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๑.  สมยัก่อนกรงุรตันโกสินทร ์

ในสมยัก่อนกรุงรตันโกสนิทร์ ดนิแดนอนัเป็นที่ตัง้ของเมอืงหรอืจงัหวดัอุบลราชธานีและ
จงัหวดัใกล้เคยีงในปจัจุบนั ได้มกีลุ่มชนตัง้หลกัแหล่งท ามาหากนิอยู่ประปรายบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็น
พวกทีส่บืเชือ้สายมาจากขอมหรอืทีเ่รยีกกนัในสมยัต่อมาว่าพวกขา่ ส่วย กวย ฯลฯ ในราวพุทธศตวรรษ
ที ่๒๐ ไดเ้กดิการแย่งชงิราชสมบตัขิึน้ในกรุงศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) ไพร่บา้นพลเมอืงต่างอพยพ
หลบภยัสงครามขา้มล าน ้าโขงมาทางฝ ัง่ตะวนัตก และได้ตัง้หลกัแหล่งท ามาหากนิอยู่ตามบรเิวณพืน้ที่
จงัหวดัรอ้ยเอด็ และบรเิวณใกลเ้คยีง (ในปจัจุบนั) เรื่อยลงไปโดยตลอดจนถงึเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์โดย
แยกยา้ยกนัตัง้บา้นเรอืนอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ในทอ้งทีท่ี่มคีวามอุดมสมบูรณ์ บุคคลผูเ้ป็นทีเ่คารพนับถอืของ
แต่ละกลุ่มชน กจ็ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอืและยอมรบัใหเ้ป็นหวัหน้าปกครองดูแลพลเมอืงใหอ้ยู่เยน็เป็น
สุข และพน้จากการรกุรานของกรงุศรสีตันาคนหุต 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ขณะทีก่รุงศรอียุธยาก าลงัจะเสยีแก่พม่านัน้ไดเ้กดิสงครามกลาง
เมอืงเพื่อแยง่ชงิราชสมบตัใินกรุงศรสีตันาคนหุตอกีครัง้หนึ่ง ทัง้นี้เพราะพระเจา้องคห์ล่อผูค้รองกรุงศรี-
สตันาคนหุตถงึแก่กรรม โดยไมม่โีอรสสบืราชสมบตั ิแสนทา้วพระยานายวอ และนายตา จงึพรอ้มใจกนั
อญัเชญิกุมารองคห์นึ่ง (ในจ านวน ๒ องค ์ทีส่บืเชือ้สายมาจากพระเจา้กรุงศรสีตันาคนหุตองคก่์อนและ
ไดห้ลบหนีภยัการเมอืงมาอยู่กบันายวอ นายตา  เมื่อคราวพระเจา้องคห์ล่อยกก าลงักองทพัมาจบัพระ -
ยาแสนเมอืงฆา่เสยี เมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๕) ขึน้ครองกรงุศรสีตันาคนหุตทรงพระนามว่า “พระเจา้สริบิุญสาร” 

เมือ่พระเจา้สริบิุญสาร ครองกรุงศรสีตันาคนหุต พระองคท์รงแต่งตัง้ราชกุมารผูอ้นุชาเป็น
พระมหาอุปราช พรอ้มทัง้ทรงแต่งตัง้นายวอ นายตา เป็นเสนาบด ีใหม้บีรรดาศกัดิเ์ป็นพระ เป็นผลให้
พระวอพระตาเกดิความโทมนัสเป็นอย่างยิง่  ด้วยมไิด้เป็นพระมหาอุปราชดงัประสงค์ ดงันัน้ พระวอ
พระตาจงึอพยพครอบครวัไพร่พลจากกรุงศรสีตันาคนหุตข้ามล าน ้าโขงมาทางฟากตะวนัตก ตัง้หลกั
แหล่งอยู่ที่เมอืงหนองบวัล าภู ด าเนินการปรบัปรุงสภาพเมอืงใหม่ สร้างค่ายประตูหอ รบให้แข็งแรง 
เปลี่ยนนามเมอืงใหม่ว่า “เมอืงนครเขื่อนขนัธ์กาบแก้วบวับาน” หรอืที่ปรากฏในเอกสารบางแห่งว่า 
“เมอืงจ าปานครขวางกาบแกว้บวับาน” 

พระเจา้สริบิุญสารทรงทราบขา่วการสรา้งเมอืงใหมข่องพระวอ พระตา พระองคเ์ขา้พระทยั
ว่าการทีพ่ระวอ พระตา  ปรบัปรุงสรา้งบ้านเมอืงก็เพราะจะคดิการศกึต่อพระองค์ จงึทรงให้แสนท้าว-
พระยาไปห้ามปรามพระวอ พระตาไว้แต่ทัง้สองกบัไม่ยอมรบัฟงั พระเจา้สริบุิญสารทรงมรีบัสัง่ให้ยก
กองทพัไปปราบปราม ทัง้สองฝ่ายสูร้บกนัอยู่เป็นเวลานานถงึสามปีกไ็ม่สามารถจะเอาชนะกนัได ้พระ-
วอ พระตา เห็นว่าก าลงัของฝ่ายตนมน้ีอยกว่าคงจะต้านทานไว้ไม่ได้ ในที่สุดจงึได้แต่งเครื่องราช
บรรณาการไปอ่อนน้อมต่อพมา่ พรอ้มทัง้ขอก าลงักองทพัมาช่วยการศกึทีเ่กดิขึน้ แต่เมือ่ทพัพมา่ยกมา 
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ถงึ มองละแงะ แมท่พัพมา่กลบัน าทพัเขา้ช่วยพระเจา้สริบิุญสารท าสงครามกบัพระวอ พระตา แมว้่าพระ
วอ พระตา    และไพรพ่ลจะพยายามตา้นทานกองทพัฝา่ยพระเจา้สริบุิญสารและทพัมองละแงะอย่างสุด
ความสามารถก็ตาม แต่ด้วยจ านวนไพร่พลน้อยกว่าจงึพ่ายแพ้ไปในที่สุด พระตาเสยีชวีติในสงคราม 
ดงันัน้ พระวอ ท้าวค าผง ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวทดิพรหม บุตรพระตา และท้าวก ่าบุตรพระวอ จงึพากนั
อพยพครอบครวัไพรพ่ลหนีภยัลงมาทางใต ้จนถงึเมอืงนครจ าปาศกัดิไ์ดร้บัความอนุเคราะหจ์ากพระเจา้
องค์หลวงไชยกุมาร เจา้เมอืงนครจ าปาศกัดิ ์ให้ตัง้บ้านเรอืนอาศยัอยู่ในบรเิวณต าบลเวยีงดอน-กอง 
หรอืทีเ่รยีกว่าบา้นดู่บา้นแก แขวงเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๔ (จ.ศ. ๑๑๓๓ ปีเถาะ ตรศีก) รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 
พระเจ้าสริบิุญสารทราบว่า พระวออพยพครอบครวัไพร่พลมาตัง้อยู่ที่เวยีงดอนกอง แขวงเมอืงนคร -
จ าปาศกัดิ ์จงึให้อคัรฮาดคุมก าลงักองทพัลงมาปราบปรามพระวออกีเมื่อพระเจา้องค์หลวงไชยกุมาร 
ทราบเหตุ จงึใหพ้ระยาพลเชยีงสายกทพัจากเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์มาช่วยพระวอต้านทานทพัของพระ-
เจา้สริบิุญสาร พรอ้มทัง้ทรงมศุีภอกัษรไปถงึพระเจา้สริบิุญสาร เพื่อขอยกโทษใหพ้ระวอ พระเจา้สริบิุญ-
สารมพีระราชสาส์นตอบมาว่า “พระวอเป็นคนอกตญัญู จะเลี้ยงไวก้็คงไม่มคีวามเจรญิแต่เมื่อเจา้เมอืง
นครจ าปาศกัดิใ์ห้มาขอโทษไวด้งัน้ีแลว้  กจ็ะยกใหม้ใิห้เสยีไมตร”ี จากนัน้พระองคจ์งึโปรดให้อคัรฮาด
ยกก าลงักองทพักลบักรงุศรสีตันาคนหุต 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๑๔ พระวอเกดิขดัใจกบัพระเจา้องคห์ลวงไชยกุมารเกี่ยวกบักรณีการ
สรา้งเมอืงใหมท่ีต่ าบลศรสีุมงัของพระเจา้องคห์ลวงไชยกุมาร จงึอพยพครอบครวัไพร่พลมาอยู่ที่บรเิวณ
ดอนมดแดง (รมิฝ ัง่ซ้ายแม่น ้ามูล ห่างจากที่ตัง้ศาลากลางจงัหวดัอุบลราชธานี ไปทางทศิตะวนัออก
ระยะทางประมาณ ๑๖ กโิลเมตร) และได้แต่งตัง้ให้ท้าวเพี้ยคุมเครื่องราชบรรณาการไปถึงเจา้เมอืง
นครราชสมีา ขอเป็นขา้ขอบขณัฑสมีาของราชอาณาจกัรสยามเพื่อหามติรประเทศเพราะมีศตัรอูยู่รอบ
ด้าน ทางเหนือก็พระเจ้าสริบิุญสารแห่งกรุงศรสีตันาคนหุต ทางใต้ก็พระเจา้องค์หลวงไชยกุมารแห่ง
เมอืงนครจ าปาศกัดิ ์ประกอบกบัยงัไมม่กีองก าลงัทีเ่ขม้แขง็พอทีจ่ะต่อสูก้บัขา้ศกึศตัรไูดใ้นยามทีถู่กศตัรู
รุกราน แต่สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ก็มไิด้ทรงด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องเหล่านี้แต่ประการใด คง
เนื่องด้วยเพราะก าลงัตดิพนักบัศกึพม่าและอีกประการหนึ่งในช่วงระยะเวลานัน้ ดนิแดนที่ราบสูงเลย
เมอืงนครราชสมีาขึน้ไปนัน้ เป็นอาณาเขตของกรุงศรสีตันาคนหุต ซึ่งพระเจา้สริบิุญสาร และพระเจ้า
ตากสนิมหาราชไดเ้คยท าสญัญาทางพระราชไมตรกีนัไว ้

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ (จ.ศ. ๑๑๓๘ ปีวอก อฐัศก) พระเจา้สริบิุญสารทราบข่าวการ
ทะเลาะววิาทระหว่างพระวอกบัพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร พระวออพยพครอบครวัไพร่พล มาอยู่ที่
ดอนมดแดง พระองคจ์งึแต่งตัง้ใหพ้ระยาสุโพคุมก าลงักองทพัไปรุกรานพระวออกีครัง้หนึ่ง พระวอเหน็
ว่าก าลงัของตนมน้ีอยคงไม่สามารถจะต้านทานไวไ้ด ้จงึอพยพครอบครวัไพร่พลกลบัไปอยู่ทีเ่วยีงดอน -
กองตามเดมิ พรอ้มกบัขอก าลงักองทพัจากพระเจา้องคห์ลวงไชยกุมาร เมอืงจ าปาศกัดิม์าช่วยเหลอื แต่
เจ้าเมอืงนครจ าปาศกัดิไ์ม่ยอมให้เพราะความบาดหมางใจกนัเมื่อหลายปีก่อนผลที่สุดกองก าลงัของ 
พระวอจงึพ่ายแพ ้พระวอถูกจบัไดแ้ละถูกประหารชวีติทีเ่วยีงดอนกองนัน้เอง ส่วนทา้วค าผง ทา้วฝ่าย-
หน้า ทา้วทดิพรหม บุตรพระตา และท้าวก ่า  บุตรพระวอจงึได้พาครอบครวัไพร่พลหนีออกจากวงลอ้ม
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ของกองทพักรุงศรสีตันาคนหุต และได้น าใบบอกแจ้งความไปยงัเมอืงนครราชสมีา เพื่อน าความขึ้น
กราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชขอก าลงักองทพัมาช่วย แต่ทางกรุงธนบุรกีม็ไิดด้ าเนินการ
เป็นประการใด 

ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๑ (จ.ศ. ๑๑๔๐ สมัฤทธศิก)  สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึโปรด-เก
ลา้ฯ ใหส้มเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครัง้ด ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็เจา้พระยา-มหา
กษตัรยิศ์กึ) และสมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาสุรสงิหนาท (เมื่อครัง้ด ารงพระยศเป็นเจา้พระยาสุรสหี์) น า
ทพัขึน้ไปปราบพระยาสุโพทีเ่วยีงดอนกองแขวงเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์เมื่อพระยาสุโพทราบข่าวจงึรบียก
ทพักลับกรุงศรสีัตนาคนหุต ขณะเดียวกันพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เกรงว่าจะไม่สามารถที่จะ
ตา้นทานกองทพัไทยไวไ้ด ้ จงึอพยพครอบครวัไพรพ่ลหนีไปอยูท่ีเ่กาะไชยในทีสุ่ดกองทพัไทยตไีดน้คร-
จ าปาศกัดิ ์และตามจบัพระเจา้องคห์ลวงไชยกุมารไวไ้ด ้

หลงัจากนัน้กองทพัไทยก็ตไีด้เมอืงนครพนม หนองคาย และเขา้ล้อมเมอืงเวยีงจนัทน์ไว ้
พระเจา้สริบิุญสารหนีไปอาศยัอยูท่ีเ่มอืงค าเกดิ     กองทพัไทยกย็ดึเมอืงเวยีงจนัทน์ไวไ้ดแ้ละใหพ้ระยา-
สุโพเป็นผูร้ ัง้เมอืง แลว้น าตวัพระเจา้องคห์ลวงไชยกุมารพรอ้มทัง้อญัเชญิพระแก้วมรกตและพระบางที่
อยู่เมอืงเวยีงจนัทน์มายงักรุงธนบุร ีต่อมาอกีไม่นานสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจา้องค์หลวงไชยกุมารกลบัไปครองเมอืงนครจ าปาศกัดิต์ามเดมิ ดงันัน้เมอืงนคร-
จ าปาศกัดิจ์งึกลายเป็นเมอืงประเทศราชของไทยตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

ทา้วค าผง บุตรพระตา ไดส้มรสกบันางตุ่ย บุตรขีองเจา้อุปราชธรรมเทโว (อนุชาของพระ-
เจา้องคห์ลวงไชยกุมาร) พระเจา้องคห์ลวงไชยกุมารกบัทา้วค าผง จงึมคีวามเกี่ยวดองในฐานะเป็นเขย 
และเป็นผูท้ีม่คีรอบครวัไพร่พลมาก จงึใหเ้ป็นพระประทุมสุรราชนายกองใหญ่ ควบคุมครอบครวัตวัเอง
ขึน้ตรงต่อเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์โดยให้ตัง้มัน่อยู่เวยีงดอนกองนัน้เอง ตัง้แต่ในราวปี พ.ศ. ๒๓๒๒-
๒๓๒๓ และอยูท่ีเ่ดมิต่อมาจนสิน้รชัสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

