
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัอดุรธานี 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

อดุรธานีแหล่งอารยธรรมโบราณ 

 ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปจัจุบนัน้ีร่องรอยแสดงว่า ได้เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่เป็น

เวลานานไม่แพแ้หล่งอื่น ๆ ของโลก อาจจะเป็นเวลานานนับถงึห้าแสนปี ตามหลกัฐานการขุดค้นของ

นักโบราณคดีทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้พบแล้ว  โดยเฉพาะดินแดนที่ เ ป็นภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนับเป็นแหล่งที่สามารถยนืยนัได้ เพราะเป็นแหล่งที่มกีารขุดค้น

ทางโบราณคดทีีส่ําคญัอย่างยิง่ต่อประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของมนุษยชาต ิแหล่งขุดคน้ที่สําคญัทีน่ัก

โบราณคดแีละกองโบราณคดกีรมศลิปากร ได้ทําการขุดค้นพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่

ยอมรบัของนักโบราณคดีระหว่างประเทศว่าเป็นแหล่งที่มคีวามเจรญิทางวัฒนธรรมสูง มาตัง้แต่

สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ได้แก่ การขุดค้นที่บ้านโนนนกทา ตําบลนาด ีอําเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 

และทีบ่า้นเชยีง ตําบลบา้นเชยีง อําเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี โดยเฉพาะอย่างยิง่การขุดคน้ทีบ่า้น

เชยีง นบัเป็นแหล่งทีม่ชีื่อเสยีงแพรห่ลายทางโบราณคดไีปทัว่โลก 

 

วฒันธรรมบ้านเชียงสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

 บา้นเชยีงเป็นแหล่งโบราณคดทีีส่ําคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของประเทศไทย ซึง่คน้พบว่าเคยเป็น

ที่อยู่อาศัยและที่ฝ ัง่ศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ เมื่อราว ๕,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว มคีวาม

เจรญิกา้วหน้าทางวฒันธรรมและเทคโนโลยสีงูมาแต่โบราณ 

 ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จกัทําการเกษตรกรรม เลี้ยงสตัว์ นิยมทํา

เครื่องมอืเครื่องใช้และเครื่องประดบัจากสํารดิ ในระยะแรกและรูจ้กัใชเ้หลก็ในระยะต่อมา แต่กย็งัคงใช้

สาํรดิควบคู่กนัไป 

 ชาวบ้านเชยีงโบราณรู้จกัทําเครื่องป ัน้ดนิเผาภาชนะสเีทา ทําเป็นลายขูดขดี ลายเชอืก

ทาบและขดัมนั รูจ้กัทําภาชนะดนิเผาลายเขยีนส ีรปูทรงและลวดลายต่าง ๆ มากมาย กรมศลิปากรได้

ส่งเครือ่งป ัน้ดนิเผาทีข่ดุพบทีบ่า้นเชยีงน้ี ไปตรวจสอบคาํนวณหาอายโุดยใชว้ธิเีทอรโ์มลมูเินสเซนส ์ 

(THERMOLUMINES CENSE) ทีห่อ้งปฏบิตักิารของพพิธิภณัฑม์หาวทิยาลยัเพนซลิวาเนีย ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา พบว่ามอีายปุระมาณ ๕,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ ปี ซึง่เครือ่งป ัน้ดนิเผาลายเขยีนสทีีพ่บทีบ่า้นเชยีง

น้ีนับว่ามอีายุเก่าแก่กว่าที่ค้นพบที่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี จากความเหน็และการสนันิษฐาน

ของนายชนิ อยู่ด ีภณัฑารกัษ์พเิศษของกรมศลิปากร ได้ให้ความเหน็ว่า "…เป็นเครื่องป ัน้ดนิเผาลาย

เขยีนสทีีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในทวปีเอเชยีอาคเนย…์" และอาจจะเก่าแก่ทีสุ่ดในโลกกเ็ป็นได ้

 นอกจากนัน้ชาวบา้นเชยีงโบราณยงัรูจ้กัทําเครื่องจกัสาน ทอผา้ มปีระเพณีการฝงัศพ ฝงั

สิง่ของ เครื่องใช้ อาหารรวมกบัศพเป็นการอุทศิให้กบัผู้ตาย สิง่ของที่เป็นโบราณวตัถุซึ่งได้จากการ

สํารวจรวบรวมและขุดค้นที่บ้านเชยีงรวมแหล่งใกล้เคยีง เช่น ขวาน ใบหอก มดี ภาชนะดนิเผาทัง้ที่

เขยีนสแีละไม่เขยีนส ีและดนิเผาลูกกลิง้ดนิเผา แม่พมิพห์นิใชห้ล่อเครื่องมอืสํารดิ ทําจากหนิทรายเบ้า



 ๒ 

ดนิเผา รปูสตัวด์นิเผา ลูกปดัทําจากหนิสแีละแก้วกําไล และแหวนสํารดิ ลูกกระสุนดนิเผา ขวานหนิขดั

และไดพ้บเศษผา้ทีต่ดิอยูก่บัเครือ่งมอืสาํรดิ แกลบขา้วทีต่ดิอยูก่บัเครือ่งมอืเหลก็ เป็นตน้ 

 จากการสํารวจและขุดค้นที่ผ่านมา และการขุดค้นของกรมศลิปากรร่วมกบัมหาวทิยาลยั

เพนซลิวาเนีย สหรฐัอเมรกิา ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๘ ไดส้รุปผลการวจิยัเรื่องสภาพแวดลอ้ม

ชวีติความเป็นอยู่ เทคโนโลยขีองวฒันธรรมบา้นเชยีงโบราณและกําหนดอายสุมยัโดยประมาณพอสรุป

ไดว้่า 

 ชุมชนบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคโลหะ มีความ

เจรญิก้าวหน้ามานานแล้ว สามารถแบ่งลําดบัขัน้วฒันธรรมสงัคมเกษตรกรรมที่บ้านเชยีงออกเป็น ๖ 

สมยั โดยกําหนดอายุทางวทิยาศาสตรว์ธิคีารบ์อน ๑๔ ว่า วฒันธรรมสมยัที่ ๑ หรอืชัน้ดนิล่างสุดของ

บา้นเชยีงมอีายุประมาณ ๕,๖๐๐ ปีมาแล้ว จากการศกึษาวเิคราะห์กระดูกสตัว์และเปลอืกหอยทาํให้มี

ความคดิวา่คนก่อนประวตัศิาสตรท์ีบ่า้นเชยีงในระยะแรกไดเ้ลอืกตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณป่าทีถู่กถากถาง มี

การเลี้ยงสตัว์และล่าสตัว์ด้วย พอถงึสมยัที่ ๔ เมื่อราว ๓,๖๐๐ ปีมาแล้วรูจ้กัใช้เครื่องมอื เหลก็ เลี้ยง

ควาย เพื่อช่วยในการทาํนา ในสมยัที ่๕ เมือ่ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแลว้ มกีารทําภาชนะดนิเผาลายเขยีนสลีง

ลายและรปูทรงหลายแบบ พอถงึสมยัที ่๖ จงึทําแต่ภาชนะดนิเผาเคลอืบสแีดงหรอืเขยีนสบีนพื้นสแีดง 

ทาํเครือ่งประดบัทีม่สี่วนผสมของโลหะทีม่คีวามวาวมากขึน้ กําหนดอายไุดร้าว ๑,๗๐๐ ปีมาแลว้ 

 จากการค้นพบแกลบขา้วที่ตดิอยู่กบัเครื่องมอืเหล็ก การค้นพบเครื่องมอืสํารดิ แม่พมิพ์

เครื่องมอืสํารดิ เบ้าดนิเผา ทําใหส้ามารถกล่าวได้ว่าวฒันธรรมบา้นเชยีงมคีวามเจรญิก้าวหน้าสูง รูจ้กั

การใช้โลหะกรรมหล่อหลอมสํารดิ และปลูกขา้วที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ปี

มาแลว้ และมคีวามเจรญิทางวฒันธรรมสูงกว่าบรเิวณอื่น ๆ ของประเทศไทย จากการสนันิษฐานโดย

อาศยัหลกัฐานการขุดค้นทางโบราณคดขีองศาสตรจารยน์ายแพทยส์ุด แสงวเิชยีรทีว่่า "มนุษยท์ีอ่าศยั

อยูใ่นดนิแดนทีเ่ป็นประเทศไทยในปจัจบุนั ในสมยัเมือ่ ๕,๐๐๐ ปีมาแลว้ มคีวามเจรญิทางวฒันธรรม ไม่

เท่าเทียมกันทัง้ประเทศ กล่าวคือ ขณะที่พวกที่อาศัยอยู่ทางแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัด

กาญจนบุรเีมื่อ ๓,๗๐๐ ปี ใช้หนิเป็นเครื่องมอืและใช้หนิกระดูกสตัว์และเปลอืกหอยเป็นเครื่องประดบั

นัน้ พวกทีอ่าศยัอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศมคีวามเจรญิรุดหน้ากว่า รูจ้กัใชส้ํารดิมา

ทาํเป็นเครือ่งประดบัและรูจ้กัใชเ้หลก็ทาํเป็นเครือ่งมอื…." 

 ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวข้างตันตรงกับสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ดร.โซเฮล์ม 

(DR.W.G.SOLHEIM) แห่งมหาวทิยาลยัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ว่า 

 "…ความเจรญิทางวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากการขุดคน้

ทางโบราณคดพีบว่า ไดม้กีารใชส้ํารดิทํากนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนแหล่งอื่น 

ในโลกภาคตะวันออก คือประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราช คือประมาณ ๔,๔๗๒ ปีมาแล้ว

ใกลเ้คยีงกบัเวลาทีใ่กลท้ีสุ่ดทีอ่าจเป็นได ้ทีบ่า้นเชยีง…" 

 

 

 



 ๓ 

ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตรท่ี์อาํเภอบ้านผอื 

 นอกจากน้ีกรมศลิปากรยงัไดพ้บขวานหนิขดัของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตรท์ีเ่รยีกกนั

ว่าขวานฟ้า ทีอ่ําเภอบา้นผอื จงัหวดัอุดรธานีอกีดว้ย และทีบ่รเิวณเทอืกเขาภูพานใกลว้ดัพระพุทธบาท

บวับก ตําบลเมืองพาน อําเภอบ้านผือ จงัหวัดอุดรธานี น้ีเอง ได้พบร่องรอยของมนุษย์สมยัก่อน

ประวตัศิาสตรว์่าเคยไดอ้าศยัอยูใ่นบรเิวณน้ี กล่าวคอืไดม้กีารคน้พบ ภาพเขยีนสบีนผนังถํ้า หรอืเพงิถํ้า

ของมนุษย์สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ที่บรเิวณถํ้าลาย บนเทอืกเขาภูพาน บ้านโปร่งฮ ีตําบลกลางใหญ่ 

อําเภอบ้านผอื เป็นลายเขยีนเส้นสเีหลอืง เป็นรูปเรขาคณิต คอืเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปเสน้วกไปวกมา

ติดต่อกัน และที่บรเิวณถํ้าโนนเสาเอ้ บ้านติ้ว ตําบลเมอืงพาน อําเภอบ้านผือ พบว่า เป็นรูปทรง

เรขาคณิตคลา้ยทีถ่ํ้าลาย บางรปูเขยีนเป็นเสน้ใหญ่ ๆ ขนานกนัหลายเสน้ และในบรเิวณใกลเ้คยีงกนัน้ี

ยงัไดพ้บภาพฝ่ามอืทาบบนผนังถํ้า ภาพเขยีนสบีนผนังถํ้าเป็นรปูคน, รปูววัแดง, บรเิวณเทอืกเขาภู

พานใกลว้ดัพระพุทธบาทบวับก อําเภอบา้นผอือกีดว้ย 

 จงึเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าดนิแดนที่เป็นจงัหวดัอุดรธานีในปจัจุบนันัน้ อดีตเคยเป็น

แหล่งที่อาศัยของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ที่มคีวามเจรญิทางวฒันธรรมในระดบัสูงจนเป็นที่

ยอมรบักนัในทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดรีะหว่างประเทศว่า วฒันธรรมบ้านเชยีงนัน้เป็นความ

เจรญิทีเ่กดิขึน้ในระหว่างระยะเวลา ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ ปีมาแลว้ และไดม้กีารขนานนามวฒันธรรมทีเ่กดิใน

ยคุรว่มสมยัของบา้นเชยีงทีเ่กดิในแหล่งอื่นของโลกว่า BANCHIANG CIVILIZATION. 

 และจากเหตุผลดงักล่าวน้ีเองจงึเป็นการพลกิประวตัศิาสตรท์ีว่่า ดนิแดนเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้นัน้ ได้รบัวฒันธรรมจากจนีมาตัง้แต่สมยัโบราณมาเป็น ในทางกลบักนั ตามความเหน็และขอ้

สนันิษฐานของศาสตราจารย ์ดร.เชสเตอร ์กอรม์นั (DR. CHESTER GORMAN) แห่งมหาวทิยาลยั 

เพนซลิวาเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิาทีว่่า 

 "…ดนิแดนทีเ่รยีกว่าเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้นัน้มใิช่เป็นบรเิวณลา้หลงั ในทางวฒันธรรม

แต่อยา่งใดและไมไ่ดเ้ป็นดนิแดนทีร่บัวฒันธรรมจากจนี แต่เป็นผูแ้ผ่วฒันธรรมไปใหจ้นี…" 

 นอกจากร่องรอยของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ที่พบที่จงัหวดัอุดรธานีแล้ว ในทาง

ประวัติศาสตร์ยังพบว่าบริเวณใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อําเภอบ้านผือ กรมศิลปากร ได้พบ

โบราณวตัถุในสมยัต่าง ๆ คอื พบใบเสมา สมยัทวารวด ี(ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ - ๑๖๐๐ ) พระพุทธรปู

แกะสลกัจากหนิทราย ศิลปะสมยัทวารวดตีอนปลายต่อกบัศิลปะสมยัลพบุรตีอนต้น (ประมาณ พ.ศ. 

๑๒๐๐-๑๘๐๐) และภาพเขยีนปนูบนผนังโบสถ์ ทีป่รกัหกัพงั เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา ศลิปะสมยัทวาร

วด ีจงึเป็นเครื่องยนืยนัได้เป็นอย่างดวี่าบรเิวณที่เป็นจงัหวดัอุดรธานีในปจัจบุนันัน้ เคยเป็นแหล่งทีอ่ยู่

ของมนุษย์ทัง้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการสืบเน่ืองความเจริญทาง

วฒันธรรมมาเป็นระยะเวลานาน 
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สมยักรงุศรีอยธุยา 

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเสดจ็อาํเภอหนองบวัลาํภ ู

 ภายหลงัจากทีก่รงุสุโขทยัเสื่อมอํานาจลงแลว้ สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจา้อู่ทอง)ได ้

ผนวกอาณาจกัรสุโขทยัเขา้รวมกบัอาณาจกัรอยธุยาใน พ.ศ. ๑๙๘๑ และในสมยักรงุศรอียธุยาเป็น 

ราชธานีน่ีเอง ไทยเราต้องทําศกึสงครามกบัพม่ามาโดยตลอด ผลดักนัแพผ้ลดักนัชนะเรื่อยมา และเสยี

กรุงศรอียุธยา ๒ ครัง้ คอื ใน พ.ศ. ๒๑๑๒ และ พ.ศ. ๒๓๑๐ แต่ถงึแมเ้พลีย่งพลํ้าใหแ้ก่พม่าขา้ศกึ แต่

ไทยเราก็ยงัมวีรีกษตัรยิผ์ู้ย ิง่ใหญ่ทีท่รงสามารถกอบกู้เอกราชของชาตไิทยให้กลบัคนืมาไดค้อื สมเดจ็

พระนเรศวรมหาราชที่ทรงประกาศอสิรภาพใน พ.ศ. ๒๑๒๗ และสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชใน 

พ.ศ. ๒๓๑๐ 

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวในเบือ้งต้นแลว้ว่า พืน้ทีท่ีเ่ป็นจงัหวดัอุดรธานีในปจัจุบนันัน้ เคยเป็นแหล่งที่

อยู่ของมนุษยส์มยัก่อนประวตัศิาสตร ์และยงัได้พบหลกัฐานทางโบราณคดทีี่เป็นหลกัฐานว่า ในสมยั

ประวตัิศาสตร์ตัง้แต่สมยัทวารวดีจวบจนถึงสมยัสุโขทยั  ก็เป็นแหล่งความเจรญิเป็นที่อยู่อาศยัของ

ประชาชนมาโดยตลอด และอาจเป็นส่วนหน่ึงในเขตการปกครองของอาณาจกัรโคตรบูรณ์ที่มเีมอืง

สําคญัอยู่ที่นครพนมก็เป็นได้ แต่ทัง้น้ีหลกัฐานปรากฏชดัเจนทางโบราณคดยีงัไม่อาจสบืสวนได้ แต่

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากจงัหวัดอุดรธานีได้รบัการจดัตัง้ขึ้นอย่างเป็นทางการ ในสมยัรชักาลที่ ๕ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ดงันัน้จงึไม่ปรากฏชื่อเมอืงอุดรธานี

ปรากฏในประวตัศิาสตรพ์งศาวดารในสมยักรุงศรอียุธยา จนถงึสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้น แต่ทัง้น้ี

ชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นอําเภอที่ขึ้นการปกครองกบัจงัหวดัอุดรธานีในปจัจุบนันัน้  ได้เคยมปีระวตัิ

ปรากฏตามพงศาวดารและประวตัศิาสตร ์ดงัน้ีคอื 

 จากหลกัฐานลายพระหตัถข์องสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ทูล

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ ์ลงวนัที ่๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘  ซึง่ 

สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชนุภาพ ไดท้รงเล่าตอนหน่ึงว่า 

 "…เรื่องตําบลหนองบวัลําภูนัน้เมื่อหม่อมฉันขึน้ไปตรวจราชการมณฑลอุดร ได้สบืถามว่า

อยูท่ีไ่หน เพราะเหน็เป็นทีส่ําคญัมชีื่อในพงศาวดารเมื่อครัง้สมเดจ็พระมหาธรรมราชาธริาช ยกกองทพั

