
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัศรีษะเกษ 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

จากการพบหลกัฐานทางประวตัศิาสตรห์ลายครัง้หลายหนในระยะหลงัๆ น้ี อาท ิ

เครือ่งป ัน้ดนิเผา พระพุทธรปู อญัมณเีครือ่งประดบั ของใชป้ระจาํบา้นและเงนิพดดว้ง ซึง่ขดุพบใตฐ้าน

เจดยีเ์ก่าทีบ่า้นโนนแกด ตําบลทุ่ม อําเภอเมอืงศรสีะเกษ เมือ่ตน้เดอืนมนีาคม ๒๕๒๖ และทีห่ลายแห่ง

ในพืน้ทีข่องกิง่อําเภอหว้ยทบัทนั และอําเภออื่นๆ 

นกัโบราณคดไีดว้เิคราะหเ์ปรยีบเทยีบหลกัฐานศลิปวตัถุ เช่น เจดยีบ์า้นโนนแกด ซึง่เป็น

เจดยีร์ปูดอกบวั ตวัเจดยีย์่อมมุมบีวัควํ่าบวัหงาย อายปุระมาณ ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ ปี และไดร้บัการ

บรูณะปฏสิงัขรณ์ใหญ่มาแลว้ ๒ ครัง้หลงัจากทีไ่ดส้รา้งเสรจ็ ครัง้แรกเมือ่ประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๘๐๐ 

และครัง้ที ่๒ เมือ่ประมาณ พ.ศ. ๒๐๐๐-๒๑๐๐ 

นอกจากนัน้วตัถุโบราณอื่นๆ ทีข่ดุพบ อาท ิ เป็นถว้ยชาม หมอ้ ไห สนันิษฐานว่า เป็น

เครือ่งป ัน้ดนิเผาของชนชาตสิยาม และบางส่วนเป็นศลิปะของชนชาตขิอมแต่ไมม่ากนกั ซึง่อาจจะเกดิ

จากการซือ้ขายแลกเปลีย่นกนัระหว่างชนชาตสิยามกบัชนชาตขิอม ประกอบกบัมปีราสาทหนิทีเ่ก่าแก่

หลายแห่งในจงัหวดัศรสีะเกษ เช่น ปราสาทหนิสระกําแพงใหญ่ ปราสาทหนิสระกําแพงน้อย อําเภอ

อุทุมพรพสิยั ธาตุหรอืปรางคบ์า้นปราสาท ธาตุบา้นเมอืงจนัทร ์อําเภอหว้ยทบัทนัปราสาทปรางคก์ู่บา้น

กู่ ปราสาทบา้นสมอ อําเภอปรางคก์ู่ ปราสาทเยอ ธาตุจงัเกา อําเภอไพรบงึและประสาทหรอืธาตุที่

เก่าแก่ซึง่ยงัพอมซีากปรากฏอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอต่างๆ ของจงัหวดัศรสีะะเกษและจากหลกัฐานทีพ่บใน

หนงัสอืทีเ่ขยีนไวเ้ป็นภาษาขอมโบราณเป็นเรือ่งราวทีก่ล่าวถงึการสรา้งปราสาทเขาพระวหิาร ปราสาท

บา้นกู่ อําเภอปรางคก์ู่ ซึง่สรา้งในสมยัทีข่อมเรอืงอํานาจเวลาไล่เลีย่กนัคอืราวในราวปลายพุทธศตวรรษ

ที ่๑๖ ในสมยัพระเจา้วรมนัที ่๑ ปกครองเขมร 

อาศยัหลกัฐานต่างๆ ทางประวตัศิาสตรท์ีก่ล่าวแลว้พอจะอนุมานไดว้่า พืน้ทีจ่งัหวดั 

ศรสีะเกษในปจัจบุนั เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชนชาตสิยามและขอมมาเป็นเวลาชา้นานประมาณไมต่ํ่ากว่า 

๑,๓๐๐ ปี แต่กไ็ดม้กีารอพยพเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานเป็นครัง้คราว ซึง่อาจจะเป็นการอพยพหลบหนีภยัน้ํา 

ท่วมใหญ่หรอืเกดิจากการกนัดารน้ําและโรคภยัไขเ้จบ็ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

ชนชาตลิาวซึง่อยูท่างเหนือ ไดแ้ก่ เมอืงศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) ไดอ้พยพเคลื่อนยา้ย

เขา้ไปตัง้ถิน่ฐานแยง่ทีท่ํากนิของพวกขา่ ส่วย กวย ซึง่ตัง้หลกัแหล่งอาศยัทาํมาหากนิอยูต่ามปา่ดง 

แขวงเมอืงอตับอืแสนแป ฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขง ประเทศลาวปจัจุบนั16

๑
 ชาวลาวมสีตปิญัญาดกีว่าเพราะเป็น

ชาวเมอืง มภีาษาขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมดกีว่าจงึมคีวามเจรญิก้าวหน้า ลาวไดส้รา้ง

บา้น 

๑ ราชบณัฑติสถาน,อกัขรานุกรมภูมศิาสตรไ์ทย เล่ม ๓ (พระนคร : โรงพมิพพ์ระจนัทร,์ ๒๕๐๗ น. ๑๔๖๘) 

 

                                            



 ๒ 

แปงเมอืงและยกหวัหน้าขึน้เป็นผูป้กครองเมอืงเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนรุง่เรอืง และสถาปนาขึน้เป็น

นครจาํปาศกัดิ ์

เมือ่พวกส่วยถกูชาวลาวเขา้มารกุรานแย่งทีท่ํากนิ จงึไดร้วบรวมสมคัรพรรคพวกไปหาทีท่ํา

กนิแห่งใหม ่ในราว พ.ศ.๒๒๒๐ ไดม้พีวกส่วยหลายกลุ่มอพยพลงมาทางตะวนัตกเฉียงใตข้า้มแมน้ํ่าโขง

เขา้มายงัประเทศไทย16

๒
 สู่ดนิแดนอสีานตอนใตซ้ึง่ยงัรกรา้งว่างเปล่าอยู่มาก ชาวไทยเจา้ของถิน่ใน

ขณะนัน้เสื่อมอํานาจ16

๓
 เน่ืองจากขอมซึง่ตัง้ราชธานีอยูท่ีเ่มอืงพมิาย (อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา)  

ไดย้กทพัมารบกวน ทําใหค้นไทยตอ้งถอยรน่ไปอยูท่ีอ่ ื่น พวกส่วยเหล่าน้ีจงึตัง้เป็นชุมนุมต่างๆ อาศยั

ดนิแดนแถบน้ีทําไร่นาหาของปา่เลีย้งชพีสบืกนัต่อมาดว้ยความเป็นสุข บรรดาชาวส่วยทีอ่พยพเขา้มา

เหล่าน้ีไดแ้บ่งออกเป็นหลายกลุ่มดว้ยกนั เท่าทีท่ราบมดีงัน้ี16

๔
  

กลุ่มที ่ ๑ หวัหน้าชื่อเชยีงปุม่ ตัง้หลกัแหลง่ทีบ่า้นเมอืงทร ี (ปจัจบุนัคอืเมอืงท ี จงัหวดั

สุรนิทร)์ 

กลุ่มที ่ ๒ หวัหน้าชื่อเชยีงส ี ตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีบ่า้นหนองกุดหวาย (ทอ้งทีอ่ําเภอรตันบุรี

จงัหวดัสุรนิทร)์  

กลุ่มที ่ ๓ หวัหน้าชื่อเชยีงสง ตัง้หลกัแหล่งทีอ่ยูท่ ีบ่า้นเมอืงลงิ (ปจัจบุนัคอือําเภอจอมพระ

จงัหวดัสุรนิทร)์ 

กลุ่มที ่ ๔ หวัหน้าชื่อเชยีงขนั ตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีบ่า้นปราสาทสีเ่หลื่ยมดงลาํดวน (ปจัจบุนั 