สมยัก่อนกรุงรตันโกสนิทร ์เมอืงอุบลราชธานียงัคงเป็นเพยีงชุมชนทีก่ลุ่มชนอพยพเขา้มา
ตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีเ่วยีงดอนกองเท่านัน้ ยงัมไิด้มกีารสถาปนาขึน้เป็นเมอืงอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ
จนกระทัง่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช แต่กจ็ะมผีูค้นอาศยัอยู่ประปรายบา้ง
แลว้ 

 
๒.  สมยักรงุรตันโกสินทรต์อนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๑๑) 

การตัง้เมืองอบุลราชธานีและเมืองใกล้เคียง ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระ-
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีนัน้ พระประทุมวรราชสุรยิวงศ์
เจา้เมอืงอุบลราชธานีคนแรก พรอ้มด้วยครอบครวัไพร่พลยงัคงตัง้หลกัแหล่งอยู่ทีเ่วยีงดอนกอง แขวง
เมอืงนครจ าปาศกัดิ ์  แต่ดว้ยเหตุว่าตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๑๐    ทีก่รุงศรอียุธยาต้องพ่ายแพแ้ก่พม่าเป็นต้น
มาตลอดสมยักรุงธนบุร ีบ้านเมอืงต้องตกอยู่ในภาวะสงครามโดยตลอด ท าให้ไพร่บ้านพลเมอืงต้อง
ได้รบัความเดอืดร้อนและหลบหนีภยัสงครามไปอาศัยอยู่ตามป่าเขากระจดักระจายอยู่ทัว่ ๆ ไปนัน้ 
พระ-บาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะรวบรวมพลเมอืงเพื่อเป็น



 ๔ 

ก าลงัของประเทศ  จงึมพีระบรมราโชบายใหเ้จา้เมอืงหรอืบุคคลส าคญัในกลุ่มชนต่าง ๆ     ออกไปเกลีย้
กล่อมผูค้นทีห่ลบหนีภยัสงคราม ทีไ่ดก้ระจดักระจายอยู่ตามป่าเขา ใหม้ารวมกนัอยู่เป็นกลุ่มก้อนโดยที่
ทรงมพีระราชก าหนดว่าหากเจ้าเมอืงใดหรอืบุคคลใดสามารถรวบรวมไพร่พลได้มาก จนเมอืงที่ตน
ปกครองมคีวามมัน่คงขึ้นหรอืสามารถน าครอบครวัไพร่พลไปตัง้เมอืงเป็นปึกแผ่นมัน่คงใหม่ได้ ก็จะ
ไดร้บัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้เป็นเจา้เมอืง ซึง่เจา้เมอืงกจ็ะสามารถเรยีกเกบ็ทรพัยเ์ศษส่วนและได้ผูค้น
ไพรพ่ลไวใ้ชส้อยมากขึน้ ดงันัน้จงึมผีูร้วบรวมไพร่พลตัง้หลกัแหล่งมัน่คง จนไดร้บัพระบรมราชานุญาต
ใหจ้ดัตัง้ขึน้เป็นเมอืง และผูร้วบรวมไดด้ ารงต าแหน่งเจา้เมอืงเป็นจ านวนมาก ดงัทีป่รากฏว่าในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงมพีระบรมราชานุญาตให้จดัตัง้เมอืงขึน้ใหม่
เป็นจ านวนมาก 
 ดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ใน พ.ศ. ๒๓๒๙ พระปทุมวรราชสุรยิวงศ์ (ทา้วค าผง) จงึได้
พาครอบครวัไพรพ่ลจากเวยีงดอนกองมาตัง้หลกัแหล่งท ามาหากนิอยู่ ณ บรเิวณหว้ยแจระแม (ปจัจุบนั
คอืบรเิวณบา้นท่าบ่อ)   อนัเป็นทีร่าบลุ่มรมิแม่น ้ามลู  ไดอ้าศยัอยู่  ณ  บรเิวณหว้ยแจระแมดว้ยความ
ปกตสิุขมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๓๓๔ อ้ายเชยีงแก้วผู้อาศยัอยู่ ณ ต าบลเขาโอง แขวง
เมอืงโขง (ปจัจบุนัอยูใ่นดนิแดนของประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว)  ตัง้ตนเป็นผูว้เิศษ 
มผีูค้นนบัถอืเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้ พระเจา้องคห์ลวงไชยกุมาร เจา้เมอืง
นครจ าปาศกัดิก์ าลงัป่วยหนักอยู่ อ้ายเชยีงแก้วเหน็เป็นโอกาสดจีงึคดิกบฏ ยกกองก าลงัเขา้ล้อมเมอืง
นครจ าปาศกัดิ ์ พระเจา้องคห์ลวงไชยกุมารไม่คดิต่อสู้อาการป่วยก็ยิง่ทรุดลงและถงึแก่พริาลยัในทีสุ่ด    
อา้ยเชยีงแกว้จงึเขา้ยดึเมอืงนครจ าปาศกัดิไ์ด ้
 เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบข่าวกบฏอ้ายเชยีงแก้ว จงึ
โปรดเกล้าฯ ให้เจา้พระยานครราชสมีา (ทองอิน) เมื่อครัง้เป็นพระยาพรหมภกัดยีกกระบตัรเมอืง
นครราชสมีายกกองทพัไปปราบอ้ายเชยีงแก้ว ขณะที่กองทพัเมอืงนครราชสมีาไปยงัไม่ถึงนัน้ พระ
ปทุมวรราชสุรยิวงศ์ (ทา้วค าผง) และทา้วฝ่ายหน้าผูน้้อง ซึง่ตัง้หลกัแหล่งอาศยัอยู่ทีบ่รเิวณบา้นสงิทา 
(บรเิวณอ าเภอเมอืงยโสธรในปจัจุบนั) ไดน้ ากองก าลงัไปปราบอ้ายเชยีงแก้วอยู่ก่อนแลว้ มกีารต่อสูก้นั
หลายครัง้ มกีารรบครัง้ใหญ่ที่บรเิวณแก่งตะนะ (อยู่ในท้องที่อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานีใน
ปจัจบุนั) กองก าลงัของฝ่ายอ้ายเชยีงแก้วแตกพ่ายไป อ้ายเชยีงแก้วถูกจบัได ้และถูกประหารชวีติ เมื่อ
กองทพัเมอืงนครราชสมีาไปถึงเมอืงนครจ าปาศักดิ ์เหตุการณ์สงบเรยีบร้อยแล้ว จงึยกกองทพัไป
ปราบปรามพวกข่า “ชาตกิระเสง สวาง จะรวย ระแดร์) ทีต่ ัง้บา้นเรอืนอาศยัอยู่ฝ ัง่ตะวนัออกของล าน ้า
โขง และสามารถจบัพวกขา่เป็นเชลยไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 ดว้ยความสามารถในการน าทพัของพระปทุมฯ (ทา้วค าผง)   และทา้วฝ่ายหน้าผูน้้อง  
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชจงึโปรดเกลา้ฯ    แต่งตัง้ใหท้า้วฝ่ายหน้าเป็นเจา้พระ-
วไิชยราชขตัติยวงศาครองเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์พระปทุมสุรราชเป็นพระประทุมวรราชสุรยิวงศ์ครอง
เมอืงอุบลราชธานี พรอ้มกนันัน้ก็โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแจระแมขึน้เป็นเมอืงอุบลราชธานี ตาม
นามพระประทุมฯ ขึ้นต่อกรุงเทพฯ (คงเป็นท านองเดยีวกบับ้านคูปะทายสมนั ที่เปลี่ยนชื่อเป็นเมอืง
สุรนิทร ์ตามนามของหลวงสุรนิทรภ์กัดเีจา้เมอืงนัน่เอง) เมื่อวนัจนัทรแ์รม ๑๓ ค ่า เดอืน ๘ จุลศกัราช 



 ๕ 

๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) ดงัปรากฏในจดหมายเหตุทรงตัง้เจา้ประเทศราช สมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้น
ความว่า “ดว้ยพระบาทสมเดจพ์ระพุทเจา้อยูห่วัผูพ้านพภิพกรุงเทพพระมหาณครศรอียุทธยา มพีระราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตัง้ใหพ้ระประทุมเปนพระประทุมววรราชสุรยิวงษ ครองเมอืงอุบล-
ราชธานีศรวีะนาไล ประเทษราชเศกให ้ ณ  วนั  ๒ฯ๘ ค า่ จลุศกัราช ๑๑๕๔ ปีชวด จตัวาศก” (๑) 
                                                                         ๑๓ 
 อย่างไรก็ด ีแมว้่าในจดหมายเหตุก าหนดให้เมอืงอุบลราชธานี มฐีานะเป็นเมอืงประเทศ -
ราชกต็าม แต่ในกฏมณเฑยีรบาลทีก่ล่าวถงึรายชื่อเมอืงประเทศราชในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธ-
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ไม่ปรากฏชื่อเมอืงอุบลราชธานีเป็นเมอืงประเทศราชไวด้ว้ยและในทางปฏบิต้ิ
แลว้ ไมป่รากฏว่าเจา้เมอืงอุบลราชธานีตอ้งส่งตน้ไมเ้งนิ ตน้ไมท้องถวาย เพื่อแสดงความจงรกัภกัดปีีละ
ครัง้ หรอืสามปีต่อครัง้เฉกเช่นเจา้ประเทศราชทัว่ไปแต่อย่างใด คงเพยีงแต่ให้ส่งส่วยปีละครัง้ ตามที่
ก าหนดไว ้คอื “ส่วยผึง้ ๒ เลขต่อเบีย้ น ้ารกั ๒ ขวดต่อเบีย้ปา่น ๒ เลขต่อขวด” (๒)  
 หลงัจากที่พระประทุมวรราชสุรวิงศ์ได้รบัแต่งตัง้ครองเมอืงอุบลราชธานี  แล้วไม่นานและ
เน่ืองด้วยความเหมาะสมตามสภาพภูมศิาสตร ์จงึยา้ยครอบครวัไพร่พลไปตัง้เมอืงใหม่ในบรเิวณรมิฝ ัง่
แม่น ้ามลูทีเ่รยีกกนัว่า “ดงอู่ผึง้” อนัเป็นทีต่ ัง้เมอืงอุบลราชธานี ในปจัจุบนัพรอ้มทัง้สรา้ง “วดัหลวง” ขึน้
เป็นวดัคู่เมอืงดงัทีป่รากฏจนถงึปจัจุบนั 
 อาณาเขตของเมอืงอุบลราชธานี เมื่อแรกตัง้ปรากฏในพงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอสีานว่า 
“ทศิเหนือถงึน ้ายงัตกล าน ้าพาชไีปยอดบงัอี่ ตามล าบงัอี่ไปถงึแก่งตนะ ไปภูจอกอ ไปช่องนาง ไปยอด 
ห้วยอะลอีะลองตดัไปดงเป่ือยไปสระดอกเกศ ไปตามล ากะยุงตกล าน ้ามูลปนัให้เมอืงสุวรรณภูม ิฝ่าย
เหนือหนิสลิาเลข หนองกองแกว้ตนีภเูขยีว ทางใต้ปากเสยีวตกล าน ้ามลู ยอดหว้ยกากวากเกี่ยวชปีนัให้
เมอืงขขุนัธ ์แต่ปกหว้ยทพัทนัตกมลูภเูขาวงก์” (๓) 
 จากอาณาเขตเมอืงอุบลราชธานีที่ปรากฏ ก็พอจะเห็นได้ว่า การแบ่งอาณาเขตเมอืงใน
สมยัก่อนนัน้ใช้เส้นเขตแดนธรรมชาติเช่นภูเขา แม่น ้า ล าห้วย เป็นเกณฑ์ และอาณาเขตของเมอืง
อุบลราชธานีในระยะแรกตัง้นัน้กไ็มแ่ตกต่างไปจากอาณาเขตของจงัหวดัอุบลราชธานีในปจัจุบนัมากนกั 
 จากนัน้เป็นต้นมาถงึ พ.ศ. ๒๔๒๘ ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั-
พระบรมราโชบายในการตัง้เมอืงเป็นไปในท านองเดยีวกบัรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬา-
โลกมหาราช ดงัทีป่รากฏว่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว มกีารจดัตัง้เมอืงขึน้เป็นจ านวนมาก และขัน้ตอน
ในการจดัตัง้เมอืงนัน้กไ็มส่ลบัซบัซอ้นนกั เพยีงแต่ใหผู้ท้ีม่คีวามประสงคจ์ะตัง้เมอืงขึน้ใหม่ รวบรวมผูค้น
ให้ได้จ านวนพอควรพร้อมทัง้เลอืกหาท าเลที่ตัง้เมอืงให้เหมาะสม แล้วให้เจ้าเมอืงใหญ่ที่ขึ้นตรงต่อ
กรงุเทพฯ ท าหนงัสอืแจง้ความจ านงไปยงัสมุหมหาดไทย ผูป้กครองดูแลหวัเมอืงฝ่ายเหนือทัง้ปวง เพื่อ

                                                           
(๑)   หอพระสมดุวชริญาณ,  จดหมายเหตรุชักาลท่ี ๑   จ.ศ. ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) เลขท่ี ๒  เรือ่งเศกเจา้ประเทศราชออกไปครองเมอืง

ต่าง ๆ ฯ 
(๒)  หมอ่มอมรวงศว์จิติร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) “ประชุมพงศาวดารภาค ๔ พงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอสีาน”, ประชมุพงศาวดาร เล่ม ๓ , 

