๑. สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

จังหวัดสุรินทร์

สภาพและความเป็ นมาในทางประวัตศิ าสตร์ของจังหวัดสุรนิ ทร์ไม่มปี รากฏเป็ นหลักฐาน
เอกสารอันแน่ นอน เพียงแต่ได้มกี ารจดบันทึกไว้เพียงสังเขป ซึง่ ส่วนมากได้มาจากคําบอกเล่าของผูม้ ี
อายุและเล่าต่อๆ กันมา จึงเอาความแน่ นอนไม่ได้ แต่จากการสันนิษฐานของนักประวัตศิ าสตร์และนัก
โบราณคดีได้สนั นิษฐานว่า พืน้ ทีซ่ ง่ึ เป็ นภาคอีสานในปจั จุบนั เคยเป็ นทีอ่ ยูข่ องพวกละว้าและลาว มีแว่น
แคว้นอันเป็ นเขตปกครองเรียกว่า “อาณาจักรฟูนนั ๑”
เมือ่ นับย้อนถอยหลังเป็ นระยะเวลาประมาณ ๒,๐๐๐ ปี สมัยทีล่ ะว้ามีอํานาจปกครอง
อาณาจักรฟูนันนัน้ คงจะได้สร้างเมืองสุรนิ ทร์ขน้ึ และต่อมาเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ พวกละว้าเสื่อม
อํานาจลง ขอมเข้ามามีอํานาจแทนและตัง้ อาณาจักรเจินละ หรืออิศานปุระ ส่วนพวกละว้าก็ถอยร่นไป
ทางทิศเหนือ ปล่อยให้พน้ื ทีร่ กร้างว่างเปล่าลงเป็ นจํานวนมาก จังหวัดสุรนิ ทร์กค็ งจะทิง้ ไว้เป็ นทีร่ กร้าง
ว่างเปล่าและเป็ นป่าดงอยู่ เมือ่ ขอมแผ่อทิ ธิพลและมีอํานาจครอบครองดินแดนเดิมของละว้าแล้ว ขอมได้
แบ่งการปกครองออกเป็ น ๓ ภาค โดยตัง้ เมืองศูนย์กลางการปกครองบังคับบัญชาขึน้ ๓ เมือง คือ เมือง
ละโว้ (ลพบุร)ี เมืองพิมาย (อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) และเมืองสกลนคร แต่ละเมืองมีฐานะเป็ น
เมืองประเทศราชเท่าเทียมกันและปกครองบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อนครวัด อันเป็ นราชธานีของขอม ซึง่
อยูใ่ นดินแดนเขมร
สมัยทีข่ อมมีอํานาจนัน้ เมืองสุรนิ ทร์อาจเป็ นดินแดนแห่งหนึ่งทีอ่ ยูใ่ นเส้นทางการไปมาของ
ขอมระหว่างเขาพระวิหาร เขาพนมรุง้ กับนครวัด นครธม ก็ได้ จึงปรากฏว่าได้มกี ารสร้างปราสาทหิน
ขนาดเล็ก คํานวณอายุประมาณ ๑,๑๐๐ ปีเศษ เรียงรายอยูท่ อ้ งทีอ่ ําเภอต่างๆ ตามชายแดนในท้องที่
จังหวัดสุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และบุรรี มั ย์ โดยเฉพาะในท้องทีอ่ ําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิ ทร์ มีปราสาทอยู่
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อาณาจักรฟูนนั จดหมายเหตุจนี เรียกประเทศเขมรโบราณว่า ฟูนนั ภาคกลางและภาคอีสานของไทย ก็เป็ น
อาณาจักรฟูนนั ชนชาติในประเทศเขมรก็เรียกว่าชาวฟูนนั ซึง่ เป็ นพวกตระกูลมอญ-เขมร ได้แก่ ละว้า ทีส่ บื เชือ้ สายมา
เป็ นเขมรโบราณ พ.ศ. ๑๐๙๓ แคว้นเจนละบกเมืองขึน้ ก่อกบฏ เจ้าจิตรเสน ชิงเอากรุงโตมู (ศมภู) ได้เป็ นกษัตริยม์ ี
พระนามว่า พระเจ้ามเหนทวรมัน เรียกชื่อประเทศใหม่ว่า เจนละ พ.ศ. ๑๒๐๙ - ๑๓๔๕ อาณาจักรเจนละเกิดแตกกัน
เป็ นสองประเทศ ทางแผ่นดินสูงตอนเหนือ ได้แก่ ภาคอีสาน และประเทศลาว เรียกว่า เจนละบก ทางแผ่นดินตํ่าตอน
ใต้ ได้แก่ ประเทศเขมร จรดชายทะเล เรียกว่า เจนละนํ้า คล้ายกับคําทีช่ าวสุรนิ ทร์พดู ว่า แขมร์กรอม แขมร์เลอร์
(เขมรตํ่า-เขมรสูง) คําว่า กรอม แปลว่า ตํ่า ใต้ ล่าง และเรียกชาวเขมรทีอ่ ยูใ่ นประเทศเขมรว่า แขมร์กรอม มาจนถึง
ปจั จุบนั นี้ หลักการกลายของเสียงกรอมก็คงเป็ นคําเดียวกับขอม ก็คอื เขมร สรุปว่า ภาคอีสานเคยเรียกว่าอาณาจักร
เจนละบก เป็ นอาณาจักรเขมรโบราณบางหัวเมืองคงรวมกับอาณาจักรเขมรตลอดสมัยกรุงสุโขทัย เช่น ในวงมณฑล
อุดร นครราชสีมา จันทบุรี จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ไทยได้รบเขมรตีได้นครหลวง (นครธม) เขมรเป็ นเมืองขึน้
ของไทยตัง้ แต่ พ.ศ. ๑๘๙๕ ได้ขยายอาณาเขตไปทางตะวันออกได้ดนิ แดนนครราชสีมา และจันทบุรไี ว้เป็ น
ราชอาณาจักรเข้าใจว่าเมืองสุรนิ ทร์และหัวเมืองแถบนี้รวมอยู่ในเขตราชอาณาเขตมาตัง้ แต่ครัง้ นัน้ (จากหนังสือเรื่อง
แหลมอินโดจีน สมัยโบราณของเสฐียรโกเศศ ไทยในแหลมทองของ พ.อ.หลวงรณสิทธิพชิ ยั ประวัตศิ าสตร์ไทยกับ
เขมร ของสิริ เปรมจิตต์ หลักไทยของขุนวิจติ รมาตรา สยามกับสุวรรณภูมิ ของหลวงวิจติ รวาทการ แบบเรียน
ประวัตศิ าสตร์สยาม ของหลวงชุณห์กสิกรและคณะ

