ครองเมืองระแทงแทน
บ้องไฟองค์เล็กตกทีห่ ว้ ยขวาง (เวลานี้เรียกว่าเซบ้องไฟ) ใกล้เมืองสร้างก่อและดงเชียงซอน จึงดํารัส
สร้างเมืองทีน่ ัน่ แต่อํามาตย์คดั ค้านว่าทําเลไม่เหมาะประจวบกับขณะนัน้ ผูค้ รองนครศรีโคตรบูรณ์ว่างอยู่
อํามาตย์จงึ เชิญเจ้าองค์นนั ้ ขึน้ ครองนคร โดยมีพระนามว่าพระยาขัตยิ วงษาราชบุตรมหาฤาไชยไตร-ทศ
ฤาเดชเชษฐบุร ี ศรีโคตรบูรณ์หลวง ได้ซ่อมแซมบ้านเมือง วัด จนถึง พ.ศ. ๒๒๙๗ จึงพิราลัย เจ้า เอว
ก่านโอรสขึน้ ครองนครแทน มีพระนามว่า พระบรมราชา พระบรมราชาครองนครโคตรบูรณ์ได้ ๒๔ ปี
จึงพิราลัย เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๑ ท้าวคําสิงห์ ราชบุตรเขยพระบรมราชาได้นําเครือ่ งบรรณาการไปถวายพระ
เจ้าเวียงจันทน์ พระเจ้าเวียงจันทน์โปรดให้ทา้ วคําสิงห์ครองเมืองโคตรบูรณ์แทนพระบรมราชา และมี
พระนามว่า พระนครานุ รกั ษ์ ผูค้ รองนครนี้เห็นเมืองศรีโคตรบูรณ์ มิได้ตงั ้ อยูท่ ป่ี ากนํ้าหินบูรณ์อย่างเก่า
ก่อน (คือขณะนี้ตงั ้ อยูท่ เ่ี มืองเก่าใต้เมืองท่าแขกปจั จุบนั ) จึงให้เปลีย่ นชื่อเมืองเสียใหม่ เรียกว่าเมือง
มรุกขะนคร นามเมืองศรีโครตบูรณ์จงึ เลือนหายไปตัง้ แต่นนั ้
ในการทีท่ า้ วคําสิงห์ได้ครองเมืองโคตรบูรณ์ครัง้ นัน้ ท้าวกู่แก้ว โอรสพระบรมราชาซึง่ ไป
ถวายตัวเป็ นมหาดเล็กอยูก่ บั เจ้านครจําปาศักดิ ์ตัง้ แต่ชนมายุได้ ๑๕ ชันษา ทราบว่าท้าวคําสิงห์ได้ครอง
นครแทนบิดาก็ไม่พอใจ จึงทูลลาเจ้านครจําปาศักดิ ์ขึน้ มาเกลีย้ กล่อมราษฎรได้กําลังคนเป็ นอันมาก แล้ว
สร้างเมืองขึน้ ทีบ่ า้ นแก้งเหล็ก ริมห้วยนํ้ ายม เรียกว่าเมืองมหาชัยกอบแก้วตัง้ แข็งเมืองอยู่ พระนครานุ รักษ์ (คําสิงห์) ทราบจึงไปขอกําลังจากกรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) แต่ไม่ได้จงึ ไปขอจากเมืองญวน
ได้มา ๖,๐๐๐ คน แล้วจัดให้พลญวนพักอยูท่ เ่ี มืองคําเกิด เพราะเกรงว่าท้าวกู่แก้วจะรูต้ วั ในระหว่างที่
พระนครานุ รกั ษ์เตรียมไพร่พลจะไปสมทบกับญวนนัน้ ท้าวกู่แก้วทราบก่อนจึงยกไพร่พล ๔,๐๐๐ คน
คุมเครือ่ งบรรณาการไปหาแม่ทพั ญวนทีเ่ มืองคําเกิดโดยแอบอ้างว่าเป็ นเจ้าเมืองมรุกขะนคร ฝา่ ยญวน
หลงเชื่อจึงสมทบไปตีเมืองมรุกขะนครแตก พระนครานุ รกั ษ์จงึ พาครอบครัวหนีขา้ มแม่น้ํ าโขงไปอยู่ทด่ี ง
ั่
เซกาฝงขวาแม่
น้ํ าโขงแล้วแต่งคนไปขอกําลังจากเวียงจันทน์อกี ครัง้ หนึ่ง พระเจ้าเวียงจันทน์ให้พระยา
เชียงสาเป็ นแม่ทพั มาช่วยโดยตัง้ ค่ายอยูท่ บ่ี า้ นหนองจันทน์ (ใต้เมืองนครพนมปจั จุบนั ๔ กิโลเมตร)
ฝา่ ยหนึ่งตัง้ อยู่ทบ่ี า้ นธาตุน้อยศรีบุญเรืองอีกค่ายหนึ่ง แล้วจัดไพร่พลทัง้ สองค่ายกระจายเป็นปีกกาโอบ
ั่
ถึงกันเพื่อจะโจมตีเมืองมรุกขะนคร ซึง่ อยูฝ่ งตรงกั
นข้าม (เมืองเก่าใต้เมืองท่าแขกปจั จุบนั ) ฝา่ ยทัพญวน
ั ่ ายแม่น้ําโขงจัดทําสะพานเป็ นแพลูกบวบจะยกข้ามแม่น้ําโขงมาโจมตีทพั พระยาเชียงสา
ซึง่ ตัง้ อยูฝ่ งซ้
ฝา่ ยพระยาเชียงสาใช้ปืนยิงตัดสะพานแพบวบขาด
แล้วยกกําลังเข้าสูร้ บกับญวนกลางแม่น้ําโขงถึง
ตะลุมบอน พระยาเชียงสาได้ชยั ชนะฆ่าญวนตายเป็ นจํานวนมาก ศพลอยไปติดเกาะ เกาะนี้จงึ ได้ช่อื
เรียกกันต่อ ๆ มาว่า “ดอนแกวกอง” มาจนทุกวันนี้ พระยาเชียงสาได้เกลีย้ กล่อมท้าวกู่แก้วให้
ยินยอมแล้วให้ทา้ วกู่แก้ว ครองเมืองนครมรุกขะนครต่อไป ส่วนพระนครานุ รกั ษ์นนั ้ พระยาเชียงสา
นําไป เวียงจันทร์ดว้ ยและให้ครองเมืองใหม่ซง่ึ อยู่ทบ่ี า้ นเวินทราย