ขึน้ไปช่วยพระเจา้หงสาวดตีกีรงุศรสีตันาคณหุต ไดพ้าพระนเรศวรราชบุตรไปดว้ย เมื่อไปถงึหนองบวั-

ลาํภ ูพระนเรศวรไปประชวรออกทรพษิ พระเจา้หงสาวดจีงึอนุญาตใหก้องทพัไทยยกกลบัลงมา…" 

 และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้ทรงเล่ารายละเอียดในพระนิพนธ์ เรื่อง

ประวตัสิมเดจ็พระนเรศวรมหาราชไวว้่า 

 "…ถงึปีจอ พ.ศ. ๒๑๑๗ ไดข้า่วไปถงึเมอืงหงสาวดวี่า พระเจา้ไชยเชษฐา เมอืงลานชา้งไป

ตเีมอืงญวนเลยเป็นอนัตรายหายสูญไปและทีเ่มอืงลานชา้งเกดิชงิราชสมบตักินั พระเจา้หงสาวดเีหน็ได้

ทกี็ยกกองทพัหลวงไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์ ครัง้นัน้ตรสัสัง่มาใหไ้ทยยกกองทพัไปสมทบด้วยสมเดจ็พระ

มหาธรรมราชาฯ กบัสมเด็จพระนเรศวรเสดจ็ไปเองทัง้ ๒ พระองค ์ เวลานัน้สมเดจ็พระนเรศวรพระ

ชนัษาได้ ๑๙ ปี เหน็จะได้เป็นตําแหน่ง เช่น เสนาธกิารในกองทพั แต่เมื่อยกไปถงึหนองบวัด่านของ

เมอืงเวียงจนัทน์ เผอิญสมเด็จพระนเรศวรไปประชวรออกทรพิษพระเจ้าหงสาวดีทรงทราบก็ตรสั



 ๕ 

อนุญาตให้กองทพัไทยกลบัมามติ้องรบพุ่ง พระเจา้หงสาวดไีดเ้มอืงเวยีงจนัทน์ แลว้กต็ัง้ใหอุ้ปราชเดมิ

ซึ่งได้ตวัไปไว้เมอืงหงสาวดีตัง้แต่พระมหาอุปราชาตีเมอืงครัง้แรกนัน้ ครองอาณาเขตลานช้างเป็น

ประเทศราช ขึน้ต่อกรงุหงสาวดต่ีอมา…" 

 

เมืองหนองบวัลาํภเูมืองเก่าของจงัหวดัอดุรธานี 

 เมอืงหนองบวัลําภูนัน้มชีื่อเรยีกอื่น คอื เมอืงหนองบวัลุ่มภู เมอืงกมุทาสยั หรอืนครเขื่อน

ขนัธ์กาบแก้วบวับานนัน้ จากการสนันิษฐานของนักโบราณคดแีละประวตัศิาสตรเ์ชื่อว่า เป็นเมอืงที่มี

ความเจรญิเก่าแก่ตัง้แต่สมยัขอมเรอืงอํานาจ ซึ่งต่อมาในสมยักรุงธนบุรเีป็นราชธานี ได้มพีงศาวดาร

กล่าวถงึเมอืงหนองบวัลําภูในหนังสอืพงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอสิานซึง่หม่อมอมร วงษ์วจิติร (ม.ร.ว.

ปฐม คเณจร) เรยีบเรยีงไว ้ความตอนหน่ึงว่า 

 "…จุลศกัราช ๑๑๒๙ ปีกุญ นพศก (พ.ศ. ๒๓๑๐) พระเจา้องค์หล่อ ผู้ครองกรุงศรสีตั

นาคณหุตถงึแก่พริาไลย หามโีอรสทีจ่ะสบืตระกูลไม่ แสนทา้วพระยา แลนายวอนายตาจงึไดเ้ชญิกุมาร

สองคน (มไิดป้รากฏนาม) ซึง่เป็นเชือ้วงษ ์พระเจา้กรงุศรสีตันาคณหุตคนเก่า (ไมป่รากฏว่าคนไหน) อนั

ไดห้นีไปอยูก่บันายวอนายตา เมือ่พระเจา้องคห์ล่อยกําลงัมาจบัพระยาเมอืงแสนฆ่านัน้ ขึน้ครองกรุงศรี

สตันาคณหุตแลว้ นายวอนายตาจะขอเป็นทีม่หาอุปราชฝ่ายน่า ราชกุมารทัง้สองเหน็ว่า นายวอนายตา

มไิดเ้ป็นเชือ้เจา้ จงึตัง้ใหน้ายวอนายตาเป็นแต่ตําแหน่งเสนาบด ีณ กรุงศรสีตันาคณหุตแลว้ราชกุมารผู้

เชษฐาจงึตัง้ราชกุมารผู้เป็นอนุชาใหเ้ป็นมหาอุปราชขึน้ ฝ่ายพระวอ พระตา กม็คีวามโทมนัสด้วยมไิด้

เป็นที่มหาอุปราชดงัความประสงค์ จงึได้อพยพครอบครวัพากนัมาตัง้สรา้งเวยีงขึน้บ้านหนองบวัลําภ ู

แขวงเมอืงเวยีงจนัทน์ เสรจ็แลว้ยกขึน้เป็นเมอืงใหช้ื่อว่า เมอืงนครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน ฝา่ย 

พระเจา้ศรสีตันาคณหุตทราบเหตุดงันัน้ จึง่ให้แสนท้าวพระยาไปห้ามปรามมใิห้พระวอพระตาตัง้เป็น

เมอืงพระวอพระตากห็าฟงัไม ่พระเจา้กรงุศรสีตันาคณหุตจึง่ไดย้กกองทพัมาต ีพระวอพระตาสูร้บกนัอยู่

ได้ประมาณสามปี พระวอพระตาเหน็ว่าต้านทานมไิดจ้ึง่ได้แต่งคนไปอ่อนน้อมต่อพม่าขอกําลงัมาช่วย

ฝ่ายผู้เป็นใหญ่ในพม่าจงึได้แต่งใหม้องละแงะเป็นแม่ทพัคุมกําลงัจะมาช่วยพระวอ พระตา ฝ่ายกรงุศรี

สตันาคณหุตทราบดงันัน้ จงึแต่งเครื่องบรรณาการให้แสนทา้วพระยาคุมลงมาดกักองทพัพม่าอยู่กลาง

ทางแลว้พูดเกลี้ยกล่อมชกัชวนเอาพวกพม่าเขา้เป็นพวกเดยีวกนัไดแ้ล้ว พากนัยกทพัมาตพีระวอพระ

ตากแ็ตก พระตาตายในทีร่บ ยงัอยูแ่ต่พระวอกบัทา้วฝา่ยน่า ทา้วคําผง ทา้วทดิพรหม ผูเ้ป็นบุตรพระตา 

แลว้ทา้วทดิกํ่าผูบุ้ตรพระวอ แลว้จึง่พาครอบครวัแตกหนีอพยพลงไปขอพึง่อยู่กบัพระเจา้องคห์ลวงเจา้

เมอืงไชยกุมาร เมอืงจาํปาศกัดิ…์" 

 และต่อมาพระวอไดข้อพึง่พระบรมโพธสิมภารพระเจา้ตากสนิมหาราช ซึง่ภายหลงัพระเจา้

กรงุศรสีตันาคณหุต ไดส้่งกองทพัมาโจมตพีระวออกี และพระวอถูกฆ่าตายทีต่ําบลเวยีงดอนกลาง เป็น

เหตุให้สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชโปรดฯ ให้เจา้พระยามหากษตัรยิ์ศกึยกทพัไปตกีรุงเวยีงจนัทน์

แตกเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๑ 

 ดงันัน้ จงึอาจสนันิษฐานได้ว่าบรเิวณที่เป็นจงัหวดัอุดรธานีในปจัจุบนันัน้ ในสมยักรุงศรี

อยธุยาตอนตน้นัน้ อาจขึน้การปกครองกบัอาณาจกัรลานชา้ง กรุงศรสีตันาคณหุต ดงัจะเหน็ไดว้่า เมอืง



 ๖ 

หนองบวัลําภูเคยเป็นเมอืงหน้าด่านของกรุงศรสีตันาคณหุต และนอกจากน้ีเมอืงหนองหานหรอืเมอืง

หนองหานน้อย ซึง่ปจัจุบนัคอือําเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี กเ็คยพบคูเมอืงโบราณ ซึง่สนันิษฐาน

ว่าเคยเป็นเมอืงทีรุ่ง่เรอืงมาแต่สมยัขอมเรอืงอํานาจ ซึง่อาจจะเป็นไปได ้

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ยทุธภมิู ไทย - ลาว ท่ีหนองบวัลาํภ ู

 เมื่อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภเิษกขึน้ครองราชย์เมื่อ 

พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ได้ทรงทะนุบํารุงบ้านเมอืงให้มคีวามเจรญิมาโดยตลอด ซึ่งใน

ระยะเวลาดงักล่าวนัน้ยงัไม่ได้มกีารจดัตัง้เมอืงอุดรธานี ดงันัน้จงึยงัไม่มชีื่อเมอืงอุดรธานีปรากฏใน

ประวตัิศาสตร์และพงศาวดารในเวลานัน้ แต่ได้มกีารกล่าวถึงเมอืงหนองบวัลําภูในสมยัรชักาลที่ ๓ 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัในระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - ๒๓๗๑ ไดเ้กดิกบฏเจา้นุวงศ์ขึน้และได้

มขีอ้ความเกีย่วขอ้งกบัเมอืงหนองบวัลําภูอยู่ตอนหน่ึง ตามสําเนาลายพระหตัถเลขาของสมเดจ็ฯ กรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ทูลสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนรศิรานุวดัติวงศ์ ลงวนัที่ ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๔๗๘ ในสาสน์สมเดจ็ เล่ม ๖ ความว่า 

 "…ในสมยัรชักาลที ่๓ กรุงรตันโกสนิทร ์เมื่อเจา้อนุเวยีงจนัทน์เป็นกบฏยกกองทพัมายดึ

เมอืงนครราชสมีา ครัน้รูว้่าทีใ่นกรงุฯ เตรยีมกองทพัใหญ่จะขึน้ไป จงึถอยหนีกลบัไปตัง้รบัที ่

หนองบัวลําภู ได้รบกับกองทัพไทยเป็นสามารถเมื่อหม่อมฉันไปได้ร ับคําชี้แจงที่เมืองอุดรว่า 

หนองบวัลําภูนัน้คอื เมอืงกุมุทาสยั ซึง่ยกขึน้เป็นเมอืงเมื่อในรชักาลที ่๔ หม่อมฉันกลบัลงมากรุงเทพฯ 

ได้มที้องตราซึ่งให้เปลี่ยนชื่อเมอืง กุมุทาสยั ซึ่งลดลงเป็นอําเภออยู่ในเวลานัน้ กลบัเรยีกชื่อเดมิว่า 

"อําเภอหนองบวัลาํภ"ู ดเูหมอืนจะยงัใชอ้ยูจ่นบดัน้ี…" 

 

การปราบปรามฮ่อในมณฑลลาวพวน 

 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ ๔ แห่งกรุงรตันโกสินทร์ใน

ระยะเวลานัน้ นับเป็นเวลาหวัเลี้ยวหวัต่อที่สําคญัในประวตัิศาสตร์ไทย เน่ืองจากเป็นระยะเวลาที่

ประเทศไทย (ในขณะนัน้เรยีกว่าประเทศสยาม)  ไดม้กีารตดิต่อกบัต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทาง

ตะวนัตกมากขึน้กว่าแต่ก่อน ทําให้วฒันธรรม อารยธรรม ความเจรญิต่าง ๆ ไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศ

ไทย ประกอบกับในระยะเวลานัน้เป็นระยะเวลาของการแสวงหาเมอืงขึ้น ตามลทัธิจกัรวรรดินิยม

ตะวนัตกของชาตติะวนัตกทีส่าํคญัสองชาต ิคอื องักฤษ กบัฝรัง่เศส ทีพ่ยายามจะผนวกดนิแดนบรเิวณ

แหลมอนิโดจนีให้เป็นเมอืงขึน้ของตน และพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากเมอืงไทยในระหว่าง 

พ.ศ. ๒๓๙๑ - ๒๓๙๕ พวกจนีทีเ่ป็นกบฏทีเ่รยีกว่า กบฏไตเ้ผง ถูกจนีตจีากผนืแผ่นดนิใหญ่ไดม้าอาศยั

อยูต่ามชายแดนไทย ลาว และญวน ซึง่เวลานัน้ดนิแดนลาวทีเ่รยีกว่าลานชา้ง บรเิวณเขตสบิสองจุไทย

หวัพนัทัง้ห้าทัง้หกนัน้ขึน้อยู่กบัประเทศไทย พวกฮ่อได้เทีย่วปล้นสดมภ ์ก่อความไม่สงบและไดก้ําเรบิ

เสบิสานมากขึน้ จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๔๑๑ ไดเ้ขา้ยดึเมอืงลาวกาย เมอืงพวน เมอืงเชยีงขวาง และยกมาตี

เมอืงหลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ และหนองคายต่อไป 



 ๗ 

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ แห่งกรงุรตันโกสนิทรเ์สดจ็ขึน้ 

ครองราชย ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๑ จงึไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาสุโขทยักบัพระยาพชิยั

ยกกองทพัไปช่วยหลวงพระบาง และใหพ้ระยามหาอํามาตยย์กทพัไปช่วยทางดา้นหนองคาย แลว้รบัสัง่

ใหเ้จา้พระยาภธูราภยัยกกองทพัไปช่วย พระยามหาอํามาตยอ์กีกองทพัหน่ึง กองทพัไทยสามารถตี

พวกฮ่อแตกพ่ายไป แต่กระนัน้กต็ามพวกฮ่อทีแ่ตกพ่ายไปแลว้นัน้กย็งัทาํการปลน้สดมภร์บกวน

ชาวบา้นอยูต่ลอดเวลา จนกระทัง่ใน พ.ศ. ๒๔๒๘ พวกฮ่อไดส้อ้งสุมกําลงัมากขึน้ จนสามารถยดึเมอืง

ซอนลา เมอืงเชยีงขวาง และทุ่งเชยีงคําไวไ้ด ้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม เป็นแมท่พัใหญ่ยกขึน้ไปปราบปราม

ทางดา้นเมอืงหนองคาย เรยีกว่าแม่ทพัใหญ่ฝา่ยใตเ้จา้หมืน่ไวยวรนาถ (ต่อมาเป็นจอมพลเจา้พระยาสุร

ศกัดิม์นตร ี(เจมิ แสงชโูต) เป็นแม่ทพัใหญ่ฝา่ยเหลอืทางเมอืงหลวงพระบาง เมือ่วนัที ่ ๒ ฯ ๑๒  ๑๒ คํ่า 

ปีระกา สปัตศก
๑๘

(ตรงกบัวนัที ่ ๙ พฤศจกิายน พ.ศ.  ๒๔๒๘)  และไดท้รงมพีระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่แมท่พัใหญ่ทัง้สอง ดงัความตอนหน่ึงว่า 

 " …ซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กกองทพัขึน้ไปเพื่อจะปราบปรามพวกฮ่อในเมอืง

พวน เมอืงหวัพนัทัง้หกครัง้ ดว้ยทรงพระมหากรุณาแก่อาณาประชาราษฎรอนัอยูใ่นพระราชอาณาเขตร์

ซึง่พวกฮ่อมายํ่ายตีปีลน้เกบทรพัสมบตัร เสบยีงอาหาร จดุเผาบา้นเรอืน  คุ่มตวัไปใชส้อยเปนทาษเปน

เชลย ไดค้วามลาํบากต่าง ๆ ไมเ่ปนอนัทีจ่ะทํามาหากนิ จงึไดค้ดิจะปราบปรามพวกฮ่อเสยีใหร้าบคาบ 

เพื่อจะใหร้าษฎรทัง้ปวงไดอ้ยูเ่ยนเปนศุข เพราะเหตุฉนัน้ใหแ้ม่ทพันายกองทัง้ปวงกําชบัหา้มปรามไพร่

พลในกองทพัอยา่ใหเ้ทีย่วข่มขีร่าษฎรทัง้ปวง แยง่ชงิ เสบยีงอาหารต่าง ๆ เหมอืนอยา่ง เช่น คาํเล่าฤาที่

คนปรกตมิกัจะเขา้ใจว่าเปนธรรมเนียมกองทพัแลว้ จะแยง่ชงิฤาคุมเหง คเนงรา้ยผูใ้ดแลว้ไมม่โีทษ ให้

การซึง่ทรงพระมหากรณุาแก่ราษฏรจะใหอ้ยูเ่ยนเปนศุขนัน้กลบัเปนความเดอืดรอ้นไปไดเ้ปนอนัขาด…"
 

 กองทพัไทยทัง้ฝ่ายใตแ้ละฝา่ยเหนือตอ้งประสบความลาํบากในการทําสงครามกบัพวกฮ่อ 

เน่ืองจากสภาพภมูปิระเทศทีเ่ป็นป่าเขา ซึง่มไีขป้่าชุกชุมทําใหท้หารฝา่ยไทยตอ้งลม้ตายลงเป็นจาํนวน

มาก ในทีสุ่ดกองทพัไทยทัง้ฝา่ยใตแ้ละฝา่ยเหนือกส็ามารถตพีวกฮ่อแตกพ่ายไป 

 หลงัจากเหตุการณ์ปราบฮ่อไดส้งบลงแลว้ ฝรัง่เศสซึง่เป็นหน่ึงในจาํนวนมหาอํานาจ

ตะวนัตกในเวลานัน้ไดข้ยายดนิแดนเขา้มาในแหลมอนิโดจนีเพื่อขยายอาณานิคมของตน และสามารถ

ผนวกกมัพชูาไดใ้น พ.ศ. ๒๔๑๐ ต่อมาไดญ้วนทัง้ประเทศเป็นอาณานิคมเมือ่ พ.ศ. ๒๔๒๖ จากนัน้ได้