๒
ริมเขาพนมดองแหรก หรือดงรัก เรียกว่าช่องตาเมือน มีปราสาทตาเมือนโต๊จ (ปราสาทตาเมือนเล็ก)
ปราสาทตาเมือนธม (ปราสาทตาเมือนใหญ่) มีวหิ าร ระเบียงคด สระนํ้าเรียงรายอยูร่ อบๆ บริเวณ
ปราสาท นอกจากปราสาทเหล่านี้กม็ ปี ราสาทอื่นๆ อีกประมาณ ๒๕ แห่ง อยูต่ ามท้องทีอ่ ําเภอต่างๆ ใน
เขตจังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ สันนิษฐานว่าขอมสร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีพ่ กั พล และประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
ระหว่างเดินทางจากนครวัด นครธม ข้ามเทือกเขาพนมดองแหรก หรือดงรัก มาสู่เมืองศูนย์กลางการ
ปกครองทัง้ ๓ เมืองดังกล่าวมาแล้ว และขอมคงยึดถือเอาเมืองสุรนิ ทร์เป็ นเมืองหน้าด่านใหญ่ เพราะ
ขอมมีราชธานีอยู่ทางด้านใต้ของเทือกเขาใหญ่ คือ เขาพนมดองแหรก หรือดงรัก เมืองสุรนิ ทร์คงเป็ นที่
เหมาะสมทีจ่ ะเป็ นเมืองหน้าด่านใหญ่ เมือ่ ข้ามเทือกเขามาสู่ทร่ี าบทางทิศเหนือเพื่อไปยังเมืองศูนย์กลาง
คือเมืองละโว้ เมืองพิมาย และเมืองสกลนคร เพราะเมืองสุรนิ ทร์นัน้ มีกําแพงเดินและคูเมืองล้อมรอบ ๒
ชัน้ เหมาะสมทีจ่ ะสร้างค่ายคูประตูหอรบเพื่อป้องกันการรุกรานของข้าศึกเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ยงั มี
เมืองหน้าด่านรองๆ ลงไปอีก เช่น บ้านเมืองลิง่ (อยูใ่ นเขตอําเภอจอมพระปจั จุบนั ) บ้านประปืด อยูใ่ น
เขตตําบลเขวาสินรินทร์ บ้านแสลงพัน เขตตําบลแกใหญ่ บ้านสลักได อําเภอเมืองสุรนิ ทร์ ในปจั จุบนั ทัง้
๔ แห่งนี้ปรากฏร่องรอยเช่นซากกําแพงเมืองเก่าให้เห็นอยู่ ส่วนทีย่ งั มีสภาพสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น คือ
บ้านประปืด ตําบลเขวาสินรินทร์ ซึง่ มีกําแพงดินและคูเมือง ๒ ชัน้ ให้เห็นอยูจ่ นปจั จุบนั
จากเมืองสุรนิ ทร์ไปยังเมืองหน้าด่านเล็กๆ เหล่านี้แต่ก่อนเคยมีถนนดินพูนสูงประมาณ ๑
เมตร กว้างประมาณ ๑๒ เมตร ทอดออกจากกําแพงเมืองสุรนิ ทร์ไปยังเมืองหน้าด่านเล็กดังกล่าวแล้ว
ทุกแห่ง แต่ปจั จุบนั สภาพถนนเหล่านี้ได้เปลีย่ นแปลงไปหมดแล้ว
๒. สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมือ่ ขอมเสื่อมอํานาจลง ไทยก็เริม่ มีอํานาจและเข้าครอบครองดินแดนเหล่านี้ และได้มกี าร
อพยพเข้ามาตัง้ หลักแหล่งอยูท่ างแถบตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุรนิ ทร์ และในสมัยทีข่ อมหมด
อํานาจลงนัน้ จังหวัดสุรนิ ทร์คงมีสภาพเป็ นปา่ ดงอยู่นาน เสมือนหนึ่งเป็ นดินแดนหลงสํารวจ เพราะ
แม้แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นหรือตอนกลาง ก็มไิ ด้มกี ารบันทึกกล่าวถึงเมืองสุรนิ ทร์แต่อย่างใด
เพิง่ จะได้มกี ารรูจ้ กั เมืองสุรนิ ทร์ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาในระยะเริม่ แรกของการตัง้ เมือง ซึง่ ปรากฏ
ตามหลักฐานพงศาวดารเมืองสุรนิ ทร์ ดังต่อไปนี้
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราชอาณาจักรไทยมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ชาวไทยพืน้ เมืองกลุม่
หนึ่งซึง่ เรียกตัวเองว่า “ส่วย” “กวย” หรือ “กุย” ทีอ่ าศัยในแถบเมืองอัตปือแสนแป (แสนแป) ในแคว้น
จําปาศักดิ ์ ซึง่ ขณะนัน้ เป็ นดินแดนของราชอาณาจักรไทยโดยสมบูรณ์ (เพิง่ เสียให้ฝรังเศสเมื
่
อ่ พ.ศ.
๒๔๓๖ หรือ ร.ศ. ๑๑๒) พวกเหล่านี้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจับช้างป่ามาเลีย้ งไว้ใช้งาน ตลอดทัง้
ั่
การจับสัตว์ปา่ นานาชนิด ได้พากันอพยพข้ามลํานํ้ าโขงมาสู่ฝงขวา
เมือ่ พ.ศ. ๒๒๖๐ โดยแยกกันหลาย
พวกด้วยกัน แต่ละพวกมีหวั หน้าควบคุมมา และมาตัง้ หลักฐาน ดังนี้
พวกที่ ๑ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นเมืองที (บ้านเมืองที ตําบลเมืองที อําเภอเมืองสุรนิ ทร์)
หัวหน้าชื่อ “เชียงปุม”
พวกที่ ๒ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นกุดหวาย หรือเมืองเตา (อําเภอรัตนบุรปี จั จุบนั ) หัวหน้าชื่อ
“เชียงสี” หรือ “ตากะอาม”

๓
พวกที่ ๓ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นเมืองลิง่ (เขตอําเภอจอมพระปจั จุบนั ) หัวหน้าชื่อ “เชียงสง”
พวกที่ ๔ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นโคกลําดวน (เขตอําเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ) หัวหน้าชื่อ
“ตากะจะ” และ “เชียงขัน”
พวกที่ ๕ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นอัจจะปะนึง หรือโคกอัจจะ (เขตอําเภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์)
หัวหน้าชื่อ “เชียงฆะ”
พวกที่ ๖ มาตัง้ หลักฐานทีบ่ า้ นกุดปะไท (บ้านจารพัต อําเภอศีขรภูมปิ จั จุบนั ) หัวหน้าชื่อ
“เชียงไชย”
ลุ พ.ศ. ๒๓๐๒ ในรัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์ ครองกรุงศรี
อยุธยาราชธานี ช้างเผือกแตกโรงออกจากเมืองหลวงเข้าปา่ ไปทางทิศตะวันออก สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามารินทร์ โปรดให้สองพีน่ ้องเป็ นหัวหน้ากับไพร่พล ๓๐ นายออกติดตาม เมือ่ สองพีน่ ้อง
กับไพร่พลติดตามมาถึงเมืองพิมายทราบจากเจ้าเมืองพิมายว่า ในดงริมเขามีพวกส่วยซึง่ ชํานาญในการ
จับช้างและเลีย้ งช้างอยู่ หากไปสืบหาจากพวกส่วยเหล่านี้คงจะทราบเรือ่ ง สองพีน่ ้องกับไพร่พลจึงได้
ติดตามไปพบเชียงสี หรือตากะอามทีบ่ า้ นกุดหวาย (อําเภอรัตนบุรปี จั จุบนั ) เชียงสีจงึ ได้พาสองพีน่ ้อง
กับไพร่พลไปหาเชียงสงทีบ่ า้ นเมืองลิง่ ไปหาเชียงปุมทีบ่ า้ นเมืองที ไปหาเชียงไชยทีบ่ า้ นกุดปะไท ไป
หาตากะจะและเชียงขันทีบ่ า้ นโคกลําดวน และไปหาเชียงฆะทีบ่ า้ นอัจจะปะนึง
เชียงฆะได้เล่าบอกกับสองพีน่ ้องว่า ได้เคยเห็นช้างเผือกเชือกหนึ่งมีเครือ่ งประดับทีง่ าทัง้
สองข้าง ได้พาโขลงช้างปา่ มาลงเล่นนํ้ าทีห่ นองโชกตอนบ่ายๆ ทุกวัน เมือ่ ได้ทราบเช่นนัน้ สองพีน่ ้องจึง
ได้พาหัวหน้าหมูบ่ า้ นเหล่านัน้ ไปขึน้ ต้นไม้รมิ หนองโชกคอยดู
ครัน้ ถึงตอนบ่ายก็เห็นโขลงช้างป่า
ประมาณ ๕๐ - ๖๐ เชือก เดินห้อมล้อมช้างเผือกออกจากชายป่าลงเล่นนํ้าในหนอง สมจริงดังทีเ่ ชียงฆะ
บอกกล่าว สองพีน่ ้องจึงใช้พธิ กี รรมทางคชศาสตร์จบั ช้างเผือกได้แล้ว สองพีน่ ้องกับไพร่พลโดยมี
หัวหน้าบ้านป่าดง คือ เชียงปุม เชียงสี หรือตะกะอาม เชียงฆะ เชียงไชย ตากะจะ และเชียงขัน ได้รว่ ม
เดินทางไปส่งด้วย สองพีน่ ้องได้กราบทูลถึงการทีเ่ ชียงปุมกับพวกได้ช่วยเหลือติดตามช้างเผือกได้คนื
มาและนํามาส่งถึงกรุงศรีอยุธยาด้วย สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์จงึ ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้
๑. เชียงปุม
หัวหน้าหมู่บา้ นเมืองที
เป็ นหลวงสุรนิ ทรภักดี
๒. ตากะจะ
หัวหน้าหมู่บา้ นโคกลําดวน
เป็ นหลวงแก้วสุวรรณ
๓. เชียงขัน
อยูร่ วมกันกับตากะจะ
เป็ นหลวงปราบ
๔. เชียงฆะ
หัวหน้าหมู่บา้ นอัจจะปะนึง
เป็ นหลวงเพชร
๕. เชียงสี
หัวหน้าหมู่บา้ นกุดหวาย
เป็ นหลวงศรีนครเตา
๖. เชียงไชย
หัวหน้าหมู่บา้ นกุดปะไท
เป็ นขุนไชยสุรยิ งศ์
พร้อมทัง้ พระราชทานตราตัง้ และโปรดเกล้าฯ ให้ปกครองหมูบ่ า้ นเดิมขึน้ ตรงต่อเมืองพิมาย
หลวงสุรนิ ทรภักดีกบั พวก ได้พากันเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาเดิมและได้ปกครองหมูบ่ า้ นเดิม
ตามทีไ่ ด้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตลอดมา

๔
พ.ศ. ๒๓๐๖ หลวงสุรนิ ทรภักดี (เชียงปุม) ได้ขอให้เจ้าเมืองพิมายกราบบังคมทูลขอพระ
บรมราชานุ ญาตย้ายจากหมู่บา้ นเมืองทีไปตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นคูปะทาย หรือบ้านปะทายสมันต์ เพราะบ้านเมือง
ทีเป็ นหมูบ่ า้ นเล็กไม่เหมาะสม ส่วนบ้านคูปะทายหรือประทายสมันต์ (เมืองสุรนิ ทร์ในปจั จุบนั ) เป็ น
หมูบ่ า้ นทีก่ ว้างใหญ่มกี ําแพงค่ายคูลอ้ มรอบถึง ๒ ชัน้ เป็ นชัยภูมเิ หมาะสมทีจ่ ะป้องกันและต่อต้านศัตรู
ทีม่ ารุกรานได้เป็ นอย่างดี ประกอบทัง้ เป็ นแหล่งทีเ่ หมาะสมในการอยูอ่ าศัย มีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ ซึง่
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์กไ็ ด้ทรงอนุ ญาตให้ยา้ ยได้ หลวงสุรนิ ทรภักดีจงึ ได้อพยพ
ราษฎรบางส่วนไปอยูท่ บ่ี า้ นคูปะทาย ส่วนญาติพน่ี ้องชื่อ เชียงปืด เชียงเกตุ เชียงพัน นางสะดา นางแล
และราษฎรส่วนหนึ่งคงอยู่ ณ หมูบ่ า้ นเมืองทีตามเดิม
ระหว่างทีอ่ ยูบ่ า้ นเมืองที หลวงสุรนิ ทรภักดี (เชียงปุม) ร่วมกับญาติดงั กล่าวพากันสร้าง
เจดีย์ ๓ ยอด สูง ๑๘ ศอก และสร้างโบสถ์พร้อมพระปฏิมา หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ซึง่ ปรากฏอยูท่ ว่ี ดั
เมืองทีมาจนถึงปจั จุบนั นี้
เมือ่ ย้ายถิน่ ฐานจากบ้านเมืองทีไปอยูท่ บ่ี า้ นคูปะทายแล้ว หัวหน้าหมู่บา้ นทัง้ ๕ จึงได้พากัน
ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ กรุงศรีอยุธยา โดยนํ าสิง่ ของไปทูลเกล้าฯ ถวาย คือ ช้าง ม้า แก่นสน
ยางสน ปีกนก นอระมาด (นอแรต) งาช้าง ขีผ้ ง้ึ นํ้ าผึง้ เป็ นการส่งส่วยตามราชประเพณี เพราะว่า
ขณะนัน้ บรรพบุรษุ ของชาวสุรนิ ทร์จะได้อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นดินแดนอันเป็ นป่าดงทึบส่วนนี้ โดยตัง้
หลักแหล่งทํามาหากินอยูอ่ ย่างมันคงก็
่ ตาม แต่กย็ งั ไม่เป็ นทีร่ จู้ กั ของกรุงศรีอยุธยา ยังคงถือว่าเป็ นกลุ่ม
ชนทีอ่ ยูใ่ นปา่ ดงในราชอาณาเขตเท่านัน้ ซึง่ กรุงศรีอยุธยาเริม่ รูจ้ กั ก็โดยหัวหน้าหมูบ่ า้ นได้ช่วยเหลือจับ
ช้างเผือกคืนกรุงศรีอยุธยา และเมือ่ หัวหน้าหมูบ่ า้ นได้นําของไปทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว สมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ ามรินทร์จงึ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ บรรดาศักดิ ์ให้หวั หน้าหมู่บา้ น
สูงขึน้ ดังนี้
๑. หลวงสุรนิ ทรภักดี (เชียงปุม) เป็ น พระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ยกบ้านคูปะทาย
เป็ น “เมืองปะทายสมันต์” ให้พระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวางเป็ นเจ้าเมืองปกครอง
๒. หลวงเพชร (เชียงฆะ) เป็ น พระสังฆบุรศี รีนครอัจจะ ยกบ้านอัจจะปะนึง หรือบ้านดง
ยาง เป็น “เมืองสังฆะ” ให้พระสังฆบุรศี รีนครอัจจะเป็ นเจ้าเมืองปกครอง
๓. หลวงศรีนครเตา (เชียงสี หรือตากะอาม) เป็ นพระศรีนครเตา ยกบ้านกุดหวายเป็ น
“เมืองรัตนบุร”ี ให้พระศรีนครเตาเป็ นเจ้าเมืองปกครอง
๔. หลวงแก้วสุวรรณ (ตากะจะ) เป็ น พระไกรภักดีศรีนครลําดวน ยกบ้านปราสาทสีเ่ หลีย่ มดงลําดวน เป็ น “เมืองขุขนั ธ์” ให้พระไกรภักดีศรีนครลําดวนเป็ นเจ้าเมืองปกครอง
การปกครองบังคับบัญชาแบ่งเป็ นหมวดหมู่ เป็ นกอง มีนายกอง นายหมวด นายหมู่ บังคับ
บัญชาขึน้ ตรงต่อเมืองพิมาย
หัวหน้าหมู่บา้ นทัง้ หมดก็เดินทางกลับและปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขตลอดมา
๓. สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - พ.ศ. ๒๓๒๕)
เมือ่ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร ี พระเจ้าตาก
สินมหาราช ได้ทรงกอบกูอ้ สิ รภาพและตัง้ กรุงธนบุรเี ป็ นราชธานี

