จังหวัดร้อยเอ็ด
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ตามตํานานเล่ากันมาว่า บริเวณทีต่ งั ้ จังหวัดร้อยเอ็ดในปจั จุบนั เดิมเป็ นเมืองใหญ่ช่อื ว่า
เมืองสาเกตนคร (อาณาจักรกุลุนทะนคร) เป็ นเมืองทีเ่ จริญรุง่ เรืองมาแต่โบราณกาล มีเมืองขึน้ ถึงสิบเอ็ด
เมือง (ในสมัยโบราณนิยมเขียนสิบเอ็ด เป็ น ๑๐๑ คือ สิบกับหนึ่ง) มีทางเข้าสู่เมืองถึงสิบเอ็ดประตู มีเจ้า
ผูค้ รองนครเรียกว่าพระเจ้ากุลุนทะ มีเชือ้ สายสืบสันติวงศ์ตดิ ต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี เมืองสาเก
ตนครหรืออาณาจักรกุลุนทะนคร นอกจากจะมีประตูและเส้นทางเข้าสู่เมืองถึงสิบเอ็ดทางแล้ว ยังมี รหัส
ควบคุมความปลอดภัยความมันคงของบ้
่
านเมืองอย่างเข้มแข็ง เช่น มีวดั ตามรายทางเข้าเมือง และมีป่ี
ซาววา (ซาว เป็ นภาษาอีสานหมายความว่า ๒๐) สามารถส่งสัญญาณเข้าสู่ตวั เมืองบอกข่าวสาร แจ้ง
เหตุรา้ ยดีทจ่ี ะมาถึงเมืองสาเกตนครให้ทราบล่วงหน้าได้เป็ นอย่างดีเมืองสาเกตนครหรืออาณาจักรกุลุนทะนครจึงเป็ นอาณาจักรทีจ่ ดั ระบบการปกครองและรัฐประศาสนศาสตร์แตกต่างไปจากอาณาจักรอื่น ๆ
สมัยพระเจ้าสุรยิ วงศาไชยเชษฐาธรรมิกราช เมืองขึน้ กับเมืองสาเกตนครทัง้ สิบเอ็ดเมือง
คือ
(๑) เมืองเชียงเหียน
(บ้านเชียงเหียน อําเภอเมืองมหาสารคาม)
(๒) เมืองฟ้าแดด
(บ้านฟ้าแดดสูงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ)์
(๓) เมืองสีแก้ว
(บ้านสีแก้ว อําเภอเมืองร้อยเอ็ด)
(๔) เมืองเปือย
(บ้านเมืองเปือย อําเภอเมืองร้อยเอ็ด)
(๕) เมืองทอง
(บ้านเมืองทอง อําเภอเมืองร้อยเอ็ด)
(๖) เมืองหงษ์
(บ้านเมืองหงษ์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน)
(๗) เมืองบัว
(บ้านเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสยั )
(๘) เมืองคอง
(อยูบ่ ริเวณ อําเภอเมืองสรวง) อําเภอสุวรรณภูม)ิ
(๙) เมืองเชียงขวง
(บ้านจาน อําเภอธวัชบุร)ี
(๑๐) เมืองเชียงดี
(บ้านโนนหัว อําเภอธวัชบุร)ี
(๑๑) เมืองไพ
(บ้านเมืองไพร อําเภอเสลภูม)ิ
และในสมัยพระเจ้าสุรยิ วงศาไชยเชษฐาธรรมิกราช อาณาจักรกุลุนทะนครก็ถงึ คราวเสื่อม
เมืองขึน้ ต่างๆ ทัง้ สิบเอ็ดหัวเมืองจึงกระด้างกระเดื่อง ทําตัวกบฏกับเมืองสาเกตนคร ต่างยกทัพมารบรา
ฆ่าฟนั กัน ผูค้ นล้มตายกันเป็ นจํานวนมาก ในทีส่ ุดก็จบั พระเจ้าสุรยิ วงศาไชยเชษฐาธรรมิกราชสําเร็จ
โทษ ราษฎรทีเ่ หลือรอดตายก็อพยพทิง้ ฐานไปทํามาหากินและตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
แต่หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ดินแดนประเทศไทยปจั จุบนั เดิมเป็ นดินแดนทีเ่ รียกว่า
อาณาจักรสุวรรณภูม ิ แบ่งแยกอํานาจการปกครองเป็ น ๓ อาณาเขต คือ
๑. อาณาเขตทวารวดี อยูต่ อนกลาง มีเมืองนครปฐมเป็ นราชธานี
๒. อาณาเขตยาง หรือโยนก อยูเ่ หนือ มีเมืองเงินยางเป็ นราชธานี

๒
ั ่ ายของแม่น้ําโขง มี
๓. อาณาเขตโคตรบูร ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทัง้ ฝงซ้
