ประวัติศาสตร์จงั หวัดหนองบัวลําภู
ความเจริ ญรุ่งเรืองแห่งอดีต
ดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นจังหวัดหนองบัวลําภูในปจั จุบนั ได้ปรากฏหลักฐานแห่งการอยูอ่ าศัยของ
มนุ ษย์มานานนับพันปี ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ หรือก่อนทีม่ นุ ษย์จะมีการประดิษฐ์ตวั อักษรขึน้ ใช้
ั ่ ้ า แสวงหา
เริม่ จากการดํารงชีวติ แบบเร่รอนในสังคมล่าสัตว์ ทีม่ นุ ษย์อาศัยอยูต่ ามถํ้า เพิงผาหรือริมฝงนํ
อาหารด้วยการจับปลา ล่าสัตว์ และพืชผักทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ เร่รอ่ นเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยูอ่ าศัยไปเรือ่ ยๆ
หลักฐานทีป่ รากฏให้เห็นได้แก่ ภาพเขียนสี และภาพสลักหินในเขตอําเภอโนนสังทีถ่ ้าํ เสือตก ถํ้าจันใด
ถํ้าพรานไอ้ ถํ้าอาจารย์สนิ และถํ้ายิม้ หรือภาพเขียนสี ในเขตอําเภอสุวรรณคูหา ทีถ่ ้าํ สุวรรณคูหาและ
ถํ้าภูผายา เป็ นต้น เรือ่ ยมาจนถึงการดํารงชีวติ ในสังคมกสิกรรมทีม่ นุ ษย์เริม่ อยูร่ วมกันเป็ นชุมชน มีการ
เพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ ทอผ้า ทําเครือ่ งประดับ และหล่อโลหะแบบง่ายๆ หลักฐานทีป่ รากฏให้เห็นได้แก่
แหล่งโบราณคดีกุดกวางสร้อย และกุดคอเมย ในเขตอําเภอโนนสัง ซึง่ พบโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์
เศษภาชนะดินเผา เศษเครือ่ งประดับสําริด รวมทัง้ เครือ่ งมือเหล็กต่างๆ ทีม่ อี ายุรว่ มสมัยกับแหล่ง
โบราณคดีบา้ นเชียงจังหวัดอุดรธานี
ชุมชนโบราณในลักษณะนี้มปี รากฏอยูห่ ลายแห่งในเขตจังหวัด
หนองบัวลําภู
เมือ่ เข้าสู่ยคุ ประวัตศิ าสตร์ หรือเมือ่ มนุ ษย์เริม่ มีอาการประดิษฐ์ตวั อักษรขึน้ ใช้ ชุมชน
โบราณค่อยๆ มีพฒ
ั นาการเข้าสู่ชุมชนเมือง มีการติดต่อแลกเปลีย่ น ค้าขายระหว่างกัน วัฒนธรรม
แบบทวารวดีเข้ามามีอทิ ธิพลครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐พ.ศ. ๑๕๐๐) ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองบัวลําภู พบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี เช่น ใบเสมาหินทราย วัดพระ
ธาตุเมืองพิณ อําเภอนากลาง และใบเสมาหินทรายวัดปา่ โนนคําวิเวก อําเภอสุวรรณคูหา เป็ นต้น เมือ่
สิน้ สมัยทวารวดี วัฒนธรรมขอมเริม่ เข้ามามีอทิ ธิพลสืบแทน (ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ - พ.ศ. ๑๗๐๐) ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดหนองบัวลําภู พบโบราณสถาน และโบราณวัตถุสมัยขอม เช่น ฐานวิหารศิลาแลง ศิลาจารึก
พระธาตุเมืองพิณ อําเภอนากลาง และจารึกอักษรขอมวัดปา่ โนนคําวิเวก อําเภอสุวรรณคูหา เป็ นต้น
จังสันนิษฐานว่า ในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี และสมัยวัฒนธรรมขอม ชุมชนโบราณในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
หนองบัวลําภู ยังไม่มลี กั ษณะเป็ นชุมชนเมือง แต่คงเป็ นชุมชนเล็กๆ ทีก่ ระจายตัวอยูท่ วไป
ั ่ เมือ่ สิน้ สมัย
วัฒนธรรมขอม พืน้ ทีใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ปลอดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆ อยูร่ ะยะ
หนึ่ง และวัฒนธรรมล้านช้างหรือวัฒนธรรมไทย-ลาว ได้เริม่ แผ่อทิ ธิพลเข้ามาแทน
ประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๖ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งเวียงจันทน์ ได้นําผูค้ นอพยพเข้ามาอยู่