๓
สมัยกรุงธนบุรี
ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจ้าศิรบิ ุญสาร แห่งเวียงจันทน์ ได้ยกกองทัพไปตีพระตา พระวอที่
บ้านกู่บา้ นแกแขวงจําปาศักดิ ์ ฆ่าพระวอตาย พระตาเห็นเหลือกําลังจึงขอกองทัพกรุงธนบุรมี าช่วย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ กับพระยาสุรสีหย์ กทัพไป
ปราบปรามได้เมืองเวียงจันทน์ เมืองหนองคาย เมืองมรุกขะนคร ส่วนพระเจ้าศิรบิ ุญสารแห่งเมือง
เวียงจันทน์และพระบรมราชาเจ้าเมืองมรุกขะนครหนีไปอยูเ่ มืองคําเกิด
เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ เมือ่ เสร็จจากการปราบปรามหัวเมืองเหล่านี้ ได้อญ
ั เชิญพระ
แก้วมรกตและพระบางและได้นําบรรดาโอรสพระเจ้าศิรบิ ุญสารลงไปกรุงธนบุรดี ว้ ย

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ครัน้ พ.ศ. ๒๓๒๕ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปราบดาภิเษกขึน้ เสวยราชย์แล้ว ได้ทรงชุบเลีย้ งโอรสของพระเจ้าศิรบิ ุญสารอยูท่ ก่ี รุงเทพฯ เป็ นอย่างดี พระ
เจ้าศิรบิ ุญสาร ซึง่ อยูท่ เ่ี มืองคําเกิดได้ ๕-๖ ปี ทรงชราภาพ ทราบว่า โอรสอยูด่ ว้ ยความผาสุกจึงเสด็จ
กลับเมืองเวียงจันทน์ หวังจะขอสวามิภกั ดิ ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ตาม
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึง่ ทรงนิพนธ์โดยกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กล่าวว่า เจ้า
ศิร-ิ บุญสารกลับจากเมืองคําเกิด จับพระยาสุโภ ซึง่ เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ให้รกั ษาเมืองอยูฆ่ า่ แล้ว
เข้าตัง้ อยูใ่ นเมือง ท้าวเฟี้ยขุนบางไม่ยนิ ยอมด้วย จึงหนีลงมากรุงเทพฯ กราบทูลฯ ให้ทราบ) แต่ไม่ทรง
วางพระทัย จึงตัง้ ให้เจ้านันทเสนโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าศิรบิ ุญสารทีอ่ ยูก่ รุงเทพฯ ให้กลับไปครอง
เมือง มรุกขะนครสืบแทน
ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๓๓๗ เจ้านันทเสนแห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้คบคิดกับพระบรมราชาทํา
หนังสือขอกําลังจากญวนเพื่อมารบกับกรุงสยาม
ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินญวนมีความจงรักภักดีต่อกรุง
สยาม จึงส่งหนังสือนัน้ ไปถวายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้เรียกเจ้า
นันทเสนและพระบรมราชาลงไปเฝ้าทีก่ รุงเทพฯ เมือ่ ได้ไต่สวนความจริงแล้ว จึงยกโทษให้และได้แต่งตัง้
ให้พระเจ้าอินทวงษ์อนุ ชาเจ้านันทเสนให้ไปครองเมืองเวียงจันทน์แทน
ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๓๓๘ เกิดศึกพม่าทางเมืองเชียงใหม่ กองทัพไทยต้องไปปราบปรามเจ้า
นันทเสนกับพระบรมราชาขออาสาไปในกองทัพ ยกกองทัพไปถึงเมืองเถิน พระบรมราชา (พรหมมา) ก็
ถึงแก่อนิจกรรม
ท้าวสุดตาซึง่ เป็ นโอรสของพระบรมราชาจึงนํ าเครือ่ งราชบรรณาการไป
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาททีก่ รุงเทพฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วสุดตาเป็ นพระบรมราชา
ครองเมืองมรุกขะนครและให้เปลีย่ นนามเมืองเสียใหม่ว่า "เมืองนครพนม" ขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ การที่
พระราชทานชื่อว่าเมืองนครพนมนัน้ อาจเนื่องด้วยเมืองนี้เป็ นเมืองลูกหลวงมาก่อน มีความสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์จงึ ให้ใช้คาํ ว่า นคร ส่วนคําว่า พนม นัน้ อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้มพี ระธาตุพนม