เมืองนครพนมเป็ นราชธานี
ในสมัยนัน้ ชนชาติเขมรหรือขอมเป็ นชนชาติทเ่ี จริญรุง่ เรืองกว่าชนชาติอ่นื ใดในภูมภิ าคนี้
เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจากชาวอินเดีย ต่อมาขอมก็มอี ํานาจครอบครองอาณาจักรนี้เหนือชนชาติอ่นื และ
ได้นําความเจริญรุง่ เรืองมาสู่อาณาเขตต่าง ๆ รวมทัง้ พืน้ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ดในปจั จุบนั ซึง่ อยูใ่ นอาณาเขต
โคตรบูรก็เป็ นเมืองทีข่ อมสร้างขึน้ ในสมัยขอมเรืองอํานาจ หลักฐานทีย่ งั ปรากฏได้แก่
ทีอ่ ําเภอพนมไพรยังปรากฏมีซากแสดงภูมฐิ านทีต่ งั ้ เมือง เป็ นรูปสระรอบ ๆ แสดงว่าเป็ น
คูเมือง ใกล้สระด้านในเป็ นรูปเนินดินสูงแสดงว่าเป็ นกําแพงเมือง ตอนกลางมีสระโชติ (สระขีล้ งิ ) รอบ ๆ
สระเป็ นเนินสูง ลักษณะเป็ นเมืองเก่า และมีแผ่นหินทําเป็ นรูปเสมาจมในพืน้ ดินกว่าสิบแผ่น ซึง่ แสดงว่า
เป็ นศิลปการสร้างของขอม จึงสันนิษฐานว่าพวกขอมเป็ นผูส้ ร้างเมืองนี้ไว้และยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่
ต่อมาเข้าใจว่าอพยพไปอยู่ทอ่ี ่นื ซึง่ อาจจะเป็นเพราะการศึกสงคราม หรือโรคระบาด
กู่กาสิงห์ ในท้องทีอ่ ําเภอเกษตรวิสยั มีลกั ษณะเป็ นปรางค์กู่ทก่ี ่อสร้างด้วยศิลาแลง รูป
สีเ่ หลีย่ มจตุรสั กว้างด้านละ ๔๐ เมตร สูง ๘ เมตร มีประตูเข้าออกทัง้ สีด่ า้ น ภายในมีศลิ าแลงวางทับกัน
เป็ นชัน้ ๆ ขนาดกว้างด้านละ ๙ เมตร สูง ๒ เมตร ทางด้านทิศตะวันออกสร้างเป็ นบันไดด้วยศิลาแลง มี
หินแกะสลักเป็ นรูปสิงโต ขนาดใหญ่นงตรงเชิ
ั่
งบันได จํานวน ๒ ตัว ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัย
ใด แต่รปู ลักษณะของโบราณสถานนี้เข้าใจว่าสร้างในสมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย
อีกแห่งหนึ่ง คือ กู่คนั ธนาม ในท้องทีก่ งิ่ อําเภอโพนทราย สร้างด้วยศิลาแลงวางซ้อนกัน
เป็ นรูปลักษณะเหมือนกับปราสาทหินพิมายแต่มขี นาดเล็กกว่าปราสาทหินพิมายมากข้างในมีพระ
เทวรูปทีส่ ร้างในสมัยขอม
จากหลักฐานซากโบราณสถานเหล่านี้พอจะเป็นเหตุอนุ มานได้ว่า อาณาเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ร้อยเอ็ดปจั จุบนั เป็ นเมืองทีข่ อมสร้างขึน้ ในสมัยเดียวกับขอมสร้างปราสาทหินพิมาย และอาณาบริเวณ
นี้คงเป็ นดินแดนทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองในสมัยนัน้ และได้เสื่อมลงตามทีช่ นชาติขอมเสื่อมอํานาจลง

สมัยกรุงศรีอยุธยา
ราว พ.ศ. ๒๒๔๖ ตรงกับจุลศักราช ๑๐๗๕ ปี มะเส็ง เบญจศก พระเจ้าสร้อยศรีสมุทร
พุทธางกูร ผูค้ รองนครจําปาศักดิ ์ ซึง่ สืบสายมาจากชาวไทยกรุงศรีสตั นาคนหุต ได้ให้จารย์แก้วคุมไพร่
พลสามพันคนเศษ มาสร้างเมืองขึน้ ใหม่ทบ่ี า้ นเมืองทุ่ง (ท้องทีอ่ ําเภอสุวรรณภูม)ิ เรียกว่า เมืองทุ่งหรือ
เมืองทง ขึน้ ตรงต่อนครจําปาศักดิ ์ จารย์แก้วปกครองเมืองทุ่งอยูไ่ ด้นานสิบหกปีกถ็ งึ แก่กรรม จารย์แก้ว