พยายามเขา้ครอบครองลาว โดยอา้งสทิธขิองญวนว่า  ลาวเคยตกเป็นเมอืงขึน้ของญวน ดงันัน้เมือ่

ฝรัง่เศสไดญ้วนเป็นอาณานิคมแลว้ ลาวจะตอ้งเป็นเมอืงขึน้ของญวนดว้ย จงึไดด้าํเนินการทุกวถิทีางที่

จะไดล้าวเป็นเมอืงขึน้ และยงัตอ้งการใหไ้ทยเป็นเมอืงขึน้ดว้ย จากการขยายดนิแดนของฝรัง่เศสในครัง้

น้ี ทาํใหก้ระทบกระเทอืนต่อพระราชอาณาเขตของไทยเป็นอยา่งยิง่ 

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมพีระราชดาํรวิ่า นโยบายหลกีเลีย่งการคบ

หาสมาคมกบัชาตติะวนัตกไมส่ามารถทีจ่ะทําใหป้ระเทศปลอดภยัได ้ จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุการ

ปกครองของไทยทีย่งัลา้สมยัอยูใ่นเวลานัน้ ดว้ยการควบคุมดนิแดนชายพระราชอาณาเขตใหม้ากกว่าน้ี

๓ 



 ๘ 

เพราะถ้าหากไมม่กีารควบคุมดงักล่าว อาจทําใหฝ้รัง่เศสใชเ้ป็นช่องทางทีจ่ะเขา้ครอบครองประเทศไทย

ได ้ จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการปกครองใหเ้หมาะสม 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 

 การปกครองหวัเมอืงในสมยัก่อน พ.ศ. ๒๔๓๕ นัน้ เป็นระบบทีเ่รยีกว่า "กนิเมอืง" มหีลกั

อยู่ว่า ผู้เป็นเจา้เมอืงต้องทิ้งกจิธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมอืงให้ราษฎรอยู่เยน็เป็นสุข

ปราศจากภยัอนัตราย ราษฎรกต็้องตอบแทนคุณเจา้เมอืงด้วยออกแรงช่วยทําการงานให้บ้างหรอืแบ่ง

สิง่ของซึง่ทาํมาหาได ้เช่น ขา้วปลาอาหาร เป็นต้น อนัมเีหลอืใชใ้หเ้ป็นของกํานัลช่วยอุปการะมใิห้เจา้

เมอืงต้องเป็นห่วงในการหาเลี้ยงชพี ทัง้น้ีเจา้เมอืงจะมกีรมการเมอืงเป็นผู้ช่วย โดยเจา้เมอืงเหล่านัน้

มกัจะเป็นชาวเมอืงนัน้เองและส่วนใหญ่กจ็ะเป็นลกูหลานของเจา้เมอืงคนเก่า ปกครองราษฎรกนัเองโดย

ทางส่วนกลาง คอื กรุงเทพจะควบคุมดูแลในกิจการใหญ่ ๆ เช่น การส่งภาษีที่เก็บได้ในเมอืงไปยงั

ส่วนกลาง หรอืส่งส่วย เป็นต้น ส่วนหวัเมอืงประเทศราชนัน้เจา้เมอืงปกครองกนัเองจะส่งเฉพาะดอกไม้

เงนิดอกไม้ทอง และเครื่องราชบรรณาการเท่านัน้ เพราะในสมยันัน้ข้าราชการที่กรุงเทพไม่ค่อยมี

ผูส้มคัรไปทาํงานหวัเมอืง การควบคุมดแูลจงึมลีกัษณะไมเ่ดด็ขาดเจา้เมอืงในแต่ละเมอืงจงึมอีํานาจสทิธิ

ขาดมากหากเจา้เมอืงใดเป็นคนดมีคีุณธรรมบา้นเมอืงก็สงบเรยีบรอ้ย ในทางกลบักนัหากบ้านเมอืงใด

เจา้เมอืงเป็นคนทุจรติบา้นเมอืงกไ็มส่งบมคีวามเดอืดรอ้นทัว่ไป 

 ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่าหวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจากกรุงเทพฯ มากเท่าใดกย็ิง่มี

อสิรภาพในการปกครองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลําบากยิง่ใน

สมยันัน้  หวัเมอืงที่รฐับาลบงัคบับญัชาโดยตรงมแีต่หวัเมอืงจตัวา ใกล ้ๆ ราชธานี ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 

ซึง่แบ่งไวเ้ป็นชัน้ เอก โท ตร ีตามสาํคญัของเมอืงจะมอีสิระมาก 

 ดังนั ้น เมื่ อสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยจงึไดเ้ริม่ปฏริปูการปกครองหวัเมอืงโดยยดึหลกัทีว่่า อํานาจของการปกครองควรจะ

เขา้มาอยูจ่ดุเดยีวกนัหมด ซึง่หมายความว่า รฐับาลกลางจะไมใ่หก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงกระจายไปอยู่

กับกระทรวงสามกระทรวง และจะไม่ยอมให้เจ้าเมอืงต่าง ๆ มอีิสระอย่างที่มีมาในอดีต ระบบการ

ปกครองแบบใหมน้ี่เรยีกว่า "เทศาภบิาล" หรอื "มณฑลเทศาภบิาล" ซึง่เป็นรปูแบบการปกครอง ปรากฏ

ตามคําจาํกดัความของการเทศาภบิาล ซึ่งพระยาราชเสนา (ศริ ิเทพหสัดนิ ณ อยุธยา) อดตีปลดัทูล

ฉลองกระทรวงมหาดไทย ไดใ้หค้วามหมายดงัน้ี 

 "…การเทศาภิบาล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จ ัดให้มีหน่วยบริหารราชการอัน

ประกอบด้วย ตําแหน่งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลางซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้ออกไป

ดําเนินการในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากรเพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุข และ

ความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่พระราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึได้

แบ่งส่วนการปกครองแว่นแควน้ออกโดยลําดบัขัน้เป็นมณฑล จงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน และ

แบ่งหน้าที่ราชการเป็นส่วนสดัจดัเป็นแผนกพนักงานทํานองการของกระทรวงในราชธานี อนัเป็นวธิี



 ๙ 

นํามาซึง่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยรวดเรว็และโดยเฉพาะอย่างยิง่ระงบัทุกข ์บํารุงสุขดว้ยความเทีย่ง

ธรรมแก่อาณาประชาชน…" 

 ดงันัน้ "เทศาภบิาล" หรอื "มณฑลเทศาภบิาล" จงึประกอบดว้ย 

 ๑. มณฑล   รวมหลายเมอืงเป็นหน่ึงมณฑล 

 ๒. เมอืง    รวมหลายอําเภอเป็นหน่ึงเมอืง 

 ๓. อําเภอ   แต่ละอําเภอ แบ่งทอ้งทีเ่ป็นตาํบลและหมูบ่า้น 

 ส่วนการปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนกลางนัน้ ไดย้กเลกิตําแหน่งสมหุนายก,  

สมหุกลาโหม, จตุสดมภ ์โดยทรงโปรดใหต้ัง้เสนาบดวี่าการกระทรวงแทน 

 

การจดัตัง้มณฑลก่อนการปฏิรปูใน พ.ศ. ๒๔๓๕ 

 ก่อนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัจะไดท้รงเปลีย่นแปลงระเบยีบการจดัการ

ปกครอง ในพระพุทธศกัราช ๒๔๓๕ เหตุการณ์ระหว่างประเทศตามชายแดนของประเทศมทีท่ีาว่าจะ

ทวคีวามรุนแรงคบัขนัขึน้จนไม่อาจปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเฉย ๆ โดยไม่จดัการรกัษาและระวงัพระ

ราชอาณาจกัรของไทยไว้เสียก่อน สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจงึได้ทรงจดัการรวบรวมหวัเมอืงตาม

ชายแดนที่สําคญัขึน้เป็นเขตปกครองเรยีกว่า มณฑล โดยมุ่งทีจ่ะป้องกนัพระราชอาณาจกัร ใหพ้น้จาก

การคุกคามจากภายนอกเป็นหลกั และในขณะเดยีวกนัก็เป็นการทดลองการจดัระเบยีบการปกครอง

อยา่งใหม ่ซึง่พระองคท์รงสนพระทยัทีจ่ะจดัใหม้ขีึน้ในประเทศต่อไปดว้ย 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเลือกสรรบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มี

ความสามารถสงู และเป็นทีว่างพระราชหฤทยัใหอ้อกไปดํารงตําแหน่งขา้หลวงใหญ่ บญัชาการต่างพระ

เนตรพระกรรณ กํากบัราชการซึ่งผู้ว่าราชการเมอืงและกรมการบงัคบับญัชาและปฏบิตัอิยู่ทุกฝ่าย ให้

ดําเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมายดว้ยความสุจรติ ยุตธิรรม และรวดเรว็ และพรอ้มทัง้อํานวยความสงบ

สุขสวสัดภิาพ และป้องกนัทุกขภ์ยัของประชาชนใหไ้ดร้บัความร่มเยน็ตามควรแก่วสิยัทีจ่ะพงึเป็นไปได ้

 รายชื่อ มณฑล พรอ้มทัง้พระนามและนามของขา้หลวงใหญ่ มดีงัต่อไปน้ีคอื 

(1) มณฑลลาวเฉียง ภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็นมณฑลพายพั มเีจา้พระยาพลเทพ (พุ่ม ศร-ี 

ไชยนัต)์ ว่าทีส่มหุกลาโหม เป็นขา้หลวงใหญ่ ประกอบดว้ย ๖ เมอืง คอื นครเชยีงใหม่ นครลําปาง นคร

ลาํพนู นครน่าน แพร ่เถนิ ตัง้ทีบ่ญัชาการมณฑล (ศาลารฐับาล) ทีน่ครเชยีงใหม ่

 (๒) มณฑลลาวพวน (เดมิเรยีกหวัเมอืงลาวฝ่ายเหนือ) ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑล

อุดรมพีระวรวงศเ์ธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม เสนาบด ีกระทรวงวงั เป็นขา้หลวงต่างพระองค ์

บญัชากรอยูท่ีเ่มอืงหนองคาย มณฑลน้ีก่อน พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ไดร้วมหวัเมอืงทางฝ ัง่ซา้ยแม่น้ํา

โขงหลายเมอืง 

 

 

 

 



 ๑๐ 

ความรู้เร่ืองมณฑลลาวพวน 

 มณฑลลาวพวน (เดมิเรยีกหวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือ) พวนเป็นชื่อแควน้อยูบ่รเิวณฝ ัง่ซา้ยของ

แม่น้ําโขง มีเมืองใหญ่ของแคว้นคือ เมืองพวน และเมืองเชียงขวาง เมืองพวนอยู่ทิศอิสานของ

เวยีงจนัทน์ และทศิอาคเนยข์องหลวงพระบาง เดมิเป็นของไทย ขึน้ตรงต่อกรุงเทพมหานคร ก่อน ร.ศ. 

๑๑๒ 

(พ.ส. ๒๔๓๖) มณฑลลาวพวนประกอบดว้ย หวัเมอืงเอก ๑๖ เมอืง ขึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ ส่วนหวัเมอืง

โท ตร ีจตัวา ๓๖ เมอืง รวมขึน้อยูใ่นหวัเมอืงเอก ดงัต่อไปน้ี 

 

ลาํดบัท่ี เมืองเอก เมืองโท ตรี จตัวา 

(ขึ้นกบัเมืองเอก) 

หมายเหตุ 

 

๑. 

 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

๑๕. 

๑๖. 

หนองคาย 

 

เชยีงขวาง 

บรคิณัฑนิคม 

นครพนม 

คาํมว่น 

สกลนคร 

 

มกุดาหาร 

บุรรีมัย ์

ขอนแก่น 

หล่มศกัดิ ์

โพนพสิยั 

ชยับุร ี

ท่าอุเทน 

กมทุาสยั 

หนองหารใหญ่ 

คาํเกดิ 

เวยีงจนัทน์ เชยีงคาน พานพรา้ว ธุรคมหงสส์ถติย ์

กุมภวาปี รตันวาปี 

แสน พาน งนั ซุย จมิ 

ประชุม 

วงั เรณูนคร รามราช อาจสามารถ อากาศอํานวย 

มหาชยักองแกว้ ชุมพร วงัมน ทาง 

กุสุมาลมณฑล พรรณานิคม วาริชภูมิ สว่าง

ดนิแดน  วานรนิวาส ไพธไิพศาล จาํปาชนบท 

พาลุกากรภมู ิหนองสงู 

นางรอง 

พล ภเูวยีง มญัจาครี ีคาํทองน้อย 

เลย 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

รวม ๖ เมอืง 

รวม ๕ เมอืง 

หน่ึงเมอืง 

รวม ๕ เมอืง 

รวม ๔ เมอืง 

 

รวม ๗ เมอืง 

รวม ๒ เมอืง 

หน่ึงเมอืง 

รวม ๔ เมอืง 

หน่ึงเมอืง 

 

 

 

 รวมเมอืงเอก ๑๖ เมอืง และเมอืงโท ตร ีจตัวา ทีข่ ึน้กบัเมอืงเอก จาํนวน ๓๖ เมอืง เมอืง

เหล่าน้ี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดฯ ใหส้่งขา้ราชการไปเป็นขา้หลวงรกัษาพระราช

อาณาเขตอยูห่ลายเมอืง 



 ๑๑ 

 ครัน้ถงึ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ดนิแดนดงักล่าวนัน้ตกไปเป็นของฝรัง่เศส เมอืง

ในมณฑลน้ีจงึเหลอือยูเ่พยีง ๖ เมอืง คอื อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย และหนองคาย ตัง้

ทีบ่ญัชาการมณฑลทีห่นองคาย ต่อมายา้ยมาตัง้ทีบ่า้นหมากแขง้ คอื จงัหวดัอุดรธานีในปจัจบุนั 

(๓) มณฑลลาวกาว ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลอสิาน มพีระวรวงศ์เธอ กรมหลวง

พชิติปรชีากร บญัชาการอยู่ที่นครจมัปาศกัดิ ์ม ี๗ เมอืง คอื อุบลราชธานี นครจําปาศกัดิ ์ศรสีะเกษ 

สุรนิทร ์รอ้ยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ตัง้ทีว่า่การมณฑลทีเ่มอืงอุบลราชธานี 

(๔) มณฑลเขมร  ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลบรูพา มพีระยามหาอํามาตยาธบิด ี(หรุน่ 

ศรีเพ็ญ เป็นข้าหลวงใหญ่ มี ๔ เมือง คือ พระตะบอง เสียมราษฎร์ ศรีโสภณ และพนมศก ตัง้ที่

บญัชาการมณฑลทีเ่มอืงพระตะบอง 

 (๕) มณฑลลาวกลาง ภายหลงัเปลีย่นชื่อเป็นมณฑลนครราชสมีา มพีระวรวงศ์เธอ กรม

หมื่นสรรพสทิธปิระสงค์เป็นขา้หลวงใหญ่ ม ี๓ เมอืง คอื นครราชสมีา ชยัภูม ิบุรรีมัย ์ตัง้ที่บญัชาการ

มณฑลทีเ่มอืงนครราชสมีา 

 (๖) มณฑลภเูกต็ เดมิเรยีกว่า หวัเมอืงฝ่ายตะวนัตก มพีระยาทพิโกษา (โต โชตกิเสถยีร) 

เป็นขา้หลวงใหญ่ มอียู ่๖ เมอืง คอื ภเูกต็ กระบี ่ตรงั ตะกัว่ปา่ พงังา และระนอง ตัง้ทีบ่ญัชาการมณฑล

ทีเ่มอืงภเูกต็ 

 มณฑลทัง้ ๖ น้ีเป็นเพียงการรวมเขตหัวเมืองเข้าเป็นมณฑลและมีข้าหลวงใหญ่และ

ขา้หลวงต่างพระองคป์ระจาํมณฑลเท่านัน้ยงัไมไ่ดด้าํเนินการ เป็นลกัษณะมณฑลเทศาภบิาล จนกระทัง่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงปฏริูปการปกครอง หวัเมอืงส่วนภูมภิาคเป็นมณฑล

เทศาภบิาลเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จงึไดท้รงแกไ้ขการปกครองมณฑลทัง้ ๖ น้ีเป็นลกัษณะเทศาภบิาล ดว้ย 

 

กรณีพิพาทเร่ืองพรมแดนระหว่างไทย - ฝรัง่เศส 

 ใน พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั     มพีระราชประสงค์ที่จะ

รกัษาพระราชไมตรใีหม้ัน่คงถาวรกบัชาตติะวนัตก  อนัไดแ้ก่   ฝรัง่เศส     และองักฤษ   เน่ืองจากใน

ระยะนัน้ฝรัง่เศสไดป้ระเทศเขมรและประเทศญวน ตลอดจนแคว้นตงัเกีย๋เป็นเมอืงขึน้ และองักฤษกไ็ด้

ประเทศพม่าเป็นเมืองขึ้นมอีาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย จงึมีปญัหาเรื่องการแบ่งปนัเขตแดน

เพื่อทีจ่ะใหเ้ป็นทีต่กลงกนัแน่นอน 

 ดงันัน้    เพื่อทีจ่ะรกัษาพระราชไมตรแีละปกครองไพรฟ้่าขา้แผ่นดนิใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข  

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั จงึทรงคดัเลอืกและแต่งตัง้บุคคลผู้มคีวามสามารถที่ไว้วาง

พระราชหฤทยัได้ ส่งออกไปปฏบิตัริาชการประจําต่างหวัเมอืง และยิง่เป็นหวัเมอืงหน้าด่าน ซึ่งขา้ศกึ

ศตัรูอาจล่วงลํ้าเขา้รุกรานไดง้่าย ก็ต้องยิง่เลอืกบุคคลที่ไวว้างพระราชหฤทยัได้แน่นอน โดยเฉพาะใน

ภาคอสีาน ดงันัน้ใน พ.ศ. ๒๔๓๔ จงึได้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้พระน้องยาเธอ กรมหลวงพชิติ