๕
พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) กับเจ้าพระยาสุรสีห์ เป็ นแม่ทพั ยกขึน้ ไปทางเมืองพิ
มาย แม่ทพั สังให้
่ เจ้าเมืองพิมายแต่งข้าหลวงออกมาเกณฑ์กําลังเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขนั ธ์ เมือง
สังฆะ เมืองรัตนบุร ี เพื่อให้เป็ นกองทัพบกยกทัพไปล้อมตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงจันทน์ยอมแพ้ยอม
ขึน้ แก่กรุงไทย ต่อมาได้ไปตีเมืองจําปาศักดิ ์ เจ้าเมืองจําปาศักดิ ์ไม่ยอมต่อสูเ้ พราะมีกําลังทหารอ่อนแอ
จึงยอมขึน้ ต่อกรุงไทย กองทัพไทยจึงยกทัพกลับกรุงธนบุร ี
พ.ศ. ๒๓๒๔ เมืองเขมรเกิดจลาจล สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ (พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) กับเจ้าพระยาสุรสีหไ์ ด้รบั พระบรมราชโองการให้เป็ นแม่ทพั ยกกองทัพ
ไปปราบปรามการจลาจลครัง้ นี้ โดยเกณฑ์กําลังของเมืองปะทายสมันต์ เมืองขุขนั ธ์ และเมืองสังฆะ
สมทบกับกองทัพหลวงด้วย การไปปราบปรามครัง้ นี้กองทัพไทยเคลื่อนขบวนไปตีเมืองเสียมราฐ เมือง
กําพงสวาย เมืองบรรทายเพชร เมืองบรรทายมาศ เมืองรูงตําแรย์ (ถํ้าช้าง) เมืองเหล่านี้ยอมแพ้ขอขึน้
เป็ นข้าขอบขันฑสีมา เสร็จแล้วก็ยกทัพกลับกรุงธนบุร ี บ้านเมืองทีต่ ไี ด้กก็ วาดต้อนพลเมืองมาบ้าง บาง
พวกก็อพยพมาเอง ในโอกาสนี้ได้มลี าวบราย เขมร ทางแขวงเมืองเสียมราฐ สะโตง กําพงสวาย บรร
ทายเพชร อพยพมาทางเมืองสุรนิ ทร์ ออกญาแอกและนารอง พาบ่าวไพร่ขน้ึ มาอยูท่ บ่ี า้ นนางรอง
ออกญารินทร์เสน่ หาจางวาง ออกไกรแป้น ออกญาตูม นางสาวดาม มาตไว บุตรีเจ้าเมืองบรรทายเพชร
และพีน่ ้องบ่าวไพร่เมืองเสียมราฐได้พากันมาอยูเ่ มืองปะทายสมันต์ (เมืองสุรนิ ทร์) เป็ นจํานวนมาก บ้าง
ก็แยกไปอยูเ่ มืองสังฆะ ไปอยูบ่ า้ นกําพงสวาย (แขวงอําเภอท่าตูม) บ้าง ในโอกาสนี้เอง พระสุรนิ ทรภักดี
(เชียงปุม) เจ้าเมืองปะทายสมันต์ จึงจัดพิธแี ต่งงานนางสาวดาม มาตไว บุตรีเจ้าเมืองบรรทายเพชรกับ
หลานชายชื่อ “สุ่น” (นายสุ่นเป็ นบุตรของนายตี ซึง่ เป็นบุตรชายคนแรกของพระสุรนิ ทรภักดี (เชียงปุม))
เมือ่ ชาวเขมรทราบว่า นางสาวดาม มาตไว ได้เป็ นหลานสะใภ้ของพระสุรนิ ทรภักดีกพ็ ากันอพยพ
ครอบครัวมาอยู่ดว้ ยเป็ นจํานวนมากขึน้ ดังนี้ชาวบ้านคูปะทายหรือบ้านปะทายสมันต์ ซึง่ เป็ นส่วยจึง
ปะปนกับเขมร และเพราะเหตุทเ่ี ขมรรุง่ เรืองมาก่อนความเป็ นอยู่จงึ ผันแปรไปทางเขมร
เมือ่ เสร็จศึกสงครามเมืองเวียงจันทน์และเมืองเขมรแล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรจี งึ ได้ปนู
บําเหน็จให้แก่เจ้าเมืองประทายสมันต์ เมืองขุขนั ธ์ และเมืองสังฆะ โดยเลื่อนบรรศักดิ ์ให้เป็ น “พระยา”
ทัง้ ๓ เมือง
๔. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตใิ นปี พ.ศ.
๒๓๒๕ และตัง้ กรุงเทพมหานครเป็ นราชธานี
พ.ศ. ๒๓๒๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อ “เมืองประทายสมันต์” เป็ น “เมือง
สุรนิ ทร์” ตามสร้อยบรรดาศักดิ ์ของเจ้าเมืองตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา
ในการเปลีย่ นชื่อเมืองปะทายสมันต์เป็ นเมืองสุรนิ ทร์ครัง้ นี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองพิมาย
แบ่งปนั อาณาเขตให้เมืองสุรนิ ทร์ ดังนี้
ทิศเหนือ
จดลําห้วยพลับพลา

๖
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดต่อกับแขวงเมืองรัตนบุร ี ตัง้ แต่แม่น้ํามูลถึงหลัก
หินตะวันออกบ้านโพนงอยถึงบ้านโคกหัวลาว และต่อไปยังบ้านโนนเปือย และตามคลองห้วยถึงบ้านนา
ดี บ้านสัจจังบรรจง ไปทางตะวันออกถึงห้วยทับทัน
ทิศตะวันออก
จดห้วยทับทัน
ทิศตะวันตก
ถึงลําห้วยตะโคงหรือชะโกง มีบา้ นกก บ้านโคกสูง
แนงทม สองชัน้ และห้วยราช (ส่วนทางทิศใต้ไม่ได้บอกไว้ เพราะขณะนัน้ เมืองเขมรบางส่วนได้อยูใ่ น
ความปกครองของไทย เช่น บ้านจงกัลในเขตเขมรปจั จุบนั เคยเป็ นอําเภอจงกัลของไทย ขึน้ กับอําเภอ
สังขะ)
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๗ พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ถงึ แก่
กรรม
พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) มีบุตร ๔ คน เป็ นชาย ๒ คน ชื่อ นายตี
(แต็ย) และนายมี (แม็ย) เป็ นหญิง ๒ คน ชื่อ นางน้อย นางเงิน เมือ่ พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
(เชียงปุม) ถึงแก่กรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้โปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้นายตี (แต็ย) บุตรชายคนโต
เป็ นพระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๓๔๒ มีตราโปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์กําลังเมืองสุรนิ ทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุ
ขันธ์ เมืองละ ๑๐๐ รวม ๓๐๐ เข้ากองทัพยกไปตีกองทัพพม่า ซึง่ ยกมาตัง้ อยูใ่ นเขตแขวงเมืองนคร
เชียงใหม่ แต่กองทัพไทยมิทนั ไปถึงพอได้ข่าวว่ากองทัพถอยไปแล้ว ก็โปรดเกล้าฯ ให้ยกกองทัพกลับ
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นนามพระสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ตี) เป็ น พระสุรนิ ทร
ภักดีศรีไผทสมันต์
พ.ศ. ๒๓๕๐ ทรงพระราชดําริว่าเมืองสุรนิ ทร์ เมืองสังฆะ และเมืองขุขนั ธ์ เป็ นเมืองเคยตาม
เสด็จพระราชดําเนินในการพระราชสงครามหลายครัง้ มีความชอบมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทงั ้ ๓
เมืองขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ เลยทีเดียว มีอํานาจชําระคดีได้เอง ไม่ตอ้ งขึน้ ต่อเมืองพิมายเหมือนแต่ก่อน
พ.ศ. ๒๓๕๑ พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ตี) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ถงึ แก่กรรม จึงได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้ หลวงวิเศษราชา (มี หรือแม็ย) ผูเ้ ป็ นน้องชายเป็ น พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผท
สมันต์ เจ้าเมืองสุรนิ ทร์สบื ต่อไป
๕. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๙๔)
พ.ศ. ๒๓๕๔ พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (มี) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ถงึ แก่กรรม จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้นายสุ่น บุตรพระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ตี) เป็ น พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผท
สมันต์ เจ้าเมืองสุรนิ ทร์สบื ต่อ
๖. สมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔)
ลําดับนัน้
ตัง้ แต่เขตแขวงเมืองจําปาศักดิ ์ไปจนถึงเมืองเวียงจันทน์อยูใ่ นอํานาจอนุ
เวียงจันทน์กบั เจ้าโย่ บุตรทีค่ รองเมืองจําปาศักดิ ์ พ่อลูกทัง้ สองเห็นว่ามีเขตแขวงและกําลังผูค้ นมากขึน้
ก็มใี จกําเริบคิดขบถต่อกรุงเทพฯ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุ แต่งตัง้ ให้เจ้าอุปราช (สีถาน) กับเจ้า
ราชวงศ์เมืองเวียงจันทน์คุมกองทัพยกเข้าตีหวั เมืองรายทางเข้ามาจนถึงเมืองนครราชสีมา