มีบุตรสองคนคือท้าวมืดกับท้าวทน พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรจึงทรงแต่งตัง้ ท้าวมืดเป็นเจ้าเมือง
ทุ่ง และท้าวทนเป็ นอุปราช เมือ่ ท้าวมืดถึงแก่กรรม ท้าวทนจึงได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้าเมืองแทนพีช่ าย
ท้าวมืดมีบุตรสองคนคือ ท้าวเชียงและท้าวสูน ทัง้ สองคนไม่พอใจทีไ่ ม่ได้เป็ นเจ้าเมืองสืบแทนบิดา จึงได้
คบคิดกับกรมการเมืองทีเ่ ป็ นสมัครพรรคพวกของตน
เพื่อนําความขึน้ กราบบังคมทูลขอพึง่ พระบรม
โพธิสมภาร สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ (พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์หรือเจ้าฟ้าเอกทัศน์ กรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี)
แห่งกรุงศรีอยุธยาและได้นําทองคําแท่งจํานวนมากไปถวายในคราวเข้าเฝ้า พร้อมกับทูลขอกองทัพจาก

๓
กรุงศรีอยุธยาไปช่วยรบกับท้าวทน สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้พระยาพรหมกับพระยา
กรมท่าเป็ นแม่ทพั เดินทางมาพร้อมกับท้าวเชียงและท้าวสูน เมือ่ เดินทางใกล้ถงึ เมืองทุ่ง ท้าวทนทราบ
ข่าว จึงพาครอบครัวและไพร่พลอพยพไปอยู่ ณ บ้านกุดจอก เมือ่ พระยาพรหมและพระยากรมท่าเข้า
เมืองแล้ว ได้ตดิ ตามไปนํ าตัวท้าวทนมาว่ากล่าวตักเตือนให้คนื ดีกนั กับท้าวเชียงและท้าวสูนผูเ้ ป็ นหลาน
ท้าวเชียงกับท้าวสูนก็ได้ครองเมืองทุ่งและเมืองทุ่งจึงขาดจากการปกครองของนครจําปาศักดิ ์ มาขึน้ ต่อ
กรุงศรีอยุธยาตัง้ แต่บดั นัน้

สมัยกรุงธนบุรี
ในปี พ.ศ. ๒๓๑๙ รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร ี ท้าวเชียงและท้าวสูนเห็นว่าเมืองทุ่งมีชยั ภูม ิ
ั ่ น้ํ าเซ (ลํานํ้ าเสียว) ถูกนํ้าเซาะตลิง่ พังทุกปี จึงได้ยา้ ยไปตัง้ เมืองใหม่ท่ี
ไม่เหมาะ เพราะตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่
ดงท้าวสารและเรียกชื่อใหม่ว่า "เมืองสุวรรณภูม"ิ ท้าวเชียงได้สร้างวัดขึน้ สองวัด คือวัดกลางและวัดใต้
สร้างวิหารกว้างห้าวา ยาวแปดวา สูงหกวา สร้างพระพุทธรูปด้วยอิฐและปูนลงรักปิ ดทอง หน้าตักกว้าง
สีศ่ อกคืบ สูงแปดศอกคืบ เหมือนกันทัง้ สองวัด
ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ท้าวทนซึง่ อพยพครอบครัวและไพร่พลไปอยูท่ บ่ี า้ นกุดจอก ได้
ปรึกษาหารือกับพระยาพรหมและพระยากรมท่าขออนุญาตทัง้ บ้านกุ่มร้างซึง่ เป็ นเมืองร้างขึน้ เป็ นเมือง
พระยา
พรหมและพระยากรมท่าเห็นว่าท้าวทนมีสมัครพรรคพวกมาก จะเป็ นประโยชน์แก่บา้ นเมือง จึงมีใบ
บอกไปยังกรุงธนบุร ี ขอพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองขึน้ ทีบ่ า้ นกุ่มร้างและให้ช่อื ว่า "เมือง
ร้อยเอ็ด" ตามนามเดิมและให้ทา้ วทนเป็ นพระขัตยิ ะวงษาเจ้าเมืองคนแรก การสร้างเมืองร้อยเอ็ดขึน้ ก็ได้
โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเขตเมืองสุวรรณภูมกิ บั เมืองร้อยเอ็ด ดังปรากฏในพงศาวดารว่า "ตัง้ แต่ปากลํานํ้า
พาชี ตกลํานํ้ามูล ขึน้ มาตามลํานํ้าพาชีถงึ ปากห้วยดางเดียขึน้ ไปทุ่งลาดไถ ไปบ้านข้อเหล็ก บ้านแก่ง