คอื บา้นดวนใหญ่ ตําลบดวนใหญ่ อําเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ) 

กลุ่มที ่ ๕ หวัหน้าชื่อเชยีงฆะ ตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีบ่า้นอจัจะปะน่ึง (ปจัจบุนัคอืบา้นสงัขะ 

อําเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร ์

กลุ่มที ่ ๖ หวัหน้าชื่อเชยีงชยั ตัง้หลกัแหล่งอยูท่ีบ่า้นจารพดั (ปจัจบุนัคอือําเภอศรขีรภูม ิ

จงัหวดัสุรนิทร)์ 

 

การติดตามช้างเผอืกและกาํเนิดเมืองขขุนัธ ์

เมือ่ พ.ศ. ๒๓๐๒16

๕
ในแผ่นดนิของสมเดจ็พระบรมราชาที ่๓ หรอืสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระที่

นัง่สุรยิามรนิทร ์ (พระเจา้เอกทศัน์) ชา้งเผอืกของพระองคไ์ดแ้ตกออกจากโรงชา้งตน้ในกรงุศรอียธุยา 

แลว้เดนิทางมาทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ พระเจา้อยู่หวัจงึมพีระราชดํารสัใหท้หารเอกคู่พระทยัสองพี่

น้อง คอื สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ พระนามเดมิทองดว้ง กบักรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท 

พระนามเดมิบุญมา ใหคุ้มไพรพ่ลและทหารกรมชา้งตน้ ๓๐ นายออกตดิตาม ไดต้ดิตามพญาชา้งเผอืก

(๒) (๓) (๔) ราชบณัฑติสถาน,อกัขรานุกรมภูมศิาสตรไ์ทย เล่ม ๓ (พระนคร : โรงพมิพพ์ระจนัทร,์ ๒๕๐๗ น. ๑๔๖๘) 
๕ หลกัฐานเอกสารตรงกนั ๓ เล่ม คอื ๑. อมรวงศว์จิติร,หม่อม (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร),น.๑๙๗ ๒. ราชบณัฑติยสถาน. 

อกัขรานุกรมภมิูศาสตรไ์ทย  เล่ม ๓ น.๑๔๖๘ ๓.ประชมุพงศาวดาร ภาค ๔ ของหอสมุด วชริญาณ (พระนคร : 

รพ.สว่นทอ้งถิน่ ๒๕๐๖) น. ๔๐-๑ 

 

 
  

                                            



 ๓ 

มาทางแขวงเมอืงพมิาย ผ่านมาจนถงึบรเิวณป่าดงดบิทางฝ ัง่ทศิใตล้าํน้ํามลูจงึไดข้า่วจากพวกชาวป่าว่า 

พญาชา้งเผอืกผ่านมาทางบา้นหนองกุดหวาย (อําเภอรตันบุร)ี นายทหารเอกสองพีน้่องจงึไดเ้ขา้ไปหา

เชยีงสหีวัหน้าบา้นหนองกุดหวายเพื่อใหเ้ชยีงสช่ีวยพาไปหาหวัหน้าบา้นต่อ ๆ ไป 

เชยีงสไีดพ้าไปหาเชยีงปุ่มทีบ่า้นเมอืงทร ี (เมอืงท)ี เชยีงชยัทีบ่า้นจารพดั (ศขีรภมู)ิ ไปหา

ตากะจะและเชยีงขนัทีบ่า้นปราสาททีเ่หลีย่มดงลาํดวน (บา้นดวนใหญ่) แลว้ยกต่อไปหาเชยีงฆะที่

บา้นอจัจะปะนึง (สงัขะ) เชยีงฆะแจง้ใหท้ราบว่า เหน็ชา้งเผอืกกบัโขลงชา้งปา่มาเล่นน้ําทีห่นองโชก 

ครัน้วนัรุง่ขึน้นายทหารสองพีน้่องกบัพวกหวัหน้าส่วยจงึขึน้ไปแอบอยูบ่นตน้ไมร้มิหนองโชกพอตะวนั

บ่ายประมาณ ๒ โมง โขลงชา้งกอ็อกจากปา่มาเล่นน้ํา พญาชา้งเผอืกเดนิอยูก่ลางโขลงมชีา้งปา่ลอ้ม

หน้าลอ้มหลงั นายทหารสองพีน้่องจงึนําเอากอ้นอฐิ ๘ กอ้นทีนํ่ามาจากเมอืงทรขีึน้เสกเวทยม์นตค์าถา

อธษิฐานแลว้ขวา้งไปยงัโขลงชา้งป่าทัง้แปดทศิ ชา้งปา่แตกหนีเขา้ป่าหมดเหลอืแต่พญาชา้งเผอืก  

นายทหารสองพีน้่องจงึนําพญาชา้งเผอืกกลบักรงุศรอียุธยาพรอ้มกบัพวกทหารและหวัหน้าชาวส่วย 

ทีช่่วยตดิตามชา้ง เมือ่ถงึกรงุศรอียธุยาแลว้นายทหารทัง้สองไดก้ราบบงัคมทลูใหท้รงทราบถงึความดี

ความชอบของพวกหวัหน้าส่วยทีช่่วยตดิตามชา้งหลวงจนสาํเรจ็ 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ให ้

๑. ตากะจะ     เป็นหลวงแกว้สุวรรณ      อยูบ่า้นปราสาททีเ่หลีย่มดงลาํดวน  

๒. เชยีงขนั     เป็นหลวงปราบ  อยูบ่า้นปราสาทสีเ่หลีย่มดงลาํดวน 

๓. เชยีงฆะ     เป็นหลวงเพชร  อยูบ่า้นสงัขะ 

๔. เชยีงปุ่ม     เป็นหลวงสุรนิทรภ์กัด ี อยูบ่า้นคูปะทายสมยั (จงัหวดัสุรนิทร)์ 

๕. เชยีงส ี      เป็นหลวงศรนีครเตา  อยูบ่า้นหนองกุดหวาย 

ใหเ้ป็นหวัหน้าควบคุมพวกเขมรส่วยปา่ดงในตําบลบา้นทีต่นอยู ่ทาํราชการขึน้อยูก่บัเมอืงพิ

มาย พวกนายกองทัง้หา้คนไดเ้ดนิทางกลบับา้นของตนและปฏบิตัริาชการตามรบัสัง่ 

ต่อมาพวกนายกองเหล่าน้ีไดนํ้าสตัวแ์ละของปา่ต่างๆ ไปส่งส่วยยงักรงุศรอียธุยา ของส่วย16

๖
 

เหล่าน้ีไดแ้ก่ ชา้ง มา้ แก่นสน ยางสน ปีกนก นอแรด งาชา้ง ขีผ้ ึง้ เป็นตน้ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ตัง้ให ้

หลวงแก้วสวุรรณ  (ตากะจะ)  เป็นพระไกรภกัดีศรีนครลาํดวน ยกบ้านปราสาท 

ส่ีเหล่ียมดงลาํดวน (บ้านดวนใหญ่) ขึ้นเป็นเมืองขขุนัธ ์ ให้พระไกรภกัดีศรีนครลาํดวนเป็นเจ้า

เมือง 

หลวงเพชร (เชยีงฆะ) เป็นพระสงัขะบุรศีรนีครอจัจะ ยกบา้นโคกอจัจะขึน้เป็นเมอืงสงัขะ 
หลวงสุรนิทรภ์กัด ี (เชยีงปุ่ม) เป็นพระสุรนิทรภ์กัดศีรณีรงคจ์างวางเจา้เมอืงสุรนิทรย์กบา้น

คปูะทายสมนัขึน้เป็นเมอืงสุรนิทร ์

 

 

๖ พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ พระนคร : โรงพมิพก์รมการศาสนา, ๒๕๑๓ อธบิายคาํว่า ส่วย    