๗
ฝา่ ยทางเมืองจําปาศักดิ ์ เจ้านครจําปาศักดิ ์ (โย่) ก็เกณฑ์กําลังยกเป็ นกองทัพมาตรีเมืองขุ
ขันธ์แตก จับพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน (บุญจันทร์) เจ้าเมืองขุขนั ธ์กบั พระภักดีภธู รสงครามปลัด
(มานะ) พระแก้วมนตรียกกระบัตร (เทศ) กับกรมการได้ฆา่ เสีย ส่วนเมืองสุรนิ ทร์ เมืองสังฆะ ได้มกี าร
ป้องกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็งทัง้ กลางวันและกลางคืน และได้เกณฑ์กําลังไพร่พลไปสมทบกับกองทัพ
หลวงจนเสร็จสงคราม
พ.ศ. ๒๓๗๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น)
เจ้าเมืองสุรนิ ทร์เป็ นพระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์
พ.ศ. ๒๓๗๒ ครัง้ นัน้ หัวเมืองทางฝา่ ยตะวันออกยังไม่เรียบร้อยดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยาบดินทรเดชา ครัง้ ทีเ่ ป็ นเจ้าพระยาราชสุภาวดี ออกไปจัดตัง้ ราชการทําสํามะโนครัว และตัง้
กองสักอยู่ ณ กุดไผท (ซึง่ เป็ นท้องทีอ่ ําเภอศีขรภูมปิ จั จุบนั นี้)
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ถงึ แก่กรรม
๗. สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๓๙๕ - พ.ศ. ๒๔๑๑)
พ.ศ. ๒๓๙๕ ได้โปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้พระพิไชยราชวงษา (ม่วง) ผูช้ ่วยเป็ นพระสุรนิ ทรภักดีศรี
ไผทสมันต์ เจ้าเมืองสุรนิ ทร์สบื ต่อมา (พระพิไชยราชวงษา (ม่วง) เป็ นบุตรของพระยาสุรนิ ทรภักดีฯ
(สุ่น))
พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลือ่ นตําแหน่ งพระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) เป็ น
พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ ให้หลวงนรินทรราชวงศา (นาก) บุตรพระยาสุรนิ ทรฯ (สุ่น) เป็ นพระ
ไชยณรงค์ภกั ดี (ปลัด) ให้พระมหาดไทย (จันทร์) บุตรนายสอน หลานพระยาสุรนิ ทรฯ (สุ่น) เป็ นพระ
พิชยั นครบวรวุฒ ิ (ยกกระบัตร) รักษาราชการเมืองสุรนิ ทร์
๘. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓)
พ.ศ. ๒๔๑๒ พระยาสังฆะบุรศี รีนครอัจจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท กราบบังคมทูลพระ
กรุณาขอตัง้ บ้านกุดไผทหรือจารพัตเป็ นเมือง ขอหลวงไชยสุรยิ ง (คํามี) บุตรหลวงไชยสุรยิ วงศ์ (หมืน่ )
กองนอกเป็ นเจ้าเมือง ตําแหน่ งปลัดและยกกระบัตรเมืองสังฆะว่าง ขอพระสุนทรพิทกั ษ์ บุตรพระปลัด
คนเก่าเป็ นปลัด ขอหลวงศรีสุราช ผูห้ ลานเป็ น ยกกระบัตรเมืองสังฆะ
ครัน้ ณ วันอังคาร ขึน้ ๘ คํ่า เดือน ๗ ในปีมะเส็งนัน้ (พ.ศ. ๒๔๑๒) จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้มตี ราพระราชสีหต์ งั ้ บ้านกุดไผท หรือบ้านจารพัต เป็ นเมืองศีขรภูมพิ ไิ สย ตัง้ ให้หลวงไชย
สุรยิ งกองนอกเป็ นพระศีขรภูมานุ รกั ษ์เจ้าเมืองขึน้ เมืองสังฆะ
ฝา่ ยทางเมืองสุรนิ ทร์ พระยาสุรนิ ทรฯ เห็นว่าพระยาสังฆะฯ ได้ขอบ้านกุดไผทเป็ นเมือง
ศีขรภูมแิ ล้ว ก็เกรงว่าพระยาสังฆะฯ จะเอาบ้านลําดวนเป็ นเขตแขวงด้วย จึงได้มใี บบอกขอตัง้ บ้าน
ลําดวนเป็ นเมือง ขอให้พระไชยณรงค์ภกั ดี (นาก) ปลัดเมืองสุรนิ ทร์ เป็ นเจ้าเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยก
บ้านลําดวนขึน้ เป็ นเมืองนามว่า เมืองสุรพินทนิคม ให้พระปลัด (นาก) เป็ นพระสุรพินทนิคมานุรกั ษ์ เจ้า
เมืองสุรพินทนิคมขึน้ เมืองสุรนิ ทร์มาแต่นนั ้