โรงพมิพค์รุุสภา ๒๕๐๖, หน้า ๒๑๖ 
(๓)  เพ่ิงอ้าง หน้า ๒๑๕ 



 ๖ 

น าความขึ้นกราบบงัคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ซึ่งส่วนมากก็จะได้รบัพระบรมราชานุญาตดงั -
ประสงค ์
 ในช่วงนี้ ในอาณาบรเิวณเมอืงอุบลราชธานี (อาณาเขตจงัหวดัอุบลราชธานีในปจัจุบนั) มี
การตัง้เมอืงขึน้ใหมเ่ป็นจ านวน ๑๖ เมอืง เรยีงตามล าดบัดงันี้ 
 พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นสงิทาเป็นเมอืงยโสธร ตัง้
บา้นโคกคงพะเบยีงเป็นเมอืงเขมราษฎรธ์านี (อ าเภอเขมราฐในปจัจุบนั) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๗  และตัง้บา้น
นาค้อเป็นเมอืงโขงเจยีม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยก าหนดให้เมอืงยโสธร และเมอืงเขมราฐ ขึน้ตรงต่อ
กรงุเทพฯ ส่วนเมอืงโขงเจยีมขึน้ตรงต่อเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์
 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวัโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้บ้านช่องนางเป็นเมอืงเสนางค -
นิคม ตัง้บา้นน ้าโดมใหญ่เป็นเมอืงเดชอุดม ตัง้บา้นค าเมอืงแกว้เป็นเมอืงค าเขื่อนแก้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๘ 
และตัง้บา้นดงกระชุเป็นเมอืงบวั (บุณฑรกิ) ใน พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยก าหนดใหเ้มอืงเสนางนิคมขึน้ตรงต่อ
เมอืงอุบลราชธานี เมอืงเดชอุดมขึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ เมอืงค าเขื่อนแก้ว ใหข้ึ้นตรงต่อเมอืงเขมราฐ ส่วน
เมอืงบวัใหข้ึน้ต่อเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้บ้านค้อใหญ่เป็นเมือง
อ านาจเจรญิ ใน พ.ศ. ๒๔๐๑ และตัง้บา้นกวา้งล าชะโดเป็นเมอืงพบิูลมงัสาหาร ตัง้บา้นสะพอืเป็นเมอืง
ตระการพชืผล ตัง้บา้นเวนิไชยเป็นเมอืงมหาชนะไชย ใน พ.ศ. ๒๔๐๖ โดยก าหนดใหเ้มอืงอ านาจเจรญิ 
ขึน้ตรงต่อเมอืงเขมราฐ ส่วนเมอืงพบิูลมงัสาหาร เมอืงตระการพชืผล  เมอืงมหาชนะไชย ใหข้ึน้ตรงต่อ
เมอืงอุบลราชธานี 
 ในช่วงตน้รชักาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นท่ายกัขุ
เป็นเมอืงชาณุมารมณฑล ตัง้บ้านเผลาเป็นเมอืงพนานิคม ใน พ .ศ. ๒๔๒๒ โดยก าหนดใหข้ึน้ตรงต่อ
เมอืงอุบลราชธานีทัง้สองเมอืง ตัง้บา้นนากอนจอเป็นเมอืงวารนิช าราบ ใน พ .ศ. ๒๔๒๓ ตัง้บา้นจนัลา-
นาโดมเป็นเมอืงโดมประดษิฐ ์ใน พ.ศ. ๒๔๒๔ และตัง้บา้นทเีป็นเมอืงเกษมสมีา ใน พ.ศ. ๒๔๒๕ โดย
ก าหนดใหเ้มอืงวารนิช าราบและเมอืงโดมประดษิฐข์ึน้ตรงต่อเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์ส่วนเมอืงเกษมสมีาให้
ขึน้ตรงต่อเมอืงอุบลราชธานี 
 กล่าวโดยสรุปในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นบรเิวณจงัหวดัอุบลราชธานีในปจัจุบนั (และ
บางส่วนของจงัหวดัยโสธรทีเ่คยขึน้กบัจงัหวดัอุบลราชธานี ก่อน พ .ศ. ๒๕๑๕) ได้มกีารตัง้เมอืงขึน้
ทัง้หมด ๑๗ เมอืง เป็นเมอืงใหญ่ที่ขึน้ต่อกรุงเทพฯ ๔ เมอืง คอื เมอืงอุบลราชธานี เมอืงยโสธร เมอืง
เขมราฐ และเมอืงเดชอุดม นอกนัน้กเ็ป็นเมอืงเลก็ ๆ เทยีบไดก้บัเมอืงจตัวาทีข่ ึน้กบัเมอืงใหญ่ ๆ เหล่านี้
อกี ๑๓ เมอืง กล่าวคอื  เมอืงค าเขือ่นแกว้  เมอืงอ านาจเจรญิขึน้ตรงต่อเมอืงเขมราฐ  เมอืงเสนางคนิคม  
เมอืงพบิูลมงัสาหาร  เมอืงตระการพชืผล  เมอืงมหาชนะไชย  เมอืงชาณุมารมณทล  เมอืงพนานิคม  
เมอืงเกษมสมีา ขึน้ตรงต่อเมอืงอุบลราชธานี และเมอืงโขงเจยีม เมอืงบวั (บุณฑรกิ) เมอืงวารนิช าราบ 
เมอืงโดมประดษิฐ ์ขึน้ตรงต่อเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์
 เกี่ยวกบัการตัง้เมอืงดงัที่กล่าวมาแล้วมขีอ้สงัเกตไดห้ลายประการ กล่าวคอื ประการแรก
อ าเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัอุบลราชธานีในปจัจุบนั ส่วนใหญ่จะไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นเมอืงมาแลว้ตัง้แต่
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สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้ ประการทีส่อง การจดัการปกครองดูแลเมอืงใดขึน้กบัเมอืงใดนัน้ไม่เป็นระบบ
ทีแ่น่นอนหรอืตายตวัเท่าใดนัก และไม่ไดค้ านึงถงึความเหมาะสมตามสภาพภูมศิาสตร ์เช่น ก าหนดให้
เมืองเสนางคนิคมขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี เมืองอ านาจเจริญขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ หรือที่
ก าหนดใหพ้บิูลมงัสาหารขึน้ตรงต่อเมอืงอุบลราชธานี ส่วนเมอืงวารนิช าราบขึน้ตรงต่อเมอืงนครจ าปา
ศักดิ ์เป็นต้น ทัง้น้ีคงเป็นเพราะการคมนาคมไม่สะดวกยากล าบาก จงึไม่สามารถน าเอาเรื่องการ
คมนาคมมาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดว่าเมอืงใดควรจะขึน้กบัเมอืงใดได ้จงึเพยีงแต่ค านึงถงึว่าเจา้เมอืง
ที่จะตัง้ขึน้ใหม่เคยสงักดัอยู่กบัเมอืงใด เมื่ออพยพครอบครวัไพล่พลไปตัง้เมอืงขึน้ใหม่ ก็จะขอขึน้กบั
เมอืงเดมิ ทัง้นี้คงเพื่อความสะดวกในการส่งส่วยสาอากร หรอืไม่ก็ค านึงถงึล าดบัเครอืญาตขิองแต่ละ
เมอืงเป็นส าคญั 

การจดัระบบการปกครองภายใน  การจดัการปกครองในส่วนภูมภิาคหรอืการปกครอง
ดูแลหวัเมอืงต่าง ๆ  ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น  ได้แบ่งความรบัผดิชอบไว้ ดงันี้  คอื     สมุหพระ
กลาโหม  ดูแลบ้านเมอืงปกัษ์ใต้และตะวนัตก  สมุหนายก  ดูแลหวัเมอืงฝ่ายเหนือ  กรมท่า  ปกครอง
ดูแลหวัเมอืงชายทะเล ส่วนใหญ่เป็นหวัเมอืงชายทะเลด้านตะวนัออกที่มเีรอืไปมาค้าขาย    มาก ๆ 
ส าหรบัเมอืงอุบลราชธานี เมอืงขึน้ และเมอืงใกลเ้คยีงอยู่ในความปกครองดูแลของสมุหนายก เมอืงต่าง 
ๆ ตามเมอืงหรอืส่วนภูมภิาคโดยทัว่ไป มเีจา้เมอืงเป็นผู้ปกครองสูงสุด ท าหน้าที่ปกครองดูแลให้ไพร่
บา้นพลเมอืงมคีวามรม่เยน็เป็นสุขต่างพระเนตรพระกรรณ อกีทัง้คอยกราบบงัคมทูลรายงานสภาพและ
เหตุการณ์ในหวัเมอืงที่ตนปกครอง เจา้เมอืงท าหน้าที่ทัง้ผู้ปกครอง หวัหน้าผู้พพิากษา เป็นแม่ทพัใน
เวลาทีม่สีงคราม ฯลฯ  นอกจากต าแหน่งเจา้เมอืงแลว้กย็งัมตี าแหน่งผูป้กครองหรอืเจา้หน้าทีร่ะดบัสูงใน
เมอืงต่าง ๆ โดยทัว่ไป คอืมปีลดัเมอืงมหาดไทย ยกกระบตัรเมอืง ฯลฯ 
 อยา่งไรกด็ ีต าแหน่งผูป้กครองเมอืงในส่วนภมูภิาคตามหลกัการดงักล่าว มไิดห้มายรวมถงึ
เมืองอุบลราชธานี เมืองขึ้นหรือเมืองใกล้เคียงในภูมิภาคนี้  ทัง้นี้ เพราะต าแหน่งผู้ปกครองเมือง
อุบลราชธานี เมอืงใกล้เคยีง ในดนิแดนภาคอีสานจะมลีกัษณะที่แปลกและแตกต่างไปจากต าแหน่ง
ผู้ปกครองเมอืงต่าง ๆ ในภูมภิาคอื่น ๆ กล่าวคอื มไิด้มตี าแหน่งเจา้เมอืง ปลดัเมอืงยกกระบตัรเมอืง
เหมอืนเช่นเมอืงโดยทัว่ไป แต่มกีารจดัโครงสรา้งระบบการปกครองภายในทีถ่อืธรรมเนียมการปกครอง
ภายในมาจากประเทศลาวในสมยันัน้ โดยจดัแบ่งระดบัต าแหน่งการปกครองภายในออกเป็น ๕ ระดบั 
แต่ละระดบักม็หีลายต าแหน่งดว้ยกนั คอื 

ก.  ต าแหน่งอาญาส่ีหรืออาชญาส่ี เป็นคณะผูป้กครองสูงสุดของแต่ละเมอืง มอียู่ ๔ 
ต าแหน่ง คอื 

๑.  เจ้าเมือง  เป็นผูป้กครองสูงสุดท าหน้าทีดู่แลทุกขส์ุขของพลเมอืง มอี านาจ
สทิธขิาด ในการบงัคบับญัชาสัง่การโดยทัว่ไปยกเว้นอ านาจสิทธขิาดในการบางอย่าง เช่น การตดัสนิ
ประหารชวีติโจรผูร้า้ยในคดอุีกฉกรรจ ์(นอกจากเวลาทีม่ศีกึสงคราม) เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเขตแดนเมอืง 
เรื่องการสงครามหรอืการแต่งตัง้กรมการเมอืงชัน้ผู้ใหญ่ เช่น อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร แต่มอี านาจ
แต่งตัง้กรมการระดบัรองลงมา ตัง้แต่เมอืงแสน เมอืงจนัทรล์งไปจนถงึจา่บา้น 
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๒.  อปุฮาด  มอี านาจหน้าทีแ่ทนเจา้เมอืงได้ทุกอย่าง ขณะที่เจา้เมอืงไม่อยู่
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ส่วนหน้าที่โดยตรงก็คอื รวบรวมส ามะโนครวั ตวัเลข จดัท ารวบรวม
บญัชสี่วย อากร เรง่รดั การจดัเกบ็ส่วยในแต่ละปี พรอ้มทัง้จดัส่งส่วยสาอากรใหเ้มอืงราชธานีใหท้นัตาม
ก าหนด ตลอดจนการเกณฑไ์พร ่พลเมอืงไปท าสงคราม 

๓.  ราชวงศ ์  ยามทีบ่า้นเมอืงเป็นปกตสิุข ราชวงศ์ จะท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยของ
เจ้าเมอืงและอุปฮาด และผลดัเปลี่ยนกับราชบุตรในการน าเงนิส่วยและสิ่งของส่วยส่งเมอืงราชธานี 
ตลอดจนรวบรวมบญัชไีพรบ่า้นพลเมอืงทีเ่ป็นชายฉกรรจท์ีค่วรจะจดัเขา้เป็นพลทหารส าหรบัเมอืงนัน้ ๆ 
ในยามสงครามราชวงศ์ท าหน้าที่เป็นแม่ทพัที่ส าคญัควบคุมไพร่พลออกท าการศึกหรอือาจท าหน้าที่
เกณฑไ์พรพ่ล จดัหาเสบยีงอาหาร และอาวุธยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ เพิม่เตมิ 

๔.  ราชบุตร  มอี านาจหน้าที่เช่นเดยีวกบัราชวงศ์  กล่าวคอื  ท าหน้าที่
ผลดัเปลี่ยนกบัราชวงศ์ ทัง้ในการส่งส่วยของหลวง การสงครามอื่น ๆ เป็นต้นว่า ถ้าราชวงศ์เป็นผู้
ควบคุมก าลงัไพร่พลออกไปท าสงคราม ราชบุตรก็จะท าหน้าที่เกณฑ์ไพร่พลจดัหาอาวุธยุทโธปกรณ์ 
และเสบยีงอาหารเพิม่เตมิ 

ในคณะอาชญาสี่หรอือาญาสี่ของแต่ละเมอืง จะจดัต าแหน่งการปกครองและการ
ควบคุมออกเป็น ๔ กอง คอื กองเจา้เมอืง กองอุปฮาด กองราชวงศ์ กองราชบุตร โดยใหร้าษฎรเลอืก
ขึน้ทะเบยีนไพรพ่ลในกองใดกองหน่ึงตามความสมคัรใจ ซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหาในการปกครองควบคุมดูแล
เป็นอย่างมากเพราะแต่ละกองต่างกม็ุ่งหาไพร่พลมาขึน้สงักดักองของตนให้มากที่สุด  โดยไม่ค านึงถงึ
ภูมลิ าเนาทีไ่พร่บา้นพลเมอืงอาศยัอยู่ เมื่อถงึเวลาเกบ็ส่วยสาอากรจงึเกดิความสบัสน  เพราะไม่ทราบ
ชดัเจนว่าไพร่ทีอ่าศยัอยู่เขตพืน้ทีใ่ด ขึน้สงักดักบักองใด เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
ทรงเริม่ด าเนินการปฏริูปการปกครองในระยะแรก จงึได้หยบิยกปญัหาดงักล่าวขึ้นมาพจิารณาแก้ไข
ก่อนปญัหาอื่น ๆ 