ปรชีากร เป็นขา้หลวงใหญ่พรอ้มด้วยขา้ราชการฝ่ายทหาร พลเรอืน ออกไปตัง้รกัษาอยู่ ณ เมอืงจาํปา

ศกัดิก์องหน่ึงใหเ้รยีกว่า ขา้หลวงเมอืงลาวกาว (แต่ประทบัอยูท่ีเ่มอืงอุบลราชธานี) 



 ๑๒ 

 ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม เป็นขา้หลวงใหญ่พรอ้มดว้ยขา้ราชการ

ทหาร พลเรอืน ตัง้อยู ่ณ เมอืงหนองคายกองหน่ึง ใหเ้รยีกว่า ขา้หลวงหวัเมอืงลาวพวน 

 ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสทิธปิระสงค ์เป็นขา้หลวงใหญ่พรอ้มดว้ยขา้ราชการ

ทหาร ตัง้อยู่ ณ เมอืงหลวงพระบางกองหน่ึง ใหเ้รยีกว่า ขา้หลวงหวัเมอืงลาวพุงดํา (แต่กองน้ีภายหลงั

เปลีย่นมาประจาํเมอืงนครราชสมีา หาไดไ้ปตัง้ทีเ่มอืงหลวงพระบางไม)่ 

 โดยเฉพาะหวัเมอืงลาวพวนในเวลานัน้ (พ.ศ. ๒๔๓๔) ที่ได้ทรงมพีระมหากรุณาธคิุณ 

โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจกัษ์ศิลปาคม เป็นข้าหลวงหัวเมอืงลาวพวนนัน้ 

ประกอบดว้ยเมอืงต่าง ๆ คอื เมอืงหนองคาย เมอืงเชยีงขวาง เมอืงบรคิณัฑนิคม เมอืงโพนพไิสย เมอืง

นครพนม เมอืงท่าอุเทน เมอืงไชยบุร ีเมอืงสกลนคร เมอืงมุกดาหาร เมอืงขอนแก่น เมอืงหล่มศกัดิ ์

เมอืงใหญ่ ๑๓ เมอืง เมอืงขึน้ ๓๖ เมอืง อยูใ่นบงัคบับญัชาขา้หลวงหวัเมอืงลาวพวน 

 ในเวลานัน้ฝรัง่เศสได้ญวนและเขมรเป็นอาณานิคมแล้วก็ได้พยายามที่จะขยายดนิแดน

อาณานิคมมายดึครองลานช้าง (ลาว) ซึ่งในขณะนัน้เป็นประเทศราชของไทยโดยได้อาศยัทีเ่กดิเหตุ

ความวุ่นวายของพวกฮ่อ ค่อย ๆ ขยายอทิธพิลเขา้มาทลีะน้อย คอื หลงัจากทีไ่ทยไดป้ราบปรามฮ่อเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ฝรัง่เศสไดถ้อืโอกาสเขา้ยดึแควน้สบิสองจไุทย โดยอา้งว่าจะคอยปราบโจรจนีฮ่อ แมไ้ทย

จะเจรจาอย่างไร ฝรัง่เศสก็ไม่ยอมถอนออกไป แคว้นสบิสองจุไทยเราจงึกลายเป็นของฝรัง่เศส ตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๔๓๑ 

 ฝรัง่เศสไดถ้อืสาเหตุกระทบกระทัง่กบัไทยกรณีปญัหาชายแดน กล่าวคอื ฝรัง่เศสอ้างว่า

ลาวเคยเป็นของญวน เมื่อฝรัง่เศสไดด้นิแดนญวนแลว้ ลาวจะต้องตกเป็นของญวนด้วย ฝรัง่เศสได้ตัง้

เจา้หน้าที่ของตนออกเดนิสํารวจพลเมอืง และเขตแดนว่ามอีาณาเขตที่แน่นอนเพยีงใด และเน่ืองจาก

เขตแดนระหว่างไทยกบัลาวมไิดก้ําหนดไวอ้ยา่งแน่นอนและรดักุม จงึเป็นการง่ายทีพ่วกสํารวจเหล่านัน้

จะไดถ้อืโอกาสผนวกดนิแดนของไทยเขา้ไปกบัฝา่ยตนมากทุกท ี

 

วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. ๑๑๒ 

 ในทีสุ่ดชนวนทีฝ่ร ัง่เศสถอืเป็นสาเหตุขอ้พพิาทในการเรยีกรอ้งดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขง ก็

เกดิขึน้เมือ่ฝรัง่เศสไดส้่งทหารรุกเขา้มาทางดา้นคํามวน เขา้ปลดอาวุธพระยอดเมอืงขวางกบัทหารแลว้

บงัคบัให้ควบคุมตวัมาส่งที่แม่น้ําโขง ณ เมอืงท่าอุเทนก่อนที่พระยอดเมอืงขวางปลดัจะยอมถอยออก

จากเมอืงคาํมวนนัน้ พระยอดเมอืงขวางไดย้ืน่หนงัสอืเป็นการประทว้งต่อฝรัง่เศส มขีอ้ความดงัน้ีคอื 

 "…เมือ่วนัที ่๒๓ พฤษภาคม รตันโกสนิทรศก ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ขา้พเจา้พระยอดเมอืง

ขวางขา้หลวงซึง่รกัษาราชการเมอืงคําเกดิ คํามวน ทําคํามอบอายตัเิขตแดนแผ่นดนิ และผลประโยชน์

ในเมอืงคาํเกดิ คาํมวน ไวก้บักงถอืฝรัง่เศส ฉบบัหน่ึงดว้ย  พระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ 

ศลิปาคมเสนาบดวี่าการกรมวงัขา้หลวงใหญ่ซึง่จดัราชการเมอืงลาวพวน โปรดเกลา้ฯ ใหข้า้พเจา้ขึน้มา

รกัษาราชการเมอืงคาํเกดิ คาํมวน ซึง่เป็นพระราชอาณาเขตกรงุสยามตดิต่อกบัเขตแดนเมอืงญวน ทีน้ํ่า

แบ่งด้านตาบวัข้าพเจ้าได้รกัษาราชการแลท้าวเพี้ยไพร่ทาษาต่าง ๆ ให้อยู่เยน็เป็นสุขเรยีบร้อยโดย

ยุติธรรมมาช้านานหลายปี ครัน้ถึงวนัที่ ๒๓ พฤษภาคม รตันโกสินทรศก ๑๑๒ ท่านกบันายทหาร



 ๑๓ 

ฝรัง่เศสอกี ๔ คน คุมทหารประมาณ ๒๐๐ เศษ มาปลน้ขา้พเจา้ แลว้เอาทหารเขา้ลอ้มจบัผลกัไส แทง

ดว้ยอาวุธ ขบัไล่กุมตวัขา้พเจา้กบัขา้หลวงขุนหมื่นทหารออกจากค่าย ขา้พเจา้ไม่ยอมให้ จะอยู่รกัษา

ราชการผลประโยชน์ตามคําสัง่ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซึ่งเป็นเจา้ของขา้พเจา้ต่อไป กงถอื

ฝรัง่เศสหาให้อยู่ไม่ ฉุดฉากขา้พเจา้กบัขุนหมื่นทหาร ขา้พเจา้ขอมอบอายตัเิขตแดนแผ่นดนิ ท้าวเพี้ย

ไพร่แลผลประโยชน์ของฝ่ายกรุงสยาม ไว้กบักงถือฝรัง่เศส กว่าจะมคีําสัง่มาประการใด จงึจะจดัการ

ต่อไปและใหก้งถอืฝรัง่เศสเอาหนงัสอืไปแจง้กบัคอนเวอนแมนฝรัง่เศสแลคอนเวอนแมนต์ฝ่ายสยาม ให้

ชําระตัดสินคืนให้กับฝ่ายกรุงสยามตามทําเนียบแผนที่เขตแดนแผ่นดิน ซึ่งเป็นของกรุงสยามตาม

เยีย่งอยา่งธรรมเนียมทีฝ่า่ยกรงุสยามถอืว่าเป็นของฝา่ยกรงุสยามไดร้กัษามาแต่เดมิ 

 

    (เซน็ชื่อ) พระยอดเมอืงขวางปลดั…" 

 พระยอดเมอืงขวางกบัคณะถูกโกสกือแรงนายทหารฝรัง่เศสคุมตวัมาถึงแก่งเกียด พระ

ยอดเมอืงขวางได้ทหารจากท่าอุเทนเขา้สู้กบัฝรัง่เศส จนฝรัง่เศสตายเกอืบหมด หนีรอดไปไดเ้พยีง ๓ 

คน 

 จากเหตุการณ์ทีฝ่ร ัง่เศสไดก้ระทาํในครัง้น้ี ฝา่ยไทยไดป้ระทว้งการกระทําต่อรฐับาล 

ฝรัง่เศสแต่ไม่ไดผ้ล ฝรัง่เศสกลบัส่งกําลงัคุกคามอาณาเขตไทยมากยิง่ขึน้ และกลบัเป็นฝ่ายกล่าวหาว่า

ไทยเป็นผูร้กุราน 

 ในวนัที ่๑๓ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ฝรัง่เศสไดส้่งเรอืรบจาํนวน ๒ ลํา เรอืนํา

ร่อง จาํนวน ๑ ลํา เขา้มาในปากน้ําของไทย และไดเ้กดิยงิสูก้นั ป้อมพระจุลฯ ทําใหท้หารฝ่ายไทยตาย 

๑๕ คน ฝรัง่เศสตาย ๒ คน บาดเจบ็ ๓ คน แต่ไม่อาจหยุดยัง้เรอืรบฝรัง่เศสได้ และได้เข้ามาจอดที่

กรงุเทพฯ บรเิวณสถานทตูฝรัง่เศส 

 จนกระทัง่ ในวนัที ่๒๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๒ ฝรัง่เศสไดย้ื่นคําขาดใหไ้ทยตอบรบัภายใน 

๒๔ ชัว่โมง เรื่องทีจ่ะใหไ้ทยมอบดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขงทีเ่ป็นดนิแดนลาวใหแ้ก่ฝรัง่เศส เมื่อไม่ไดร้บั

คาํตอบ ทตูฝรัง่เศส (ม.ปาว)ี จงึไดเ้ดนิทางออกจากประเทศไทย และประกาศปิดอ่าวไทย เมื่อวนัที ่๒๖ 

กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๒ 

 ในที่สุดด้วยพระปรีชาญาณเล็งเห็นการณ์ไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจา้อยู่หวัที่ทรงยอมเสยีสละดนิแดนส่วนน้อยเพื่อมใิหต้้องเสยีดนิแดนทัง้หมดพระราชอาณาเขตให้แก่

ฝรัง่เศสดงัทีฝ่ร ัง่เศสเคยใช้วธิกีารกบัญวน และเขมรมาแลว้ พระองค์จงึได้ตกลงพระทยัยอมทําสญัญา

กบัฝรัง่เศสดว้ยความโทมนสั จนถงึกบัทรงพระประชวร 

 สาํหรบัสญัญาทีท่าํกบัฝรัง่เศสเมือ่วนัที ่๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) นัน้มขีอ้ความ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้เมอืงอุดรธานี ดงัต่อไปน้ีคอื 

 

หนังสือสญัญากรงุสยามกบักรงุฝรัง่เศสแต่วนัท่ี ๓ ตลุาคม รตันโกสินทรศ์ก ๑๑๒ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวักรุงสยาม และท่านประธานาธบิดีรบิบัลิก กรุงฝรัง่เศสมี

ความประสงค์เพื่อจะระงบักบัความววิาท ซึ่งเกิดขึน้ในสมยัที่ล่วงไปแล้ว ในระหว่างประเทศทัง้สองน้ี 



 ๑๔ 

และเพื่อจะผูกพนัทางไมตรอีนัไดม้มีาหลายรอ้ยปีแลว้ ในระหว่างกรุงสยามและกรุงฝรัง่เศสนัน้ให้สนิท

ยิง่ขึน้จงึไดต้ัง้อคัรราชทตูผูม้อีํานาจเตม็ทัง้สองฝา่ย ใหท้าํหนงัสอืสญัญาฉบบัน้ี คอื 

 ฝา่ยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวักรุงสยาม ไดต้ัง้พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ-

วโรประการ คณาภยนัดรมหาจกัรีและแครนด์ออฟฟิเชอร์ลิยอิองคอนเนอร์ ฯลฯ เสนาบดีว่าการ

ต่างประเทศกรงุสยามฝา่ยหน่ึง 

 แลฝา่ยท่านประธานาธบิด ี  รปินัลกิกรงุฝรัง่เศส   ไดต้ัง้มองซเิออรเ์ลอร ์    ชาวสม์ารเิลอ 

 มริเ์ดอวเิลร ์ผูไ้ดร้บัเครือ่งอสิรยิาภรณ์ แกรนดอ์อฟฟิเชอรล์ยิอิองคอนเนอร ์แลจุลวราภรณ์อคัรราชทูน

ผูม้อีํานาจเตม็ชัน้ทีห่น่ึง และทีป่รกึษาแผ่นดนิอกีฝา่ยหน่ึง 

 ผูซ้ึง่เมือ่ไดแ้ลกเปลีย่นตราตัง้มอบอํานาจแลไดเ้หน็เป็นการถูกตอ้งตามแบบแผนดแีลว้ ได้

ตกลงทาํขอ้สญัญาดงัมต่ีอไปน้ี 

 ขอ้ ๑. คอเวอนแมนตส์ยามยอมสละเสยีซึง่ขอ้อ้างว่ามกีรรมสทิธิท์ ัง้สิน้ทัว่ไปในดนิแดน ณ 

ฝ ัง่ซา้ย ฟากตะวนัออกแมน้ํ่าโขง แลในบรรดาเกาะทัง้หลายในแมน้ํ่านัน้ดว้ย 

 ขอ้ ๒.  คอเวอนแมนต์สยามจะไม่มเีรอืรบใหญ่น้อยไปไว ้ฤาใชด้นิแดนในทเลสาบกด็ ีแล

ในลาํน้ําแยกจากแมน้ํ่าโขงซึง่อยูภ่ายในทีอ่นัไดม้กีําหนดไวใ้นขอ้ต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๓.  คอเวอนแมนตส์ยามจะไมก่่อสรา้งด่านค่ายคฤูาทีอ่ยูข่องพลทหารในแขวงเมอืงพระ

ตะบอง แลเมอืงนครเสยีมราบ แลในจงัหวดั ๒๕ กโิลเมตร (๖๒๕ เสน้) บนฝ ัง่ขวาฟากตวนัตกแมน้ํ่าโขง 

 ขอ้ ๔.  ในจงัหวดัซึง่ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ๓ นัน้ บรรดาการตระเวนรกัษาจะมแีต่กองตระเวน

เจา้พนักงานเมอืงนัน้ ๆ กบัคนใช้เปนกําลงัแต่เพยีงทีจ่ําเปนแท ้แลทําการตามอย่างเช่นเคยรกัษาเปน

ธรรมเนียมในที่นัน้ จะไม่มพีลประจําฤาพลเกณฑส์รรด้วยอาวุธเป็นทหารอย่างใดอย่างหน่ึงตัง้อยู่ในที่

นัน้ดว้ย 

 ขอ้ ๕. คอเวอนแมนตส์ยามจะรบัปฤกษากบัคอเวอนแมนตฝ์รัง่เศสภายในกําหนดหกเดอืน 

แต่ปีน้ีไปในการที่จะจดัการเปนวธิกีารค้าขาย แลวธิตีัง้ด่านโรงภาษี  ในทีต่ําบลซึ่งได้กล่าวไว้ในขอ้ ๓ 

นัน้ แลในการทีจ่ะแกไ้ขขอ้ความสญัญา ปีมะโรงอฐัศก จุลศกัราช ๑๒๑๘ คฤษตศกัราช ๑๘๕๖ นัน้ดว้ย 

คอเวอนแมนตส์ยามจะไมเ่กบ็ภาษสีนิคา้เขา้ออกในจงัหวดัทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 3 แลว้นัน้ จนกว่าจะไดต้ก

ลงกบัคอเวอนแมนตฝ์รัง่เศสจะไดท้าํตอบแทนใหเ้หมอืนกนัในสิง่ของทีเ่กดิจากจงัหวดัทีก่ล่าวน้ีสบื 

 ขอ้ ๖. การซึง่จะอุดหนุนการเดนิเรอืในแม่น้ําโขงนัน้ จะมกีารจําเปนที่จะทําได้ในฝ ัง่ขวา

ฟากตวนัตกแม่น้ําโขงโดยการก่อสรา้งก็ด ีฤาตัง้ท่าเรอืจอดก็ด ีทําที่ไว้ฟืนและถ่านก็ด ีคอเวอนแมนต์

สยามรบัว่าเมื่อคอเวอนแมนด์ฝรัง่เศสขอแล้ว จะช่วยตามการจําเปนที่จะทําให้สดวกทุกอย่างเพื่อ

ประโยชน์นัน้ 

 ขอ้ ๗. คนชาวเมอืงฝรัง่เศสกด็ ีคนในบงัคบัฤาคนอยู่ในปกครองฝรัง่เศสกด็ ีไปมาคา้ขาย

ไดโ้ดยสะดวกในตําบลซึ่งไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ ๓ เมื่อถอืหนังสอืเดนิทางของเจา้พนักงานฝรัง่เศสในตําบล

นัน้ ฝา่ยราษฎรในจงัหวดัอนัไดก้ล่าวไวน้ี้จะไดร้บัผลเป็นการตอบแทนอยา่งเดยีวกนัดว้ยเหมอืนกนั 

 ขอ้ ๘. คอเวอนแมนต์ฝรัง่เศสจะตัง้กงศุลไดใ้นทีใ่ด ๆ ซึ่งจะคดิเหน็ว่าเป็นการสมควรแก่

ประโยชน์ของคนผูอ้ยูใ่นความป้องกนัของฝรัง่เศสแลมทีีเ่มอืงนครราชสมีาแลเมอืงน่าน เป็นตน้ 