๘
พ.ศ. ๒๔๑๕ ฝา่ ยพระยาสังฆะฯ ได้มใี บบอกขอตัง้ บ้านลําพุกเป็ นเมือง ขอพระมหาดไทย
เมืองสังฆะเป็ นเจ้าเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลําพุกขึน้ เป็ นเมืองกันทรารมย์ ตัง้ ให้พระมหาดไทย
เป็นพระกันทรานุ รกั ษ์ เจ้าเมืองกันทรารมย์ ขึน้ กับเมืองสังฆะ
พ.ศ. ๒๔๑๖ ทางเมืองสุรพินทนิคม พระสุรพินทนิคมานุรกั ษ์ เจ้าเมืองก็ถงึ แก่กรรมในปี น้ี
พระยาสุรนิ ทรฯ (ม่วง) เห็นว่า หลวงพิทกั ษ์สุนทร บุตรพระปลัดกรมการเมืองสังฆะ ซึง่ สมัครมาอยูเ่ มือง
สุรพินทนิคมเป็ นผูม้ หี ลักฐานมันคงดี
่
จึงได้ให้หลวงพิทกั ษ์สุนทรรับราชการตําแหน่ งเจ้าเมืองสุรพินท
นิคม หลวงพิทกั ษ์สุนทรรับราชการตําแหน่ งเจ้าเมืองสุรพินทนิคมได้สามปีกถ็ งึ แก่กรรม แต่นนั ้ มาเจ้า
เมืองสุรพินทนิคมว่างตลอดมา
พ.ศ. ๒๔๒๔ ฝา่ ยทางเมืองจงกัล ตัง้ แต่โปรดเกล้าฯ ให้หลวงสัสดี (สิน) เป็ นพระวิไชยเจ้า
เมืองจงกัลแล้ว พระวิไชยรับราชการได้ ๗ ปีกถ็ งึ แก่กรรม ครัน้ มาปีน้ี เจ้าเมืองสังฆะจึงได้ให้พระสุนทรนุ
รักษ์ผหู้ ลานนํ าใบบอกไปกรุงเทพฯ ขอให้พระสุนทรนุ รกั ษ์เป็ นพระทิพชลสินธุอ์ นิ ทรนฤมิตร
ทางเมืองสุรนิ ทร์ พระยาสุรนิ ทรฯ ได้มใี บบอกกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ตําแหน่ ง
ยกกระบัตรเมืองสุรนิ ทร์ว่าง ขอพระมหาดไทยเป็ นพระพิไชยนครบวรวุฒ ิ ยกกระบัตรเมืองสุรนิ ทร์
พ.ศ. ๒๔๒๕ ระหว่างปี น้ี คนทางเมืองสุรนิ ทร์ได้อพยพครอบครัวเป็ นอันมากข้ามไปตัง้ อยู่
ฟากลํานํ้ ามูลข้างเหนือ มีบา้ นทัพค่าย เป็ นต้น พระยาสุรนิ ทรฯ จึงได้มใี บบอกขอตัง้ บ้านทัพค่ายเป็ น
เมือง ขอพระวิเศษราชา (ทองอิน) เป็ นเจ้าเมือง วันอังคารขึน้ ๑๐ คํ่า เดือน ๘ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตงั ้ บ้านทัพค่ายเป็ นเมืองชุมพลบุร ี ให้พระวิเศษราชา (นัยหนึ่งว่า หลวงราชวรินทร์) (ทองอิน)
เป็ นพระฤทธิรณยุทธ เจ้าเมือง และโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้ทา้ วเพชรเป็ นทีป่ ลัดให้ทา้ วกลิน่ เป็นทีย่ กกระบัตร
ทัง้ สองคนนี้เป็ นพีช่ ายพระฤทธิรณยุทธ (ทองอิน) และท้าวนุ ด บุตรพระฤทธิรณยุทธ (ทองอิน) เป็ น
ผูช้ ่วยเมืองชุมพลบุร ี พร้อมกันนัน้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ นายปรางค์ บุตรพระยาสุรนิ ทรฯ
(ม่วง)
คนหนึ่งเป็ นพระสุรพินทนิคมานุ รกั ษ์เป็ นเจ้าเมืองสุรพินทนิคมแทนคนเก่าทีถ่ งึ แก่กรรมและ
ตําแหน่ งเจ้าเมืองยังว่าง
พ.ศ. ๒๔๒๙ พระยามหาอํามาตย์ (หรุน่ ) ข้าหลวงใหญ่เมืองนครจําปาศักดิ ์ได้เชิญประชุม
เจ้าเมืองภาคอีสานขึน้ ณ เมืองอุบล เพื่อสํารวจชายฉกรรจ์และแก้ไขระเบียบการจัดเก็บภาษีอากรใน
ระหว่างการประชุมข้าราชการอยู่นนั ้ ได้รบั รายงานว่าทัพฮ่อเข้าโจมตีเมืองเวียงจันทน์แตก การประชุม
ต้องยุตลิ ง พระยามหาอํามาตย์ (หรุน่ ) ต้องรีบระดมกําลังขึน้ ไปยังเมืองหนองคายโดยด่วนเพื่อสมทบกับ
กองทัพเมืองนครราชสีมา ส่วนกองทัพจากกรุงเทพฯ นัน้ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวง
ประจักษ์ศลิ ปาคมเป็ นแม่ทพั ใหญ่ยกไปสมทบทีเ่ มืองหนองคายซึง่ เป็ นจุดชุมพล สําหรับพระยาสุรนิ ทร
ภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ ได้มคี ําสังให้
่ ช่วยราชการอยูท่ เ่ี มืองอุบล เพราะเจ้าเมืองและ
กรมการเมืองชัน้ ผูใ้ หญ่ตอ้ งไปราชการทัพในครัง้ นัน้ ด้วย พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ช่วย
ราชการอยู่ทเ่ี มืองอุบลอยู่ ๒ ปี จึงได้กลับเมืองสุรนิ ทร์
เมือ่ พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ย่างเข้าวัยชราภาพแล้ว ไม่อาจจะปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการได้เต็มที่ จึงได้มอบให้นายเยียบ (บุตรชาย) ช่วยราชการเป็ นการภายใน