ต าแหน่งอาชญาสีห่รอือาญาสีน่ี้นับเป็นต าแหน่งทีม่คีวามส าคญัมาก เมื่อโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้ัง้เมอืงขึน้ใหมก่โ็ปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้อาญาสีพ่รอ้มกนัไป หรอืเมื่อต าแหน่งใดว่างลง กจ็ะโปรดเกลา้ฯ 
แต่งตัง้ให้เหมาะสม เช่น กรณี ตัง้เมอืงยโสธร ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ กโ็ปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหร้าชวงศ์ (สงิ) 
เมอืงโขงเป็นที่พระสุนทรราชวงษา เจ้าเมอืง ให้ท้าวสชีา (หรอืสกีา) เป็นอุปฮาด ให้ท้าวบุตร เป็น
ราชวงศ์ให้ท้าวสนเป็นราชบุตร และในกรณีเจ้าเมอืงอุบลราชธานีว่างลง เมื่อมกีารแต่งตัง้เจ้าเมอืง
อุบลราชธานี คนที ่๓ ใน พ.ศ. ๒๓๘๘ นอกจากโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหอุ้ปฮาด (กุทอง)  เป็นพระพรหม-
ราชวงศาเจา้เมอืงแลว้ กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหร้าชวงศ ์เป็นอุปฮาดใหท้า้วโพธสิาร หลานพระพรหมราชวงศา-
(กุทอง) เป็นราชวงศ์ และใหท้้าวสุรยิ บุตรพระพรหมราชวงศา (กุทอง) เป็นราชบุตร พรอ้ม ๆ กนัไป
ดว้ย ส่วนการแต่งตัง้เจา้เมอืงเลก็ ๆ ที่ขึน้กบัเมอืงใหญ่นัน้เจา้เมอืงใหญ่ที่ท าหน้าที่ปกครองดูแลเมอืง
เหล่านัน้จะเป็นผู้ท าหนังสอืขึ้นกราบบงัคมทูลพระกรุณาขอตัง้เจ้าเมอืง และแต่งตัง้อุปฮาด ราชวงศ ์ 
ราชบุตร พรอ้มกนัด้วย ดงัจะเหน็ได้จากเมื่อเจา้เมอืงโขงเจยีมถงึแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๔๐๒ เจา้เมอืง 
อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตรเมอืงเขมราฐ ไดป้ระชุมปรกึษาหารอืกบัทา้วเพยีกรมการเมอืงโขงเจยีม หาผูท้ี่



 ๙ 

มคีวามเหมาะสมที่จะเป็นเจา้เมอืงคนต่อไปแล้วรายงานต่อสมุหนายก เพื่อน าความขึน้กราบบงัคมทูล 
และทรงพระกรณุา โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ 

ต าแหน่งอาญาสี่ส าหรบัเมอืงเล็ก ๆ เทยีบได้กบัเมอืงจตัวา ที่มไิด้ขึ้นกบักรุงเทพฯ 
โดยตรง หากขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี เมืองเขมราฐ อันเป็นเมอืงที่ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ แล้ว
ต าแหน่งอาญาสี่กจ็ะเรยีกเป็นเจา้เมอืง อคัรฮาด อคัรวงศ์ อคัรบุตร  ดังเช่น อาญาสี่เมอืงเสนางคนิคม
เป็นตน้ 

ข. ต าแหน่งผู้ช่วยอาชญาส่ีหรือผู้ช่วยอาญาส่ี มหีน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณา
พพิากษาอรรถคดต่ีาง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแล การปฏบิตังิานในแผนกการต่าง ๆ แทนอาญาสี่ตาม
ความเหมาะสม มอียู ่๔ ต าแหน่งดว้ยกนัคอื 

๑.  ทา้วสุรยิ หรอืทา้วขตัตยิะ 
๒.  ทา้วสุรโิย 
๓.  ทา้วโพธสิาร 
๔ ..ทา้วสุทธสิาร 

ค.  ต าแหน่งข่ือบ้านขางเมือง  เป็นต าแหน่งทีม่คีวามส าคญั รองลงมาจากคณะ
ผูช้่วยอาญาสี ่ม ี๑๗ ต าแหน่ง คอื 

๑.  เมอืงแสน ท าหน้าทีก่ ากบัการฝา่ยทหาร 
๒.  เมอืงจนัทร ์ท าหน้าทีก่ ากบัการฝา่ยพลเรอืน 

นอกจากหน้าที่ดงักล่าวนี้แล้ว เมืองแสน เมืองจนัทร์ ยงัมหีน้าที่ ต้องรบัผิดชอบ
ร่วมกนั คอื ออกหนังสอืเดนิทางแก่ราษฎรที่จะเดนิทางไปมาค้าขายยงัเขตแขวงต่าง ๆ จดัท ารายงาน
และใบบอกเกีย่วกบัราชการทัว่ ๆ ไปทีจ่ะตอ้งส่งไปยงัเมอืงหลวง เป็นตุลาการในการพจิารณาพพิากษา
อรรถคดขีองราษฎรโดยทัว่ ๆ ไป ดแูลจดัแจง ว่ากล่าว ทา้วฝา่ย ตาแสง และจา่บา้น ใหด้แูลทุกขส์ุขของ
ราษฎรใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ไม่กดขีข่่มเหง รงัแกซึง่กนัและกนั ตลอดจนการตดิตามจบักุมโจร
ผูร้า้ยทีเ่กดิขึน้ในเมอืงนัน้ ๆ ดว้ย 

๓.  เมอืงขวา เมอืงซา้ย เมอืงกลาง ท าหน้าทีเ่ป็นผู้บงัคบับญัชาการเกี่ยวกบั
นักโทษในเมอืง เป็นต้นว่า รกัษาบญัชีนักโทษ ดูแลนักโทษ ปล่อยหรือขงันักโทษ จดัท าที่ขงัหรือ
ซ่อมแซมที่กกัขงันักโทษ ตลอดจนดูแลวดัวาอาราม ที่ควรจะปฏสิงัขรณ์ หรอืก่อสรา้งขึ้นใหม่ เป็นผู้
ก ากบัการสกั-เลก และรกัษาบญัชเีลกเขยสู่จากต่างเมอืงดว้ย 

๔.  เมอืงคุก เมอืงฮาม เมอืงแพน ท าหน้าทีค่วบคุมระวงันักโทษโดยเฉพาะไม่ให้
นกัโทษหนีไปได ้ซึง่ท าหน้าทีค่ลา้ยกบั “พะท ามะรง” หรอืเรยีกว่า “พสัด”ี ในปจัจบุนั 

๕.  นาเหนือ นาใต้ ท าหน้าทีจ่ดัหาเกบ็เสบยีงอาหารไวใ้นยุง้ฉางของเมอืง เพื่อ
ใชใ้นยามเกดิศกึสงคราม เป็นผูอ้อกเดนิเกบ็ส่วยในเขตเมอืงของตนหรอื ออกไปเกบ็เงนิส่วยจากไพร่พล
ทีอ่พยพไปมบีุตรภรรยาอยูท่ีเ่มอืงอื่น โดยมภีมูลิ าเนาเดมิอยูแ่ลว้หรอือาจจะยงัไม่มภีูมลิ าเนากต็าม ต้อง
ถอืว่าเป็นเลกเขยสู่ ซึง่เรยีกกนัว่า  “การเดนิทุ่ง”  มารวมส่งทีเ่มอืงทีต่นสงักดัอยู่เดมิ นอกจากนี้ยงัท า



 ๑๐ 

หน้าทีส่ ารวจส ามะโนครวัในเมอืงของตน โดยก าหนดประมาณ ๓ ปีต่อครัง้ เป็นผูค้วบคุมดูแลรกัษาสตัว์
พาหนะ เป็นผูล้งบญัชจี าหน่าย “เลก” ในกรณสีญูหาย ตาย พกิารหรอือุปสมบทเป็นตน้ 

๖.  ซาเนตร  ซานนท ์ สองต าแหน่งนี้เป็นเสมยีนของเมอืง ถ้าจะเปรยีบเทยีบกบั
ปจัจบุนัคลา้ยกบั “เสมยีนตราจงัหวดั” 

๗. ซาบณัฑติ   ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการอ่านท้องตราที่ส่งมาจากเมอืงใหญ่อ่าน
ประกาศของเจ้าเมอืงหรอืกรมการเมอืงผู้ใหญ่ในเวลาที่มกีารประชุม ณ ศาลากลางเมอืง เช่น อ่าน
ประกาศ แช่งน ้าในพิธถีือน ้าพพิฒัน์สตัยา  ประกาศตัง้ชื่อกรมการเมอืงชัน้ผู้น้อยที่เจ้าเมอืงอุปฮาด 
ราชวงศ์ไดแ้ต่งตัง้ขึน้ เป็นผูร้วบรวมรายงานกจิต่าง ๆ  ของเมอืง  และค านวณศกัราช  วนัเดอืน  ปีใน
แต่ละปี  เช่น  การประกาศสงกรานต ์ นอกจากนี้ยงัท าหน้าทีร่กัษาหอ้งสมุดแต่งต าราต่าง ๆ  ของเมอืง
อกีดว้ย 

๘. มหาเสนา มหามนตร ี เป็นหวัหน้าซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกบัการออกค าสัง่นัด
ประชุมหารอืขอ้ราชการ หรอืการก าหนดการท าพธิต่ีาง ๆ ของเมอืง 

๙.   กรมเมอืง ท าหน้าทีร่กัษาประเพณขีองเมอืง 
๑๐. สุโพ (บางทเีขยีนเป็นสุโภ-ผูเ้ขยีน)  เป็นแม่ทพัของเมอืง   อนัเป็นต าแหน่ง

สงูสุดของฝา่ยทหาร ถา้เป็นเมอืงใหญ่จะมยีศพระยาน าหน้า เช่น พญาสุโพหรอืพระยาสุโพ 
ต าแหน่ง ขื่อบา้น ขางเมอืง ตัง้แต่เมอืงแสน เมอืงจนัทร ์ลงไปจนถงึสุโพ ถ้าหากเป็น

เมอืงเอกราชหรอืเมอืงทีม่พีระมหากษตัรยิป์กครอง กเ็รยีกว่า พญาหรอืพระยา ทัง้สิน้ เช่น พระยาเมอืง
แสน พระยาเมอืงจนัทร ์หรอืพระยาสุโพ เป็นต้น หากเป็นหวัเมอืง เอก โท ตร ีจตัวา ต าแหน่งเหล่านี้ก็
ใชค้ าว่า เพยีหรอืเพีย้น าหน้าเสมอเช่น เพยีเมอืงแสน เพยีเมอืงจนัทร ์เพยีเมอืงขวา เป็นตน้ 

ง.  ต าแหน่งพิเศษ นอกจากต าแหน่งต่าง ๆ ดงักล่าวแล้ว ยงัมตี าแหน่งพเิศษอกี
หลายต าแหน่ง ซึง่เป็นต าแหน่งทีต่ ัง้ขึน้ตามความจ าเป็น เช่น 

๑.  เพยีซาโนชติ ซาภูธร ราชต่างใจ ค ามงคุณ เป็นผูม้หีน้าทีใ่กลช้ดิกบัเจา้เมอืง
ซึง่อาจจะเปรยีบไดก้บัองครกัษ์หรอืคนสนิท 

๒.  เพยีซาบรรทม เป็นผูท้ีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัทีน่อนของเจา้เมอืง 
๓.  เพยีซาตนีแท่นแล่นตนีเมอืง เป็นพนกังานตดิตามเจา้เมอืง 
๔.  เพยีซาหลาบค า  มหีน้าทีเ่ชญิพระแสง  หรือดาบของเจา้เมอืง   (น่าจะเป็น

ซาดาบค า-ผูเ้ขยีน) 
๕.  เพยีซามณเฑยีร มหีน้าทีร่กัษาพระราชฐาน วงั หรอืปราสาทของเจา้เมอืง 
๖.  เพยีซาบุฮม มหีน้าทีเ่กีย่วกบักัน้กลดหรอืพดัจามรใหแ้ก่เจา้เมอืง 
๗.  เพยีซามาตยอ์าชาไนย มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการช่างการก่อสรา้งหรอืวศิวกรรม 
๘.  เพยีแขกขวาเพยีแขกซา้ย มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัแขกเมอืง 
๙. เพยีศรสีุนนท ์เพยีศรสีุธรรม เพยีศรบีุญเฮอืง เพยีศรอีคัรฮาด และเพยีศรี-

อคัรวงศ ์มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษาและการพระศาสนาของเมอืง 



 ๑๑ 

จ.  ต าแหน่งผู้ปกครองระดบัหมู่บ้าน มอียู่ ๔ ต าแหน่ง ซึ่งถ้าเปรยีบเทยีบกบั
ต าแหน่งการปกครองในปจัจบุนั กค็อื 

๑.  ทา้วฝา่ย เทยีบเท่ากบัต าแหน่งนายอ าเภอในปจัจบุนั 
๒.  ตาแสง เทยีบไดก้บัต าแหน่งก านนัในปจัจบุนั 
๓.  พ่อบา้นหรอืนายบา้น เทยีบเท่ากบัต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นในปจัจบุนั 
๔.  จา่บา้น เทยีบเท่ากบัสารวตัรหมูบ่า้นหรอืสารวตัรประจ าต าบลในปจัจุบนั 

การแบ่งแยกต าแหน่งหน้าทีด่งักล่าว เหน็ไดว้่าการจดัระบบการปกครองภายในเมอืง
อุบลราชธานีในช่วงสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นเป็นไปอย่างมรีะเบยีบแบบแผนพอสมควร การจ าแนก
หน้าที่อาจมกีารซ ้าซ้อนกนับ้าง หากเป็นการร่วมกนัรบัผิดชอบในหน้าที่นัน้ ๆ มากกว่าจะเป็นการ
แบ่งแยกหน้าทีก่นัอยา่งเดด็ขาด 
 

๓.  การปฏิรปูการปกครองในบริเวณจงัหวดัอบุลราชธานี ในรชักาลพระบาทสมเดจ็-
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

จากที่ไดก้ล่าวมาแล้วจะเหน็ได้ว่า เมอืงอุบลราชธานีมบีทบาทและมคีวามส าคญัต่อเมอืง
อื่น ๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงเป็นอยา่งมาก เพราะต้องควบคุมดูแลเมอืงขึน้โดยตรงถงึ ๗ เมอืง และรบัผดิ-
ชอบ จดัรวมส่วยสาอากรทีเ่กบ็ไดจ้ากเมอืงต่าง ๆ ในภูมภิาคนี้ทัง้หมดแลว้จดัส่งไปยงักรุงเทพมหานคร
เป็นประจ าทุกปี ส่วนระบบการปกครองนัน้จะมคีณะอาญาสี ่เป็นคณะผูป้กครองสูงสุด และมตี าแหน่ง
ผูป้กครองระดบัต ่าลงมาอกีหลายต าแหน่ง หลายระดบัตามความเหมาะสม รปูแบบ ลกัษณะหรอืวธิกีาร
จดัการปกครองดงักล่าว  จะมกีารด าเนินการสบืเนื่องต่อมาจนถงึสิ้นรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอม -
เกลา้เจา้อยูห่วั 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เรยีกไดว้่าเป็น
ยุคของการปฏิรูป (AGE OF REFORM) หรอืยุคของการท าประเทศให้ทนัสมยั (AGE OF 
MODERNIZATION) อย่างแท้จรงิ เพราะตลอดระยะเวลาอนัยาวนานในรชักาลของพระองค์ได้มกีาร
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงกจิการหลายอย่าง จนปรากฏผลชดัเจนสมบูรณ์ เหมาะสมแก่กาลสมยัเป็นอย่าง
มาก ทัง้ในดา้นการปกครอง การทหาร การศกึษา การคมนาคม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏริปูการ
ปกครองส่วนกลางจากแบบจตุสดมภ์ ที่เคยใช้มาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยา จนถึงสมยัรตันโกสินทร์
ตอนตน้ มาเป็นการจดัตัง้กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มเีสนาบดแีต่ละกระทรวงเป็นผูร้บัผดิชอบ ไม่ก้าว
ก่ายซึง่กนัและกนันัน้ นบัไดว้่าเป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่หลวงดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้
อยู่-หวัทรงมพีระราชวจิารณ์ไว้ว่า “..การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดมิ เป็นตัง้กระทรวง ๑๒ 
กระทรวงนี้ตอ้งนบัว่าเป็นการเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่หลวง ซึง่เรยีกไดอ้ย่างพูดกนัตามธรรมดาว่า “พลกิ
แผ่นดนิ” ถา้จะใชค้ าภาษาองักฤษกต็อ้งเรยีกว่า “REVOLUTION” ไมใ่ช่ “EVOLUTION….”” 