อาศัย โดยสร้างพระพุทธรูปและศิลาจารึกไว้ทว่ี ดั ถํ้าสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา และมาสร้างบ้าน
แปลงเมืองขึน้ ทีบ่ ริเวณหนองซําช้าง ซึง่ เป็ นหนองนํ้าขนาดใหญ่เชิงเขาภูพาน โดยสร้างวัดในหรือวัด
ศรีคณ
ู เมือง สร้างพระพุทธรูป และสร้างกู่ครอบไว้ สร้างวิหาร ขุดบ่อนํ้า สร้างกําแพงเมืองดินล้อมรอบ
ทัง้ ๔ ด้าน และยกฐานะขึน้ เป็ นเมือง "จําปานครกาบแก้วบัวบาน" (ปจั จุบนั อยู่ทบ่ี ริเวณบ้านเหนือ
ตําบลลําภู ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลําภู) มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์แต่คน

๒
ทัวไปมั
่ กนิยมเรียกชื่อเมืองตามลักษณะภูมปิ ระเทศว่า "เมืองหนองบัวลุ่มภู" ซึง่ เป็ นต้นกําเนิดของเมือง
หนองบัวลําภูในปจั จุบนั
พ.ศ. ๒๑๑๗ ในระหว่างทีไ่ ทยเสียกรุงศรีอยุธยา ครัง้ ที่ ๑ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึง่
ขณะนัน้ มีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา ได้ตามเสด็จสมเด็จพระมหาธรรมราชา พระราชบิดา นํ ากองทัพไทย
เพื่อไปช่วยกองทัพกรุงหงสาวดีตเี วียงจันทน์ เมือ่ เสด็จประทับพักแรมทีบ่ ริเวณหนองซําช้างหรือหนองบัวลําภูในปจั จุบนั สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ประชวร เป็ นไข้ทรพิษ สมเด็จพระมหาธรรมราชา
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงเสด็จนํากองทัพไทย กลับสู่กรุงศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๓๑๐ ในสมัยพระเจ้าสิรบิ ุญสารแห่งเวียงจันทน์ ซึง่ ตรงกับต้นสมัยสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุร ี พระวอ พระตา ขุนนางผูใ้ หญ่แห่งเวียงจันทน์ เกิดความขัดแย้งภายใน
กับราชสํานัก จึงนํากําลังคนอพยพเข้ามาอาศัยเมืองจําปานครกาบแก้วบัวบาน โดยบูรณะและปรับปรุง
ขึน้ ใหม่ สร้างกําแพงหินบนเขาภูพานไว้ป้องกันข้าศึก และเปลีย่ นชื่อเป็ น "นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน" ตัง้ ตนเป็ นอิสระไม่ขน้ึ กับเวียงจันทน์ กองทัพเวียงจันทน์ จึงยกทัพมาโจมตีสรู้ บกันอยูป่ ระมาณ ๓
ปี ก็ยงั ไม่สามารถตีเมืองได้ กองทัพเวียงจันทน์จงึ ขอให้กองทัพพม่าช่วยเหลือ จึงสามารถตีเมืองนคร
เขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบานได้สาํ เร็จ โดยพระตาเสียชีวติ ในทีร่ บ พระวอจึงนํ ากําลังคนอพยพตามลํานํ้ าชี
ไปสร้างเมืองใหม่ทบ่ี า้ นดอนมดแดง หรือเมืองอุบลราชธานีในปจั จุบนั นครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบาน
จึงกลับไปขึน้ กับเวียงจันทน์อกี ครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๓๒๑ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรโี ปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ ยกกองทัพไปตีเวียงจันทน์ได้สาํ เร็จนครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบาน หรือ
หนองบัวลําภู จึงขึน้ กับราชอาณาจักรไทยตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา
ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์
แห่งเวียงจันทน์ เป็ นกบฏยกทัพไปยึดเมืองนครราชสีมา ครัน้ รูว้ า่ ทางกรุงเทพฯ เตรียมยกทัพใหญ่มา