๙
พ.ศ. ๒๔๓๒ พระยามหาอํามาตย์ (หรุน่ ) ข้าหลวงใหญ่เมืองนครจําปาศักดิ ์ ซึง่ มีอํานาจเต็ม
ในภาคอีสานทัง้ หมด ได้แต่งตัง้ ใบประทวนให้ นายเยียบ เป็ นพระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ รักษา
ราชการในตําแหน่ งเจ้าเมืองสุรนิ ทร์ต่อไป แต่อยูไ่ ด้เพียง ๒ ปี ถึง พ.ศ. ๒๔๓๓ ก็ถงึ แก่กรรม พระยา
สุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) จึงต้องกลับมาเป็ นเจ้าเมืองอีกครัง้ หนึ่ง แต่กถ็ งึ แก่กรรมในปีเดียวกัน
นัน้ เอง
พ.ศ. ๒๔๓๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร
เป็ นข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝา่ ยทหารพลเรือนออกไปตัง้ อยู่ ณ เมืองนครจําปาศักดิ ์ กอง
หนึ่งให้เรียกว่า ข้าหลวงหัวเมืองลาวกาว
ให้เมืองนครจําปาศักดิ ์ เมืองเชียงแตง เมืองแสนปาง เมืองสีทนั ดร เมืองสาลวัน เมืองอัตปือ
เมืองคําทองใหญ่ เมืองสุรนิ ทร์ เมืองสังฆะ เมืองขุขนั ธ์ เมืองเดชอุดม เมืองศรีสะเกษ เมืองอุบล เมือง
ยโสธร เมืองเขมราฐ เมืองกมลาไสย เมืองสุวรรณภูม ิ เมืองกาฬสินธุ์ เมืองภูแล่นช้าง เมืองร้อยเอ็ด
เมืองมหาสารคาม เมืองใหญ่ ๒๑ เมือง เมืองขึน้ ๔๓ เมือง อยูใ่ นบังคับบัญชาข้าหลวงเมืองลาวกาว
พ.ศ. ๒๔๓๕ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร ข้าหลวงใหญ่ ซึง่ ย้ายมาแทนพระมหาอํามาตย์ (หรุน่ )
ได้ทรงแต่งตัง้ ให้พระไชยณรงค์ภกั ดี (บุนนาค) น้องชายพระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ดํารง
ตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองสุรนิ ทร์ (เปลีย่ นจากเจ้าเมืองเป็นผูว้ ่าราชการเมือง)
ในสมัยทีพ่ ระไชยณรงค์ภกั ดี (บุนนาค) ดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองสุรนิ ทร์น้เี ป็ นยุคที่
บ้านเมืองกําลังปรับปรุงระบบบริหารใหม่ ข้าหลวงใหญ่ผสู้ าํ เร็จราชการต่างพระองค์มณฑลอีสานได้ทรง
วางระเบียบให้มขี า้ ราชการจากส่วนกลางมาดํารงตําแหน่ งข้าหลวงกํากับราชการทุกหัวเมือง สําหรับ
เมืองสุรนิ ทร์ หลวงธนสารสุทธารักษ์ (หว่าง) เป็ นข้าหลวงกํากับราชการ มีอํานาจเด็ดขาดทัดเทียมผูว้ ่า
ราชการเมือง
พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรังเศสได้
่
ยกทัพขึน้ ทางเมืองเชียงแตง เมืองสีทนั ดร และเมืองสมโบก ซึง่ เป็ น
ราชอาณาจักรของไทย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร ในฐานะผูส้ าํ เร็จราชการข้าหลวง
ใหญ่มณฑลอีสานได้รบั หน้าทีผ่ อู้ ํานวยการป้องกันราชอาณาจักร ให้เกณฑ์กําลังหัวเมืองสุรนิ ทร์ ศรีสะ
เกษ เมืองขุขนั ธ์ เมืองมหาสารคาม และเมืองร้อยเอ็ด เมืองละ ๘๐๐ เมืองสุวรรณภูม ิ และเมืองยโสธร
เมืองละ ๕๐๐ ฝึกการรบแล้วส่งกําลังรบเหล่านี้เข้าตรึงการรุกรานของฝรังเศสทุ
่
กจุด สถานการณ์
สงครามสงบลงในเดือนตุลาคม ๒๔๓๖ ต่างฝา่ ยต่างถอนกําลังรบ กําลังรบของเมืองสุรนิ ทร์จงึ ได้กลับคืน
บ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่านับแต่ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ เกิดศึกสงครามจากข้าศึกนอก
ราชอาณาจักร ชาวสุรนิ ทร์จะมีบทบาทในการป้องกันบ้านเมืองด้วยเสมอ
กรณีพพิ าทกับฝรังเศสสงบลงไม่
่
นานนัก ในปีเดียวกันนี้ พระไชยณรงค์ (บุนนาค) ผ฿ว่า
ราชการเมืองสุรนิ ทร์ได้ถงึ แก่อนิจกรรม โดยทีย่ งั มิได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ ์เป็ นทีพ่ ระยาสุรนิ ทร
ภักดีศรีไผทสมันต์ตามตําแหน่ งในช่วงระยะนี้ เสด็จในกรมฯ ผูส้ าํ เร็จราชการมณฑลอีสาน ได้สงย้
ั ่ าย
หลวงธนสารสุทธารักษ์ (หว่าง) และแต่งตัง้ หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์ (ล้อม) มาดํารงตําแหน่ งข้าหลวง
กํากับราชการเมืองสุรนิ ทร์แทน และในปีเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สบั เปลีย่ นข้าหลวงต่างพระองค์มณฑลอีสาน โดยให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรม

๑๐
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ มาดํารงตําแหน่ งแทนพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร ในวาระที่
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร เดินทางกลับกรุงเทพฯ ผ่านเมืองสุรนิ ทร์ ได้ทรงแต่งตัง้ พระ
พิชยั นครบวรวุฒ ิ (จรัญ) บุตรนายสอน ซึง่ เป็ นบุตรพระยาสุรนิ ทรฯ (ตี) เป็ นผูร้ งั ้ ตําแหน่งผูว้ ่าราชการ
เมืองสุรนิ ทร์
และเมือ่ เสด็จถึงกรุงเทพฯ
แล้ว
จึงได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุ ญาต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้พระพิชยั นครบวรวุฒ ิ (จรัญ) เป็ น
พระยา สุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ ดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองสุรนิ ทร์สบื ต่อมา
ระหว่างนี้ ได้มกี ารโยกย้ายสับเปลีย่ นตัวข้าหลวงกํากับราชการโดยลําดับ กล่าวคือ หลวง
สิทธิเดชสมุทรขันธ์ (ล้อม) มาประจําอยูป่ ระมาณ ๑ ปี ก็ยา้ ยไปอยูจ่ งั หวัดศรีสะเกษ สับเปลีย่ นกับจมืน่ วิ
ไชยยุทธเดชาคณี (อิม่ ) จมื่นวิไชยยุทธเดชาคณี ดํารงตําแหน่ งประมาณ ๑ ปี ก็ยา้ ยไปโดยมีหลวงวิชติ
ชลหาญมาดํารงตําแหน่ งแทน ชัวระยะเวลาอั
่
นสัน้ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์กไ็ ด้ยา้ ยหลวงสาทร
สรรพกิจมาดํารงตําแหน่ งแทนในประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๘
พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (จรัญ) ถึงแก่กรรมในปีจลุ ศักราช ๑๒๕๗ หรือ ร.ศ. ๑๑๔
ตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๓๘ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ โปรดให้พระพิไชยณรงค์ภกั ดี
(บุญจันทร์) สันนิษฐานว่าเป็ นบุตรของนายพรหม (นายพรหมเป็ นบุตรของพระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผท
สมันต์ (มี) เจ้าเมืองสุรนิ ทร์ ลําดับที่ ๓) เป็ นผูร้ งั ้ ตําแหน่งผูว้ ่าราชการเมืองสุรนิ ทร์สบื ต่อมา พระพิไชย
ณรงค์ภกั ดี (บุญจันทร์) ถึงแก่กรรมเมือ่ ร.ศ. ๑๒๖ หรือ พ.ศ. ๒๔๕๐ และเมือ่ ถึงแก่กรรมแล้วจึงไดรับ
สัญญาบัตรแต่งตัง้ ให้เป็ นทีพ่ ระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงใหญ่มณฑลอีสาน จึงโปรดให้
หลวงประเสริฐสุรนิ ทรบาล (ตุ่มทอง) ซึง่ เป็ นบุตรของพระไชยณรงค์ภกั ดี (บุนนาค) ผูว้ ่าราชการเมือง
สุรนิ ทร์คนที่ ๘ เป็ นผูร้ งั ้ ตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองสุรนิ ทร์แทน แต่ดาํ รงตําแหน่ งได้เพียง ๑ ปี ก็ถงึ แก่
อนิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ และในต้นปี พ.ศ. ๒๔๕๑ นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์ไปรับราชการในตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงวัง เป็ นช่วงเวลาทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงระบบ
บริหารราชการแผ่นดินในราชการบริหารส่วนภูมภิ าค (เข้าสู่แบบเทศาภิบาล) ส่วนกลางได้เริม่ แต่งตัง้
ข้าราชการฝา่ ยปกครองมาดํารงตําแหน่งข้าหลวงประจําจังหวัดบ้าง หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดบ้าง บุคคล
แรกทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มาดํารงตําแหน่ งข้าหลวงประจําจังหวัดสุรนิ ทร์ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ คือ พระกรุงศรี
บุรรี กั ษ์ (สุม สุมานนท์)
นับแต่ได้มพี ระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ เมืองสุรนิ ทร์ มีเจ้าเมืองหรือผูว้ ่าราชการเมือง
ปกครองสืบเชือ้ สายต่อมา ได้มเี จ้าเมืองหรือผูว้ ่าราชการเมืองปกครองโดยลําดับ ดังนี้
๑. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)
พ.ศ. ๒๓๐๓ - ๒๓๓๗
พ.ศ. ๒๓๓๗– ๒๓๕๑
๒. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ตี)
๓. พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (มี)
พ.ศ. ๒๓๕๑ - ๒๓๕๔
๔. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (สุ่น)
พ.ศ. ๒๓๕๔ - ๒๓๙๔
๕. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง)
พ.ศ. ๒๓๙๕ - ๒๔๓๒
๖. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (เยียบ)
พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๓๓