ในส่วนภูมิภาค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด าเนินการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ เรยีกได้ว่าเป็นการปฏิรูปเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปกครอง การทหาร 



 ๑๒ 

การศกึษา การเกบ็ภาษอีากร ฯลฯ โดยเฉพาะบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีและเมอืงใกลเ้คยีงทีม่ลีกัษณะ
การปกครองภายในทีแ่ปลกและแตกต่างไปจากเมอืงในภูมภิาคอื่น ๆ  

จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๔๒๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงมพีระราช
อ านาจในการปกครองบ้านเมอืงอย่างเตม็  ที่  ประกอบกบัทรงเลง็เหน็ปญัหา  อุปสรรคในการจดัการ
ปกครองภายในของเมอืงต่าง ๆ โดยเฉพาะในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานี เมอืงใกล้เคียงที่อยู่ติดกับ
ดนิแดนของประเทศเพื่อนบ้านที่ตกอยู่ใต้การปกครองของคนต่างชาต ิอนัอาจเกดิภยัอนัตรายต่อชาติ
บา้นเมอืงได ้ดว้ยเหตุทัง้สองประการคอื ความบกพร่องของการจดัการปกครองภายใน และภยัทีจ่ะถูก
คุกคามจากต่างชาต ิพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั จงึทรงด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขการ
จดัการปกครองหวัเมอืงในภูมภิาคแถบนี้เป็นการเร่งด่วน กล่าวคอื ใน พ .ศ. ๒๔๒๕ โปรดเกล้าฯ  
แต่งตัง้ให้พระยามหาอ ามาตยาธบิด ี (หรุ่น ศรเีพญ็)   เจา้กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือเป็นขา้หลวง    
พรอ้มด้วยขา้ราชการหลายนายออกไปตัง้รกัษาการหวัเมอืงลาวตะวนัออกอยู่ ณ เมอืงนครจ าปาศกัดิ ์
และพรอ้มกนันัน้กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงภกัดณีรงค ์ (ทดั  ไกรฤกษ์)   ปลดับญัชกีระทรวงมหาดไทยไป
ด ารงต าแหน่งขา้หลวงก ากบัราชการอยู่ ณ เมอืงอุบลราชธานีอกีดว้ย การด าเนินการเช่นนี้ นับว่าเป็น
การขยายอ านาจการปกครองจากเมอืงราชธานีคอืกรุงเทพฯ ไปสู่หวัเมอืงลาวภาคตะวนัออกอย่าง
แท้จรงิ และรดักุมยิง่ขึ้นและนับเป็นครัง้แรกที่เมอืงราชธานีได้จดัส่งข้าหลวงจากส่วนกลางออกไป
ควบคุมดแูล ก ากบัราชการ ณ เมอืงอุบลราชธานีทัง้ ๆ ทีเ่จา้เมอืง อุปฮาด ราชวงศ ์และราชบุตร ซึง่เป็น
คณะผูป้กครองสงูสุดของเมอืงกย็งัคงท าหน้าทีป่กครองบา้นเมอืงอยูต่ามปกต ิ

ถงึแมจ้ะโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขา้หลวงออกไปก ากบัราชการอยู่ ณ เมอืงอุบลราชธานีและ
นครจ าปาศกัดิแ์ลว้กต็าม แต่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กย็งัไม่ทรงไวว้างพระราชหฤทยั
ในเหตุการณ์ชายพระราชอาณาเขตแถบนี้มากนัก ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะท านุบ ารุงเมอืงต่าง ๆ ให้
เจรญิก้าวหน้ายิง่ขึน้  เพื่อความสงบสุขของชาตบิ้านเมอืง   และเพื่อให้รอดพ้นจากภยัรุกรานของชน
ต่างชาตทิีข่ยายอ านาจใกลเ้ขา้มาทุกขณะ  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีฝ่ร ัง่เศส  สามารถครอบครองเขมรได้
ทัง้หมดใน พ.ศ. ๒๔๑๐ และสามารถยดึครองญวนไดท้ัง้หมดใน พ.ศ. ๒๔๒๖ 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัรูปแบบการปกครองหวัเมอืงในภูมภิาคแถบนี้เสยีใหม่ คอื แทนที่จะให้เมอืง
ใหญ่และส าคญับางเมอืงขึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ แลว้ใหเ้มอืงเล็ก ๆ เทยีบไดก้บัเมอืงจตัวาขึน้ตรงต่อเมอืง
ใหญ่ ดงัที่ได้เคยด าเนินการมาแลว้ตัง้แต่สมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนต้น มาเป็นการแบ่งหวัเมอืงต่าง ๆ 
ออกเป็นกอง แลว้รวมเอาหวัเมอืงเอก โท ตร ีและจตัวา เขา้ไวใ้นกองเดยีวกนัตามความเหมาะสม ในแต่
ละกองกจ็ะมขีา้หลวงก ากบัราชการ ท าหน้าทีป่กครองดูแลช าระคดคีวาม เร่งรดัจดัเกบ็เงนิส่วย สิง่ของ
ส่วยกองละ ๑ คน โดยมขีา้หลวงใหญ่ก ากบัราชการอยู่ทีเ่มอืงนครจ าปาศกัดิอ์กี ๑ คน ทัง้นี้ กเ็พื่อทีจ่ะ
ไดท้ านุบ ารุงบา้นเมอืงให้เจรญิก้าวหน้า มคีวามสงบเรยีบรอ้ย และมคีวามใกลช้ดิกบัเมอืงราชธานีมาก
ยิง่ขึน้ 

ในการรวบรวมเมอืงต่าง ๆ เป็นกองหวัเมอืง และใหม้ขีา้หลวงก ากบัราชการกองละ ๑ คน
นัน้ มผีลใหเ้มอืงต่าง ๆ ในภาคอสีานถูกจดัแบ่งออกเป็น ๔ กองหวัเมอืง คอื หวัเมอืงลาวฝ่ายตะวนัออก 



 ๑๓ 

ตัง้กองขา้หลวงก ากบัราชการอยูท่ีน่ครจ าปาศกัดิ ์หวัเมอืงลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือตัง้กองขา้หลวง
ก ากบัราชการอยู่ที่เมอืงอุบลราชธานี หวัเมอืงลาวฝ่ายเหนือตัง้กองข้าหลวงก ากบัราชการอยู่ที่เมอืง
หนองคายและหวัเมอืงลาวฝา่ยกลาง ตัง้กองขา้หลวงก ากบัราชการอยูท่ีเ่มอืงนครราชสมีา 

ส าหรบัหวัเมอืงลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่ตัง้กองขา้หลวงก ากบัราชการอยู่ที่เมอืง
อุบลราชธานีนัน้ มพีระยาราชเสนา (ทดั  ไกรฤกษ์) และพระภกัดณีรงค ์(สนิ  ไกรฤกษ์) เป็นขา้หลวง 
นอกจากเมอืงอุบลราชธานีทีเ่ป็นศูนยก์ลาง และเป็นทีต่ ัง้กองขา้หลวงก ากบัราชการแลว้ยงัประกอบดว้ย
หัวเมืองเอกที่เคยขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ อีก ๑๑ เมือง คือ  กาฬสินธุ์  สุวรรณภูมิ  มหาสารคราม  
รอ้ยเอด็  ภแูล่นชา้ง กมลาสยั เขมราฐ ยโสธร สองคอนดอนดง ศรสีะเกษ และเมอืงนอง ส่วนหวัเมอืงโท 
ตร ีและจตัวา ที่ขึน้กบัหวัเมอืงลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ กม็อีกี ๒๙ เมอืง คอื  เมอืงเสนางคนิคม  
พบิูลมงัสาหาร ตระการพชืผล มหาชนะไชย ชาณุมารมณฑล พนานิคม เกษมสมีา แซงมาดาล กุฉิ-
นารายณ์ ท่าขอนยาง กนัทรวชิยั สหสัขนัธุ ์ เกษตรวสิยั พนมไพรแดนมฤค จตุรพกัตรพ์มิาน พยคัฆ -
ภูมพิสิยั  วาปีปทุม โกสุมพสิยั ธวชับุร ีโขงเจยีม เสมยีะ ค าเขื่อนแกลว้ อ านาจเจรญิ ล าเนาหนองปรอื 
เมอืงพอง  เมอืงพนิ  เมอืงพาน  และเมอืงราษไีศล  รวมเป็นเมอืงเอก  โท  ตร ี จตัวา  ทีร่วมอยู่ในกอง
หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้สิน้ ๔๑ เมอืง 

การแบ่งหวัเมอืงต่าง ๆ ออกเป็นกองแลว้มขีา้หลวงก ากบัราชการดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ว่า
เมอืงอุบลราชธานี เป็นศูนยก์ลางการปกครองทีม่บีทบาท มคีวามส าคญัต่อหวัเมอืงต่าง ๆ ในภูมภิาค
แถบนี้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการจดัแบ่งหวัเมอืงโดยวธิกีารดงักล่าว ซึ่งรฐับาลหวงัว่า ขา้หลวง
ก ากบัราชการจะคอยสอดส่องดูแลสุขทุกขข์องราษฎร ให้มคีวามสงบเรยีบรอ้ยและท านุบ ารุงบา้นเมอืง
ให้เจรญิก้าวหน้า ตลอดจนสามารถแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ตลอดจน
สามารถแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกดิระหว่างไทยกบัฝรัง่เศสไดบ้า้ง     แต่ปรากฏว่าบรรดาขา้หลวงก ากบั
ขา้ราชการประจ าหวัเมอืงต่าง ๆ ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นทีพ่อใจของรฐับาล โดยเฉพาะคราว
เกดิกรณีพพิาทกบัฝรัง่เศส เป็นผลใหพ้ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั และที่ประชุมเสนาบด ี
จ าต้องหาวธิกีารแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ในที่สุดที่ประชุมเสนาบดมีคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่า ควรแต่งตัง้
เจา้นายเชือ้พระวงศช์ัน้ผูใ้หญ่เสดจ็ไปปกครองดแูลหวัเมอืงต่าง ๆ ในบรเิวณเหล่านี้อย่างใกลช้ดิ โดยให้
ทรงด ารงต าแหน่ง “ขา้หลวงต่างพระองค”์ พรอ้มกบัจดัแบ่งหวัเมอืงต่าง ๆ ทีไ่ดด้ าเนินการไวแ้ลว้ เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๓๓ ใหม้คีวามเหมาะสมยิง่ขึน้ 

ด้วยเหตุดงักล่าว ประกอบกบัความจ าเป็นอีกหลายประการ ฉะนัน้ใน พ .ศ. ๒๔๓๔ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้เจา้นายเชื้อพระวงศ์ชั ้นสูง
ออกไปทรงจดัราชการในหวัเมอืงลาวภาคตะวนัออก  โดยโปรดเกล้าฯ   ให้พระเจา้บรมวงศ์เธอกรม
หลวง-พชิติปรชีากร เป็นข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรอืนออกไปตัง้รกัษา
ราชการอยู่ ณ เมอืงนครจ าปาศกัดิ ์เรยีกว่า   “ขา้หลวงหวัเมอืงลาวกาว”   ใหพ้ระเจา้บรมวงศ์เธอกรม
หลวง-ประจกัษ์ศลิปาคม เป็นขา้หลวงใหญ่ พรอ้มดว้ยขา้ราชการฝ่ายทหารและพลเรอืนออกไปตัง้รกัษา
ราช-การอยู่ที่เมอืงหนองคาย เรยีกว่า “ขา้หลวงเมอืงลาวพวน” และให้พระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวง



 ๑๔ 

สรรพ-สิทธิประสงค์  เป็นข้าหลวงใหญ่ไปตัง้รกัษาราชการอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง  โดยเรยีกว่า  
“ขา้หลวง- หวัเมอืงลาวพุงขาว” 

“หวัเมอืงลาวกาว” ที่พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร ทรงเป็นขา้หลวงใหญ่ 
หรอืทีเ่รยีกว่า “ขา้หลวงต่างพระองค์” มเีมอืงต่าง ๆ ทีข่ ึน้กองสงักดั ๒๑ เมอืง คอื นครจ าปาศกัดิ ์เชยีง
แตง แสนปาง สีทันดอน ลาละวัน อัตปือ ค าทองใหญ่ สุรินทร์ สังขะ ขุขนัธ์ เดชอุดม ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ยโสธร เขมราฐ กมลาไสย กาฬสนิธุ ์ภแูล่นชา้ง สุวรรณภมู ิรอ้ยเอด็ และมหาสารคาม 

