
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัหนองคาย 

สมยักรงุธนบรีุ 

 ปี พ.ศ. ๒๓๑๔ ในรชักาลพระเจา้กรงุธนบุร ีพระวอ (พระวรราชภกัด)ี อุปราชแห่งกรงุศรี

สตันาคนหุต และพระตา เสนาบด ีเกดิขดัใจกนักบัพระเจา้ศริบุิญสาร กษตัรยิแ์ห่งเวยีงจนัทน์ ในครัง้นัน้ 

พระวอพระตาเป็นนายกองอยูบ่า้นหนิโงม จงึรวบรวมไพรพ่ลไปสรา้งเมอืงใหม่ทีบ่รเิวณหนองบวัลาํภู

(จงัหวดัอุดรธานีในปจัจุบนั) ใชช้ื่อเมอืงใหมว่่า "เมอืงนครเขือ่นขนัธ ์ กาบแกว้บวับาน" (ในพระราช

วจิารณ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ในจดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรนิทรเทว ี

เรยีกว่า เมอืงจาํปา นครขวางกาบแกว้บวับาน) 

 พระเจา้ศริบุิญสารไดย้กกองทพัมาปราบแต่ไมส่ําเรจ็ ต่อมาพระวอพระตาเกรงจะถูกรกุราน

อกี จงึไปขออ่อนน้อมต่อพมา่เพื่อขอกําลงัมาโจมตเีวยีงจนัทน์ เมือ่ทางเวยีงจนัทน์ทราบเรือ่งกส็่งทตูไป

ขออ่อนน้อมต่อพมา่บา้ง แลว้ยกกองทพัเขา้ตเีมอืงหนองบวัลาํภแูตก พระตาตายในทีร่บ พระวอจงึ

อพยพหนีไปตัง้มัน่อยูท่ีต่ําบลหนองมดแดง (อยูใ่นเขตอุบลราชธานีในปจัจบุนั) แลว้แต่งเครือ่ง

บรรณาการไปขอเป็นเมอืงขึน้ต่อกรงุธนบุร ี พระเจา้ตากสนิยอมรบัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของราชอาณาจกัร

ไทย 

 ปี พ.ศ. ๒๓๑๘   (ค.ศ. ๑๗๗๖)   พระเจา้ศริบุิญสารไดย้กกองทพัมาโจมตพีระวอทีด่อน

มดแดง กองทพัเวยีงจนัทน์ไดจ้บัตวัพระวอฆา่ตาย พรรคพวกของพระวอจงึถอืสาสน์ไปยงัเมอืง

นครราชสมีาเพื่อขอกําลงัพระเจา้ตากสนิไปช่วย พระเจา้ตากสนิโปรดใหส้มเดจ็พระยามหากษตัรยิศ์กึ

และพระยาสุรสหีเ์ป็นแมท่พัยกไปตเีวยีงจนัทน์ กองทพัไทยยกไปทางนครจาํปาศกัดิ ์ แต่กองทพั

เวยีงจนัทน์ถอยกลบัไปแลว้เจา้ไชยกุมาร ผูค้รองนครจาํปาศกัดิไ์ดย้อมอ่อนขอ้แต่โดยด ี จากนัน้กองทพั

ไทยไดย้กไปตเีวยีงจนัทน์ลอ้มอยูน่านถงึสีเ่ดอืนจงึตเีมอืงเวยีงจนัทน์ได ้  และการตเีมอืงเวยีงจนัทน์ครัง้

นัน้   ทางหลวงพระบางไดย้กทพัมาช่วยไทยตเีมอืงเวยีงจนัทน์ดว้ย เมือ่ไทยยดึไดเ้วยีงจนัทน์ หลวง

พระบางกย็อมอ่อนน้อมเป็นเมอืงขึน้ต่อไทยกองทพัไทยไดก้วาดตอ้นผูค้นชาวลาวและทรพัยส์นิ พรอ้ม

ทัง้ไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตจากเวยีงจนัทน์  และพระบางจากหลวงพระบางลงมากรงุเทพฯ    

(ภายหลงัไดค้นืพระบางใหห้ลวงพระบางตามเดมิ เพราะเชื่อมัน่ว่าถา้พระบางและพระแกว้มรกต