ดงัน้ี สว่ย แปลว่าของทีเ่รยีกเกบ็จากพืน้เมอืงสง่เป็นภาคหลวงตามวธิเีรยีกเกบ็ภาษอีากรในสมยัโบราณ (หน้า ๘๘) 

สว่ย แปลว่าชนชาตพิดูภาษาตระกลูมอญเขมรพวกหน่ึงอยู่ทางภาคอสีาน (หน้า ๘๘๒)  

                                            



 ๔ 

หลวงศรนีครเตา (เชยีงส)ี เป็นพระศรนีครเตาเจา้เมอืงรตันะ ยกบา้นหนองกุดหวาย (หรอื

บา้นเมอืงเตา) ขึน้เป็นเมอืงรตันบุรี16
๗
 ใหเ้มอืงเหล่าน้ีขึน้กบัเมอืงพมิาย 

ในสมยัปลายกรงุศรอียธุยามเีรือ่งราวตามพงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอสีานว่า กรงุศรอียธุยา

ศรสีตันาคนหุต ลา้นชา้ง หลวงพระบาง และนครจาํปาศกัดิ ์ ต่างเป็นแควน้เอกราชและเป็นอสิระไมข่ึน้

แก่กนั ปรากฏว่าอํานาจปกครองของนครจาํปาศกัดิค์ร ัง้นัน้ไดแ้ผ่เขา้มาถงึดนิแดนบางส่วนของเมอืงทาง

ภาคอสีานหลายเมอืง รวมทัง้เมอืงขขุนัธด์ว้ย 

เมอืงนครจาํปาศกัดิแ์ต่เดมินัน้เป็นแควน้เอกราช มเีขตแดนทางตะวนัตกเฉียงเหนือมาจน

จดเขตแขวงเมอืงพมิาย ซึง่เป็นชายแดนทางตะวนัออกของกรงุศรอียธุยา มอีาณาเขตแบ่งปนักนัที ่

ลาํหว้ยขะยงูและเมอืงท่ง ในเขตจงัหวดัรอ้ยเอด็และเมอืงรตันบุร ี (อําเภอรตันบุร ี จงัหวดัสุรนิทร)์ กเ็คย

เป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตแขวงของแควน้นครจาํปาศกัดิม์าก่อน 

เมอืงนครจาํปาศกัดิไ์ดเ้ป็นประเทศราชของไทยเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๑ สมยักรงุธนบุร ี จนถงึ 

พ.ศ. ๒๔๔๖ ไทยจงึไดเ้สยีดนิแดนฝ ัง่ขวาของแม่น้ําโขงตรงกนัขา้มปากเซ อนัมเีมอืงนครจาํปาศกัดิแ์ละ

มะโนไพร ซึง่เป็นเมอืงขึน้กบัขขุนัธใ์หแ้ก่ฝรัง่เศส 

 

 สมยักรงุธนบรีุ 

แผ่นดนิอยธุยาตอ้งพนิาศสิน้เพราะน้ํามอืพมา่ใน ปี พ.ศ. ๒๓๑๐  สมเดจ็พระเจา้ตากสนิ

ครองกรงุธนบุรปีกครองแผ่นดนิสยามสบืมา เมืองขขุนัธก์ย็งัขึ้นอยู่กบักรงุธนบรีุเป็นปกติ 

 

ชาวขขุนัธเ์ข้าร่วมราชการสงครามในศึกลานช้าง 

สาเหตุเกดิจากพระวอ พระตา ซึง่เดมิเป็นเสนาบดขีองกรงุศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) แต่

มเีหตุบาดหมางกนัขึน้กบัเจา้กรงุศรสีตันาคนหุต จงึไดพ้าครอบครวับ่าวไพรห่นีมาอยูท่ีเ่มอืงลุ่มภู แลว้

ตกแต่งบา้นเมอืงจดัสรา้งค่ายคปูระตูหอรบใหม้ัง่คงแขง็แรง ขนานนามเมอืงใหมว่่า "เมอืงนครเขือ่นขนัธ์

กาบแกว้บวับาน" เจา้กรงุศรสีตันาคนหุตไดข้่าวและถอืวา่ พระวอ พระตา เป็นเสีย้นหนามแผ่นดนิ จงึได้

แต่งกองทพัยกมาตอียู ่๓ แต่กําลงัของพระวอ พระตา มน้ีอยจงึสูไ้มไ่ด ้พระตาไดส้ิน้ชพีในทีร่บ พระวอ

กบัพวกไดต้ฝีา่วงลอ้มไปได ้ แลว้ไปขอพึง่พระเจา้องคห์ลวงแห่งเมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ (เจา้ไชยกุมาร) 

โดยไปตัง้มัน่อยูท่ีเ่วยีงดอนกอง เจา้กรงุศรสีตันาคนหุตไดแ้ต่งกองทพัตดิตามไป แต่เจา้ไชยกุมารได้

ไกล่เกลีย่ไวจ้งึทาํใหก้ารศกึยตุลิงชัว่ระยะเวลาหน่ึง อยูต่่อมาประมาณ ๓ ปี เจา้เมอืงจาํปาศกัดิก์บัพระ

วอเกดิขดัใจและเป็นอรกินัขึน้พระวอจงึแต่งใหท้า้วเพีย้ถอืศุภอกัษรคุมเครือ่งราชบรรณาการไปยงั

นครราชสมีา และขอขึน้กบักรงุธนบุรสีบืไป 

ฝา่ยพระเจา้กรงุศรสีตันาคนหุตทราบขา่วว่า พระวอเป็นอรกิบัเจา้นครจาํปาศกัดิ ์ เหน็เป็น

โอกาสทีจ่ะกําจดัพระวอได ้ จงึแต่งใหพ้ระยาสุโพเป็นแม่ทพัยกมาตพีระวอเมือ่จลุศกัราช ๑๑๓๙ (พ.ศ. 

๗ ราชบณัฑิตยสถาน.อกัขรานุกรมภมิูศาสตรไ์ทย เลม่ ๓ หน้า ๑๔๖๙ และ อมรวงศว์จิติร, หม่อม. "พงศาวดารหวั

เมอืงมณฑลอสีาน" ประชมุพงศาวดาร เล่ม ๓ หน้า ๑๙๙  

                                            



 ๕ 

๒๓๒๐) กองทพัพระวอสูไ้มไ่ดจ้งึแตกทพัหนีไป กองทพัเวยีงจนัทน์ตามไปลอ้มจบัพระวอไดท้ีบ่า้นสกั

เมอืงสมอเลยีบ รมิฝ ัง่แมน้ํ่าโขงเหนือเมอืงเก่า (ตรงกนัขา้มปากเซ) ขึน้มาเลก็น้อยและไดฆ้า่เสยี  

ฝา่ยทา้วกํ่าบุตรพระวอ ทา้วฝา่ยหน้า ทา้วคาํผง ทา้วทดิพรหมบุตรพระตาหนีไปได ้ จงึแต่งใหค้นถอื

หนงัสอืบอกไปยงัเมอืงนครราชสมีา ใหนํ้าความกราบบงัคมทลูพระเจา้กรงุธนบุรเีพื่อทรงทราบ 

มรณกรรมของพระวอนบัเป็นเหตุการณ์ทีส่ําคญัของประวตัหิวัเมอืงมณฑลอสีานและ

ประวตัศิาสตรไ์ทยมาก โดยทางกรงุธนบุรถีอืว่า เหตุการณ์ครัง้นัน้กรงุศรสีตันาคนหุตกระทาํการดูหมิน่

พระบรมเดชานุภาพบงัอาจยกทพัมารงัแกไพรฟ้่าขา้แผ่นดนิในขอบขนัธสมีา 

ครัน้จลุศกัราช ๑๑๔๐ (พ.ศ. ๒๓๒๑) สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรจีงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็

เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึเป็นแมท่พัยกไปทางบกสมทบกบักําลงัเกณฑไ์พรพ่ลจากเมอืงสุรนิทร ์ เมอืง   