การรวมหวัเมอืงต่าง ๆ เข้าเป็นหวัเมอืงลาวกาวดงักล่าว จะเห็นว่ามสี่วนที่แปลกและ
แตกต่างไปจากการจดัตัง้กองขา้หลวง  ใน  พ.ศ. ๒๔๓๓  อยู่บา้ง  เพราะเป็นการรวมเอาเมอืงต่าง  ๆ  
ในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกและหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน ส่วนเมือง
อุบลราชธานี ทีเ่คยเป็นศูนยก์ลางปกครอง การเกบ็ส่วยสาอากรมาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น และ
เป็นทีต่ ัง้กองขา้หลวงก ากบัราชการหวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. ๒๔๓๓ กด็ูเหมอืนจะ
ถูกลดบทบาทและความส าคญับ้าง เพราะไม่ได้เป็นที่ตัง้กองบญัชาการขา้หลวงเหมอืนเช่นคราวก่อน 
หากเป็นเพยีงเมอืงหน่ึงทีข่ ึน้กบัหวัเมอืงลาวกาว ทีต่ ัง้กองบญัชาการอยูท่ีเ่มอืงนครจ าปาศกัดิเ์ท่านัน้ 

อย่างไรก็ด ีเมื่อพระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงพชิติปรชีากร เสดจ็มายงัหวัเมอืงลาวกาว
แลว้ แทนที่จะเสดจ็ประทบัทีเ่มอืงนครจ าปาศกัดิต์ามทีไ่ด้รบัโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ กลบัตดัสนิพระทยัตัง้
กองบญัชาการทีเ่มอืงอุบลราชธานี และทรงประทบัทีเ่มอืงอุบลราชธานีนัน่เอง ดงันัน้เมอืงอุบลราชธานี 
จงึเป็นทีต่ ัง้กองบญัชาการมณฑลมาโดยตลอด 

ในช่วงระยะเวลาปีเศษ (๔ ก.พ. ๒๔๓๔-๑๑ พ.ย. ๒๔๓๖ รวมเวลา ๑ ปี ๙ เดอืน ๗ วนั) 
ทีพ่ระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงพชิติปรชีากร เสดจ็ประทบัที่เมอืงอุบลราชธานี และทรงด ารงต าแหน่ง
ขา้หลวงใหญ่ต่างพระองคส์ าเรจ็ราชการหวัเมอืงลาวกาวนัน้ ไดท้รงปรับปรุงบา้นเมอืงในหลาย ๆ ดา้น
แต่ก็ไม่บรรลุผลเต็มที่นัก เพราะเป็นช่วงระยะเวลาอนัสัน้เพยีงปีเศษ ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาที่ชาติ
บา้นเมอืงอยูใ่นภาวะทีไ่มป่กตสิุขเท่าใดนกั โดยเฉพาะการกระทบกระทัง่กบัฝรัง่เศส เกี่ยวกบัดนิแดนฝ ัง่
ซา้ยแม่น ้าโขงทีถ่งึจุดระเบดิใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึง่เรยีกกนัในปจัจุบนัว่า “วกิฤตการณ์สยาม ร.ศ. ๑๑๒” 
หลงัจากนัน้แลว้ พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร ไดเ้สดจ็กลบักรุงเทพมหานคร  เพื่อทรง
รบัต าแหน่งใหมต่่อไป 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์เมื่อครัง้เป็นกรมหมื่นสรรพสทิธปิระสงค ์
ได้เสดจ็มาประทบัที่เมอืงอุบลราชธานี     เพื่อทรงด ารงต าแหน่งขา้หลวงต่างพระองค์ส าเรจ็ราชการ  
หวัเมืองลาวกาวสืบต่อจากกรมหลวงพิชิตปรชีากร ประทบัอยู่นานเกือบ ๑๗ ปี ระยะที่ทรงด ารง
ต าแหน่งขา้หลวงใหญ่ส าเรจ็ราชการหวัเมอืงลาวกาวนัน้ ไดท้รงท านุบ ารงุบา้นเมอืงโดยเฉพาะในบรเิวณ
เมอืงอุบลราชธานี ใหเ้จรญิก้าวหน้าในหลาย ๆ ดา้น ทัง้ในดา้นการปกครอง การศกึษา การทหาร การ
คมนาคม ฯลฯ ประกอบกบัในช่วงเวลาดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
ด าเนินการปรบัปรงุบา้นเมอืงเป็นการใหญ่จนเรยีกไดว้่า เป็นการปฏวิตั ิดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการปรบัปรุงการปกครองในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีนัน้ เมื่อพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์เสดจ็ประทบัทีเ่มอืงอุบลราชธานีแลว้ไม่นาน พระบาทสมเดจ็



 ๑๕ 

พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัก็โปรดเกล้าฯ ให้รวมหวัเมอืงชัน้ในบางส่วนเขา้เป็นมณฑลเทศาภบิาล แต่
การด าเนินการดงักล่าวในระยะแรก ก็ไม่มผีลกระทบถึงเมอืงอุบลราชธานีมากนักจนกระทัง่ พ .ศ. 
๒๔๔๐ เพื่อที่จะให้การปกครองในส่วนภูมภิาคเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั เพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนัของชาตบิา้นเมอืง และเพื่อประโยชน์สุขแก่ไพร่บ้านพลเมอืงอย่างเต็มที ่พระบาทสมเดจ็พระ -
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จงึทรงมพีระราชโองการ ใหป้ระกาศใช ้“พระราชบญัญตั ิลกัษณะปกครองทอ้งที ่
ร.ศ. ๑๑๖” ซึง่นับเป็นพระราชบญัญตัทิีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกบัการจดัการ
ปกครอง และการบรหิารราชการในส่วนภูมภิาค นับเป็นการสรา้งลกัษณะความเป็นอนัหนึ่ งอนัเดยีวกนั
ของรปูแบบการปกครอง ทัง้พระราชอาณาจกัร เพราะถงึแมว้่าใน พ.ศ. ๒๔๓๕ จะไดม้กีารแบ่งแยกการ
บรหิารราชการแผ่นดนิออกเป็น   ๑๒   กระทรวง    และใหก้ระทรวงมหาดไทยรบัผดิชอบในการจดัการ
ปกครองส่วนภูมภิาคทัง้หมด หรอืใน พ.ศ. ๒๔๓๗ จะได้ก าหนดให้รวมหวัเมอืงชัน้ในบางส่วนเป็น
มณฑลเทศาภบิาลก็ตาม แต่ในทางปฏบิตักิ็หาได้มผีลกระทบต่อหวัเมอืงในส่วนภูมภิาคทุกเมอืง หรอื
แมแ้ต่เมอืงอุบลราชธานีอย่างเต็มที่ไม่ แต่การประกาศใช้พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ ร .ศ. 
๑๑๖ ไดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัว่พระราชอาณาจกัร เพราะในพระราชบญัญัตไิดก้ าหนดใหชุ้มชนที่
รวมกนัอยู่เกนิ ๑๐ หลงัคาเรอืน หรอืมรีาษฎรไม่ต ่ากว่า ๑๐๐ คน รวมกนัเขา้เป็นหมู่บา้น และให้เลอืก
บุคคลทีเ่หมาะสมขึน้เป็นผูใ้หญ่บา้นปกครองดูแลลูกบา้นของตน หลาย ๆ หมู่บา้นหรอืราว ๑๐ หมู่บา้น
ขึน้ไป รวมกนัเป็นต าบล มกี านันเป็นผู้ปกครองดูแลรบัผิดชอบ หลายต าบลหรอืท้องทีท่ี่มพีลเมอืงมาก
เกนิ ๑๐,๐๐๐ คน ขึน้ไป รวมกนัเป็นอ าเภอ มนีายอ าเภอเป็นผูป้กครองดูแลรบัผดิชอบ หลาย ๆ อ าเภอ
รวมกนัเขา้เป็นเมอืงมผีู้ว่าราชการเมอืงเป็นผู้ปกครองดูแลรบัผดิชอบ หลายเมอืงรวมกนัเป็นมณฑลมี
ขา้หลวงเทศาภบิาล (ในมณฑลอสีานและอุดรเป็นต าแหน่งขา้หลวงต่างพระองค์) เป็นผูบ้งัคบับญัชา
ดแูลรบัผดิชอบ 

จากบทบญัญตัทิีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ร.ศ. ๑๑๖ เป็นผลให้
ต าแหน่งผูป้กครองเมอืงต่าง ๆ ทัง้ในเมอืงอุบลราชธานีและเมอืงใกลเ้คยีงทีม่อียู่เดมิต้องเปลีย่นแปลงให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญตัปิกครองทอ้งที ่ ร.ศ.  ๑๑๖    ต าแหน่งอาญาสีอ่นัเป็นคณะผู้-
ปกครองสงูสุดในแต่ละเมอืงตลอดจนต าแหน่งผูป้กครองในระดบัทอ้งถิน่ เช่น ต าแหน่งทา้วฝ่าย ตาแสง 
จา่บา้นหรอืนายบา้น ทีม่อียูเ่ดมิกจ็ าเป็นตอ้งยกเลกิไปหมด 

การปรบัปรงุต าแหน่งผูป้กครองทีส่ าคญั ๆ ในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
บทบญัญตัทิี่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ ร .ศ. ๑๑๖ ดูเหมอืนว่าไม่ค่อยจะมี
ปญัหาและอุปสรรคมากนัก เพราะต าแหน่งเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์และราชบุตรที่มีอยู่เดิมนัน้ 
สามารถปรบัเขา้กบัต าแหน่งใหมอ่นัไดแ้ก่ ผูว้่าราชการเมอืง ปลดัเมอืง ยกกระบตัรเมอืง และผูช้่วยผูว้่า
ราชการเมอืงไดพ้อด ีแต่ถ้าหากพจิารณาโดยถ่องแทแ้ลว้ กจ็ะเหน็ไดว้่า การด าเนินการดงักล่าวประสบ
ปญัหาและอุปสรรคมากพอสมควร เพราะในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานี มเีมอืงเลก็ที่ขึ้นกบัเมอืงใหญ่
หลายเมอืง เป็นต้นว่า เมอืงเสนางคนิคม เมอืงพบิูลมงัสาหาร เมอืงตระการพชืผล เมอืงมหาชนะไชย 
เมอืงชาณุมารมณฑล เมอืงพนานิคม เมอืงเกษมสมีา ขึน้กบัเมอืงอุบลราชธานี เมอืงโขงเจยีม เมอืงค า -



 ๑๖ 

เขือ่นแกว้ เมอืงอ านาจเจรญิขึน้กบัเมอืงเขมราฐ ส่วนเมอืงบุณฑรกิ เมอืงวารนิช าราบ เมอืงโดมประดษิฐ์
ขึน้กบัเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์ฯลฯ 

การปรบัปรุงต าแหน่งทางการปกครองในเมอืงใหญ่ ๆ ที่เคยขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ เช่น 
เมอืงอุบลราชธานี เมอืงเขมราฐ เมอืงยโสธร และเมอืงเดชอุดมนัน้ ไม่ค่อยประสบปญัหานักเพราะ
ต าแหน่งผูป้กครองเมอืงทัง้ ๔ คอื คณะอาญาสีน่ัน้ สามารถปรบัเขา้กบัต าแหน่งทีก่ าหนดขึน้ใหม่ได ้แต่
ปญัหาการปรบัปรุงต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 
๑๑๖ จะเกดิขึน้ในเมอืงเลก็ ๆ ทีเ่คยขึน้กบัเมอืงใหญ่ดงักล่าวเพราะเมอืงเลก็ ๆ เหล่านัน้กม็คีณะอาญาสี ่
อนัได้แก่ เจา้เมอืง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ท าหน้าที่ปกครองเช่นกนั เมื่อลดฐานะเมอืงต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ลงเป็นอ าเภอและลดฐานะเจา้เมอืงลงเป็นเพยีงนายอ าเภอ จงึก่อใหเ้กดิปญัหาและอุปสรรคใน
เชงิปฏบิตัอิยูม่าก 

ในระหว่างที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์ ทรงด าเนินการปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงการปกครองในบริเวณเมืองอุบลราชธานี  และหัวเมืองลาวกาวอยู่โดยทัว่ไปนี้ เอง 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่อเรยีกมณฑลใหม่ จากมณฑลลาว
กาวเป็นมณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. ๒๔๔๒ และเปลีย่นชื่ออกีครัง้หนึ่งใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น
มณฑลอสีาน 

ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชด ารวิ่าเมอืงทีไ่ด้
จดัแบ่งไวใ้นทอ้งทีม่ณฑลต่าง ๆ มมีากเกนิความจ าเป็น และไม่สะดวกต่อการจดัการปกครอง จงึโปรด
เกลา้ฯ ใหร้วมเมอืงในทอ้งทีม่ณฑลต่าง ๆ เขา้เป็นบรเิวณตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดงันัน้มณฑล
อสีานจงึแบ่งออกเป็น  ๕  บรเิวณคอื  บรเิวณอุบลราชธานี  บรเิวณขขุนัธ ์ บรเิวณสุรนิทร ์ บรเิวณ-นคร
จ าปาศกัดิ ์และบรเิวณรอ้ยเอด็ 

การด าเนินการปรบัปรุงการปกครอง ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ไม่ใช่สิ่งที่ท าได้ง่ายนัก
เพราะการรวมเมอืงส าคญั ๆ ที่เคยขึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ ให้เขา้เป็นบรเิวณเดยีวกนั แมจ้ะไม่ประสบ
ปญัหามากนกั แต่การยบุเมอืงเลก็ ๆ ลงเป็นอ าเภอ แลว้ลดฐานะเจา้เมอืงใหเ้ป็นนายอ าเภอคงไม่ใช่สิง่ที่
จะท าไดโ้ดยงา่ย อยา่งไรกด็ ีปรากฏว่าใน พ.ศ. ๒๔๔๕ การด าเนินการรวมเมอืงเขา้เป็นบรเิวณและการ
ยุบเมอืงเล็ก ๆ ลงเป็นอ าเภอมนีายอ าเภอเป็นผู้ปกครองก็เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย และบรเิวณ
อุบลราชธานี กม็อียู ่๓ เมอืง ๑๙ อ าเภอ คอื เมอืงอุบลราชธานี ๑๑ อ าเภอ เมอืงเขมราฐ ๖ อ าเภอ และ
เมอืงยโสธร ๒ อ าเภอ 