ประดษิฐานอยูใ่นเมอืงเดยีวกนั เมอืงนัน้จะเกดิวบิตัขิ ึน้) 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 ปี พ.ศ. ๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) ในสมยัรชักาลที ่๑ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์พระเจา้ศริบุิญสาร 

ไดก้ลบัมาทีเ่วยีงจนัทน์ ไดจ้บัพระยาสุโภซึง่ร ัง้เมอืงเวยีงจนัทน์ฆ่าเสยี แลว้ตัง้มัน่อยู่ในเวยีงจนัทน์ต่อมา

เจา้นันทเสนไดค้รองเวยีงจนัทน์      แต่อ่อนแอจงึถูกถอดออกจากราชสมบตั ิ   แลว้โปรดเกลา้ฯ   ให้

เจา้อนิทวงศ ์ เป็นกษตัรยิแ์ทน เมือ่สิน้เจา้อนิทวงศแ์ลว้ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้อนุวงศอุ์ปราชเป็นกษตัรยิ์

ครองเวยีงจนัทน์แทน 

 



 ๒ 

 

 

 

 เจ้าอนุวงศเ์ป็นกบฏ 

ในสมยัรชักาลที ่ ๒ เจา้อนุวงศย์งัคงแสดงความจงรกัภกัดดีงัเดมิ เช่นเมือ่คราวเกดิกบฏ

โดยพวกขา่ก่อความวุ่นวายขึน้ทีเ่มอืงจาํปาศกัดิ ์   ใน พ.ศ. ๒๓๖๒    เรยีกว่า  "กบฏไอส้าเขยีดโงง้" 

เจา้อนุวงศร์บัอาสาไปปราบจนไดช้ยัชนะ แลว้ขอใหเ้จา้ราชบุตร (โย)้ ไปเป็นเจา้เมอืงจาํปาศกัดิ ์ รชักาล

ที ่๒ กท็รงอนุญาต 

 ครัน้รชักาลที ่๒ เสดจ็สวรรคตเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๗ ความสมัพนัธร์ะหว่างกรงุเทพฯ กบั  

เวยีงจนัทน์กค็่อยห่างเหนิไปในรชักาลที ่๓ 

 พ.ศ. ๒๓๖๘ เจา้อนุวงศม์าถวายบงัคมพระบรมศพรชักาลที ่๒ แลว้กราบทลูขอละคร 

ผูห้ญงิในวงัไปแสดงทีเ่วยีงจนัทน์ สมเดจ็พระนัง่เกลา้ฯ ไมท่รงอนุญาตตามทีข่อ เจา้อนุวงศก์ไ็มพ่อใจ 

นอกจากน้ีเจา้อนุวงศไ์ดก้ราบทลูขอพระบรมราชานุญาต พาชาวเวยีงจนัทน์ทีถู่กกวาดตอ้นมาอยูใ่น

ประเทศไทยตัง้แต่สมยักรงุธนบุรกีลบับา้นเมอืงเดมิ กไ็มท่รงโปรดอนุญาต เป็นเหตุใหเ้จา้อนุวงศร์ูส้กึ

อปัยศอดสแูละขดัเคอืงเป็นอยา่งยิง่ 

 ขณะนัน้ เป็นเวลาทีญ่วนกําลงัแยง่อํานาจเขา้ครอบครองเขมร และคดิจะยดึเอาหวัเมอืง

ลาวไวใ้นอํานาจของตนดว้ย จงึส่งคนมาเกลีย้กล่อมเจา้อนุวงศ ์ เจา้อนุวงศจ์งึไดโ้อกาสหนัไปฝกัใฝก่บั

ญวน โดยหวงัใหญ้วนหนุนหลงัตน และเป็นระยะเวลาทีไ่ทยขดัใจกบัองักฤษเรือ่งเมอืงไทรบุร ี ครัน้เจา้

อนุวงศส์บืทราบว่าไทยมผีูช้ํานาญศกึเหลอืน้อยลง เหลอืแต่เจา้นายรุ่นหนุ่ม ๆอ่อนอาวุโส เจา้อนุวงศจ์งึ