ต่อสูจ้ งึ ถอยกลับมาตัง้ รับทีห่ นองบัวลําภู ได้รบกับกองทัพไทยเป็ นสามารถ จนพ่ายแพ้กลับเวียงจันทน์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระปทุม
เทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย ได้แต่งตัง้ พระวิชโยดมภมุทธเขต มาสร้างนครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัว
บานขึน้ ใหม่มฐี านะเป็ นเมืองเอก ชื่อเมือง "ภมุทธไสยบุรรี มั ย์" หรือ "ภมุทาสัย" โดยมีพระวิชโยดมภมุทธเขต เป็ นเจ้าเมืองคนแรก การปกครองเมืองในลักษณะนี้ เรียกว่า "ระบบกินเมือง"
พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพเป็ นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
ได้ปฏิรปู การปกครองส่วนภูมภิ าคจากระบบกินเมือง โดยรวมหัวเมืองเป็ นมณฑลต่างๆ รวม ๖ มณฑล
ได้แก่ มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลลาวกลาง และมณฑล
ภูเก็ต มีขา้ หลวงใหญ่ (เฉพาะมณฑลลาวพวนเรียกข้าหลวงต่างพระองค์) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบมณฑล เมือ
งกมุทาสัยถูกจัดเป็ นหัวเมืองเอก ๑ ใน ๑๖ หัวเมือง ของมณฑลลาวพวน ซึง่ ในขณะนัน้ มีกรมหมื่น
ประจักษ์ศลิ ปาคม เสนาบดีกระทรวงวังเป็ นข้าหลวงต่างพระองค์ บัญชาการมณฑลลาวพวน
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พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เปลีย่ นแปลงการ
ปกครองหัวเมืองส่วนภูมภิ าค เป็ นมณฑลเทศาภิบาลและเปลีย่ นตําแหน่ งข้าหลวงใหญ่ หรือข้าหลวงต่าง
พระองค์เป็ นสมุหเทศาภิบาล ขึน้ กับกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๔๔๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เปลีย่ นชื่อมณฑล
ลาวพวนเป็ นมณฑลฝา่ ยเหนือ เมืองกมุทาสัย เป็ น ๑ ใน ๑๒ เมือง ขึน้ กับมณฑลฝา่ ยเหนือ
พ.ศ. ๒๔๔๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เปลีย่ นชื่อมณฑลฝา่ ย
เหนือ เป็ นมณฑลอุดร และให้รวมเมืองต่างๆ ในมณฑลอุดร เป็ น ๕ บริเวณ ได้แก่ บริเวณบ้านหมากแข้ง บริเวณธาตุพนม บริเวณสกลนคร บริเวณพาชี และบริเวณนํ้ าเหือง เมืองกมุทาสัย ถูกรวมอยู่
ในบริเวณบ้านหมากแข้ง ซึง่ ประกอบด้วย ๗ เมือง คือ เมืองหมากแข้ง เมืองหนองคาย เมืองหนองหาร
เมืองกุมภวาปี เมืองกมุทาสัย เมืองโพนพิสยั และเมืองรัตนวาปี ตัง้ ทีว่ ่าการบริเวณบ้านหมากแข้ง โดย
ส่งข้าหลวงจากกรุงเทพฯ ออกไปเป็ นข้าหลวงบริเวณควบคุมเจ้าเมืองต่างๆ ซึง่ มีขา้ หลวงตรวจราชการ
ประจําเมือง ควบคุมอีกชัน้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้เปลีย่ นชื่อเมืองกมุทาสัย เป็ นเมืองหนองบัวลุ่มภู หรือเมือง "หนองบัวลําภู" หนองนํ้าขนาดใหญ่กลาง
เมืองทีเ่ ดิมชื่อหนองซําช้างจึงเปลีย่ นชื่อเรียกเป็ นหนองบัวลําภู หรือ หนองบัวลําภูตามชื่อเมือง และ
ยังคงขึน้ อยูก่ บั บริเวณหมากแข้ง
พ.ศ. ๒๔๕๐ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆ ในบริเวณหมากแข้งตัง้ เป็ นเมืองจัตวา เรียกว่าเมืองอุดรธานี ส่วน
เมืองในสังกัดบริเวณให้มฐี านะเป็ นอําเภอ เมืองหนองบัวลําภู จึงกลายเป็ น "อําเภอหนองบัวลําภู"
ขึน้ กับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจ เป็นนายอําเภอคนแรก
อําเภอหนองบัวลําภู มีความเจริญรุง่ เรืองขึน้ มาโดยลําดับ มีชุมชนราษฎรหนาแน่ นขึน้
ประกอบกับมีอาณาเขตกว้างขวาง พืน้ ทีป่ ระมาณ ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ไม่สะดวกในการปกครอง