ทรายหิน ตัง้ แต่ถ้าํ เต่าเหวฮวดดวงสวนอ้อย บึงกุย ศาลาอีเก้ง ภูเมง หนองม่วงคลุม้ กุ่มปกั ศาลาหักมูล
แดง ประจบปากลํานํ้ าพาชีตกลํานํ้ามูลนี้ เป็ นเขตเมืองสุวรรณภูม ิ ตัง้ แต่ลาํ นํ้ายางตกลํานํ้าพาชีขน้ึ ไป
ภูดอกซ้อน หินทอด ยอดยาง ดู่สามต้น อ้นสามขวาย สนามหมาดหญ้า ผ้าขาวพันนา ฝายพระยานาค
ภูเมง มาประจบหนองแก้ว ศาลาอีเก้ง มาบึงกุยนี้ เป็นอาณาเขตเมืองร้อยเอ็ด"
ตามข้อความในพงศาวดารทีย่ กมา พอสรุปอาณาเขตเมืองสุวรรณภูมแิ ละเมืองร้อยเอ็ดได้
ดังนี้
อาณาเขตเมืองสุวรรณภูม ิ
ทิศเหนือ
จดลํานํ้ าชี ทุ่งลาดไถ บึงกุย (อําเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม)
ทิศใต้
จดลํานํ้ ามูล
ทิศตะวันออก
จดลํานํ้ ามูล ลํานํ้าชี
ทิศตะวันตก
จดอําเภอภูเวียง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
อาณาเขตเมืองร้อยเอ็ด

๔
ทิศเหนือ

จดอําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อําเภอหนองหาร
จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้
จดทุ่งลาดไถ ไปอําเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก
จดลํานํ้ ายัง ภูพาน
ทิศตะวันตก
จดอําเภอภูเวียง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดร้อยเอ็ดยุคปจั จุบนั จึงตัง้ เป็ นเมืองขึน้ มาในสมัยกรุงธนบุร ี อันสืบเนื่องมาจากเมือง
สุวรรณภูม ิ แต่ทต่ี งั ้ เมืองร้อยเอ็ดเป็ นเมืองร้างซึง่ คาดว่าคงเป็ นเมืองทีม่ คี วามรุง่ เรืองก่อนทีจ่ ะถูกทอดทิง้
ให้เป็ นเมืองร้างด้วยเหตุประการใดก็ตาม จากพงศาวดารแบ่งเขตเมืองสุวรรณภูมแิ ละเมืองร้อยเอ็ด จะ
เห็นได้ว่าทัง้ เมืองสุวรรณภูมแิ ละเมืองร้อยเอ็ดมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ซึง่ ต่อมาภายหลังได้แบ่งแยกท้องที่
ตัง้ เมืองอื่น ๆ ขึน้

สมัยรัตนโกสิ นทร์
เมืองสุวรรณภูมแิ ละเมืองร้อยเอ็ดซึง่ มีอาณาเขตกว้างขวาง ได้ถูกแบ่งท้องทีต่ งั ้ เมืองอื่น
หลายเมือง คือ เมืองสุวรรณภูมถิ ูกแบ่งท้องทีต่ งั ้ เมืองชนบท เมืองพุทไธสง เมืองพยัคภูมพิ สิ ยั เมือง
ร้อยเอ็ดได้ถูกแบ่งท้องทีต่ งั ้ เมืองมหาสารคาม เมืองกาฬสินธุ์ จนกระทังปี
่ พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มกี ารปรับปรุง
รูปการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคเป็ นจังหวัด อําเภอ เมืองร้อยเอ็ดเปลีย่ นเป็ นจังหวัดร้อยเอ็ด
เมืองสุวรรณภูมลิ ดฐานะเป็ นอําเภอสุวรรณภูม ิ อยูใ่ นเขตการปกครองของจังหวัดร้อยเอ็ดแต่นนั ้ มา
เมือ่ ครัง้ เกิดกบฏฮ่อ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้โปรดเกล้าฯ
ให้พระยามหาอํามาตย์ธบิ ดีเป็ นแม่ทพั เกณฑ์กําลังคนทางหัวเมืองภาคอีสาน ยกไปปราบฮ่อทีเ่ มืองเวียง
จันทร์และเมืองหนองคาย ขณะนัน้ เมืองร้อยเอ็ดมีพระขัตยิ ะวงษา (สาร) เป็ นเจ้าเมือง และราชบุตร
(เสือ) ได้รวบรวมไพร่พลสมทบกับกองทัพพระยามหาอํานาจธิบดีไปปราบฮ่อด้วย ระหว่างทําศึกปราบ