ตัง้แขง็เมอืงและเป็นกบฏขึน้ 

 พ.ศ. ๒๓๖๙ เจา้อนุวงศเ์ป็นกบฏ ยกกองทพัผ่านหวัเมอืงรายทางมาจนถงึนครราชสมีา

ทางกรงุเทพฯ   ไดโ้ปรดใหพ้ระยาราชสุภาวด ี   (ภายหลงัไดเ้ลื่อนเป็นเจา้พระยาบดนิทรเ์ดชา "สิง่หส์งิ

หเสนี") เป็นแม่ทพัมาปราบ โดยมทีา้วสุวอธรรมา (บุญมา) ยกทพัมาจากเมอืงยโสธร และพระยาเอยีง

สา มาช่วยเป็นกาํลงัสาํคญั ในทีสุ่ดสามารถจบัตวัเจา้อนุวงศล์งไปกรงุเทพฯ สาํเรจ็ และไดพ้ระราชทาน

บาํเหน็จทุกถว้นหน้า แลว้โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วสุวอธรรมาเลอืกทาํเลทีจ่ะสรา้งเมอืง ๔ เมอืง คอื  

 ๑. เมอืงพานพรา้ว อยูต่รงขา้มกบัเวยีงจนัทน์ (ปจัจุบนัคอือําเภอศรเีชยีงใหม)่ 

 ๒. เมอืงเวยีงคุก 

 ๓. เมอืงปะโค 

 ๔. บา้นไผ่ (บา้นบงึค่าย) 

 พ.ศ. ๒๓๗๐ ทา้วสุวอธรรมา (บุญมา) ไดเ้ลอืกเอาบา้นไผ่สรา้งขึน้เป็นเมอืงหนองคาย

โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วสุวอธรรมา (บุญมา) เป็นพระปทุมเทวาภบิาล (บุญมา) ดาํรงตําแหน่งเจา้เมอืง

หนองคายคนแรก และใหเ้มอืงเวยีงจนัทน์ขึน้ตรงต่อเมอืงหนองคาย 

 พ.ศ. ๒๔๓๔ ภายหลงักบฏฮ่อ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอกรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม เป็นสมหุเทศาภบิาลประจาํมณฑลลาว

พวนตัง้ทีท่าํการมณฑลอยูท่ีเ่มอืงหนองคาย (ต่อมาเป็นมณฑลฝา่ยเหนือและมณฑลอุดร) 

 



 ๓ 

 

 พ.ศ. ๒๔๓๖ (เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒) ไทยเสยีดนิแดนฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าโขงใหแ้กฝรัง่เศส

และระบุในสญัญาว่า   "หา้มมใิหไ้ทยตัง้หรอืนํากองทพัทหารอยูใ่นเขต ๒๕ กโิลเมตร จากชายแดน" 

กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคมจงึไดย้า้ยทีท่าํการมณฑลไปอยูบ่รเิวณบา้นเดื่อหมากแขง้ และตัง้เป็นมณฑล

อุดรมาจนถงึรชักาลที ่๖ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดม้กีารแกไ้ขการปกครองมณฑลทีม่อียูก่่อน พ.ศ. ๒๔๓๖ ใหเ้ป็น

ลกัษณะเทศาภบิาลขึน้ รวมหวัเมอืงเขา้เป็นบรเิวณมฐีานะเท่าจงัหวดัเดีย๋วน้ี มณฑลอุดรไดร้วมหวัเมอืง

เป็นบรเิวณ ๕ บรเิวณ คอื 

 ๑. บรเิวณหมากแขง้ ตัง้ทีท่ําการทีบ่า้นหมากแขง้ คอื จงัหวดัอุดรธานีในปจัจบุนั 

 ๒. บรเิวณธาตุพนม ตัง้ทีท่าํการทีเ่มอืงนครพนม 

 ๓. บรเิวณน้ําเหอืง ตัง้ทีท่าํการทีเ่มอืงเลย 

 ๔. บรเิวณพาช ีตัง้ทีท่ําการทีเ่มอืงขอนแก่น 

 ๕. บรเิวณสกลนคร ตัง้ทีท่าํการทีเ่มอืงสกลนคร 

 ส่วนเมอืงหนองคายซึง่เคยเป็นทีต่ ัง้บญัชาการมณฑลอุดรมาแต่ก่อนนัน้ไม่มรีายชื่อ 

บรเิวณซึง่ไดจ้ดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ แต่การปฏบิตัริาชการของเมอืงนัน้กย็งัคงดาํเนินมาในฐานะ