ดูแลราษฎร ทางราชการจึงได้ยกฐานะชุมชนทีม่ คี วามเจริญแต่อยูห่ ่างไกล แยกการปกครองออกจาก
อําเภอหนองบัวลําภู จัดตัง้ เป็ นกิง่ อําเภอ รวม ๕ กิง่ อําเภอ ตามลําดับดังนี้
- กิง่ อําเภอโนนสัง
(พ.ศ. ๒๔๙๑)
- กิง่ อําเภอศรีบุญเรือง (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘)
- กิง่ อําเภอนากลาง
(๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘)
- กิง่ อําเภอสุวรรณคูหา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐)
ปจั จุบนั กิง่ อําเภอเหล่านี้มฐี านะเป็ นอําเภอ
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจมายังส่วนภูมภิ าค เพื่อประโยชน์ในด้าน
การปกครอง การให้บริการของรัฐ การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ทอ้ งทีเ่ จริญ
ยิง่ ขึน้ ตลอดจนเพื่อความมันคงของชาติ
่
จึงได้พจิ ารณาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวาง
และมีพลเมืองมาก สมควรแยกอําเภอหนองบัวลําภู อําเภอนากลาง อําเภอโนนสัง อําเภอศรีบุญเรือง
และอําเภอสุวรรณคูหา ออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ตัง้ ขึน้ กับจังหวัดหนองบัวลําภู โดย

๔
เมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๖ คณะรัฐมนตีได้มมี ติเห็นชอบให้หลักการจัดตัง้ จังหวัดหนองบัวลําภู
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ
และต่อมาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนุ มตั ริ า่ งพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดหนองบัวลําภู
ตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชยั และคณะแล้วประกาศจัดตัง้ เป็นจังหวัดหนองบัวลําภูตงั ้ แต่
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖

จังหวัดหนองบัวลําภูในปัจจุบนั
จังหวัดหนองบัวลําภู ตัง้ อยูท่ างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่
ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๐ เป็ นระยะทาง ๖๐๘ กิโลเมตร หรือตาม
เส้นทางกรุงเทพฯ - ชัยภูม ิ หนองบัวลําภู ประมาณ ๕๑๘ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ
๔๖ กิโลเมตร มีพน้ื ทีป่ ระมาณ ๓,๘๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒.๔ ล้านไร่ ภูมปิ ระเทศ
โดยทัวไปเป็
่
นทีร่ าบสูง ทางตอนบนจะเป็ นพืน้ ทีภ่ เู ขาสูง แล้วลาดลงไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออก
ความสูงเฉลีย่ ประมาณ ๒๐๐ เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นดินปนทราย และ
ลูกรัง อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ ๓๕ องศาเซลเซียส อุณหภูมติ ่ําสุด เฉลีย่ ๑๕ องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน
เฉลีย่ ๙๒๘ มิลลิเมตรต่อปี
ปจั จุบนั แบ่งเขตการปกครองเป็ น ๖ อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองหนองบัวลําภู อําเภอโนนสัง
อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอนากลาง อําเภอสุวรรณคูหา และอําเภอนาวัง ประกอบด้วย ๕๘ ตําบล ๖๓๑
หมูบ่ า้ น ๙๗,๘๑๖ หลังคาเรือน ประชากรรวม ๔๘๗,๐๕๕ คน เฉลีย่ ความหนาแน่ นของประชากร
เท่ากับ ๑๓๑.๕๓ คน ต่อตารางกิโลเมตร มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ๓ คน

ทีม่ า : สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