 ๑๕ 

 ขอ้ ๙. ถ้ามคีวามขอ้ข้องไม่เหน็ต้องกนั ในความหมายของหนังสอืสญัญาน้ีแล้ว ภาษา

ฝรัง่เศสเท่านัน้จะเปนหลกั 

 ขอ้ ๑๐. สญัญาน้ีจะไดต้รวจแกเ้ปนใชไ้ดภ้ายในเวลาสีเ่ดอืนตัง้แต่วนัลงชื่อกนัน้ี 

 อรรคราชทูตผู้มีอํานาทเต็มทัง้สองฝ่ายซึ่งได้กล่าวชื่อไว้ข้างต้นนัน้ฯ ได้ลงชื่อแลได้

ประทบัตราหนงัสอืสญัญาน้ีสองฉบบั เหมอืนกนัไวเ้ปนสาํคญัแลว้ 

 ไดท้าํทีร่าชวลัลภกรงุเทพฯ ณ วนัที ่๓ ตุลาคม รตันโกสนิทรศก ๑๑๒ 

 

    (เซน็พระนาม)  เทวะวงษวโรประการ 

 

 นอกจากน้ีฝรัง่เศสไดบ้บีบงัคบัให้ไทยยอมรบัขอ้กําหนดในสญัญาน้อย ผนวกท้ายสญัญา

เกีย่วกบัการถอนทหาร ดงัน้ีคอื 

 "…ขอ้ ๑. ว่าด่านหลงัทีสุ่ดของทหารฝา่ยสยามทีฝ่ ัง่ซา้ยฟากตะวนัออกแม่น้ําโขงนัน้จะต้อง

เลกิถอนมาอยา่งชา้ทีสุ่ดภายในเดอืนหน่ึงตัง้แต่วนัที ่๕ กนัยายน และ 

    ขอ้ ๒. บรรดาป้องค่ายค ูอนัอยูใ่นจงัหวดัทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ ๓ ของหนงัสอืสญัญาฉบบั

ใหญ่ทีท่าํไวว้นัน้ีแลว้ จะตอ้งรือ้ถอนเสยีใหส้ิน้…" 

 

การย้ายท่ีบญัชาการมณฑลลาวพวน (พ.ศ. ๒๔๓๖) 

 จากสญัญาใหญ่และสญัญาน้อยที่ฝ่ายไทยจาํต้องยอมทํากบัฝรัง่เศสน้ีเอง เป็นเหตุใหพ้ระ

เจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม ขา้หลวงใหญ่มณฑลลาวพวนจาํต้องยา้ยทีบ่ญัชาการมณฑล

ลาวพวนทีต่ ัง้ทีเ่มอืงหนองคาย มาตัง้ทีบ่้านหมากแขง้ ดงัปรากฏจากเอกสารกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

จะถอยขา้หลวงหมากแขง้ลงมาอยู่นครราชสมีา ร.ศ. ๑๑๒ - ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๗) ม.๕๙/๑๒ 

ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 ๑. กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม บอกมาว่า ตามความทีโ่ปรดเกลา้ฯ ใหช้ีแ้จงตําบลบา้นเดื่อ

หมากแค่งซึง่กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคมจะไดไ้ปตัง้พกัอยูน่ัน้ ประโยชน์ของตําบลน้ีคอื 

 (๑) ถ้าฝรัง่เศสคดิขา้มมาจบัฟากขา้งน้ีแลว้คงจะจบัเมอืงหนองคายก่อน เพราะเปนเมอืง

บรบิรูณ์ ถา้มาจบัหนองคายแลว้จะไดม้าโตท้นัเวลา 

(๑) บา้นน้ีระยะทางกึง่กลางทีจ่ะไปมาบงัคบัราชการเขตลาวพวนไดต้ลอด 

(๒) โทระเลขในแขวงลาวพวนตอ้งมารวมในบา้นน้ีทัง้สิน้ 

(๓) เสบยีงอาหารแต่ก่อนมาเขา้ทีจ่ะเลีย้งไพรพ่ลนัน้ ดว้ยเมอืงลาวหาไดเ้กบ็เงนิค่านาไม ่

เกบ็แต่หางเขา้ตามพรรณเขา้ปลูกขึน้ฉางไว ้ถ้ามขีา้หลวงฤากองทพักต็้องจ่ายเลี้ยงขา้หลวงแลกองทพั

ถา้สิน้เขา้คงฉางแลว้ จงึตอ้งจ่ายเงนิหลวงจดัซือ้เพิม่เตมิ ถ้าขา้หลวงตัง้อยู่เมอืงน้อย ๆ เขา้ไม่พอกต็้อง

จดัซื้อ ไม่ได้ใช้ขนเข้าเมอืงอื่นมาเจอืจาน ที่ตําบลบ้านน้ีเปนบ้านอยู่ในระหว่างเมอืงหนองคาย เมอืง

หนองหาร ขอนแก่น เมอืงกุมภวาปี เมอืงกมทุาไสย จะไดใ้ชเ้สบยีงเมอืงเหล่าน้ี ไม่ต้องออกเงนิหลวงให้

เปลอืงพระราชทรพัย ์



 ๑๖ 

 (๕) เมอืงสกลนคร แมว้่าจะเป็นทีภ่มูถิานใหญ่โตสบายกจ็รงิ แต่ในปีน้ีน้ําท่วมเสบยีงอาหาร

เสยีสิน้ ถา้จะยกกองขา้หลวงไปตัง้กจ็ะตอ้งเสยีเงนิมาก แลจะไมม่ทีีซ่ ือ้เขา้ดว้ย อน่ึงระยะทาง 

โทระเลขตัง้แต่กรุงเทพฯ ขึน้ไปหนองคาย อย่างเรว็ ๘ วนั อย่างช้า ๑๒ วนั ถ้าที่เมอืงสกลนคร โทระ

เลขจะตอ้งอยา่งเรว็ ๑๔ วนั อยา่งชา้ ๑๘ วนั 

 (๖) ไดค้ดิดใูนตําบลน้ีกอ็ยูน่อก ๒๕ กโิลมเิตอร ์ตามแผนทีฝ่ร ัง่เศส ซึง่ ม.ปาว ีเปนผูท้ําส่ง

พระราชทานขึ้นไป บ้านน้ีอยู่ในอายนัต์เหนือ ๑๗ องษา ๒๗ นาท ีอายามตวนัออกของปารศี ๑๐๐ 

องษา ๒๒ นาท ีแต่ทีจ่ะพดูกบัอ้ายฝรัง่เศสเป็นมนุษยด์ื้อ ๆ ดา้น ๆ ปราศจากความอายแลว้กค็งจะทํา

ให้ขุ่นเคอืง ฝ่าละอองธุลพีระบาทได้ จงึปฤกษาตกลงกนัว่าควรจะไปตัง้ที่บ้านน้ําฆอ้ง เมอืงกุมภวาปี

ดกีว่า คงจะไดป้ระโยชน์เหมอืนกบับา้นเดื่อหมาแคง่ ทุกอยา่ง 

 กรมหมื่นดํารง (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ) ไดท้รงตอบไป

ว่า 

 ตามดํารหิ์ ของกรมหมื่นประจกัษ์ที่จะเลื่อนไปตัง้ที่บา้นน้ําฆอ้ง เพื่อไม่ใหฝ้รัง่เศสทกัท้วง

ไดใ้นภายน่านัน้ ทีบ่า้นเดื่อหมากแค่งกอ็ยูน่อก  ๖๒๕ เสน้แลว้ แต่จะทรงพระดํารหิเ์ลอืกทีอ่ื่นกต็ามการ

น้ีแลว้แต่กรมหมืน่ประจกัษ์จะทรงเลอืกหา เพราะทรงทราบทอ้งทีด่อียู่แลว้ กรมหมื่นดํารงไม่สามารถจะ

มพีระราชดาํรหิใ์หด้กีว่าได ้

 ๒. กรมหมื่นประจกัษ์โทระเลขมาว่า ไดย้กออกจากเมอืงหนองคาย ในวนัที ่๑๖ มกราคม 

ไดเ้ดนิทางถนนรชัฎาภเิศก อกีฉบบัหน่ึงว่า ไดย้กมาถงึบา้นหมากแค่ง วนัที ่๑๘ มกราคม 

 ดงันัน้ จากหนังสอืกระทรวงมหาดไทยฉบบัน้ีแสดงให้เหน็ว่า สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ        ไดท้รงไวว้างใจและเชื่อในพระปรชีาสามารถของกรมหมืน่ประจกัษ์ - 

ศลิปาคม ในการทีจ่ะเลอืกตัง้กองบญัชาการมณฑลลาวพวน ถงึกบัไดนํ้าความเหน็ของพระองค ์(กรม- 

พระยาดาํรงฯ) ทีม่ต่ีอพระดาํรขิองกรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม ในเรือ่งทีจ่ะขอใหต้ดัสนิใจไดเ้อง นําความ

ขึน้กราบบงัคมทูลฯ ทรงทราบฝ่าลอองธุลพีระบาทล้นเกลา้ฯ รชักาลที ่๕ แลกรมพระยาดํารงฯ ได้ทรง

แนบความรูเ้รือ่งบา้นเดื่อหมากแขง้ ดงัน้ีคอื 

 

"ความรู้เร่ืองบ้านเด่ือหมากแข้ง 

พื้นท่ี 

 บา้นเดื่อหมากแขง้ เปนแขวงเมอืงหนองคาย มเีรอืน (ร.ศ. ๑๐๙) ไม่เกนิ ๒๐๐ หลงัคา

เรอืน เปนบา้นอยู่ในทีร่าบชายเนิน, ดา้นตะวนัออกเปนทีทุ่่งนาใหญ่ ตลอดมาต่อทุ่งขายหนองหาร เปน

ต้นทางร่วมทีม่าจากเมอืงใกลเ้คยีง แต่เปนทีบ่า้นป่าขบัขนักนัดาน ต้องอาไศรยเสบยีงอาหารจากเมอืง

หนองคายและเมอืงสกลนคร 

ทางส่งข่าว 

 ส่งขา่วทางโทรศพัทแ์ต่กรงุเทพฯ ไปบา้นเดื่อหมากแขง้อยา่งเรว็ ๘ วนั อยา่งชา้ ๑๒ วนั 

ระยะทางไปเมืองท่ีใกล้เคียง 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงนครรราชสหีม์า  ทาง  ๘ วนั 



 ๑๗ 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงหนองคาย  ทาง  ๓ วนั 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงหนองหาร  ทาง  ๑ วนั 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงกุมภวาปี  ทาง  ๒ วนั 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงกมทุาไสย  ทาง  ๒ วนั 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงหล่มศกัดิ ์ ทาง  ๗ วนั 

 จากบา้นหมากแขง้ไปเมอืงสกลนคร  ทาง  ๔ วนั 

 เหตุผลหน่ึงที่กรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม ทรงมคีวามพอพระราชหทยัในตําบลที่ตัง้ของ

บา้นหมากแขง้นัน้ ท่านเจา้คุณพระราชปรยิตัเิมธ ีเจา้อาวาสวดัมชัฉิมาวาส และรองเจา้คณะภาค ๘ ได้

เล่าไวใ้นตอนหน่ึงของหนงัสอืประวตัวิดัมชัฌมิาวาส จงัหวดัอุดรธานี ความว่า 

 "…การยา้ยกองบญัชาการมณฑลลาวพวนมายงับา้นเดื่อหมากแขง้นัน้ คนผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าไว้

ว่าต้องใชเ้กวยีนประมาณ ๒๐๐ เล่ม เป็นพาหนะไดอ้อกเดนิทางรอนแรมมาโดยลําดบัถงึน้ําซวย (ซวย 

หมายถงึ ปลาชนิดหน่ึง ปจัจุบนัเปลี่ยนเรยีกน้ําสวย) เสดจ็ในกรมฯ ได้ให้ตรวจดูพื้นที่ เพื่อจะได้ตัง้

กองบญัชาการ แต่เมือ่ไดต้รวจดโูดยถีถ่ว้นแลว้ เหน็ว่ามพีืน้ทีไ่มส่มํ่าเสมอ สงู ๆ ตํ่า ๆ ไม่เหมาะสมทีจ่ะ

สร้างเป็นเมืองใหญ่ในโอกาสข้างหน้า และตัง้อยู่จากฝ ัง่แม่น้ําโขงประมาณ ๒๐ กิโลเมตรเท่านัน้ 

พระองคไ์ดอ้พยพรอนแรมมาทางทศิใตโ้ดยลาํดบั ห่างจากน้ําซวยนัน้ประมาณ ๓๐ กโิลเมตร จนถงึบา้น

เดื่อหมากแขง้ จงึได้พกักองเกวยีนอยู่ใกลต้้นโพธิใ์หญ่ขา้งวดัมชัฌมิาวาส ในบรเิวณอนามยัจงัหวดัใน

ปจัจุบนั จงึได้ให้ออกสํารวจดูห้วย หนอง คลอง บงึ ในบรเิวณใกล้เคยีงทางทศิตะวนัออกม ีหนองบวั

กลอง หนองเหลก็ ทางทศิใต้มหีนองขอนขวา้ง ทางทศิตะวนัตกม ีหนองนาเกลอื หนองววัขอ้ง หนอง

สวรรค ์และทางทศิเหนือม ีหนองสาํโรง หนองแด และมลีาํหว้ยหมากแขง้ ซึง่มตี้นน้ําจากภูเขาพานมน้ํีา

ใสสะอาด มปี่าไผ่ปกคลุม มปีลา เต่า จระเข ้ชุกชุมมาก ลําน้ําน้ีไหลผ่านจากทศิใต้สู่ทศิเหนือลงลําหว้ย

หลวง เสดจ็ในกรมจงึตกลงพระทยัใหต้ัง้กองบญัชาการสรา้งบา้นแปลงเมอืงลง ณ พืน้ทีด่งักล่าวน้ี…" 

 

ตาํนานบ้านหมาแข้ง 

 ส่วนสาเหตุที่เรยีกว่า บ้านหมากแข้ง เน่ืองจากเดมิเป็นบ้านร้างเรยีกว่า บ้านหมากแข้ง 

เพราะมตีน้หมากแขง้ (มะเขอืพวง) ใหญ่ตน้หน่ึง เสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ ๔๐ เซนตเิมตร ซึง่มตีํานาน

เล่ากนัสบืมา เรือ่งบา้นหมากแขง้ว่า 

 "…บรเิวณใกลเ้คยีงทีส่รา้งวงัของกรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม ซึง่ปจัจบุนัเป็นวดัมชัฌมิา- 

วาส มโีนนอยูแ่ห่งหน่ึง ชาวบา้นเรยีกว่า "โนนหมากแขง้" มเีจดยีศ์ลิาแลง มสีณัฐานดงักรงนกเขาตัง้อยู่

ทีโ่นนนัน้ เล่ากนัสบืมาว่า เป็นเจดยีก่์อคร่อมตอหมากแขง้ใหญ่ นัยว่ามตี้นหมากแขง้ขนาดใหญ่ต้นหน่ึง

พระเจา้แผ่นดนิกรุงลา้นชา้งร่มขาวไดใ้หม้าโค่นไปทํากลอง และทําเป็นกลองขนาดใหญ่ไดถ้งึ ๓ ใบ ใบ

หน่ึงเอาไปไวท้ี่นครเวยีงจนัทน์ ใชต้เีป็นสญัญาณบอกเหตุในเมื่อขา้ศกึศตัรมูาราว ีเมื่อตกีลองใบน้ีพระ

ยานาคจะขึน้มาช่วยรบขา้ศกึศตัรใูหพ้่ายแพ ้แต่ภายหลงัถูกเชยีงเมีย่งไปหลอกใหท้ําลายกลองใบน้ีเสยี 

ชาวเวยีงจนัทน์จงึไม่มพีระยานาคมาช่วยดุจในอดตี ใบทีส่องนําไปไวท้ีพ่ระนครหลวงพระบางส่วนใบที่

สามเป็นใบทีเ่ลก็กว่า ๒ ใบนัน้ ไดนํ้าไปไวท้ีว่ดัหนองบวั (วดัเก่าตัง้อยู่ตดิกบัถนนสายอุดร - สกลนคร 



 ๑๘ 

ห่างจากทางรถไฟประมาณ ๕ เสน้ ยงัมเีจดยีป์รากฏอยู่ในปจัจุบนั) เพราะมกีลองหมากแขง้อยู่ทีว่ดัซึง่

ตัง้อยู่รมิฝ ัง่หนองบวั จงึเรยีกว่า หนองบวักลอง (แต่ในปจัจุบนัคําว่ากลองหายไป คงเหลอืแต่หนองบวั

เท่านัน้) ต้นหมากแขง้ต้นน้ีคนในสมยัก่อนไม่มคีวามชํานาญในมาตรวดั จงึบอกเล่าขนาดไว้ว่า ตอต้น

หมากแขง้นัน้ ภกิษุ ๘ รปูนัง่ฉนัจงัหนัไดส้ะดวกสบาย…" 

 แสดงว่าต้นหมากแขง้ต้นนัน้ใหญ่โตมากเอาการทเีดยีว แต่คงไม่ไดห้มายความว่าภกิษุทัง้ 

๘ รูป นัน้นัง่บนตอหมากแขง้ เหน็จะหมายความว่าภกิษุ ๘ รปูนัง่วงล้อมรอบตอหมากแขง้ โดยใช้ตอ

หมากแขง้นัน้เป็นโต๊ะหรอืโตกสําหรบัวางอาหาร แต่ถงึกระนัน้ก็ยงัมองเหน็ว่าเป็นต้นหมากแขง้ที่ใหญ่

มากทเีดยีว 

 เรื่องต้นหมากแขง้น้ี ท่านเจ้าคุณปู่พระเทพวสิุทธาจารย ์(บุญ บุญญศิรมิหาเถระ) เจ้า

อาวาสรปูที ่๓ ซึง่ไดม้าอยูว่ดัมชัฌมิาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ คอืหลงัจากสรา้งวดัเพยีง ๔ ปี ไดเ้ล่าว่า ที่

โนนหมากแข้งนัน้มีต้นหมากแข้งขนาดเล็กอยู่มากมาย และมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่เท่ากับต้น