ประดิษฐานอยู่ ซึง่ เป็ น ปูชนียสถานสําคัญหรืออีกประการหนึ่ง อาจจะเนื่องด้วยจังหวัดนี้เดิมมีอาณา
ั ่ ายแม่น้ําโขง
เขตเกินไปถึงฝงซ้
คือบริเวณเขตเมืองท่าแขกแห่งประเทศลาวปจั จุบนั
ซึง่ มีภเู ขา

๔
สลับซับซ้อนไปถึงแดนประเทศญวน จึงนําเอาคําว่า "พนม" มาใช้เพราะพนมแปลว่า ภูเขา ส่วนคําว่า
"นคร" นัน้ อาจรักษาชื่อเมืองไว้คอื เมืองมรุกขะนครนัน่ เอง
ต่อมาปลายสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้พระยามหาอํามาตย์ (ป้อม อมาตยกุล) เป็ นแม่ทพั ส่วนทางนครเวียงจันทน์กใ็ ห้พระยาสุโภเป็ นแม่ทพั ยกกําลังมา
สมทบกองทัพพระยามหาอํามาตย์ เพื่อโจมตีบา้ นกวนกู่ กวนงัว ซึง่ เป็ นกบฏและเมือ่ ได้ชยั ชนะจึงได้
กวาดต้อนครอบครัวมาไว้ทเ่ี มืองนครพนม
โดยทีบ่ า้ นหนองจันทร์เป็ นทีท่ าํ เลไม่เหมาะพระยามหาอํามาตย์จงึ ให้ยา้ ยเมืองนครพนมมาตัง้ ทีบ่ า้ นโพธิ ์คํ้า หรือ โพธิ ์คํา (เข้าใจกันว่าคงจะเป็ นคุม้ บ้านใต้ใน
เมืองนครพนมนี่เอง)
จนกระทังถึ
่ ง พ.ศ. ๒๔๒๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วบุญมากเป็ นพระพนม
ครานุ รกั ษ์ ดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองนครพนม อยูไ่ ด้ ๗ ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรม ราชบุตรทองทิพย์บุตร
พระพนมนครานุ รกั ษ์ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ กั ษาการแทน และในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้มกี ารปรับปรุง
ระเบียบการปกครองใหม่โดยเริม่ แบ่งการปกครองออกเป็ นมณฑล มีมณฑลลาวกาว (เขตอุบลราชธานี
ปจั จุบนั ) มณฑลลาวเฉียง (เขตเชียงใหม่) และมณฑลลาวพวนเป็นต้น เมืองนครพนมขึน้ อยูใ่ นเขต
ปกครองมณฑลลาวพวน ซึง่ ตัง้ กองบัญชาการอยู่ทเ่ี มืองหนองคาย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
ประจักษ์ศลิ ปาคมทรงดํารงตําแหน่ งข้าหลวงต่างพระองค์เป็ นผูส้ าํ เร็จราชการมณฑลลาวพวนประทับอยู่
ณ เมืองหนองคาย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้ปรับปรุงระเบียบการปกครองข้อบังคับการปกครองหัวเมือง
โดยแต่งตัง้ ให้มผี วู้ ่าราชการเมือง และกรมการเมือง คือแทนทีจ่ ะเรียกว่าอุปฮาด ราชวงษ์ ราชบุตร ดัง
แต่ก่อนพร้อมได้แต่งตัง้ ตําแหน่ งกรมการในทําเนียบขึน้ เรียกว่าปลัดเมืองยกกระบัตรเมือง ผูช้ ่วยราชการพร้อมได้แต่งตัง้ ตําแหน่ งกรมการในทําเนียบขึน้ เรียกว่า ปลัดเมืองยกกระบัตรเมือง ผูช้ ่วยราชการ
เมืองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดโต๊ะเป็ น พระพิทกั ษ์พนมนคร ดํารงตําแหน่ งปลัดเมือง
ส่วนข้าหลวงประจําบริเวณซึง่ เป็ นข้าราชการทีก่ ระทรวงมหาดไทยส่งมาประจํานัน้
ก็ทาํ หน้าทีเ่ ป็ น
ข้าหลวงดูแลราชการเมืองควบคุม และให้ขอ้ ปรึกษาแนะนําผูว้ ่าราชการเมือง กรมการเมืองปรับปรุงการ
งานให้เป็ นไปตามระเบียบแบบแผน ทีจ่ ดั และเปลีย่ นแปลงใหม่เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระจิตรคุณสาร (อุย้
นาครทรรพ) ได้รบั แต่งตัง้ มาเป็ นผูว้ ่าราชการเมืองนครพนม ภายหลังได้เลื่อนบรรดาศักดิ ์เป็ นพระยา
พนมนครานุ รกั ษ์ ต่อมาทางราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมภิ าคใหม่ โดยมีมณฑล จังหวัด อําเภอ และมีผวู้ ่าราชการจังหวัดเป็ น
ผูป้ กครองบังคับบัญชา ฉะนัน้ พระยาพนมนครานุ รกั ษ์ (อุย้ นาครทรรพ) จึงนับว่าเป็ นผูว้ ่าราชการ
จังหวัดนครพนมคนแรก