ขขุนัธ ์เมอืงสงัขะ และโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมพระราชวงับวรสถานมงคลมหาสุรสงิหนาทแต่ครัง้ดาํรง 

พระยศเป็นเจา้พระยาสุรสหี ์ เป็นแมท่พัยกไปทางกมัพูชาเกณฑพ์ลเมอืงเขมรต่อเรอืรบยกขึน้ไปตามลาํ

น้ําโขง กองทพัพระยาสุโพรูข้า่วกถ็อยกลบัไปยงักรงุศรสีตันาคนหุต กองทพัไทยยกขึน้ไปตไีดเ้มอืง

นคร-จาํปาศกัดิ ์ พระเจา้องคห์ลวง (ไชยกุมาร) พาครอบครวัไปตัง้อยูท่ีเ่กาะไชยกองทพัไทยตามไปจบั

ตวัได ้ ต่อจากนัน้กองทพัไทยกเ็ลยยกไปตเีมอืงนครพนมแลว้ยกไปลอ้มเมอืงเวยีงจนัทรไ์ว ้ พระเจา้กรงุ

ศรสีตันาคนหุตไดห้นีไปอยู่ทีเ่มอืงคาํเกดิ กองทพัไทยตไีดเ้มอืงเวยีงจนัทน์แลว้ตัง้ใหพ้ระยาสุโพเป็นผูร้ ัง้

เมอืงเวยีงจนัทน์ 

การศกึครัง้น้ีเป็นผลทําใหก้รุงศรสีตันาคนหุตและนครจาํปาศกัดิ ์ ตกมาเป็นประเทศราชของ

ไทยตัง้แต่นัน้มา และกองทพัไทยไดอ้ญัเชญิพระแกว้มรกตลงมายงักรงุธนบุรดีว้ย ซึง่ปจัจบุนัได้

ประดษิฐานอยู่ทีอ่ยูท่ ีว่ดัพระศรรีตันศาสดาราม เป็นพระพุทธรปูคู่บา้นคู่เมอืงของไทยอยูจ่นบดัน้ี 

ในการไปราชการทพัครัง้น้ี หลวงปราบ (เชยีงขนั) ไดเ้ป็นทหารเอกรว่มไปในกองทพัดว้ย 

ทาํศกึจนไดช้ยัชนะ ขากลบัเมอืงขขุนัธห์ลวงปราบ (เชยีงขนั) ไดห้ญงิมา่ยชาวลาวคนหน่ึงกลบัมาเป็น

ภรรยามลีกูชายตดิมาดว้ยชื่อทา้วบุญจนัทร ์

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรทีรงเหน็ความดคีวามชอบของเจา้เมอืงทัง้สามทีช่่วยราชการทพัใน

การตเีมอืงนครจาํปาศกัดิ ์และเมอืงเวยีงจนัทน์ไดส้ําเรจ็ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้เมอืงขขุนัธ ์

เจา้เมอืงสุรนิทร ์และเจา้เมอืงสงัขะ เลื่อนขึน้เป็นตําแหน่งพระยาในบรรดาศกัดิเ์ดมิทัง้สามเมอืง 

ในปีเดยีวกนัน้ี (พ.ศ. ๒๓๒๑) พระยาขขุนัธ ์(ตากะจะ) ถงึแก่กรรม จงึโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวง

ปราบ (เชยีงขนั) เป็นพระยาไกรภกัดศีรนีครลาํดวน เจา้เมอืงคนที ่๒ และในปีนัน้เองเจา้เมอืงขุขนัธค์น

ใหม ่ ไดอ้พยพพลเมอืงยา้ยเมอืงมาอยู่ทีบ่า้นแตระ (อําเภอขขุนัธ ์ ในปจัจุบนั) เพราะเมอืงขขุนัธเ์ดมิ 

(บา้นปราสาทสีเ่หลีย่มดงลําดวน) กนัดารน้ํา 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ลุ พ.ศ. ๒๓๒๕ (ปีขาล จลุศกัราช ๑๑๔๔) สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ ไดร้าชสมบตัิ

ปราบดาภเิษกขึน้เป็น พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก พระยาไกรภกัดศีรนีครลําดวน (เชยีง

ขนั) ไดเ้ปลีย่นนามเป็น พระยาขขุนัธภ์กัด ี ไดม้ใีบบอกกราบทลูขอตัง้ทา้วบุญจนัทร ์ (บุตรเลีย้งชาวลาว

ทีต่ดิภรรยาม่ายมาจากเวยีงจนัทน์) ขึน้เป็นพระไกร ตําแหน่งผูช่้วยเจา้เมอืงอยูม่าวนัหน่ึงพระยาขขุนัธ์

ภกัด ี (เชยีงขนั) เผลอเรยีกพระไกร (ทา้วบุญจนัทร)์ วา่ลกูเชลย พระไกรโกรธมากคดิจะแกแ้คน้ใหไ้ด ้



 ๖ 

ภายหลงัมพีวกญวนประมาณ ๓๐ คน เป็นพ่อคา้มาชือ้โคกระบอืถงึเมอืงขขุนัธ ์พระยาขขุนัธภ์กัดไีดจ้ดั

ใหพ้วกญวนพกัทีศ่าลากลาง แลว้เกณฑค์นนําทางไปส่งทีช่่องโพย ใหพ้วกญวนนําโคกระบอืไปเมอืง

พนมเปญ พระไกรจงึบอกกล่าวโทษมากรงุเทพฯ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึใหเ้รยีกพระยาขขุนัธ์

ภกัดไีปไต่สวน ไดค้วามตามขอ้กล่าวหาจงึใหนํ้าพระยาขขุนัธภ์กัด ี (เชยีงขนั) กกัขงัไวท้ีก่รงุเทพฯ และ

โปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหพ้ระไกรเป็นพระยาขขุนัธภ์กัด ีเจา้เมอืงคนที ่๓ 

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ นัน้ พระภกัดภีธูรสงคราม (อุ่น) ปลดัเมอืงขขุนัธ ์ ไมพ่อใจพระยาขขุนัธ์

ภกัด ี (บุญจนัทร)์ จงึลงมากราบบงัคมทลูทีก่รงุเทพฯ ขอเป็นเจา้เมอืงอกีเมอืงหน่ึงแยกจากขขุนัธโ์ดยไป

ตัง้ทีบ่า้นโนนสามขา สระกําแพงใหญ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้ก

บา้นโนนสามขา สระกําแพงใหญ่ขึน้เป็นเมอืงศรสีระเกศ (มไิดเ้ขยีน ศรีสระเกษ ดงัเช่นทุกวนัน้ี) ให้

พระภกัดภีธูรสงคราม (อุ่น) ขึน้เป็นพระยารตันวงษา เจา้เมอืงศรสีระเกศใหท้า้วมะนะ เป็นพระภกัดภีธูร

สงคราม ปลดัเมอืงขขุนัธแ์ทน และใหท้า้วเทศ เป็นพระแกว้มนตรยีกกระบตัรเมอืงขุขนัธ ์

พ.ศ. ๒๓๒๘ พระยารตันวงษา (อุ่น) เจา้เมอืงศรสีระเกษถงึแก่อนิจกรรม จงึโปรดเกลา้ฯ 

ตัง้ทา้วชม บุตรพระยารตันวงษา ขึน้เป็นพระยาวเิศษภกัด ีเจา้เมอืงแทนบดิา 

พ.ศ. ๒๓๒๙ เจา้เมอืงศรสีะเกศกบัเมอืงขขุนัธเ์กดิววิาทชงิเขตแดนกนั จงึโปรดเกลา้ฯ 

แบ่งปนัเขตแดนใหเ้รยีบรอ้ย พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๓ ขึน้ครองราชยพ์ระยา

วเิศษภกัด ีเจา้เมอืงศรสีะเกศถงึแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๓๓๐ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้พระภกัดภีธูรสงคราม 