ฮ่อนัน้ ราชบุตร (เสือ) ถูกยิงด้วยปืนทีม่ อื ขวาโลหิตไหล บ่าวไพร่พาหนีมาได้ ส่วนพระขัตยิ ะวงษา (สาร)
กลับหนีศกึ คืนมาเมืองร้อยเอ็ด เมือ่ เสร็จศึกปราบฮ่อแล้วพระยามหาอํามาตย์ธบิ ดีจงึ ควบคุมตัวพระขัติ
ยะวงษา (สาร) แต่ได้หนีไปอยูเ่ มืองนครราชสีมา เจ้าเมืองนครราชสีมาจับได้และส่งไปยังพระมหา
อํามาตย์ธบิ ดีทเ่ี มืองหนองคาย แล้วพระยามหาอํามาตย์ธบิ ดีกลับมาจัดราชการทีเ่ มืองร้อยเอ็ด โดยตัง้
ราชบุตร (เสือ) เป็ นผูร้ กั ษาราชการ เมืองร้อยเอ็ด ซึง่ ภายหลังได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้เป็ นเจ้า
เมืองแทนพระขัตยิ ะ วงษา (สาร)
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ทางราชการได้ยา้ ยกองพลทหารราบที่ ๑๐ จากจังหวัดอุบลราชธานี
มาตัง้ กองพลทหารราบที่ ๑๐ ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด จึงมีถนนสายหนึ่งชื่อถนนกองพล ๑๐ ซึง่ เป็ นถนนสู่กอง
พลดังกล่าว ต่อมาได้ยา้ ยกรมทหารราบที่ ๒๐ จังหวัดอุดรธานีมารวมในกองพลทหารราบที่ ๑๐
ภายหลังได้ยบุ กองพลทหารราบที่ ๑๐ เป็ นกองพันทหารม้าที่ ๕ และได้ยบุ กองทัพทหารม้าที่ ๕ ไปใน
ทีส่ ุด

๕
การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มกี ารปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงนําวิทยาการแผนใหม่จาก
ประเทศตะวันตกมาใช้ ทรงตัง้ กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มีการแบ่งอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในแต่ละกระทรวงให้แน่ นอนและมีเสนาบดีรบั ผิดชอบบริหารงานของแต่ละกระทรวง
ซึง่
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในหัวเมือง หลังจากนัน้
พระองค์ได้ทรงเริม่ การจัดตัง้ มณฑลขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยรวมหลาย ๆ จังหวัดขึน้ เป็ นมณฑล มี
ข้าหลวงหรือข้าหลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ ก่อนการเปลีย่ นแปลงนี้
การปกครองหัวเมืองนัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชามีความแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของ
ท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจากกรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมาก
ขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากการคมนาคมไปมาลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็
มีแต่หวั เมืองจัตวาใกล้ ๆ ส่วนหัวเมืองอื่น ๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจ
กว้างขวาง แต่การจัดตัง้ มณฑลนัน้ ข้าหลวงหรือข้าหลวงเทศาภิบาลขึน้ ตรงต่อส่วนกลาง
ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้จดั ตัง้ มณฑลขึน้ โดยรวบรวมหัวเมืองเข้าด้วยกันมี ๖ มณฑล คือ
มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลนครราชสีมาและมณฑลภูเก็ต
ซึง่ จังหวัดร้อยเอ็ดขึน้ ต่อมณฑลลาวกาว
ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้จดั ระเบียบบริหารมณฑลแบบใหม่เป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓
มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี และมณฑลราชบุร ี ซึง่ เปลีย่ นแปลงมาจากมณฑลแบบ
เก่าและต่อมาได้ตงั ้ มณฑลต่าง ๆ ขึน้ อีกคือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า
มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร มณฑลไทรบุร ี (ภายหลังยกให้องั กฤษ เมือ่ ปี ๒๔๕๐) มณฑล
เพชรบูรณ์ มณฑลพายัพ มณฑลอุดร มณฑลอีสาน มณฑลปตั ตานี มณฑลจันทบุร ี และมณฑลมหาราช
ซึง่ จังหวัดร้อยเอ็ดขึน้ ต่อมณฑลอีสาน
ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานเป็ น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ด
มณฑลร้อยเอ็ดมี เมืองร้อยเอ็ด เมืองกาฬสินธุ์ เมืองมหาสารคาม
ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รวมมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบล และมณฑลอุดร ขึน้ เป็ นภาคเรียกว่า
ภาคอีสาน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ยุบปกครองภาคอีสาน ให้จงั หวัดในมณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลอุบล ไป
ขึน้ กับมณฑลนครราชสีมา
ระบอบมณฑลเทศาภิบาลนี้ได้ยกเลิกไปหลังจากการเปลีย่ นแปลงการปกครอง ปี พ.ศ.
๒๔๗๕

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
เมือ่ เปลีย่ นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่
ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขแล้ว
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบ

๖
บริหารราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ และ
ได้ยกเลิกระบอบมณฑลเทศาภิบาล ขณะนัน้ จังหวัดร้อยเอ็ดมี ๙ อําเภอ คือ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด อําเภอ
ธวัชบุร ี อําเภอเสลภูม ิ อําเภอโพนทอง อําเภออาจสามารถ อําเภอพนมไพร อําเภอสุวรรณภูม ิ
อําเภอเกษตรวิสยั และอําเภอจตุรพักตรพิมาน ต่อมาได้แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ นอําเภอหนองพอก อําเภอปทุม
รัตน์ อําเภอเมืองสรวง อําเภอโพธิ ์ชัย กิง่ อําเภอโพนทราย และกิง่ อําเภอเมยวดี
ต่อมาเมือ่ ได้มพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ การจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยก็เป็ นไปตามพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ และถือเป็ นหลักหรือ
รากฐานของการแบ่งส่วนราชการไทยสมัยต่อๆ มา พระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขโดย
ประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคล มีผวู้ ่าราชการจังหวัด เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ และให้ม ี
คณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
การตัง้ ยุบ และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด, ทันใจการพิมพ์ : ๒๕๒๗.