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบ
การปกครองต่อมามีการจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็นตัวแทนหรือ
หน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่

๕
ถือได้ว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงนํ ามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้
การปกครองแบบ
เทศาภิบาล
เป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลางออกไป
บริหารราชการในท้องทีต่ ่าง ๆ เป็ นระบบการปกครองทีร่ วมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและเปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ ระบบกินเมือง ให้หมด
ไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชา
มีความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่
หัวเมืองประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ
มีเจ้าเมืองอื่น ๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพดํารงตําแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้
จัดให้อํานาจการปกครองเข้ามารวมอยู่ยงั จุดเดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวง
เทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัว
เมืองไปอยูท่ เ่ี จ้าเมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘
จึงสําเร็จและเพื่อความเข้าใจเรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงขอนําคําจํากัดความของ "การเทศาภิบาล"
ซึง่ พระยาราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มี
ความว่า
"การเทศาภิบาล" คือ การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลางซึง่ ประจําแต่เฉพาะในราชธานีนนั ้ ออกไป
ดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็นสุขและ
ความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ”
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น
ควรทําความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบการปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความว่า เป็นระบบ การปกครองอาณาเขต ซึง่ เรียกว่า “การ
ปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้ ยัง
หมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหารราชการ
ในท้องทีต่ ่าง ๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็ นระบบกิน
เมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง
และ ริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ในสมัยก่อนการจัดระเบียบการ
ปกครองแบบเทศาภิบาลนัน้
ก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลเหมือนกันแต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่
มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิยะ

๖
มหาราชทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้มนคงและเป็
ั่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรง
เห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และ
กรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้ แยกกันอยูถ่ งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้
เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กรทรงพระราชดําริว่า ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัว
เมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่าง
กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลเฉียงหรือมณฑล
พายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑล
ั่
นครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก บัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ น ๖ มณฑล ดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้น
มาและก็มไิ ด้ดําเนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้เมือ่
โปรดเกล้าฯ
ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนคร
ชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่าและได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมาลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดียวกันนัน้ เอง
ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ
มณฑลพายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุรเี มืองจันทบุร ี ระยองและตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกู้ยมื เงินอังกฤษสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและ
มณฑลร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

๗
การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖
จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอจังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
เป็ นมณฑลอีกด้วยเมือ่ จะได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสียเหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวงเป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วน
ภูมภิ าคยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนัน่ เอง
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัดได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมาได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

๘
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