ปลดัเมอืง เป็นพระยาวเิศษภกัด ี เจา้เมอืง ใหห้ลวงยกระบตัรเป็นทีพ่ระปลดัใหร้าชบุตรเป็นหลวง

ยกกระบตัร ใหท้ดิอูด เป็นหลวงมหาดไทย ใหขุ้นไชยณรงคเ์ป็นหลวงธเิบศร ์

 

กบฏเจ้าอนุวงศเ์วียงจนัทน์ 

ลุจลุศกัราช ๑๑๘๕ ปีมะเสง็ (พ.ศ. ๒๓๖๔) พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๓ ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ใหเ้จา้ราชบุตร (โย)่ เมอืงเวยีงจนัทน์เป็นเจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ เจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิไ์ด้

เปลีย่นธรรมเนียมเกบ็ส่วยแก่ชายฉกรรจท์ีม่ภีรรยาแลว้ เป็นไหม หรอื ปา่น หรอื ผลเรว่ คนหน่ึงหนกั

ชัง่หา้ตําลงึ ส่วนขา้วเปลอืกใหเ้กบ็ตามเดมิ ลําดบันัน้ ตัง้แต่เขตแขวงเมอืงนครจาํปาศกัดิไ์ปจนถงึเมอืง

เวยีงจนัทน์ อยูใ่นอํานาจของเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์กบัเจา้ราชบุตร (โย่) ผูค้รองเมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ 

พ่อลกูทัง้สองเหน็ว่ามเีขตแขวงและกําลงัไพรพ่ลมากขึน้กก็ําเรบิใจคดิกบฏต่อกรงุเทพฯ 

ครัง้ปีจอ  จลุศกัราช ๑๑๘๘ (พ.ศ. ๒๓๖๙) เจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ไดแ้ต่งตัง้ใหเ้จา้อุปราช 

(สถีาน) กบัเจา้ราชวงศเ์มอืงเวยีงจนัทน์ ยกกองทพัมาตเีมอืงรายทางจนถงึกาฬสนิธุ ์จบัเจา้เมอืงอุปฮาด

กบักรมการเมอืงฆา่เสยีแลว้กวาดตอ้นเอาครอบครวัไพร่พลเมอืงการฬสนิธุส์่งไปเมอืงเวยีงจนัทน์ แลว้

ยกไปตเีมอืงเขมราฐจบัเจา้เมอืง (ทา้วกํ่า บุตรพระวอ) ฆา่เสยี แลว้ยกกองทพัไปถงึเมอืงรอ้ยเอด็  

เจา้เมอืงรอ้ยเอด็เหน็ว่าจะสูไ้มไ่ดจ้งึคบคดิกบักรมการเมอืงพาเอานางหมานุย นางตุ่ม นางแกว้ บุตรสาว

ยกใหเ้จา้อุปราช เจา้อุปราชจงึไม่ทาํอนัตราย แลว้ยกกองทพัต่อไปถงึเมอืงสุวรรณภมู ิ จบัขา้หลวงกอง

สกัไดใ้หฆ้า่เสยี แต่พระรตันวงษา เจา้เมอืงสุวรรณภูมมิไิดย้กนางออมบุตรสาวเจา้เมอืงสุวรรณภูมคิน

เก่าและมา้ผ่าน ๑ ใหเ้จา้อุปราช เจา้อุปราชจงึงดไมท่ําอนัตราย แลว้ยกกองทพัของเจา้อุปราชและเจา้

ราชวงศไ์ดย้กเลยไปตหีวัเมอืงรายทางจนถงึเมอืงนครราชสมีา 



 ๗ 

ฝา่ยเจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ (โย่) ไดเ้กณฑไ์พรพ่ลยกกองทดัมาตเีมอืงขขุนัธ ์ เมอืงสงัขะ

และเมอืงสุรนิทร ์จบัพระยาขขุนัธภ์กัด ี (บุญจนัทร)์ เจา้เมอืงขขุนัธ ์พระภกัดภีธูรสงคราม (มะนะ) ปลดั

เมอืง พระแกว้มนตร ี (ทา้วเทศ) ยกกระบตัร กบักรมการเมอืงไดแ้ละใหฆ้า่เสยีเพราะไมย่อมเขา้กบัพวก

กบฏ ส่วนเจา้เมอืงสงัขะและเจา้เมอืงสุรนิทรห์นีเอาตวัรอดไปได ้ ครัง้นัน้กองทพัเจา้โยไ่ดก้วาดตอ้นเอา

ครอบครวัไทย เขมร ส่วย ไปไวท้ีเ่มอืงนครจาํปาศกัดิเ์ป็นจาํนวนมาก แลว้ไดย้กไปตัง้มัน่อยู่ทีเ่มอืง

อุบลราชธานี พระพรหมราชวงศา เจา้เมอืงอุบลราชธานีจาํตอ้งยอมเขา้ดว้ยกบัพวกกบฏ เจา้นครจาํปา

ศกัดิจ์งึมไิดท้าํอนัตราย  ครัง้นัน้เจา้โยแ่ละเจา้อนุวงศ ์ ไดม้าตัง้ค่ายอยูท่ีม่ลูเคง็ แขวงเมอืงพมิายแห่ง ๑ 

ทีบ่า้นสม้ปอ่ย แขวงเมอืงขขุนัธ ์แห่ง ๑ ทีทุ่่งมนแห่ง ๑ ทีบ่า้นบกหวาน แขวงเมอืงหนองคายอกีแหง่ ๑   

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั จงึโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมพระราชวงับวรมหาศกัดิพ์ล

เสพเป◌็นทพัหลวง ใหเ้จา้พระยาบดนิทรเ์ดชาเมือ่ครัง้ดาํรงพระยศเป็นเจา้พระยาราชสุภาวด ี (สงิห ์ สงิ

หเสนี) เป็นทพัหน้า ยกกองทพัมาปราบกบฏ ถงึแขวงเมอืงนคราชสมีาไดพ้บเป็นกองทพัเจา้อนุวงศ์

เวยีงจนัทน์และไดสู้ร้บกนัเป็นสามารถ กองทพัเวยีงจนัทน์ตา้นทานมไิดก้แ็ตกถอยรน่ไปอยู่ทีค่่ายมลูเคง็

กองทพัไทยไดต้ามไปตคี่ายมลูเคง็แตกแลว้ยกตามไปตคีา่ยสม้ปอ่ย ค่ายทุ่งมน ค่ายน้ําคํา แตกทุกค่าย

จนถงึกองทพัเจา้นครจาํปาศกัดิ ์ขณะนัน้ฝ่ายครวัไทย เขมร ส่วย ทีเ่จา้นครจาํปาศกัดิไ์ดก้วาดตอ้นไปไว้

ทีเ่มอืงนครจาํปาศกัดิร์ูข้่าวกองทพัไทยยกขึน้มาช่วยกพ็ากนัเอาไฟเผาเมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ ราษฎร

พลเมอืงพากนัแตกตื่นเป็นอลหมา่นเมือ่วนัองัคาร ขึน้ ๑๓ คํ่า เดอืน ๖ ปีกุน จลุศกัราช ๑๑๘๙ (พ.ศ. 