มะพรา้วขนาดเขื่องอยู่ต้นหน่ึง แต่มลีําต้นไม่สูง เป็นพุ่มมกีิง่ก้านสาขาแผ่ออกอย่างไพศาล ประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๔๒ มแีบ ้(แพะ) ของพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้วฒันานุวงศ ์จาํนวนมากไดม้ากนิใบกนิกิง่ก้าน

ของมนัมนัจงึตายเขา้ใจว่า ต้นหมากแขง้ต้นน้ีจะเป็นหลานหรอืเหลนของต้นหมากแขง้ที่เจา้เมอืงลาน

ชา้งร่มขาวเอาไปทํากลองเพลนัน้แน่ เจดยีศ์ลิาแลงนัน้ตัง้อยู่ตรงกลางพระอุโบสถ วดัมชัฌมิาวาส ใน

ปจัจบุนัน้ี 

 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเห็นชอบ ท่ีตัง้กองบญัชาการมณฑลลาวพวนท่ี

บ้านหมากแข้ง 

 ครัน้ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ได้ทรงมพีระราชหตัถเลขา ที่ ๑/

๑๗๔ ลงวนัที ่๒๖ พฤศจกิายน รตันโกสนิทรศก ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) ถงึ กรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม 

สรปุความว่าพระองคท์รงเหน็ชอบดว้ยกบักรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม ทีไ่ดเ้ลอืกบา้นหมากแขง้เป็นทีต่ ัง้

กองบญัชาการมณฑลลาวพวน ดงัความตอนหน่ึงว่า 

 "…บดัน้ี ไดท้ราบว่า ทีถ่อยลงมาตัง้อยู่บ้านหมากแขง้ ว่าเปนทีก่ลางป่า ไขเ้จบ็ชุกชุม ไม่

เปนภูมสิถานซึง่จะตัง้มัง่คงสําหรบัขา้หลวงต่างพระองค์ ยัง่ยนืต่อไปได้ จึง่ได้เรยีกแผนที่มาดูกเ็หน็อยู่

ว่าตําบลซึ่งเธอถอยลงมาตัง้นัน้ เปนที่สมควรแก่จะยดึหน่วงหวัเมอืงรมิฝ ัง่โขง แลจะส่งข่าวถงึหวัเมอืง

ทัง้ปวงได้โดยรอบคอบ มรีะยะทางไม่สู้ห่างไกลทุกทศิ แต่เมื่อไต่สวนถึงประเทศที่นัน้ก็ไปได้ความ

ว่าเปนทีไ่ม่บรบิูรณด ีและมไีขเ้จบ็ชุกชุม มคีวามสงสารตวัเธอแลไพร่พลทัง้ปวง ซึ่งขึน้ไปอยู่ดว้ยจะได้

ความลาํบาก เจบ็ปว่ย จึง่ขอหาฤาตามความเหน็ต่อไป…" และไดท้รงหารอืกบักรมหมืน่ประจกัษ์ 

ศลิปาคมว่า หากกรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคมจะถอยลงมาอยู่ทีน่ครราชสมีาและใหข้า้หลวงไพร่พลอยู่ที่

บา้นหมากแขง้กไ็ด ้แต่จะมผีลเสยีทาํใหห้วัเมอืงลาวเหน็ว่า ฝ่ายเราย่อทอ้ต่อฝรัง่เศส และไดท้รงใหก้รม

หมืน่ประจกัษ์ศลิปาคมตดัสนิพระทยัเอง 

 กรมหมื่นประจกัษ์ศิลปาคม ได้มีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ลงวนัที ่๒ มกราคม ร.ศ. ๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๗) สรุปความว่า กรมหมื่นประจกัษ์



 ๑๙ 

ศลิปาคมทรงมคีวามเหน็ว่าภมูปิระเทศของบา้นหมากแขง้ เหมาะสมและอุดมสมบรูณ์ ดงัความตอนหน่ึง

ว่า 

 "…ขา้พระพุทธเจา้ ใด้ภกัที่น้ีด้วยเวลาเดนิทาง ๒ ครัง้ ต้องภกัอยู่ ๒ เวลา ทัง้ ๒ คราว

เพราะชอบภมูทีจ่รงิ ๆ ครัน้ใดม้าอยูจ่งิจงัเขา้กย็ิง่ชอบมากขึน้ แต่เปนธรรมดาที ่ๆ ใดห่างจากบา้นเมอืง

ทีร่าษฎรคา้ขายกจ็าํเปนทีจ่ะหาอาหารลําบาก แต่บดัน้ี กบ็รบิูรณกว่าเมอืงอื่น ๆ ทีใ่ดเ้หน็และพวกทีใ่ป

มายงัซํ้ากล่าวว่า ทีห่นองคายเดีย๋วน้ี ตลาดรว่งโรยใป สู้ทีน้ี่ใม่ใด ้ จะยอใหห้รอือย่างใร ใม่ทราบเกลา้ฯ 

แต่ถ้าจะยอก็ละเอียดพอรบัใด้คอื ใด้เดนิตรวจดูในปี ๑๑๓ มเีรอืนราษฎรอพยพเข้ามาจากหนองคาย 

และออกมาจากหนองละหาร - กุมภวาปี ขรแก่น เปนอนัมาก กลางคนืแลดูเหนใฟรายใบ คลา้ยแพที่

จอดในลําน้ํากรุงเทพ จนมีพยานใด้ว่าเมื่อวันที่ ๑ เดือนน้ี พระยาใตรเพชรตันสงครามข้าหลวง

หนองคายสัง่ให้คนเขา้มาซื้อศศีะหอมที่บ้านหมากแขง้ ๑ บาท ใด้ถามใด้ความว่า ที่โน่นใม่มใีครปลูก

เพราะขายใมใ่ด…้" 

 ส่วนทางด้านความเจบ็ไขไ้ด้ป่วย ทีบ่้านหมากแขง้ มโีรคภยัน้อยกว่าทีห่นองคาย และใน

ทีสุ่ดกรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคม ไดท้รงกราบบงัคมทูลฯ ในตอนทา้ยดว้ยความรูส้กึของพระองคท์ีม่ต่ีอ

ความจงรกัภกัดใีนแผ่นดนิ และองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั แมว้่าจะมคีวามยากลําบากสกัปานใด

กต็ามดงัความว่า 

 "…จะคดิถงึการแผ่นดนิแล้ว เท่าน้ียงัเพยีงน้ี ถ้ายิง่กว่าน้ีจะทําอย่างไรสู้แลกกบัมนัตวัต่อ

ตวัดกีว่า เหนดกีว่านอนใหฝี้ในทอ้งกนิตาย…" 

 ในที่สุดบ้านหมากแข้งก็ได้เ ป็นสถานที่ตั ้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวน โดย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงเหน็ชอบดว้ยกบัความเหน็ของกรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปา

คม ตามพระราชหตัถเลขาที ่๑๒๘/๒๘๐๘ ลงวนัที ่๑๐ กุมภาพนัธ ์รตันโกสนิทรศ์ก ๑๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๗)  

ถงึกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ความว่า     

 "…ถงึ กรมดาํรงราชานุภาพ ดว้ยตามทีเ่ธอไดข้อใหจ้ดหมายไปถงึ      กรมหมืน่ประจกัษ ์

ศลิปาคมอนัไดส้่งสาํเนามาใหด้แูต่ก่อนแลว้ บดัน้ี ไดร้บัคําตอบยนืยนัว่า บา้นหมากแขง้เป็นทีส่มควรแล

สมคัใจทีจ่ะอยูใ่นทีน่ัน้ มปีนัซ ์แลยดู ีอไรเจอืปนต่าง ๆ ไดส้่งสําเนามาใหดู้ดว้ย เมื่อตรวจสอบแผนทีฤ่า

มคีวามเหน็ทีจ่ะอธบิายโตแ้ยง้อกีประการใด ขอใหบ้อกมาใหท้ราบจะไดต้อบกรมหมืน่ประจกัษ…์" 

 และไดท้รงมพีระราชหตัถเลขา ที ่๒/ ๓๔๕๐ ถงึ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม ความว่า 

 "…ดว้ย ไดร้บัหนงัสอื ลงวนัที ่๒ มกราคมน้ี ซึง่ตอบชา้ไป เพราะเหตุใดเธอคงจะทราบอยู่

แล้วการซึ่งเธอเหนว่า บ้านหมากแขง้เปนที่สมควรจะตัง้อยู่ โดยอธบิายหลายประการนัน้ ก็ใหต้ัง้อยู่ที่

นัน้จดัการเตม็ตามความคดิทีเ่หน็ว่าจะเป็นคุณแก่ราชการ…" 

 

บ้านหมากแข้งท่ีตัง้กองบญัชาการมณฑลลาวพวน 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ครัง้ดํารงตําแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ไดเ้สดจ็ตรวจราชการมณฑลนครราชสมีา มณฑลอุดร และมณฑลรอ้ยเอด็เมื่อ ร.ศ. 

๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ไดท้รงเล่าถงึเมอืงอุดร (ขณะเป็นบา้นหมากแขง้) ในขณะนัน้ไวว้า่ 

๒๗ 



 ๒๐ 

 "…เวลาน้ีที่ว่าการมณฑล ที่ว่าการอําเภอ ศาล เรอืนจํา โรงทหาร โรงพกั ตํารวจภูธร 

ออฟฟิศ ไปรษณยี ์โทรเลข และบา้นเรอืนขา้ราชการอยู่ตดิต่อเป็นระยะลําดบักนัไป มตีลาดขายของสด

และมตีกึอย่างโคราชของพ่อค้า นายห้างบ้าง มวีดัเรยีกวดัมชัฌมิาวาสตัง้อยู่บนเนิน และมบ่ีอน้ําใหญ่

สาํหรบัราษฎรไดใ้ชน้ํ้าทุก ๆ ฤดกูาลดว้ย มบีา้นเรอืนราษฎรมาตัง้อยูห่ลงับา้นขา้ราชการ มถีนนตดัตรง 

ๆ ไปตามที่ตัง้ทีท่ําการและตลาดเหล่าน้ีหลายสาย และเมื่อใกลเ้วลาขา้พเจา้จะมาคราวน้ี มณฑลไดต้ดั

ถนนตัง้แต่หลงัที่ว่าการไปจนหนองนาเกลอืเพิม่ขึน้อกีสายหน่ึงและเมื่อรือ้ทีว่่าการบดัน้ี ไปตัง้บนเนิน

ใกลห้นองนาเกลอืตามความตกลงใหมถ่นนสายน้ี จะบรรจบกบัถนนเก่าเป็นถนนยาวและงามมาก…" 

 และไดท้รงอธบิายถงึหนองนาเกลอืว่า 

 "เป็นหนองใหญ่  เพราะปิดน้ําไว้คล้ายทุ่งสร้างที่เมอืงขอนแก่น ได้ขนานนามว่าหนอง

ประจกัษ์" 

 กองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้งในเวลานั ้น นายสังข์ นุตราวงศ ์

ทนายความอดตีขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรมคนเก่าแก่เมอืงอุดรธานี ไดเ้ล่าใหฟ้งัว่า 

 "…ทีท่าํการมณฑลและสถานทีร่าชการต่าง ๆ นัน้ ตัง้อยู่บรเิวณใกลห้นองน้ําใหญ่ทีม่ชีื่อว่า 

หนองนาเกลอื (ต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อ เป็นหนองประจกัษ์ในภายหลงั) บรเิวณศาลาว่าการมณฑลและศาล

ประจาํมณฑลอยู่ตดิกนั และหนัหน้าทีท่ําการไปทางทศิเหนือ เพราะทัง้น้ี เน่ืองจากเตรยีมรบัขา้ศกึหาก

จะมกีารรบกบัฝรัง่เศส ส่วนที่ประทบัของกรมหมื่นประจกัษ์ศลิปาคมนัน้ อยู่บรเิวณที่เป็นต้นโพธิใ์หญ่

ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ตรงขา้มกบัวดัวชัฌมิาวาสวดัเก่าแก่ของจงัหวดัอุดรธานี ซึง่ต่อมาเป็น

ทีป่ระทบัของพระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้วฒันาขา้หลวงต่างพระองคม์ณฑลลาวพวนสบืต่อจากกรม

หมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม บรเิวณทีเ่ป็นทุ่งศรเีมอืงในปจัจบุนัเป็นทีร่กรา้งว่างเปล่าลกัษณะคลา้ยทุ่งนาผสม

ปา่ละเมาะ มตีน้ไมใ้หญ่อยูอ่ยา่งประปราย 

 นอกจากน้ี บรเิวณที่เป็นสํานักงานชลประทานจงัหวดัอุดรธานี ในปจัจุบนัเป็นที่ตัง้กรม

ทหารส่วนเรอืนจํานัน้ตัง้อยู่บรเิวณที่เป็นที่ว่าการอําเภอเมอืงอุดรธานีในเวลาน้ี และสําหรบัหนองนา

เกลอืนัน้ในเวลานัน้เป็นหนองน้ําที่กว้างใหญ่ เมื่อคนจะขา้มมาตดิต่อกบัส่วนราชการที่ตัง้ศาลาว่าการ

มณฑลจากฝ ัง่หนองนาเกลอืดา้นตะวนัตก มายงัฝ ัง่ตะวนัออกกจ็ะต้องจา้งเรอืแจวทีม่ผีูม้ารบัจา้งทีห่นอง

นาเกลอืเพราะในเวลานัน้น้ําลกึ มปีลา และจรเขชุ้กชุม…" 

 ดงัที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า ก่อนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัจะทรง

ปฏริปูการปกครองนัน้ (ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๕) การปกครองของประเทศไทยในส่วนภูมภิาคเป็น "ระบบกนิ

เมอืง" จงึไดท้รงปฏริปูการปกครองหวัเมอืงต่าง ๆ เป็นแบบเทศาภบิาล โดยเริม่ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๕  

(ร.ศ. ๑๑๑) โดยมขีา้หลวงใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบ (เฉพาะในมณฑลลาวพวน เรยีกว่า ขา้หลวงต่าง

พระองค์) ต่อมาได้ทรงเลิกตําแหน่งข้าหลวงใหญ่ มีตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลแทนขึ้นตรงต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสามารถแบ่งเบาพระราชภาระในการปกครองแผ่นดินลงได้ทัง้ยงั

สามารถอํานวยความสุขรม่เยน็แก่อาณาประชาราษฎรไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี

 ดงันัน้ บ้านหมากแขง้ในฐานะกองบญัชาการมณฑลลาวพวน จงึมขีา้หลวงใหญ่ปกครอง

ตามลาํดบั คอื กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม (ร.ศ. ๑๑๒ - ๑๑๘) และ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วฒันา  



 ๒๑ 

(ร.ศ. ๑๑๘ - ๑๒๕) ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงเปลีย่นแปลงผูป้กครอง

มณฑลจากขา้หลวงใหญ่ (หรอืขา้หลวงต่างพระองค)์ เป็นสมหุเทศาภบิาล ขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 

 ใน พ.ศ. ๒๔๔๒ (ร.ศ. ๑๑๘) ปีกุน เปลีย่นชื่อมณฑลลาวพวน เป็นมณฑลฝา่ยเหนือ โดยมี

เมอืงต่าง ๆ รวม ๑๒ เมอืง ขึน้กบัมณฑลฝ่ายเหนือ คอื เมอืงหนองคาย หนองหาน ขอนแก่น ชนบท 

หล่มศกัดิ ์กมทุาสยั สกลนคร ชยับุร ีโพนพสิยั ท่าอุเทน นครพนม มกุดาหาร 

 ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เปลีย่นชื่อมณฑลลาวพวน เป็นมณฑลอุดรและพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชดํารวิ่า เมอืงทีจ่ดัแบ่งไว้ในมณฑลอุดรมมีากเกนิความจาํเป็น

ในการปกครอง จงึทรงรวมหวัเมอืงในมณฑลเป็นบรเิวณซึ่งมฐีานะเท่าจงัหวดัเพื่อใหเ้หมาะสมแก่การ

ปกครอง และโปรดใหย้บุเมอืงจตัวาบางเมอืงลงเป็นอําเภอ ส่วนอําเภอใดทีเ่คยเป็นเมอืงขึน้กบัเมอืงทีต่ ัง้

เป็นบรเิวณหรอืสมควรจะให้ขึน้กบับรเิวณใดก็ให้รวมเขา้ไวใ้นบรเิวณนัน้ โดยโปรดให้แบ่งออกเป็น ๕ 

บรเิวณ คอื  

 (๑) บริเวณหมากแข้ง ม ี๗ เมอืง คอื บา้นหมากแขง้  เมอืงหนองคาย เมอืงหนองหาร 

เมอืงกุมภวาปี เมอืงกมทุาไสย เมอืงโพนพไิศรย เมอืงรตันวาปี ตัง้ทีว่่าการบรเิวณทีบ่า้นหมากแขง้ 

 (๒) บริเวณพาชี ม ี๓ เมอืง คอื เมอืงขอนแก่น เมอืงชนบท เมอืงภูเวยีง ตัง้ที่ว่าการ

บรเิวณทีเ่มอืงขอนแก่น 

 (๓) บริเวณธาตุพนม ม ี๔ เมอืง คอื เมอืงนครพนม เมอืงไชยบุร ีเมอืงท่าอุเทน เมอืง

มกุดาหาร ตัง้ทีว่่าการบรเิวณทีเ่มอืงนครพนม 

(๔) บริเวณสกลนคร ม ี๑ เมอืงคอื เมอืงสกลนคร ตัง้ทีว่่าการบรเิวณทีเ่มอืงสกลนคร 

(๕) บริเวณน้ําเหือง ม ี๓ เมอืง คอื เมอืงเลย เมอืงบ่อแตน เมอืงแก่นทา้ว ตัง้ทีว่่าการ

บรเิวณทีเ่มอืงเลย 

ลกัษณะการปกครองที่รวมเมอืงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และจดัแบ่งการบรหิารออกเป็น ๕ 