จากท าเนียบหวัเมอืง ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ไดแ้สดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายชื่อเมอืง 
อ าเภอ ตลอดจนชื่อนายอ าเภอ ดงันี้ 

 
มณฑลอีสานตัง้กองบญัชาการท่ีเมืองอบุลราชธานี 

 ขา้หลวงต่างพระองค ์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมขุนสรรพสทิธปิระสงค์ 
 ปลดัมณฑล - 
 ยกกระบตัรมณฑล - 



 ๑๗ 

 ขา้หลวงมหาดไทยมณฑล หมอ่มอมรวงศว์จิติร (ม.ร.ว. ปฐม  คเนจร) 
  

เมืองอบุลราชธานีบริเวณอบุลราชธานี 
 ผูว้่าราชการเมอืง - 
 ปลดัเมอืง พระอุบลเดชประชารกัษ์ (เสอื) แทน 
 ยกกระบตัรเมอืง พระอุบลศกัดิป์ระชาบาล (กุค า) แทน 
 ผูช้่วยราชการสรรพากร - 
 ขา้หลวงคลงั ขนุบรบิาลนิคมเขตร (ล าใย) 
 ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูร - 
 ผูพ้พิากษา ขนุราญอรพิล (สอน) 
 นายอ าเภอบุพุปลนิคม พระวณัโกเมศ (เจยีง) แทน 
 นายอ าเภอทกัษณูิปลนิคม พระอุบลการประชานิตย ์(บุญช)ู แทน 
 นายอ าเภอปจมิปูลนิคม พระนิโลศบลพยุรกัษ์ (ทุย) แทน 
 นายอ าเภออุตรปูลนิคม ทา้วอกัษรสุวรรณ (หนู) แทน 
 นายอ าเภอพบิลูมงัษาหาร ราชบุตร (ผ)ู แทน 
 นายอ าเภอตระการพชืผล ทา้วสุรยิะ (มัน่) แทน 
 นายอ าเภอมหาชนะไชย ทา้วสุรยิวงษ์ (บุญเรอืง) แทน 
 นายอ าเภอเกษมสมีา อุปฮาด (ค ้า) แทน 
 นายอ าเภอพนานิคม ทา้วกรมชา้ง (ทองจนั) แทน 
 นายอ าเภอเสนางคนิคม ขนุสากลยุทธกจิ (อ ่า) 
 นายอ าเภอชานุมารมณฑล พระประจญจตุรงค ์(ค าเคน) 
  

เมืองเขมราฐบริเวณอบุลราชธานี 
 ผูว้่าราชการเมอืง พระเขมรฐัเดชชนารกัษ์ (ค าบุ) 
 ปลดัเมอืง พระเขมรฐัศกัดชินาบาล (หลา้) 
 ยกกระบตัรเมอืง พระเขมรฐักจิบรหิาร (หอ้) 
 นายอ าเภออุไทยเขมราฐ ทา้วสทิธกุิมาร แทน 
 นายอ าเภอประจมิเขมราฐ ทา้วมหามนตร ีแทน 
 นายอ าเภออ านาจเจรญิ หลวงธรรมโลภาศพฒันเดช (ทอง) แทน 
 นายอ าเภอค าเขือ่นแกว้ ทา้วจานจ าปา (แทน) 
 นายอ าเภอโขงเจยีม ทา้วสน แทน 
 นายอ าเภอวารนิช าราบ ราชวงศ ์(บุญ) 
  

เมืองยโสธรบริเวณอบุลราชธานี 



 ๑๘ 

 ผูว้่าราชการเมอืง อุปฮาด (แก) 
 ปลดัเมอืง หลวงศรวีรราช (แข)้ 
 ยกกระบตัรเมอืง หลวงยศไกรเกรยีงเดช (ทองด)ี 
 นายอ าเภออุไทยยโสธร หลวงยศเยศรรามฤทธ (ตา) 
 นายอ าเภอประจมิยโสธร หลวงยศเขตรวมิลคุณ (ฉิม) 
 ส่วนเมอืงเดชอุดมในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ มฐีานะเป็นเมอืงอยูใ่นบรเิวณขขุนัธ ์มผีูว้่าราชการ
เมอืงและนายอ าเภอ ดงันี้ 
 

เมืองเดชอดุมบริเวณขขุนัธ ์
 ผูว้่าราชการเมอืง หลวงภกัดภีเูบศร ์(ภ)ู 
 ปลดัเมอืง หลวงวเิศษสงคราม (ทองปญัญา) 
 นายอ าเภอกลาง ทา้วสงิ (แทน) 
 นายอ าเภอตะวนัออก สสัด ี(จานซนิ) 
 นายอ าเภอตะวนัตก ทา้วไชยกุมาร (แทน) 
 นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เมอืงบวัและเมอืงโดมประดษิฐ์ก็มฐีานะเป็นอ าเภอที่
ขึน้กบัเมอืงนครจ าปาศกัดิ ์และมทีีน่่าสงัเกตอกีประการหน่ึงว่า เมอืงใหญ่ทีเ่คยขึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ เช่น 
อุบลราชธานี เขมราฐ ยโสธรและเดชอุดมก็จะมกีารแบ่งเขตการปกครองภายในเป็นหลายอ าเภอด้วย 
ทัง้นี้คงเพราะเป็นเมอืงใหญ่มอีาณาเขตกวา้งขวางและมปีระชากรหนาแน่นนัน่เอง 

แมว้่าจะทรงด าเนินการปรบัปรุงการปกครองในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีใน พ .ศ. ๒๔๔๕ 
แลว้ พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์กย็งัทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะปรบัปรุงการปกครอง
ในบริเวณเมอืงอุบลราชธานีให้เจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา และหลงัจากที่ได้ปรบัปรุง และ
เปลีย่นแปลงการปกครองในมณฑลอสีานใหเ้ป็นลกัษณะเทศาภบิาลอย่างแท้จรงิไดใ้นปี พ .ศ. ๒๔๕๑ 
แลว้ พระองคก์ไ็ดด้ าเนินการปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงการปกครองภายในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีให้
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยและเหมาะสมอกีครัง้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ (คงราว ตุลาคม-มนีาคม อนัเป็นครึง่หลงัของปี
ในช่วงเวลานัน้) โดยมกีารยบุและรวมบางอ าเภอใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ ดงันี้ 

๑) รวมอ าเภออุตรปูลนิคมและอ าเภอเกษมสมีาเขา้ดว้ยกนัเรยีกชื่อใหมว่่า อ าเภออุดรอุบล 
๒) ยบุอ าเภอตระการพชืผลไปรวมกบัอ าเภอพนานิคมเรยีกชื่อว่า อ าเภอพนานิคม 
๓) รวมอ าเภออุไทยยโสธรกบัอ าเภอปจมิยโสธรเขา้ดว้ยกนัเรยีกชื่อว่า อ าเภอปจมิยโสธร 
๔) ยุบเมอืงเขมราฐลงเป็นอ าเภอเขมราฐแลว้ใหข้ึน้กบัเมอืงยโสธร  และพรอ้มกนันัน้กใ็ห้

ยบุอ าเภอประจมิเขมราฐไปรวมกบัอ าเภออุไทยเขมราฐ เรยีกชื่อว่า อ าเภออุไทยเขมราฐ 
๕) เปลีย่นนามอ าเภอค าเขือ่นแกว้ทีข่ ึน้กบัเมอืงเขมราฐมาเป็นอ าเภออุไทยยโสธรแลว้ให้

ขึน้กบัเมอืงยโสธร 
การปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานีครัง้นี้ เป็นผล

ใหจ้ านวนอ าเภอทีเ่คยมอียู่ในบรเิวณอุบลราชธานีในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ จ านวน ๑๙ อ าเภอ (ใน ๓ เมอืง 



 ๑๙ 

คอื อุบลราชธานี เขมราฐและยโสธร) เหลอืเพยีง ๑๕ อ าเภอ (ในสองเมอืงคอือุบลราชธานีและยโสธร) 
ดงัปรากฏรายชื่อ เมอืงและอ าเภอ ตลอดจนผูด้ ารงต าแหน่งผูว้่าราชการเมอืงและนายอ าเภอต่าง ๆ ใน
บรเิวณเมอืงอุบลราชธานี (ในช่วงนี้เอกสารบางแห่งเรยีกว่าจงัหวดัอุบลราชธานีแลว้) ในช่วงปลายปี 
พ.ศ. ๒๔๕๒ (ตุลาคม-มนีาคม) ดงันี้ 

 
มณฑลอิสาณ 

ตัง้ศาลารฐับาลท่ีเมืองอบุลราชธานี 
 ขา้หลวงต่างพระองค ์ พระเจา้น้องยาเธอ กรมขนุสรรพสทิธปิระสงค ์
 ขา้หลวงมหาดไทย หลวงอภยัพพิธิ 

จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ปลดัมณฑลประจ าจงัหวดั พระภริมยร์าชา (พรอ้ม) 
 ปลดัเมอืง (คงเป็นปลดัจงัหวดั-ผูเ้ขยีน) หมอ่มเจา้ถูกถวลิ 
  

เมืองอบุลราชธานีจงัหวดัอบุลราชธานี 
 ปลดัเมอืง พระอุบลเดชประชารกัษ์ (เสอื) 
 ยกกระบตัรเมอืง พระอุบลศกัดิป์ระชาบาล (กุค า) 
 นายอ าเภอบรูพาอุบล เพยีซามาตย ์(แท่ง) 
 นายอ าเภอปจมิอุบล หลวงพพิฒัน์พงษ์พณิฑปุลดัภ ์(โหงน่ค า) 
 นายอ าเภอทกัษณิอุบล ทา้วธรรมกติกิา (เบยี) 
 นายอ าเภออุดรอุบล ทา้วอกัษรสุวรรณ (หนู) 
 นายอ าเภอพบิลูมงัษาหาร ทา้วสทิธกุิมาร (เทศ) 
 นายอ าเภอเสนางคนิคม พระเขมรฐักจิบรหิาร (บ่อ) 
 นายอ าเภอพนานิคม ทา้วอุปชดิ (กิง่) 
 นายอ าเภอชาณุมารมณฑล ราชวงศ ์(บุศย)์ 
 นายอ าเภอมหาชนะไชย หลวงวฒันวงษ์  โทนุบล (โทน) 
  

เมืองยโสธรจงัหวดัอบุลราชธานี 
 ผูว้่าราชการเมอืง พระสุนทรราชเดช (แข)่ 
 นายอ าเภออุไทยยโสธร ทา้วสุทธสิาร (ทุม) 
 นายอ าเภอปจมิยโสธร ทา้วอุเทนวงษา (เขยีน) 
 นายอ าเภออุไทยเขมราฐ หลวงเขมรฐัการอุตส่าห ์(แสง) 
 นายอ าเภออ านาจเจรญิ ราชวงศ ์(ซาว) 
 นายอ าเภอโขงเจยีม ทา้วบุญธสิาร (ค าบ่อ) 



 ๒๐ 

 นายอ าเภอวารนิช าราบ อุปฮาด (บุญ) 
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั และโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์ ประทบัที่เมอืง
อุบลราชธานี ทรงด ารงต าแหน่งขา้หลวงต่างพระองค ์ส าเรจ็ราชการมณฑลลาวกาว (หรอืมณฑลอสีาน) 
ได้ทรงปรบัปรุงกิจการบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปกครอง 
การทหาร  การศาล  การศกึษา ฯลฯ  ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการปกครองนัน้พอจะเรยีกไดว้่าเป็นการปฏริปู
เลยทเีดยีว เพราะการเปลี่ยนระบบการปกครองจากการที่มคีณะอาญาสี่ อนัได้แก่ เจ้าเมอืง อุปฮาด 
ราชวงศ์ ราชบุตรซึ่งเป็นคณะผูป้กครองสูงสุดของเมอืง  มาเป็นระบบการปกครองแบบใหม่ ตามพระ-
ราชบญัญตัลิกัษณะปกครองท้องที ่ร.ศ. ๑๑๖ โดยม ีมณฑล เมอืง อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ซึ่งกไ็ม่
แตกต่างไปจากปจัจุบนันัก โดยเฉพาะอย่างยิง่การลดฐานะเมอืงเล็กที่เคยขึ้นกับเมอืงใหญ่ ลงเป็น
อ าเภอและลดฐานะเจา้เมอืงลงเป็นเมอืงนายอ าเภอนัน้ แทบจะเรยีกไดว้่าเป็นไปไม่ไดเ้ลยในเชงิปฏบิตั ิ
แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์ ก็ทรงด าเนินการได้จนเป็นที่เรยีบร้อย แม้จะมี
ปญัหาและอุปสรรคอยู่บา้งกน็ับว่าเป็นส่วนน้อยเท่านัน้ ดว้ยเหตุทีก่ล่าวมาแลว้ทัง้มวล จงึพอสรุปไดว้่า 
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการปกครองในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานี ในระยะ ทีพ่ระเจา้บรมวงศ์เธอกรม -
หลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงด ารงต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑล ที่เมือง
อุบลราชธานี เป็น “การปฏริปูการปกครองในบรเิวณเมอืงอุบลราชธานี” 

 
๔.  การจดัรปูแบบการปกครองในระหว่างท่ีเป็นมณฑลอบุลราชธานี 

ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชด ารวิ่าพระเจา้
บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์   ได้ทรงตรากตร าท างานในถิน่ทีทุ่รกนัดารมาเป็นเวลานาน
พอสมควรและพระชนัษาก็มาก ควรที่จะได้ทรงพกัผ่อนในบัน้ปลายชีวิตบ้าง ประกอบกบัต าแหน่ง
เสนาบดวี่างลง จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จกลบักรุงเทพมหานครเพื่อทรงด ารงต าแหน่ง
เสนาบดกีระทรวงวงั ในเดอืน พฤษภาคม ๒๔๕๓ และหลงัจากนัน้เพยีงไม่กี่เดอืน พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กเ็สดจ็สวรรคต เมือ่วนัที ่๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ไดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขการปกครองใน
บรเิวณเมอืงอุบลราชธานี ให้เหมาะสมยิง่ขึ้นหลายครัง้ คอืทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกมณฑล
อสีานออกเป็น ๒ มณฑล คอื มณฑลอุบลกบัมณฑลรอ้ยเอด็ เมื่อวนัที ่๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ทัง้นี้
เพราะมณฑลอสีานเดมิมพีืน้ทีก่วา้งขวางมากเกนิไป และจ านวนประชากรกม็ากจงึเป็นการยากล าบาก
ในการปกครองควบคุม ดแูล ใหส้งบเรยีบรอ้ยและเจรญิก้าวหน้า ดงันัน้เมื่อแยกมณฑลอสีาน ๒ มณฑล 
แล้ว มณฑลอุบล ประกอบด้วยจงัหวดัอุบลราชธานี ขุขนัธ์ และจงัหวดัสุรนิทร์ ส่วนมณฑลร้อยเอ็ด
ประกอบดว้ยจงัหวดัรอ้ยเอด็ กาฬสนิธุ ์และจงัหวดัมหาสารคาม 

                                                           
  กระทรวงมหาดไทย ท าเนียบข้าราชการหวัเมือง ร.ศ. ๑๒๘ (ตุลาคม-มนีาคม ร.ศ. ๑๒๘) หน้า ๒๐๘-๒๑๔. 