๒๓๗๐) 

 เจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์เหน็ว่าจะสูก้องทพัไทยไมไ่ด ้ จงึถอยกลบัไปตัง้รบัอยูท่ีเ่มอืงหนอง-

บวัลาํภกูองทพัไทยตามขึน้ไปตจีนถอยร่นหนีไปแลว้ กองทพัไทยไดย้กขึน้ไปตไีดเ้มอืงเวยีงจนัทน์ 

เจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ทิง้เมอืงหนีไปอยูท่ีเ่มอืงญวน ต่อจากนัน้ไดย้กไปตเีมอืงนครจาํปาศกัดิ ์จบัตวั 

เจา้เมอืงนครจาํปาศกัดิไ์ดจ้งึยกทพักลบักรงุเทพฯ โดยแบ่งทหารบางส่วนใหอ้ยู่รกัษาเมอืงเวยีงจนัทน์

ต่อมาทหารทีจ่ดัใหอ้ยูร่กัษาเมอืงเวยีงจนัทน์หลงเชื่อคาํหลอกลวงของญวนว่า จะพาเจา้อนุวงศ์

เวยีงจนัทน์เขา้มาอ่อนน้อมแต่โดยด ีแต่แลว้เจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์กลบัรวบรวมไพรพ่ลยกเขา้มาปลน้ฆา่

คนไทยทีร่กัษาเมอืงตายเกอืบหมด ทีเ่หลอืไดห้นีรอดมาไดแ้ละไดร้ายงานใหเ้จา้พระยาบดนิทรท์ราบ 

ซึง่ขณะนัน้เจา้พระยาบดนิทรเ์ดชาไดร้บัพระบรมราชโองการใหย้กทพัไปรกัษาเมอืงเวยีงจนัทน์แต่เดมิ

ทพัไปยงัไมถ่งึเมอืงเวยีงจนัทน์กไ็ดท้ราบขา่วเหตุรา้ยทีเ่กดิขึน้ในเวยีงจนัทน์และเหน็ว่ากําลงัทพัมไีม่

พอทีจ่ะยกไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์ได ้ จงึสัง่ใหถ้อยทพัไปรวบรวมไพรพ่ลทีเ่มอืงยโสธรใหพ้รอ้มเสยีก่อนจงึ

จะยกไป แต่กองทพัเวยีงจนัทน์ไดย้กตามมาทนักนัทีค่่ายบกหวานแขวงเมอืงหนองคาย กองทพั

เจา้พระยาบดนิทรเ์ดชาจงึไดร้บกบักองทพัเวยีงจนัทน์ กองทพัเวยีงจนัทน์สูไ้มไ่ดแ้ตกพ่ายไป กองทพั

เจา้พระยาบดนิทร ์ เดชาจงึยกไปตเีมอืงเวยีงจนัทน์ไดเ้มอืงเวยีงจนัทน์เป็นครัง้ทีส่อง และคราวน้ีจบัเจา้

อนุวงศ ์

เวยีงจนัทน์ได ้

การกบฏเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ครัง้น้ี นบัเป็นการกบฏทีย่ ิง่ใหญ่ หวัเมอืงสาํคญัๆ ทางภาค

อสีานหลายเมอืงตกอยูใ่นอํานาจของพวกกบฏเกอืบทัง้สนิ ในระหว่างปราบกบฏทางเมอืงนครราชสมีา

ไดเ้กดิวรีสตรขีึน้ท่านหน่ึง จากการต่อสูก้บัทหารของเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ทีทุ่่งสาํรดิแขวงเมอืงพมิาย 



 ๘ 

ท่านผูน้ัน้คอื คุณหญงิ "โม" ซึง่เป็นภรยิาของพระยาสุรเดชวเิศษฤทธิท์ศธศิวชิยัปลดัเมอืงนครราชสมีา 

ไดร้บัพระราชทานนามว่า "ทา้วสุรนาร"ี 

เมือ่ปราบกบฏเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์เรยีบรอ้ยแลว้ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหพ้ระยาสงัขะบุรไีป

เป็นเจา้เมอืงขุขนัธ ์คนที ่๔ ใหพ้ระไชย (ใน) เป็นพระภกัดภีธูรสงคราม ปลดัเมอืง  ใหพ้ระสะเพือ้น 

(นวน) เป็นพระแกว้มนตร ียกกระบตัรเมอืง ใหท้า้วหลา้บุตรพระยาขุขนัธ ์(เชยีงขนั) เป็นพระมหาดไทย 

ช่วยกนัรกัษาเมอืงขขุนัธส์บืไป 

ตามพงศาวดารกล่าวว่า พวกกบฏเจา้อนุวงศเ์วยีงจนัทน์ไดม้าตัง้ค่ายไวแ้ห่งหน่ึงทีแ่ขวง

เมอืงขขุนัธ ์เรยีกว่าค่ายสม้ปอ่ย (ปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภอราษไีศล ทางตะวนัตกบา้นสม้ปอ่ย) ทีแ่ห่งน้ี 

ปรากฏว่ามโีพน (จอมปลวก) ตัง้เรยีงรายกนัอยูเ่ป็นแนวตดิต่อกนัไป เริม่ตัง้แต่ทางตะวนัตกบา้น

สม้ปอ่ยจนเกอืบถงึบา้นบงึหมอก ชาวบา้นเรยีกกนัว่า "ค่ายสม้ปอ่ยโพนเลยีน" (โพงเรยีง) เขา้ใจว่าที่

แห่งน้ีจะเป็นค่ายสม้ปอ่ยของกองทพัลาว เพระลกัษณะโพนทีต่ ัง้เรยีงรายกนัอยูอ่ย่างมรีะเบยีบเป็นแถว

เดยีวกนั และมรีะยะห่างเท่ากนัไปโดยตลอด คงจะไมใ่ช่โพนหรอืจอมปลวกทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ

และทีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่ามลูใกล้ๆ  กบัโพนเรยีงไปทางทศิใตม้หีมูบ่า้นหน่ึงชื่อว่าบา้นโก คนในหมูบ่า้นน้ีพดู

ภาษาไทยสาํเนียงโคราช ชาวบา้นมอีาชพีป ัน้หมอ้ขาย สองถามชาวบา้นไดค้วามว่า พวกทีม่าตัง้บา้นโก

ครัง้แรกนัน้เป็นชาวโคราชทีถู่กกองทพัลาวกวาดตอ้นมา  

ลุ พ.ศ. ๒๓๘๘ หลวงธเิบศร ์ หลวงมหาดไทย และหลวงอภยั กรมการเมอืงศรสีะเกศไม่

สมคัรทีจ่ะทําราชการกบัพระยาวเิศษภกัดเีจา้เมอืงศรสีระเกศ ไดอ้พยพครอบครวัไปตัง้อยูท่ีบ่า้นน้ําโดม

ใหญ่ พรมแดนเมอืงจาํปาศกัดิต่์อกบัอุบลฯ และขขุนัธไ์ดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นน้ําโดม

ใหญ่ขึน้เป็นเมอืงเดชอุดม ตัง้ใหห้ลวงธเิบศรเ์ป็นพระศรสีุระ เป็นเจา้เมอืง ใหห้ลวงมหาดไทยเป็นหลวง

ปลดั หลวงอภยัเป็นหลวงยกกระบตัร รกัษาราชการเมอืงเดชอุดมต่อไป และในปีเดยีวกนัน้ีโปรดเกลา้ฯ 

ใหย้กบา้นไพรตระหมกั (บา้นดาส)ี  ขึน้เป็นเมอืงมะโนไพรใหห้ลวงภกัดจีาํนง (พรหม) เสมยีนตรา

กรมการเมอืงขขุนัธซ์ึง่เป็นบุตรเขยพระยาเดโช (เมง้-เขมร) เป็นพระมะโนจาํนง เจา้เมอืงมะโนไพร ขึน้

ต่อเมอืงขขุนัธ ์ และครัง้นัน้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงอนุรกัษ์ภเูบศร ์ เป็นขา้หลวงขึน้ไปจดัราชการ

บา้นเมอืงตะวนัออก และจดัปนัเขตแดนเมอืงนครจาํปาศกัดิก์บัเมอืงขขุนัธ ์ ใหเ้ป็นเขตแดนของเมอืงมะ

โนไพรต่อไป (ปจัจบุนัเมอืงนะโนไพรอยูใ่นเขตประเทศเขมร เขมรเรยีกว่าเมอืงมลูไปร ไทยไดเ้สยี

ดนิแดนฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงตรงกนัขา้มปากเซซึง่มนีครจาํปาศกัดิ ์ และเมอืงมะโนไพร ใหแ้ก่ฝรัง่เศสไปเมือ่ 