บรเิวณ ซึง่บรเิวณเหล่าน้ีมฐีานะเทยีบเท่ากบัจงัหวดั ส่วนเมอืงทีอ่ยู่ในสงักดับรเิวณมฐีานะเทยีบเท่ากบั

อําเภอนัน้อาจะเป็นเพราะพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชประสงคท์ี่จะจดัการ

ปกครองในมณฑลอุดรใหร้ดักุมยิง่ขึน้ โดยส่งขา้หลวงจากกรงุเทพฯ ออกไปเป็นขา้หลวงบรเิวณ ควบคุม

เจ้าเมอืงต่าง ๆ ซึ่งมขี้าหลวงตรวจการประจําเมืองควบคุมอีกชัน้หน่ึง แสดงให้เห็นว่าอํานาจจาก

ส่วนกลางได้ขยายออกไปควบคุมอํานาจของเจา้เมอืงท้องถิน่อกีชัน้หน่ึง ซึง่จะทําใหก้ารปกครองแบบ

รวมศูนยอ์ํานาจไวท้ีส่่วนกลางไดผ้ลดยีิง่ขึน้ สามารถควบคุมเจา้เมอืงและตรวจตราทุกขส์ุขของราษฎร

ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

 

 

ขบถผูมี้บญุท่ีมณฑลอดุร 

 ในระหว่างปลายปี พ.ศ. ๒๔๔๔ จนถงึราวเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ไดม้เีหตุการณ์

สาํคญัขึน้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คอืมขีบถทีเ่กดิขึน้เรยีกว่า ขบถผูม้บุีญ หรอืผบุีญ ในมณฑลอุดร

และมณฑลอสิาน เน่ืองจากมผีูพ้บลายแทง ความว่า 



 ๒๒ 

 "…ราวเดือน ๓ เพ็ญ ถึงเพ็ญเดือน ๔ จะเกิดเภทภัยใหญ่หลวง เงินทองทัง้ปวงจะ

กลายเป็นกรวดทรายไปหมด ก้อนกรวดในหนิแลงจะกลบัเป็นเงนิทอง หมจูะกลายเป็นยกัษ์ขึน้กนิคน

แลว้ทา้วชยัมกิราชผูม้บุีญ (คอื ผูม้บุีญ) จะมาเป็นใหญ่ในโลกน้ี ใครอยากจะพน้ภยักใ็หค้ดัลอก หรอืบอก

ความลายแทงใหรู้ก้นัต่อ ๆ ไป ใครอยากจะมัง่มกี็ใหเ้ก็บกรวดหนิและรวบรวมไว้ใหท้้าวชยัมกิราชชุบ

เป็นเงนิทอง ถา้กลวัตายกใ็หฆ้า่หมเูสยี อยา่ใหม้นักลายเป็นยกัษ…์" 

 จงึไดเ้กดิมผีูม้บุีญประมาณ ๑๐๐ คน ทัว่มณฑล มณฑลอุดรและมณฑลอสีานได้มรีาษฎร

พากนัเขา้มาเป็นพวกเป็นจาํนวนมาก บรรดาผูม้บุีญไดก้ําเรบิเสบิสานถงึกลบัพาพรรคพวกเขา้ปลน้และ

เผาเมอืงเขมรราฐ ในจงัหวดัอุบลราชธานี และขยายความรนุแรงไปทัว่มณฑลอุดรและมณฑลอสิาน 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้พนัเอกพระยาสุรยิเดชวเิศษ

ฤทธิ ์(จนั อนิทรกําแหง) ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลนครราชสมีาเป็นขา้หลวงพเิศษ ผูช่้วยปราบปรามผี

บุญทัง้ ๒ มณฑล โดยใชท้หารบก พลตระเวน และทหารพืน้เมอืงจากมณฑลนครราชสมีา, มณฑลอุดร, 

มณฑลอสีาน และมณฑลบรูพา สามารถปราบปรามขบถผูม้บุีญไดส้ําเรจ็ในเวลารวดเรว็ 

 ดังนัน้ มณฑลอุดรจึงมีที่ตัง้อยู่ที่บ้านหมากแข้งเหมือนเมื่อครัง้เป็นมณฑลลาวพวน, 

มณฑลฝา่ยเหนือและมสีมหุเทศาภบิาล ปกครองสบืต่อมา ๕ คน 

 พระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์(โพธิ ์เนตโิพธิ)์ ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ดาํรงตําแหน่งสมหุเทศาภบิาล สําเรจ็ราชการมณฑลอุดร ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๔๕๕ ในระยะเวลา

น้ีมณฑลอุดรยงัคงแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ บรเิวณ และมผีูป้กครองดงัน้ี คอื 

 (๑) บริเวณหมากแข้ง พระรงัสรรคสรกจิ (เลื่อน) เป็นขา้หลวงบรเิวณมเีมอืงปกครอง

เพยีงเมอืงเดยีว คอื “เมอืงอุดรธานี” พระประทุมเทวาภบิาล (เสอื) เป็นผูว้่าราชการเมอืง พระอนุรกัษ์

ประชาราษฎร ์เป็นผูช่้วยผูว้่าราชการเมอืง แบ่งออกเป็น ๘ อําเภอ คอื 

 ๑. อําเภอหมากแขง้ (ต่อมาเปลีย่นเป็นอําเภอเมอืงอุดรธานี) 

 ๒.อําเภอหนองค่าย (ต่อมาเปลีย่นเป็นอําเภอเมอืงหนองคาย) 

 ๓. อําเภอท่าบ่อ 

๔. อําเภอหนองหาร 

       ๕. อําเภอเมอืงกมทุธาไสย (ต่อมาเปลีย่นเป็นอําเภอหนองบวัลาํภ)ู 

๖. อําเภอโพนพสิยั 

๗. อําเภอกุมภวาปี 

๘. อําเภอรตันวาปี 

(๒) บริเวณธาตพุนม พระยาสุนทรเทพกจิจารกัษ์ (เลื่อง ภมูริตัน์) เป็นขา้หลวงบรเิวณม ี

เมอืงปกครองเพยีงเมอืงเดยีว คอื “เมอืงนครพนม” พระยาพนมนครานุรกัษ์ (กา พรหมประกาย ณ 

นครพนม) เป็นผูว้่าราชการเมอืง มอีําเภอปกครอง ๑๑ อําเภอ คอื 

 ๑. อําเภอเมอืงนครพนม 

 ๒. อําเภอมกุดาหาร 

            ๓. อําเภอหนองสงู (ปจัจบุนัคอื ตําบลหนองสงูและตําบลหนองสงูใต ้ขึน้กบัอําเภอคาํชะอ)ี 



 ๒๓ 

       ๔. อําเภอเมอืงชยับุร ี(ปจัจบุนัยบุขึน้เป็นตําบลขึน้กบัอําเภอท่าอุเทน) 

      ๕. อําเภอเมอืงท่าอุเทน (ต่อมาเปลีย่นเป็น อําเภอท่าอุเทน) 

 ๖. อําเภอเมอืงเรณูนคร 

 ๗. อําเภออาจสามารถ 

 ๘. อําเภอเมอืงอากาศอํานวย 

 ๙. อําเภอเมอืงกุสุมาลยม์ณฑล 

๑๐. อําเภอเมอืงโพธไิพศาล (ปจัจบุนัเป็นตําบลขึน้กบัอําเภอเมอืงสกลนคร) 

 ๑๑. อําเภอรามราช (ปจัจบุนัเป็นตําบลขึน้กบัอําเภอท่าอุเทน) 

 (๓) บริเวณสกลนคร หลวงวสิยัสทิธกิรรม (จนี) เป็นขา้หลวงบรเิวณ มพีระยาประจนัต- 

ประเทศธานี (โหง่นคํา ต้นสกุล พรหมสาขา ณ สกลนคร) เป็นผูว้่าราชการเมอืง พระอนุบาลสกลเขต 

(เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร น้องชาย พระยาประจนัตประเทศธานี) เป็นปลดัเมอืง ได้แบ่งอําเภอ

ปกครองออกเป็น ๕ อําเภอ คอื 

 ๑. อําเภอเมอืงสกลนคร 

 ๒. อําเภอพรรณานิคม 

 ๓. อําเภอวารชิภมู ิ

            ๔. อําเภอวานรนิวาส 

๕. อําเภอจาํปาชนบท (ปจัจบุนั คอื อําเภอพงัโคน) 

 (๔) บริเวณพาชี (หรือภาชี) ขุนผดุงแควน้ประจนัต์ (ช่วง) เป็นขา้หลวงบรเิวณ มเีมอืง

ปกครองเพยีงเมอืงเดยีว คอื เมอืงขอนแก่น ผู้ว่าราชการเมอืงเวลานัน้ว่าง มอีําเภอในสงักดั ๔ อําเภอ 

คอื 

๑. อําเภอเมอืงขอนแก่น 

๒. อําเภอเมอืงมญัจาครี ี

๓. อําเภอชนบท 

๔. อําเภอภเูวยีง 

 (๕) บริเวณน้ําเหือง พระรามฤทธ ี(สอน ตน้สกุล ววิฒัน์ปทุม) เป็นขา้หลวงบรเิวณพระศรี

สงคราม (มณี เหมาภา) เป็นผู้ว่าราชการเมอืง ตัง้ที่ทําการบรเิวณ ณ เมอืงเลย มอีําเภอปกครอง ๓ 

อําเภอ  

๑. อําเภอเมอืงเลย 

๒. อําเภอท่าลี ่

๓. อําเภออาฮ ี(ปจัจบุนัยบุเป็นตําบลขึน้กบัอําเภอท่าลี)่ 

 

ตัง้เมืองอดุรธานีเป็นเมืองจตัวา 

 เน่ืองจากลกัษณะการปกครองทีแ่บ่งเป็นบรเิวณมฐีานะเทยีบเท่าเมอืงดงักล่าว แต่ชื่อยงัคง

ใชค้ําว่า "บรเิวณ" อยู่นัน้ เพื่อให้การเรยีกชื่อไม่สบัสน พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัได้มี



 ๒๔ 

กระแสพระบรมราชโองการ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๐ โปรดเกลา้ฯ ใหก้ระทรวงมหาดไทย จดัดําเนินการใหร้วม

หวัเมอืงมณฑลอุดรเขา้เป็นเมอืงจตัวารวม ๗ เมอืง คอื 

 (๑) ใหร้วมเมอืงกมุทาไสย เมอืงกุมภวาปี เมอืงหนองหาร อําเภอบ้านหมาแขง้ ตัง้เป็น

เมอืงจตัวา เรยีกว่า "เมอืงอุดรธานี" เป็นทีต่ ัง้ทีว่่าการมณฑลอุดร 

(๒) หวัเมอืงต่าง ๆ ซึ่งรวมเรยีกแต่ก่อนว่า บรเิวณพาชนีัน้ ให้เปลี่ยนเรยีกว่า "เมอืง

ขอนแก่น" 

 (๓) หวัเมอืงต่าง ๆ ซึง่รวมเรยีกแต่เดมิว่า บรเิวณน้ําเหอืงนัน้ใหเ้ปลีย่นเรยีกว่า "เมอืงเลย" 

 (๔) หวัเมอืงต่าง ๆ ซึ่งรวมเรยีกแต่เดมิว่า บรเิวณสกลนครนัน้ให้เปลี่ยนเรยีกว่า "เมอืง

สกลนคร" 

 (๕) หวัเมอืงต่าง ๆ ซึง่รวมเรยีกแต่เดมิว่า บรเิวณธาตุพนมนัน้ ใหเ้ปลีย่นเรยีกว่า "เมอืง

นครพนม" 

(๖) เมอืงหนองคาย 

(๗) เมอืงโพนพสิยั 

การทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมหวัเมอืงมณฑล 

อุดรเขา้เป็นเมอืงจตัวา ๗ เมอืงนัน้ จะเหน็ว่าเป็นการแก้ปญัหาความซํ้าซอ้นในการบรหิารการปกครอง

ที3่ 0มกีารแบ่งการปกครองเป็นบรเิวณและจงัหวดั เน่ืองจากการบรหิารงานในบรเิวณมฐีานะเทยีบเท่า

จงัหวดัดงักล่าวแลว้ ฉะนัน้พระองคจ์งึทรงจดัรวมหวัเมอืงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเป็นจงัหวดั ซึง่บางจงัหวดั

ยุบมาจากบริเวณ ส่วนเมืองที่อยู่ในสงักดับริเวณให้มฐีานะเป็นอําเภอ การจดัระเบียบบรหิารการ

ปกครองดงักล่าวจะเป็นการดําเนินงานอกีขัน้หน่ึงเพื่อให้การปกครองแบบเทศาภบิาลได้รบัผลสําเรจ็

มากยิง่ขึ้น ซึ่งเป็นการรบัการบรหิารการปกครองให้รดักุมยิง่ขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิใน

เวลาต่อมา  

 

30พิธีตัง้เมืองอดุรธานี วนัท่ี ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) 

 พระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร (โพธิ ์เนตโิพธิ)์ สมุหเทศาภบิาลมณฑลอุดร ได้พรอ้มกบั

กรมการเมอืงข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จดัพธิีตัง้เมอืงอุดรธานี ณ สนามกลางเมอืง เมื่อวนัที่ ๑ 

เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ สาํหรบัความละเอยีดเหตุการณ์ในวนัดงักล่าวปรากฏตามพระหตัถเลขาของสมเดจ็

ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ กราบบงัคมทูลพระเจา้น้องยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพนัธุร์าชเลขานุการ 

เพื่อนําความขึ้นกราบบงัคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาท ตามหนังสือศาลาว่าการ

มหาดไทย ที ่๒๑๐ / ๘๘๐ ลงวนัที ่๒๗ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ ดงัต่อไปน้ี 

 

            (สาํเนา) 

      

30ที ่๒๑๐ / ๘๘๐     ศาลาว่าการมหาดไทย 

 



 ๒๕ 

      วนัที ่๒๗ เดอืนเมษายน ร.ศ. ๑๒๗ 

 

30กราบทลู พระเจา้น้องยาเธอ กรมขนุสมมตอมรพนัธุ ์ราชเลขานุการ ทรงทราบ 

 ดว้ยเกลา้ฯ ไดร้บัใบบอกพระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์ขา้หลวงเทศาภบิาล สําเรจ็ราชการ

มณฑลอุดรที ่๓/๓๑ ลงวนัที ่๗ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ ว่า ตามทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมเมอืง

กมทุธาไสย ๑ เมอืงกุมภวาปี ๑ เมอืงหนองหาร ๑ อําเภอบา้นหมากแขง้ ๑ ตัง้เป็นเมอืงจตัวา "เรยีกว่า

เมอืงอุดรธานี" นัน้ พระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์เหน็ว่าการทีต่ ัง้เมอืงใหม่เช่นน้ีควรต้องมกีารพธิเีพื่อให้

เป็นศิรสิวสัดมิงคลและแสดงความรื่นเรงิ เพราะฉนัน้พระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัรแ์ลข้าราชการจงึได้

พรอ้มกนัออกทรพัยร์วมเป็นเงนิ ๘๒๗ บาท ไดเ้ริม่จดัการพธิเีมื่อวนัที ่๓๑ มนีาคม ร.ศ.  ๑๒๖ เวลา

บ่าย ๔ โมงได้อาราธนาพระสงฆ ์๕๐ รปูเจรญิพระพุทธมนต์ทีป่ราํสนามกลางเมอืงอุดรธานีเวลาคํ่ามี

การมะโหรศพและดอกไมเ้พลงิ ครัน้รุง่ขึน้วนัที ่๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ เวลาเชา้ขา้ราชการไดพ้รอ้มกนั

ถวายอาหารบณิฑบาตรแ์ละเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ ๕๐ รูป เมื่อพระสงฆฉ์ันเสรจ็แล้วจงึได้อ่าน

ประกาศตัง้เมอืงที่ปราํพธิพีรอ้มด้วยขา้ราชการทหารพลเรอืนตลอดจนกํานันผู้ใหญ่บา้นและประชาชน

ทัง้หลาย เมื่อเสรจ็การอ่านประกาศแล้วพระสงฆ ์๕๐ รปู ได้สวดไชยนัโต แคนวงและพณิพาทยไ์ด้ทํา

เพลงสรรเสรญิพระบารม ีขา้ราชการ พ่อคา้และประชาชนไดโ้ห่ถวายไชยมงคล ๓ ครัง้ เมือ่ถงึเวลาคํ่าได้

มกีารเลีย้งและการละเล่นจดุดอกไมเ้พลงิ รุง่ขึน้วนัที ่๒ เมษายน ไดม้กีารเลีย้งอาหารกํานัน ผูใ้หญ่บา้น

และมกีารละเล่นเหมอืนอยา่งวนัก่อน รวมเวลาทีก่ระทาํพธิตีัง้เมอืงอุดรธานี ๓ วนั พระยาศรสีุรยิ 

30ราชวรานุวตัร ์และบรรดาขา้ราชการทีไ่ดอ้อกทรพัยม์นีามและจาํนวนเงนิตามบาญชซีึง่ไดถ้วายมาพรอ้ม

กบัจดหมายน้ีพรอ้มกนั  ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล มคีวามใบบอกดงัน้ี 

 ขอไดท้รงนําความกราบบงัคมทลูพระกรณุาทราบฝา่ละอองธุลพีระบาท 

 

   ควรมคิวรแลว้แต่จะโปรด 

 

                ดาํรง 

   เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

 

       ป,พ, 

       ก.ท. 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

 

 

              สาํเนาที ่๑๓๘๐ กระทรวงมหาดไทยรบัวนัที ่๒๒ เมษายน ร.ศ. ๑๒๗ 

  บาญชรีายนามผูท้ีอ่อกทรพัยใ์นงานเปิดเมอืงอุดรธานี 

 

30รายนาม 30ตาํแหน่ง 30เมือง 30จาํนวนเงิน 30หมายเหตุ 

   30บ. 30อ.  