 ๒๑ 

หลังจากที่โปรดเกล้าฯ ให้แยกมณฑลอีสานออกเป็น ๒ มณฑลแล้วเพียงไม่กี่เดือน
กระทรวงมหาดไทยก็ได้ด าเนินการปรบัปรุงการปกครองในบรเิวณจงัหวดัอุบลราชธานีอีกครัง้หนึ่ง
เพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ คอื ในวนัที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดป้ระกาศยุบบางอ าเภอที่มจี านวน
ประชากรน้อยเกนิไปหรอืไมค่่อยมคีวามเหมาะสม และประกาศลดฐานะบางอ าเภอเป็นกิง่อ าเภอ 

ผลจากการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงดงักล่าวเป็นผลใหจ้งัหวดัอุบลราชธานี ม ี๑๒ อ าเภอ กบั 
๒ กิง่อ าเภอ คอื อ าเภอบรูพาอุบล อ าเภอทกัษณิอุบล อ าเภอปจมิอุบล อ าเภออุดรอุบล อ าเภอพบิูลมงั-
สาหาร อ าเภอพนานิคม อ าเภอมหาชนะไชย อ าเภออุไทยยโสธร อ าเภอปจมิยโสธร อ าเภอเขมราฐ 
อ าเภออ านาจเจรญิ และอ าเภอวารนิช าราบ ส่วนอ าเภอชานุมานมณฑลและอ าเภอเสนางคนิคมถูกลด
ฐานะลงเป็นกิ่งอ าเภอขึ้นกับอ าเภอเขมราฐ และอ าเภออ านาจเจริญตามล าดับ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทย กไ็ดส้ัง่ยบุอ าเภอโดมประดษิฐเ์สยี ส่วนอ าเภอบุณฑรกิถูกลดฐานะลงเป็นกิง่อ าเภอ
และใหข้ึน้กบัอ าเภอเดชอุดม 

ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ กไ็ดม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงชื่อเรยีกอ าเภอต่าง ๆ ในบรเิวณจงัหวดั
อุบลราชธานีอีกครัง้หนึ่ง เพื่อให้เหมาะสมยิง่ขึ้น โดยเปลี่ยนชื่ออ าเภอใหม่ ๖ อ าเภอ เมื่อวนัที่ ๒๕ 
กนัยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ดงันี้ 

๑.  อ าเภอบรูพาอุบล เปลีย่นชื่อเป็น อ าเภอเมอืง 
๒.  อ าเภอทกัษณิอุบล         ”  อ าเภอวารนิช าราบ 
๓.  อ าเภออุดรอุบล          ”  อ าเภอเกษมสมีา 
๔ ..อ าเภอปจมิอุบล          ”  อ าเภอตระการพชืผล 
๕.  อ าเภออุไทยยโสธร         ”  อ าเภอค าเขือ่นแกว้ 
๖.  อ าเภอปจมิยโสธร         ”  อ าเภอยโสธร 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงในดา้นการปกครองส่วนภมูภิาคทีส่ าคญัอกี
ประการหนึ่งคอื ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเรยีกเมอืงที่เป็นศูนยก์ลางที่มอี าเภอมารวม
ขึน้อยู่ด้วยนัน้ เป็น “จงัหวดั” ทัง้หมด เช่น เมอืงอุบลราชธานีก็เปลี่ยนเป็นจงัหวดัอุบลราชธานี เมอืง
สุรนิทรก์็เปลี่ยนเป็นจงัหวดัสุรนิทร ์ฯลฯ ในท านองเดยีวกนัผู้ปกครองเมอืงที่เคยเรยีกว่า ผู้ว่าราชการ
เมอืงนัน้กใ็หเ้ปลีย่นชื่อเรยีกเป็นผูว้่าราชการจงัหวดันบัตัง้แต่วนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙ เป็นตน้ไป 

เพื่ อ ให้เ ป็นการสอดคล้องกับการประกาศเรียกนามเมืองเป็นจังหวัด ดังกล่าว 
กระทรวงมหาดไทยจงึไดม้ปีระกาศเปลีย่นแปลง  และก าหนดชื่อของจงัหวดัและอ าเภอเสยีใหม่ทัว่พระ
ราชอาณา-จกัร เมื่อวนัที ่๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ดงันัน้จงึปรากฏว่า บรเิวณจงัหวดัอุบลราชธานีมี
อยู ่๑๒ อ าเภอกบั ๒ กิง่ บางอ าเภอไดม้กีารเปลีย่นชื่อใหมส่่วนบางอ าเภอยงัคงชื่อเดมิ ไวด้งันี้ 

๑.  อ าเภอเมอืง  เปลีย่นชื่อเป็น อ าเภอเมอืงอุบล 
๒.  อ าเภอตระการพชืผล         ”  อ าเภอเขือ่งใน 
๓.  อ าเภอเกษมสมีา         ”  อ าเภอมว่งสามสบิ 
๔.  อ าเภอโขงเจยีม          ”  อ าเภอสุวรรณวาร ี
๕.  อ าเภอพนานิคม         ”  อ าเภอขหุลุ 



 ๒๒ 

๖.  อ าเภอมหาชนะไชย         ”  อ าเภอฟ้าหยาด 
๗.  อ าเภอค าเขือ่นแกว้         ”  อ าเภอลุมพุก 
๘.  อ าเภออ านาจเจรญิ         ”  อ าเภอบุ่ง 
๙.  อ าเภอเสนางคนิคม                    ”  กิง่อ าเภอหนองทบัมา้  

(ขึน้กบัอ าเภอบุ่ง) 
๑๐. อ าเภอวารนิช าราบ   คงเรยีกว่า  อ าเภอวารนิช าราบ 
๑๑. อ าเภอพบิลูมงัสาหาร         ”  อ าเภอพบิลูมงัสาหาร 
๑๒. อ าเภอยโสธร    คงเรยีกว่า  อ าเภอยโสธร 
๑๓. อ าเภอเขมราฐ          ”  อ าเภอเขมราฐ 
๑๔. กิง่อ าเภอชานุมาน         ”  กิง่อ าเภอชานุมาน 

(ขึน้กบัเขมราฐ) 
ส่วนในบรเิวณจงัหวดัขขุนัธก์ไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงชื่ออ าเภอเช่นกนั ในจ านวนนี้อ าเภอเดช

อุดมยงัคงชื่ออ าเภอเดชอุดม แต่กิง่อ าเภอบวับุณฑรกิทีเ่คยขึน้กบัอ าเภอเดชอุดมมาก่อนนัน้กใ็หข้ึน้กบั
อ าเภอเดชอุดมไปตามเดมิ แต่เปลีย่นนามเสยีใหมว่่า กิง่อ าเภอโพนงาม 

การจดัรูปแบบการปกครองในบรเิวณมณฑลอุบลราชธานี ที่มอียู่ ๓ จงัหวดั และจงัหวดั
อุบลราชธานีแบ่งออกเป็น ๑๒ อ าเภอกบั ๒ กิง่นี้คงเป็นอยู่เช่นนี้ต่อไปจนถงึวนัที ่๑ สงิหาคม ๒๔๖๕ 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัจงึโปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลอุบลราชธานี มณฑลร้อยเอ็ด 
และมณฑลอุดรเขา้เป็นภาคเรยีกว่า ภาคอสีาน ดงัทีป่รากฏในพระราชโองการตอนหนึ่งว่า “เวลานี้ การ
คมนาคมเจรญิขึ้น ถึงเวลาสมควรที่จะจดัทนุบ ารุงมณฑลฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ มณฑลอุดร 
มณฑลรอ้ยเอด็ มณฑลอุบลใหย้ิง่ขึน้เพราะฉะนัน้ จงึทรง โปรดเกลา้ฯ ให้ยกมณฑลทัง้ ๓ ขึน้เป็นภาค  
มอุีปราชก ากบัราชการดงัเช่นภาคพายพั พระราชทานนามว่า “ภาคอสีาน” พรอ้มกนันัน้กโ็ปรดเกลา้ฯ 
แต่งตัง้ให้พระยาราชนิกุลสมุหเทศาภบิาลส าเรจ็ราชการมณฑลอุดรด ารงต าแหน่งอุปราชภาคอสีานอกี
ต าแหน่งหนึ่ ง ด้วยเหตุนี้ เอง กองบัญชาการภาคอีสานจึงตัง้อยู่ที่จ ังหวัดอุดรธานี ส่วนจังหวัด
อุบลราชธานียงัคงเป็นที่ตัง้กองบญัชาการมณฑลอยู่เช่นเดมิจนสิ้นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ -
เกลา้เจา้อยูห่วั 

ในรชักาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ด้วยสาเหตุที่ประเทศตกอยู่ในภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่าอย่างรา้ยแรง  จงึโปรดเกล้าฯ  ให้ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนภูมภิาค
หลายประการ  ส าหรบัจงัหวดัอุบลราชธานีซึง่เคยเป็นศูนยก์ลางการเมอืงการปกครอง  การเกบ็ส่วยสา-
อากร ฯลฯ มานบัตัง้แต่แรกตัง้เมอืง พ.ศ. ๒๓๓๕ และเป็นทีต่ ัง้กองบญัชาการมณฑลมาโดยตลอด กถ็ูก 
ลดฐานะลงเป็นเพยีงจงัหวดัหนึ่งของมณฑลราชสมีา ตัง้แต่วนัที่ ๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้นมา 
และกค็งอยูใ่นสภาพเช่นน้ีมาตลอดมา จนกระทัง่มกีารยบุเลกิมณฑลทัง้หมดใน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองแลว้ ในบรเิวณจงัหวดัอุบลราชธานี ไดม้ทีัง้จดัตัง้อ าเภอ 
การยุบหรอืลดฐานะอ าเภอลงเป็นกิง่อ าเภอตามความเหมาะสมและทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื  ใน พ .ศ. ๒๕๑๕  
รฐับาลไดม้ปีระกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๗๐ ลงวนัที ่๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๕ ยกฐานะอ าเภอยโสธรขึน้



 ๒๓ 

เป็นจงัหวดัยโสธร โดยแยกอ าเภอต่าง ๆ ทีเ่คยขึน้กบัจงัหวดัอุบลราชธานี ๕ อ าเภอ คอื อ าเภอยโสธร 
ค าเขื่อนแก้ว มหาชนะชยั ป่าติ้วและอ าเภอเลงินกทา รวมเป็นจงัหวดัยโสธรอนัเป็นผลให้จ านวนพื้นที ่
และ จ านวนพลเมอืงของจงัหวดัอุบลราชธานีต้องลดไปบา้ง หลงัจากนัน้แลว้กไ็ดม้กีารจดัตัง้อ าเภอใหม่
ในบรเิวณจงัหวดัอุบลราชธานีอกีหลายอ าเภอจนถึง พ .ศ. ๒๕๒๗ จงัหวดัอุบลราชธานีจงึแบ่งการ     
ปกครองออกเป็น ๑๙ อ าเภอ ๒ กิง่อ าเภอ 

สรุปความเป็นมาเกี่ยวกบัการจดัการปกครองของจงัหวดัอุบลราชธานี ถึงในสมยัรตัน -
โกสนิทรต์อนตน้ จงัหวดัอุบลราชธานีมฐีานะเป็นเมอืงส าคญัเมอืงหนึ่งทีข่ ึน้ตรงต่อกรุงเทพฯ และมเีมอืง
ในปกครองหลายเมอืงเป็นเมอืงทีม่บีทบาทและมคีวามส าคญัต่อเมอืงต่าง ๆ ในภูมภิาคนี้เป็นอย่างมาก 
เป็นศูนยก์ลางการปกครองและการเกบ็ส่วยสาอากรและอื่น ๆ    การจดัการปกครองภายในกจ็ะมคีณะ
ผูป้กครองสงูสุดของเมอืงเรยีกว่า คณะอาญาสี ่หรอือาชญาสี ่ซึง่ประกอบดว้ยต าแหน่งเจา้เมอืง อุปฮาด 
ราชวงศ์ และราชบุตร ท าหน้าที่ปกครองตามแบบอย่างที่สืบทอดมาจากกลุ่มชนที่เคยอาศัยอยู่ใน
ประเทศลาวทีอ่พยพมาอยู่ในภมูภิาคนี้ 

ในช่วงแห่งการปฏริปูการปกครองครัง้ใหญ่ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้ -
อยู่หวันัน้ จงัหวดัอุบลราชธานีได้รบัการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองภายใน จากระบบที่
คณะอาญาสี่เป็นคณะผู้ปกครองสูงสุดเป็นระบบที่มเีจ้าเมอืง นายอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และเป็น
ระบบที่ใชม้าจนถงึปจัจุบนั ซึ่งจะเหน็ได้ว่ามเีพยีงต าแหน่งเจา้เมอืงเท่านัน้ทีไ่ด้เปลี่ยนแปลง เป็นผู้ว่า-
ราชการจงัหวดั ส าหรบัเมอืงอุบลราชธานีก็เป็นศูนยก์ลางการปกครองเช่นเดยีวกบัสมยัรตันโกสนิทร์
ตอนต้น  เพราะไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นทีต่ ัง้กองบญัชาการมณฑลมาโดยตลอด  นับตัง้แต่มกีารปรบัปรุงการ
ปกครองครัง้ใหญ่เป็นต้นมา จนถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวัจวบจนกระทัง่ได้มกีาร
ยบุเลกิมณฑลอุบลราชธานี ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ 

นับไดว้่าจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงในระบบและสิง่
ต่าง ๆ จนกลายเป็นจงัหวดัที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าทดัเทยีมจงัหวดัต่าง ๆ ของเมอืงไทยในปจัจุบนั
หลายจงัหวดั 
 
 
 
 
 
ทีม่า  : ประวตัมิหาดไทยส่วนภมูภิาค จงัหวดัอุบลราชธานี, 