พ.ศ. ๒๔๔๖) 

จลุศกัราช ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓) พระยาขขุนัธภ์กัดเีจา้เมอืงคนที ่ ๔ ซึง่มาจากเมอืงสงัขะ

ถงึแก่กรรม จงึโปรดเกลา้ฯ  ตัง้ใหพ้ระภกัดภีธูรสงคราม (ใน) ปลดัเมอืง เป็นพระยาขขุนัธภ์กัดเีจา้

เมอืงขขุนัธ ์คนที ่๕ เลื่อนพระมหาดไทย (หลา้) เป็นพระภกัดภีธูรสงคราม ปลดัเมอืง เมือ่พระภกัดภีธูร

สงคราม (หลา้) ถงึแก่กรรม ไดต้ัง้ใหท้า้วกิง่ บุตรพระยาขขุนัธ ์ (เชยีงขนั) เป็นปลดัเมอืงและใหท้า้วศรี

เมอืงเป็นพระมหาดไทย  ต่อมาพระยาขุขนัธภ์กัด ี (ใน) ถงึแก่กรรม ไดโ้ปรดเกลา้ฯ  ใหต้ัง้ยกระบตัร   

(นวน) เป็นพระยาขขุนัธภ์กัด ีเจา้เมอืงคนที ่๖ เลื่อนพระมหาดไทย (ศรเีมอืง) เป็นพระยกกระบตัร  

ในศกเดยีวกนัน้ี พระยาขุขนัธภ์กัด ี (นวน) ถงึแก่กรรม จงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระภกัดภีธูรสงคราม (กิง่) 

เป็นพระยาขขุนัธภ์กัด ี เจา้เมอืงคนที ่ ๗ เลื่อนยกกระบตัร (ศรเีมอืง) เป็นพระปลดัเมอืง ใหพ้ระวเิศษ 

(พมิพ)์ เป็นพระแกว้มนตร ีพ.ศ.๒๓๙๕ พระยาขุขนัธภ์กัด ี(กิง่) ถงึแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ตัง้ให ้



 ๙ 

พระวไิชย (วงั) ผูเ้ป็นน้องพระยาขขุนัธภ์กัด ีเป็นเจา้เมอืงแทน เป็นเจา้เมอืงคนที ่๘ 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๑๐ ปลายรชักาลที ่๔ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์พระยาขขุนัธภ์กัด ี (วงั) ได้

จบัพระพล (รส) ผูน้้อง บอกส่งมายงักรงุเทพฯ และถูกจองจาํอยูท่ีก่รงุเทพฯ จงึถงึแก่กรรมและยงัได้

บอกกล่าวโทษพระปลดัเมอืง (ศรเีมอืง) ว่าเบยีดบงัเงนิหลวง ไดม้พีระบรมราชโองการใหส้่งตวัพระปลดั

เมอืงมาพจิารณาทีก่รงุเทพฯ พจิารณาไดค้วามตามทีก่ล่าวโทษ ตุลาการตดัสนิใหพ้ระปลดัเมอืงชดใช้

เงนิหลวง เสรจ็แลว้ใหก้ลบัไปรบัราชการตามเดมิ ขณะเดนิทางกลบัเดนิทางมาถงึเมอืงปราจนีบุรกีล็ม้

ปว่ยและถงึแก่กรรมกลางทาง ฝา่ยทา้วอน้ บุตรพระปลดัเมอืง (ศรเีมอืง) เหน็ว่า ถา้จะรบัราชการอยูใ่น

เมอืงขขุนัธด์งัแต่ก่อนมา เกรงว่าจะไดร้บัความเดอืนรอ้นจงึลงไปกรงุเทพฯ กราบทลูขอออกไปทาํราช-

การเป็นกองนอกกไ็ดร้บักรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วอน้เป็นพระบรริกัษ์ภกัด ี กองนอกทาํราชการขึน้กบั

เมอืงขขุนัธ ์และโปรดเกล้าฯ ใหต้ัง้ทา้วบุญนาคบุตรพระยาขขุนัธภ์กัด ี(วงั) เป็นพระอนนัตภ์กัด ี 

ผูช่้วยราชการเมอืงขขุนัธต์ามทีพ่ระยาขขุนัธภ์กัด ี(วงั) มใีบบอกขอมา 

พ.ศ. ๒๔๒๖ ในแผ่นดนิสมเดจ็พระปิยมหาราช พระยาขุขนัธภ์กัด ี(ปญัญา) เจาัเมอืงขขุนัธ์

กบัพระปลดัเมอืง (จนัล)ี ไดนํ้าชา้งพงัสปีระหลาย ๑ เชอืก กบัชา้งพงัตาดาํ ๑ เชอืก ลงมาน้อมเกลา้ฯ 

ถวายทีก่รงุเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๓๓ มตีราสารโปรดเกลา้ฯ ใหเ้มอืงศรสีะเกษไปอยูใ่นบงัคบับญัชาของขา้หลวง

เมอืงอุบลราชธานี 

เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๓๔ พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิดิปรชีากร ขา้หลวงใหญ่ได้

โปรดใหห้ลวงจาํนงยทุธกจิ (อิม่) กบัขนุไผท ไทยพทิกัษ์ (เกลีย่น) เป็นขา้หลวงเมอืงศรสีะเกษ 

พ.ศ. ๒๔๓๕ ใหพ้ระศรพีทิกัษ์ (หว่าง) เป็นขา้หลวงเมอืงขขุนัธ ์

พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕ โปรดเกลา้ฯ 

ใหอ้ยูจ่ดัรปูการปกครองเป็นแบบมณฑล มสีมหุเทศาภบิาลเป็นผูส้าํเรจ็ราชการมณฑล จงัหวดัศรสีะเกษ

ขึน้อยูใ่นมณฑลอสีาน กองบญัชาการมณฑลอยูท่ีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยา้ยทีต่ ัง้เมอืงขขุนัธ ์(ซึง่อยูท่ีต่ําบลหว้ยเหนือ อําเภอขขุนัธใ์นปจัจบุนั) มาอยู่

ทีต่ําบลเมอืงเก่า (ปจัจุบนั คอื ตําบลเมอืงเหนือ ในเขตเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ) และยงัคงใชช้ื่อเมอืง 

ขขุนัธอ์ยูเ่หมอืนเดมิ และยบุเมอืงขขุนัธเ์ดมิลงเป็นอําเภอ เรยีกว่าอําเภอหว้ยเหนือ 

พ.ศ. ๒๔๕๕ เปลีย่นชื่อมณฑลอสีาน เป็นมณฑลอุบล มเีมอืงทีข่ ึน้ต่อมณฑลน้ีเพยีง ๓ 

เมอืง คอื เมอืงอุบลราชธานี เมอืงขขุนัธ ์ และเมอืงสุรนิทร ์ (เขา้ใจว่าเมอืงศรสีระเกศคงถูกยบุลงเป็น

อําเภอ ขึน้อยูก่บัเมอืงขุขนัธ)์ 

พ.ศ. ๒๔๕๕ กระทรวงมหาดไทยประกาศใหเ้ปลีย่นชื่อเมอืงทุกเมอืง เป็นจงัหวดั เมอืง 

ขขุนัธจ์งึเปลีย่นเป็นจงัหวดัขขุนัธ ์เมือ่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙  

พ.ศ. ๒๔๘๑ มพีระราชกฤษฎกีา ใหเ้ปลีย่นชื่อจงัหวดัขุขนัธ ์เป็นจงัหวดัศรสีะเกษ   

 

ศรีสะเกษ กบั ศรีสระเกศ 

คาํว่าศรสีะเกษ น้ี เดมิเขยีนว่า ศรสีระเกศ ดงัทีป่รากฏในเรือ่งกําเนินเมอืงศรสีระเกศแลว้ 

โดยเขยีนตามหนงัสอืพงศาวดารทีเ่ขยีนไว ้ ซึง่เป็นการถูกตอ้งตามหลกัภาษาทีร่ะบุไวใ้นพจนานุกรม