๑๑
๗. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง)
๘. พระไชยณรงค์ภกั ดี (บุนนาค)
๙. พระยาสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (จรัญ)
๑๐. พระสุรนิ ทรภักดีศรีไผทสมันต์ (บุญจันทร์)
๑๑. พระประเสริฐสุรนิ ทรบาล (ตุ่มทอง)
รายนามข้าหลวงกํากับราชการ
๑. หลวงธนสารสุทธารักษ์ (หว่าง)
๒. หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์ (ล้อม)
๓. จมื่นวิไชยยุทธเดชาคณี (อิม่ )
๔. หลวงวิชติ ชลหาญ
๕. หลวงสาทรสรรพกิจ (อู๊ต)
รายนามข้าหลวงและผูว้ ่าราชการจังหวัด
๑. พระกรุงศรีบุรรี กั ษ์ (สุม สุมานนท์)
๒. หลวงวิชติ สรไกร (ขํา ณ ป้อมเพชร)
๓. พระอนันตรานุ กูล (สว่าง พุกณานนท์)
๔. หลวงประสงค์สุขการี (เทียบ สุวรรณิน)
๕. พระยาสําเริงนฤปการ (อนงค์ พยัคฆันตร์)
๖. พระนิกรจํานงค์ (จิตร ไกรฤกษ์)
๗. พระยาเสนานุ ชติ (จร ศกุนตะลักษณ์)
๘. พระยาปทุมเทพภักดี (ธน ณ สงขลา)
๙. พระยาสุรยิ าราชวราภัย (ศิร ิ วิเศษโกสิน)
๑๐. พ.ต.อ.พระยาขจรธรณี (ปลัง่ โสภารักษ์)
๑๑. พระศรีพชิ ยั บริบาล (สวัสดิ ์ ปทั มดิลก)
๑๒. หลวงนครคุนูปถัมภ์ (หยวก ไพโรจน์)
๑๓. นายโฉม จงศิร ิ
๑๔. ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี ไมตรีประชารักษ์)
๑๕. ขุนพํานักนิคมคาม (สนธิ พํานักนิคมคาม)
๑๖. นายทํานุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๑๗. นายเลื่อน ไขแสง
๑๘. พ.ต.อ.นิรนั ดร ชัยนาม
๑๙. นายมานิต ปุรณพรรค์
๒๐. หลวงปริวรรตวรวิจติ ร (จันทร์ เจริญชัย ปริวรรตวร)
๒๑. นายคํารน สังขกร
๒๒. พล.ต.ต.วิเชียร สีมนั ตร

พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๓๔
พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๖
พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๘
พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑
พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๖
พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๗
พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๓๘
พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๓๘
พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓
พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๔
พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๗
พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๑
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๕
พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๙
พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๐
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๑
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๖
พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๗
พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๑
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔
พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๙
พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๒
พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๖
พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐
พ.ศ. ๒๕๐๐- ๒๕๐๑
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๓

๑๒
๒๓. นายสงัด รักษ์เจริญ
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔
๒๔. นายฉลอง วัชรากร
พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
๒๕. นายสงวน สาริตานนท์
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗
๒๖. นายสุธ ี โอบอ้อม
พ.ศ. ๒๕๑๗- ๒๕๑๙
๒๗. นายฉลอง กัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๕๑๙- ๒๕๒๓
๒๘. นายเสนอ มูลศาสตร์
พ.ศ. ๒๔๒๓– ปจั จุบนั
การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง โดยมีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัด
ระเบียบการปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค
ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ น
ตัวแทนหรือหน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบ
เทศาภิบาล ซึง่ ถือว่าเป็ นระบบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงรา
ชานุ ภาพทรงนํามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้ การปกครองแบบ
เทศาภิบาลเป็ นระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลาง
ออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเป็ นระบบการปกครองทีร่ วม
อํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและเปลีย่ นระบบการปกครอง
จากประเพณี
ปกครองดัง้ เดิมของไทย คือ ระบบกินเมืองให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่ หัวเมืองหรือประเทศราช ยิง่ ไกลไปจาก
กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้เนื่องจากทางคมนาคมไปมาหาสู่
ลําบาก หัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมืองอื่นๆ มี
เจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมืองและมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้จดั ให้มอี ํานาจการ
ปกครองเข้ามารวมอยู่ยงั จุดเดียวกัน โดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ น
ผูป้ กครองบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวง ซึง่ หมายความว่ารัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยูท่ เ่ี จ้า
เมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและ
เพื่อความเข้าใจเรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนํ าคําจํากัดความของ “การเทศาภิบาล” ซึง่ พระยา
ราชเสนา (สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
“การเทศาภิบาล” คือ การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการ อัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็ นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์รบั แบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําแต่เฉพาะในราชธานีนนั ้ ออกไป
ดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุขและ
ความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึงได้แบ่ง
ส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้คอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถัดลงไปเป็ นเมือง

๑๓
คือจังหวัด รองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัดแผนกงานให้
สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจัดสรรข้าราชการทีม่ คี วามรูส้ ติปญั ญา
ความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกันดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน
เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย รวดเร็ว แก่ราชการและธุรกิจของประชาชนซึง่ ต้องอาศัยทางราชการ
เป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย”
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล ดังนี้
การเทศาภิบาลนัน้ หมายความรวมว่าเป็ น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึง่
เรียกว่า “การปกครองส่วนภูมภิ าค” ส่วน “มณฑลเทศาภิบาล” นัน้ คือส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่างๆ แทนส่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิมอันเป็ นระบบกิน
เมือง ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลาง
และริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิ ยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้
มันคงและเป็
่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ น
กระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมเจ้าท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้
แยกกันอยูถ่ งึ
๓ แห่ง ยากทีจ่ ะจัดระเบียบปกครองให้เป็ นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวั ่
ราชอาณาจักร
ทรงพระราชดําริว่าควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ น
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทย
กับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่เมือ่ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล มีขา้ หลวงใหญ่
เป็ นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยู่ทงั ้ สิน้ ๖ มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ
มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือมณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และ
ั่
มณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตกบัญชาการอยูท่ เ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาล การจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้น
มา และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรกทีไ่ ด้วางแผนงานจัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้ เมือ่
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา

๑๔
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนครชัย
ศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ ตัง้
เป็ นมณฑลภูเก็ตให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมะลายูตะวันออกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดียวกันนัน้ เอง
ได้ตงั ้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จ่าย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานี และมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยอง และตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษเพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกู้ยมื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบล และมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ
การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.
๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ นหน่ วย
บริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัด และกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหารเมือ่ ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็ นมณฑลอีกด้วย
เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒. เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓. เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔. รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑล เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่

๑๕
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑. จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล จังหวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบการบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒. อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการจังหวัด
นัน้ ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลคนเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓. ในฐานะของคณะกรรมการจังหวัด
ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไปขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลายๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