เสมอืนเมอืงหรอืบรเิวณหน่ึง ดงันัน้ในวนัที ่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึโปรดใหป้ระกาศตัง้เมอืง

หนองคายขึน้เป็นเมอืง โดยมขีา้หลวงคนแรกชื่อว่าพระยาสมุทรศกัดารกัษ์ (เจมิ วเิศษรตัน์) 

 พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรชักาลที ่๖ โปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัปิกครองทอ้งทีข่ ึน้ โดยให้

ยกเลกิระบอบเจา้ปกครองนคร (เจา้เมอืง) ทัว่ประเทศ พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลีย่นคาํเรยีกชือ่ "เมอืง" มาเป็น 

"จงัหวดั" มขีา้หลวงปกครอง (ต่อมาเรยีก "ผูว้่าราชการจงัหวดั") 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

 หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบ

การปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงหมาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่

ถอืไดว้่าเป็นระบอบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ

ทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบ

เทศาภบิาลเป็นระบอบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองทีร่วม

อํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย และเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณดีัง้เดมิ

ของไทย คอืระบบกนิเมอืงใหห้มดไป 

 การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

 



 ๔ 

 

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากยิง่ขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ี เน่ืองจากทางคมนาคมไปมา

หาสู่ลาํบากหวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืง 

อื่นๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืง และมอีํานาจอย่างกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรม

วงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดาํรงตําแหน่งเสนาบด ี พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มา

รวมอยูย่งัจดุเดยีวกนัโดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบั

บญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่หมายความว่า    รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยูท่ีเ่จา้เมอืง    ระบบ

การปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และเพื่อความ

เขา้ใจเรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ "การเทศาภบิาล" ซึง่พระยาราชเสนา 

(สริ ิเทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า  

 "การเทศาภบิาล คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้

ออกไปดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็น

สุขและความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึ

ไดแ้บ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไป

เป็นเมอืง คอืจงัหวดัรองไปอกีเป็นอําเภอ    ตําบลและหมูบ่า้น     จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดั

แผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่ ี

ความรูส้ตปิญัญา ความประพฤตดิ ี ใหไ้ปประจาํทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารก้าวก่ายสบัสนกนั

ดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่

ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย 

 จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทาํความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาลดงัน้ี 

 การเทศาภบิาล นัน้ หมายความว่า เป็น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่

เรยีกว่า "การปกครองส่วนภมูภิาค" ส่วน "มณฑลเทศาภบิาล" นัน้ คอืส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนทีส่่วนภูมภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบ

กนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้น

ส่วนกลางและรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

 นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให้

มัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่น

กระทรวงมหาดไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้
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แยกกนัอยู ่ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัร   ทรงพระราชดํารวิ่า 

ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระ

บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ 

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึได้

รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลมขีา้หลวงใหญ่เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียูท่ ัง้สิน้ ๖ 

มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอื

มณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก

บญัชาการอยู่ทีเ่มอืงภเูกต็ 

 การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาลการจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อย่างแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้มา 

และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบั ดงัน้ี 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรก ทีไ่ดว้างแผนงาน จดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุรี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และในตอนปลายน้ี เมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร

ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

 พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมลายตูะวนัตกเป็นมณฑลไทรบุร ี และในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้

ตัง้มณฑลเพชรบูรณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

 พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

 พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยองและตราด 

 พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษ เพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

 พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและมณฑล

รอ้ยเอด็ 

 พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 
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การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 การปรงัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้   ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม 

พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็น

หน่วยบรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อน

เปลีย่นแปลงการปกครอง   นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้  ยงัแบ่ง

เขตการปกครองออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิาร

แห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

 ๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

 ๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

 ๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

 ๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

 ๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

 ๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่คณะกรมการจงัหวดันัน้

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ๓) ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั     ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น  

 ๑) จงัหวดั 

 ๒) อําเภอ 

 จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การจดัตัง้ ยบุ 

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้15

  

 

 



 ๗ 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัหนองคาย. ธนสมัพนัธ,์๒๕๒๙ 

 

 

 

                                            