 ๑๐ 

ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ตรงกบัความหมายของตําบลทีต่ ัง้เมอืงศรสีระเกศแต่เดมิดงันิยามปรบัปราก

ล่าวถงึทีม่าของคาํว่า ศรีสระเกศ ดงัน้ี 

นิยามท่ี ๑ พระยาแกรกเจา้เมอืงเขมร ไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วไปจนถงึประเทศลาว ไปพบ

เน้ือคู่เป็นธดิาเจา้เมอืงลาวชื่อนางศร ี ไดสู้่ขอแต่งงานอยูก่นิดวัยกนัเรยีบรอ้ยทีป่ระเทศลาวต่อมาพระยา

แกรกเดนิทางกลบัประเทศเขมรก่อนทิง้นางศรไีวท้ีเ่มอืงลาว นางศรมีคีรรภแ์ก่และคดิถงึสามจีงึออก

เดนิทางตดิตามสามไีปเมอืงเขมร เดนิทางไปถงึทําเลหน่ึงมสีระน้ําใสเยน็นางศรไีดค้ลอดทารกทิร่มิสระ

แห่งนัน้ และนางไดล้งชําระสระสรงอาบน้ําลา้งตวั พรอ้มทัง้ชําระลา้งทารกบุตรของนางทีส่ระน้ํา แลว้

นางจงึเดนิทางต่อไปยงัเมอืงเขมร สระน้ีจงึไดช้ื่อว่าศรสีระเกศ แต่นัน้มา 

นิยามท่ี ๒ กล่าวถงึพระยาศรโีคตรตะบองเพชรครองกรงุกมัพชูา (เขมร) มตีะบองเพชร

เป็นอาวุธวเิศษ พระยาศรโีคตรตะบองเพชรกบัพระมเหสเีดนิทางไปเมอืงลานชา้ง ขากลบัแวะลงสระสรง

น้ําทีส่ระกําแพงทัง้สององค ์จงึไดช้ื่อว่า ศรสีระเกศ 

นิยามท่ี ๓ เล่าว่าพระนางศรนีางพญาขอม (เขมรโบราณ) เดนิทางจากเมอืงพมิายผ่านมา

และลงสระผมทีส่ระน้ี จงึไดช้ื่อว่า ศรสีระเกศ 

จงึสรปุไดว้่า มคีนชื่อศร ี มาสระผมทีส่ระน้ี เกศ แปลว่า ผม (พจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ หน้า ๑๖๒) ส่วนคาํว่า สระ แปลว่า ชาํระ ฟอก ลา้ง (หน้า ๘๗๗) 

ดงันัน้ ทีเ่ขยีนตามพงศาวดารว่า ศรีสระเกศ นัน้ถูกต้องตรงกบัความหมายทางภาษาทุกประการ แต่ที่

เขยีนเป็น ศรสีะเกษ ยงัหาทีม่าไมพ่บ 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดั

ระเบยีบการปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็น

ตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบ

เทศาภบิาล ซึง่ถอืไดว้่า เป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยา

ดาํรงราชานุภาพ ทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การ

ปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลจดัส่งขา้ราชการจาก

ส่วนกลางออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลในสมยันัน้ การปกคอ

รงแบบเทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอย่างมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย

และเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณีปกครองดัง้เดมิของไทย คอืระบบกนิเมอืงใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใดกย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ มี

เจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอย่างกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพดาํรงตําแหน่งเสนาบด ี พระองคไ์ดจ้ดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่

ยงัจดุเดยีวกนัโดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชา 



 ๑๑ 

หวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยูท่ีเ่จา้เมอืง ระบบการ

ปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ซ. ๒๔๓๙ จนถงึ พ.ซ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็ และเพื่อความเขา้ใจ

เรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของการเทศาภบิาล ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพ

หสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า  

"การเทศาภบิาล คอืการปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหห้น่วยบรหิารราชการอนัประกอบดว้ย 

ตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นทีไ่วว้างใจของรฐับาลของ

พระองค ์รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้ ออกไปดําเนินงานในส่วน 

ภมูภิาคอนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความรว่มเยน็เป็นสุขและความเจรญิทัว่ถงึ

กนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึไดแ้บ่งส่วนการปกครอง

โดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้ลาํดบั ดงัน้ี คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑลรองถดัลงไปเป็นเมอืง คอื จงัหวดั รอง

ไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล หมูบ่า้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานใหส้อดคลอ้งกบัทาํนอง

การของกระทรวงทบวงกรมในราชธานีและจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรูส้ตปิญัญา ความประพฤตดิ ี ให้

ไปประจาํทางตามตําแหน่งหน้าที ่ มใิหม้กีารกา้วก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ความ

เจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็แก่ราชการและธุรกจิของประชาชน ซึง่ตอ้งอาศยัทางราชการเป็นทีพ่ึง่ดว้ย" 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทาํความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงันัน้ การเทศาภบิาลนัน้ หมายความรวมว่า เป็น "ระบบ" การปกครอง

อาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่เรยีกว่า " การปกครองส่วนภมูภิาค" ส่วน "มณฑลเทศาภบิาล นัน้ คอืส่วนหน่ึง

ของการปกครองชนิดน้ี และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราช-

การส่วนกลางไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัิ

มาแต่เดมิ อนัเป็นระบบกนิเมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวม

อํานาจอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีนการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ต่อไปน้ี เมือ่ง

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราช

อาณาเขตใหม้ัง่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่น

กระทรวงมหาดไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้งและกรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้

แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่

ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดํารวิ่า ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ใหข้ึน้อยูใ่น

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทย

กบักระทรวงกลาโหมเสยีใหม ่ เมือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล มขีา้หลวงใหญ่

เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้น้ีมอียูท่ ัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียง หรอืมณฑลพายพั 

มณฑลลาวพวน หรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาว หรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมร หรอืมณฑลบูรพา และ

มณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 



 ๑๒ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้

มาและกม็ไิดด้ําเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลําดบั ดงัต่อไปน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกไดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาล ขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่ และในตอนปลายน้ีเมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเดยีวกนั จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร 

ชยัศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้ก้ไขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื 

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑลนครศร-ี 

ธรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออก เป็นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าฯ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย  

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกนัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อกูย้มืเงนิจากองักฤษมาสรา้งทางรถไฟ 

พ.ศ. ๒๔๕๕ ใหแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ มณฑลอุบลมเีมอืงทีข่ ึน้อยูใ่นการปกครอง ๓ เมอืง คอื เมอืงอุบลราชธานี เมอืงขขุน้ธ ์และเมอืง 

สุรนิทร ์ (เขา้ใจว่าเมอืงศรสีะเกศ คงจะถูกยบุลงเป็นอําเภอขึน้อยูก่บัเมอืงขขุนัธจ์งึไมป่รากฏชื่อเมอืงศรี

สะเกศ) 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารสว่นภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมากรจงัหวดัเป็นผูบ้รหิารเมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑลแลว้ยงัแบ่งออกเป็นจงัหวดัและอําเภออกี



 ๑๓ 

ดว้ย เมือ่มปีระกาศใชพ้ระราชบญัญตั ิระเบยีบบรหิารราชการแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึ

ไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองมาจาก 

(๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

(๒) เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

(๓) เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

(๔) รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้ และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดั มหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

(๑) จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

(๒) อํานาจบรหิารในจงัหวดัซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคลไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดันัน้ 

ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

(๓) ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดัซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ 

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการ 

ส่วนภมูภิาคเป็น 

(๑) จงัหวดั 

(๒) อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาค จงัหวดัศรีสะเกษ, กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพเ์ทพนิมติ 

การพมิพ,์๒๕๓๙. 

  

 

  