30พระยาศรสีุรยิราช 30ขา้หลวงเทศา 30หมากแขง้ 30๑๗๐ -  

30พระยาสุนทร 30ขา้หลวง 30นครพนม 30๓๕ -  

30พระยาพไิสยสรเดช 30นายอําเภอ 30โพนพสิยั 30๑๐ -  

30พระรามฤทธิ ์ 30ขา้หลวง 30เมอืงเลย 30๑๐ -  

30ขนุวรภกัดิพ์บิลูย ์ 30ขา้หลวงมหาดไทย 30อุดรธานี 30๒๐ -  

30หลวงพไิชย 30พธาํมรงค ์ 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30หลวงวติร ์ 30ขา้หลวงสรรพากร 30อุดรธานี 30๒๐ -  

30นายสดจาํรอง - 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30หลวงบรริกัษ์ 30ขา้หลวงคลงั 30อุดรธานี 30๒๐ -  

30หมอ่มเจา้คาํงอก 30ผูช่้วยขา้หลวงคลงั 30อุดรธานี 30๘ -  

30ขนุอกัษรเลขา 30เลขานุการ 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30ขนุประจติรร์ฐักรรม 30ว่าทีย่กรบตัรเ์มอืง 30อุดรธานี 30๑๕ -  

30ขนุไตร - 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายถงึ 30เสมยีน 30อุดรธานี 30๔ -  

30ขนุสวสัดิ ์ - 30อุดรธานี 30๔๔ -  

30นายต่อม 30เสมยีน 30อุดรธานี 30๑ -  

30หลวงผลานนัตกจิ 30ขา้หลวงธรรมการ 30อุดรธานี 30๑๕ -  

30ขนุศรเีกษตร ์ 30ว่าทีผู่พ้พิากษา 30อุดรธานี 30๒๐ -  

30นายบุญช่วย 30ยกรบตัรศ์าล 30อุดรธานี 30๖ -  

30ขนุภมิโทรเลข 30ผูร้ ัง้สารวดั 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30นายสิน้ - 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายสาร - 30อุดรธานี 30๒ -  

30หมืน่แสดง 30พนกังานไปรสนีย ์ 30หนองคาย 30๑๐ -  

30นายโพ 30พนกังานไปรสนีย ์ 30อุดรธานี 30๖ -  

30นายจารณ์ 30ผูพ้พิากษา 30เมอืงเลย 30๑๐ -  

30ทาํการรอ้ยเอกยิม้ 30แทนผูบ้งัคบัการ 30อุดรธานี    

30นายเปีย 30พนกังานบาญช ี 30อุดรธานี 30๓ -  



 ๒๗ 

30นายจนัด ี 30เสมยีนตํารวจ 30อุดรธานี 30๓ -  

30นายรอ้ยออืรมุเอกดลั 30ครตูํารวจ 30อุดรธานี 30๕๐ -  

30รายนาม 30ตาํแหน่ง 30เมือง 30จาํนวนเงิน 30หมายเหตุ 

   30บ. 30อ.  

30ขนุอภยับรพิตัร ์ 30ปลดัเมอืง 30ขอนแก่น 30๑๐   

30นายวนิเด 30ล่าม 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30นายเจยีก 30เสมยีนตรา 30อุดรธานี 30๑๐ -  

30นายถกึ 30พนกังานแผนที ่ 30อุดรธานี 30๔ -  

3 0 นายอนุชาติวฒาธิ

คุณ 

30นายอําเภอ 30เพญ็ 30๑๐ -  

30นายบุญเพญ็ 30ปลดัอําเภอ 30หนองหาร 30๔ -  

30พระวจิารณ์กมทุธกจิ 30นายอําเภอ 30กมทุธไสย 30๔ -  

30ขนุสมคัใจราษฎร ์ 30นายอําเภอ 30กุมภวาปี 30๑๐ -  

30ขนุธนภารบรริกัษ ์ 30แพทย ์ 30อุดรธานี 30๕ -  

30นายทอง 30ภารโรง 30อุดรธานี 30๕ -  

30พระบรบิาลภมูเิขตร ์ 30นายอําเภอ 30อุดรธานี 30๑๒ -  

30ขนุธนสาร 30สมหุบาญช ี 30อุดรธานี 30๕ -  

30นายเขยีน 30ปลดัอําเภอ 30อุดรธานี 30๓ -  

30นายกําป ัน่ 30เสมยีน 30อุดรธานี 30๑ -  

30นายผอง 30เสมยีน 30อุดรธานี 30๑ -  

30นายสงิ 30เสมยีน 30อุดรธานี 30๑ -  

30ขนุประจงอกัษร 30สสัด ี 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายสาล ี 30ว่าทีอ่กัษรเลข 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายทอง 30หมอ 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายเด่น 30ศุภมาตรา 30อุดรธานี 30๔ -  

30นายโสม 30คนใช ้ 30อุดรธานี 30๑ -  

30นายยา - 30อุดรธานี 30๑ -  

30สุวรรณราช 30ปลดัอําเภอ 30วงัสะพุง 30๔ -  

30ขนุวจิติรค์ุณสาร 30นายอําเภอ 30หนองคาย 30๑๐ -  

30หลวงทรงสาราวุธ 30นายอําเภอ 30มกุดาหาร 30๑๐ -  

30ขนุผดุงแควน้ประจนั 30ขา้หลวง 30สกล 30๒๐ -  

30ขนุผลาญณรงค ์ 30ผูพ้พิากษา 30สกล 30๑๐ -  

30นายจนัท ี 30ปลดัอําเภอ 30อุดรธานี 30๕ -  

30ขนุศรสีุนทรกจิ 30ปลดัอําเภอ 30อุดรธานี 30๖ -  



 ๒๘ 

30นายมณ ี 30ผูพ้พิากษา 30นครพนม 30๘ -  

30ขนุพพิธิคดรีาษฎร ์ 30ผูพ้พิากษา 30ขอนแก่น 30๑๐ -  

30หลวงพไิสย 30ขา้หลวง 30ขอนแก่น 30๓๐ -  

30รายนาม 30ตาํแหน่ง 30เมือง 30จาํนวนเงิน 30หมายเหตุ 

   30บ. 30อ.  

30หลวงพนิิจ 30นายอําเภอ 30วงัสะพุง 30๘ -  

30หลวงณรงค ์ 30ยกรบตัร ์ 30เลย 30๑๐ -  

30นายปลืม้ 30นายอําเภอ 30มญัจาครี ี 30๑๐ -  

30พระศรทีรงไชย 30นายอําเภอ 30ภเูวยีง 30๖ -  

30พระศรชีนบาล 30นายอําเภอ 30ชนบท 30๑๐ -  

30ขนุสุรากจิจาํนงค ์ 30นายอําเภอ 30ท่าอุเทน 30๑๐ -  

30หลวงสุราการ 30รัง้นายอําเภอด่านซา้ย  30๘ -  

30นายหริง่ 30ผูช่้วยขา้หลวงสรรพากร 30อุดรธานี 30๕ -  

30พระกุประดษิฐบด ี 30ผูว้่าราชการ 30ท่าบ่อ 30๑๐ -  

30ขนุมหาวไิชย 30นายอําเภอ 30พอง 30๑๕ -  

30ขนุอภบิาลนิตสิาร -  30๑ -  

30พระอุดมสรเขตร ์ 30ปลดัเมอืง 30ขอนแก่น 30๑๐ -  

  30รวม 30๘๒๗ -  

 

 ในสมยัพระศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์(โพธิ ์เนตโิพธิ)์ สมุหเทศาภบิาล มณฑลอุดร ท่านไดก่้อ

รา่งสรา้งเมอืงอุดรธานีใหม้คีวามเจรญิสบืต่อจาก พลตรพีระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ ์

ศลิปาคม และพระองคเ์จา้วฒันานุวงศ์ เป็นอนัมาก อาทเิช่น ท่านไดนํ้าขา้ราชการ พ่อคา้ ประชาชนตดั

ถนนหนทาง วางผงัเมอืงอุดรขึ้นใหม่หลายสาย และท่านได้สร้างวดัขึ้นวดัหน่ึงซึ่งเวลานัน้เป็นเพยีง

สํานักสงฆย์งัไม่มชีื่อ ซึง่สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ทรงประทานชื่อว่า วดัโพธสิม

ภรณ์ เป็นวดัธรรมยุตวิดัแรกในจงัหวดัอุดรธานี ซึ่งชาวจงัหวดัอุดรธานีเรยีกกนัสบืมาว่า วดัโพธิเ์พื่อ

ระลกึถงึคุณงามความดขีองพระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์(โพธิ ์เนตโิพธิ)์ 

 นอกจากนัน้ทางด้านการศกึษาของกุลบุตร ได้ส่งเสรมิให้ราษฎรมรฑลอุดรส่งบุตรหลาน

เขา้เรยีนที่โรงเรยีนอุดรพทิยานุกูล ซึ่งในขณะนัน้เป็นโรงเรยีนที่อาศยับรเิวณของวดัมชัฌมิาวาสและ

ต่อมาไดข้ยายมาอยูบ่รเิวณทีเ่ป็นวทิยาลยัเทคนิคอุดรธานีในปจัจบุนั 

 สาํหรบัการจดัการศกึษาใหแ้ก่กุลสตร ีพระยาศรสีุรยิราชวรานุวตัร ์(โพธิ ์เนตโิพธิ)์ และคุณ 

หญงิ ไดช้กัชวนพ่อคา้ ขา้ราชการ และประชาชนบรจิาคทรพัยต์ามกําลงัศรทัธาสมทบทุนกบัรายไดข้อง

มณฑลเพื่อสรา้งโรงเรยีนสําหรบักุลสตรหีลงัใหม่ เน่ืองจากเหน็ว่าโรงเรยีนอุปถมัภน์ารหีลงัเก่าคบัแคบ 

ต่อมาไดร้บัพระราชทานนามจากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้ว่า สตรรีาชนูิทศิ เพื่อเป็นการระลกึถงึ



 ๒๙ 

และบาํเพญ็พระกุศลถวาย สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผ่องศร ีพระบรมราชนีินาถในพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ในรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั ไดม้พีระบรมราช-

โองการ โปรดเกลา้ฯ ใหร้วมมณฑลอุดร มณฑลอุบลราชธานี และมณฑลรอ้ยเอด็เป็นภาค เรยีกว่า ภาค

อีสาน ตัง้ที่บญัชาการมณฑลภาคที่เมอืงอุดรธานี มเีจ้าพระยามุขมนตร ี(อวบ เปาวโรหิต) ดํารง

ตําแหน่งอุปราชภาคอสีาน และเป็นสมหุเทศาภบิาลมณฑลอุดรอกีตําแหน่งหน่ึงดว้ย 

 ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกจิตกตํ่าทัว่โลก และมผีลกระทบถงึประเทศไทยด้วย จงึได้ทรงประกาศยกเลกิภาคอสีาน และ

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยามขุมนตร ียา้ยไปดาํรงตําแหน่งสมหุเทศาภบิาลมณฑลพายพั 

 พ.ศ. ๒๔๗๐ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาอดุลยเดชสมยามเมศรวรภกัด ี(อุย้ นาครธรรพ) เป็น 

สมหุเทศาภบิาลมณฑลอุดร 

 พ.ศ. ๒๔๗๓ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาตรงัคภูมาภิบาล (เจมิ ปนัยารชุน) เป็นผู้ร ัง้

สมหุเทศาภบิาลอุดรคนสุดทา้ย 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 ประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธริาชมาเป็น

ระบอบประชาธปิไตย เมือ่วนัที ่๒๔ มถุินายน ๒๔๗๕ ทาํใหม้กีารปรบัปรุงระเบยีบการปกครองหวัเมอืง

ปรากฏตามพระราชบญัญตั ิระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ ในส่วนที่

เกี่ยวกบัราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ไดย้กเลกิมณฑลเสยีคงใหม้แีต่ จงัหวดัและอําเภอ โดยกําหนดให้

การดาํเนินงานในแต่ละจงัหวดัมคีณะบุคคลเป็นผูบ้รหิาร เรยีกว่า “กรมการจงัหวดั”  ประกอบดว้ย 

(๑) ขา้หลวงประจาํจงัหวดั เป็นประธานโดยตําแหน่ง 

(๒) ปลดัจงัหวดั 

(๓) หวัหน้าส่วนราชการฝา่ยพลเรอืนต่าง ๆ ผูเ้ป็นเจา้หน้าทีป่ระจาํจงัหวดั 

ซึง่มจีาํนวนมากน้อยกว่ากนัตามคุณภาพแห่งงานของแต่ละจงัหวดั ทัง้น้ีการบรหิารราช 

การในจงัหวดัจะมขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดับรหิารรว่มกนัเป็นคณะ 

 สําหรบัความมุ่งหมายของการบรหิารราชการจงัหวดั โดยคณะกรมการจงัหวดั ตามพระ-

ราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ดร.หยุด แสงอุทยั ได้

ใหค้วามเหน็ไวใ้นหนงัสอืชุมนุมกฎหมายปกครองว่า 

 “ (๑) เพื่อใหม้กีารประสานงานระหว่าง หวัหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ซึง่กระทรวง ทบวง 

กรม ส่งมาประจาํจงัหวดั 

   (๒) เพื่อไม่ให้แก่งแย่งกันว่างานนัน้ ๆ ไม่ใช่หน้าที่ของตน โดยกําหนดให้มคีวาม

รบัผดิชอบรว่มกนั กล่าวคอื จะถอืเป็นปญัหาเกีย่วกบัเรื่องซึง่ไม่ใช่หน้าทีข่องกระทรวง ทบวง กรม ของ

ตน กฎหมายกก็ําหนดใหม้คีวามรบัผดิชอบรว่มกนั เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของจงัหวดั 



 ๓๐ 

   (๓) เพื่อใหช่้วยกนัส่งเสรมิจงัหวดัของตนใหเ้จรญิ เพราะกรมการจงัหวดัทุกคนสามารถที่

จะออกความเหน็ แนะนํา คดัคา้น และอธบิายเรื่องทีเ่กี่ยวแก่จงัหวดัตามทีต่นมหีน้าทีร่บัผดิชอบร่วมกนั

ได”้ 

 ดังนั ้นมณฑลอุดรจึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ คงฐานะเป็นจงัหวดัอุดรธานี 

 ในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗ ไดม้เีหตุการณ์สาํคญัเกดิขึน้ทีจ่งัหวดัอุดรธานี คอื ไดเ้กดิ

มคีณะเผยแพร่ลทัธคิอมมวินิสต์แพร่หลายที่จงัหวดัอุดรธานี ทําการปฏปิกัษ์ต่อการปกครองระบอบ

รฐัธรรมนูญ ได้มกีารเคลื่อนไหวโดยในตอนกลางดกึบรเิวณหน้าศาลากลางจงัหวดัได้มผีู้เอาธงแดง

คอมมวินิสต์ไปปกับนต้นก้ามปู ในตอนเช้าทางราชการก็ได้ให้พนักงานเอาลงมาสลบักนัอยู่หลายคนื

และมทีท่ีาจะก่อความวุ่นวาย ดงัปรากฏในประวตัพิระยาอุดรธานีศรโีขมสาครเขต (จติร จติตะยโศธร) 

อดตีขา้หลวงประจาํจงัหวดัอุดรธานี ในหนงัสอืเมอืงในภาคอสีานว่า 

 “…ไดท้าํการจบักุมผูต้อ้งหาเผยแพรล่ทัธคิอมมนิูสตท์ีจ่งัหวดัอุดรธานี ไดม้กีารเนรเทศบา้ง

ฟ้องศาลลงโทษบา้ง เป็นจาํนวนมากราว ๕๐ คน…” 

 ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ ไดม้ปีระกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีลงวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๔๘๔ 

จดัการรวมจงัหวดัต่าง ๆ ยกขึน้เป็นภาค จํานวน ๕ ภาค จงัหวดัอุดรธานีขึน้กบัภาค ๓ ซึง่มทีี่ทําการ

ภาคอยูท่ีจ่งัหวดันครราชสมีา โดยภาค ๓ ในเวลานัน้มจีงัหวดัสงักดัรวม ๑๕ จงัหวดั 

 ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มปีระกาศสํานักนายกรฐัมนตร ีลงวนัที่ ๙ เมษายน ๒๔๙๔ ปรบัปรุง

เปลีย่นแปลงเขตภาคขึน้ใหม่ เป็น ๙ ภาค จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัทีต่ ัง้ภาค ๔ และต่อมา ใน พ.ศ. 

๒๔๙๕ กไ็ดม้พีระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ๒๔๙๕ ใหจ้ดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาค ดงัน้ีคอื 

(๑)  ภาค 

(๒) จงัหวดั 

(๓) อําเภอ 

โดยกําหนดใหร้วมทอ้งทีห่ลายจงัหวดัตัง้เป็นภาค มผีูว้่าราชการภาคคนหน่ึงเป็นหวัหน้า 

ปกครองบงัคบับญัชาขา้ราชการบรหิารส่วนภูมภิาค จงัหวดัอุดรธานีเป็นจงัหวดัทีต่ ัง้ภาค ๔ ได้มสี่วน

ราชการต่าง ๆ มาตัง้ที่ทําการภาคที่จ ังหวัดอุดรธานีเป็นจํานวนมาก และในขณะเดียวกัน 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ๒๔๙๕ ไดก้ําหนดใหก้ารบรหิารราชการส่วนภูมภิาคใน

จงัหวดัอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูว้่าราชการจงัหวดัแต่ผูเ้ดยีว ยกเลกิคณะกรมการจงัหวดัในฐานะองค์

คณะบรหิารราชการภูมภิาค โดยได้เปลีย่นสภาพคณะกรมการจงัหวดัมาเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการ

จงัหวดัเท่านัน้ 

 ต่อมาไดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ยา้ยผูว้่าราชการ และรองผูว้่าราชการภาคไป

ประจาํกระทรวง 



 ๓๑ 

 ในทีสุ่ด ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดม้พีระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง

และในราชการส่วนภูมภาค ไดย้กเลกิภาค คงเหลอืจงัหวดัและอําเภอ ดงันัน้จงัหวดัอุดรธานีจงึมฐีานะ

จงัหวดัเพยีงอยา่งเดยีว ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นตน้มาจวบจนถงึปจัจบุนัน้ี 
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