ประวัติศาสตร์จงั หวัดอุบลราชธานี
๑. สมัยก่อนกรุงรัตนโกสิ นทร์
ในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ดินแดนอันเป็ นที่ตงั ้ ของเมืองหรือจังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียงในปจั จุบนั ได้มกี ลุ่มชนตัง้ หลักแหล่งทามาหากินอยู่ประปรายบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็ น
พวกทีส่ บื เชือ้ สายมาจากขอมหรือทีเ่ รียกกันในสมัยต่อมาว่าพวกข่า ส่วย กวย ฯลฯ ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ ได้เกิดการแย่งชิงราชสมบัตขิ น้ึ ในกรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) ไพร่บา้ นพลเมืองต่างอพยพ
ั ่ นตก และได้ตงั ้ หลักแหล่งทามาหากินอยู่ตามบริเวณพืน้ ที่
หลบภัยสงครามข้ามลาน้ าโขงมาทางฝงตะวั
จังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณใกล้เคียง (ในปจั จุบนั ) เรื่อยลงไปโดยตลอดจนถึงเมืองนครจาปาศักดิ ์ โดย
แยกย้ายกันตัง้ บ้านเรือนอยู่เป็ นกลุ่ม ๆ ในท้องทีท่ ่มี คี วามอุดมสมบูรณ์ บุคคลผูเ้ ป็ นทีเ่ คารพนับถือของ
แต่ละกลุ่มชน ก็จะได้รบั การยกย่องนับถือและยอมรับให้เป็ นหัวหน้าปกครองดูแ ลพลเมืองให้อยู่เย็นเป็ น
สุข และพ้นจากการรุกรานของกรุงศรีสตั นาคนหุต
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ขณะทีก่ รุงศรีอยุธยากาลังจะเสียแก่พม่านัน้ ได้เกิดสงครามกลาง
เมืองเพื่อแย่งชิงราชสมบัตใิ นกรุงศรีสตั นาคนหุตอีกครัง้ หนึ่ง ทัง้ นี้เพราะพระเจ้าองค์หล่อผูค้ รองกรุงศรี สัตนาคนหุตถึงแก่กรรม โดยไม่มโี อรสสืบราชสมบัติ แสนท้าวพระยานายวอ และนายตา จึงพร้อมใจกัน
อัญเชิญกุมารองค์หนึ่ง (ในจานวน ๒ องค์ ทีส่ บื เชือ้ สายมาจากพระเจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุตองค์ก่อนและ
ได้หลบหนีภยั การเมืองมาอยู่กบั นายวอ นายตา เมื่อคราวพระเจ้าองค์หล่อยกกาลังกองทัพมาจับพระยาแสนเมืองฆ่าเสีย เมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๕) ขึน้ ครองกรุงศรีสตั นาคนหุตทรงพระนามว่า “พระเจ้าสิรบิ ุญสาร”
เมือ่ พระเจ้าสิรบิ ุญสาร ครองกรุงศรีสตั นาคนหุต พระองค์ทรงแต่งตัง้ ราชกุมารผูอ้ นุ ชาเป็ น
พระมหาอุปราช พร้อมทัง้ ทรงแต่งตัง้ นายวอ นายตา เป็ นเสนาบดี ให้มบี รรดาศักดิ ์เป็ นพระ เป็ นผลให้
พระวอพระตาเกิดความโทมนัสเป็ นอย่างยิง่ ด้วยมิได้เป็ นพระมหาอุปราชดังประสงค์ ดังนัน้ พระวอ
พระตาจึงอพยพครอบครัวไพร่พลจากกรุงศรีสตั นาคนหุตข้ามลาน้ าโขงมาทางฟากตะวันตก ตัง้ หลัก
แหล่งอยู่ท่เี มือ งหนองบัว ลาภู ดาเนินการปรับปรุงสภาพเมืองใหม่ สร้างค่ายประตูหอ รบให้แข็งแรง
เปลี่ยนนามเมืองใหม่ว่า “เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” หรือที่ปรากฏในเอกสารบางแห่งว่า
“เมืองจาปานครขวางกาบแก้วบัวบาน”
พระเจ้าสิรบิ ุญสารทรงทราบข่าวการสร้างเมืองใหม่ของพระวอ พระตา พระองค์เข้าพระทัย
ว่าการทีพ่ ระวอ พระตา ปรับปรุงสร้างบ้านเมืองก็ เพราะจะคิดการศึกต่อพระองค์ จึงทรงให้แสนท้าวพระยาไปห้ามปรามพระวอ พระตาไว้แต่ทงั ้ สองกับไม่ยอมรับฟงั พระเจ้าสิรบิ ุญสารทรงมีรบั สังให้
่ ยก
กองทัพไปปราบปราม ทัง้ สองฝ่ายสูร้ บกันอยู่เป็ นเวลานานถึงสามปี กไ็ ม่สามารถจะเอาชนะกันได้ พระวอ พระตา เห็นว่ าก าลัง ของฝ่ายตนมีน้อ ยกว่าคงจะต้านทานไว้ไม่ได้ ในที่สุ ดจึงได้แ ต่ งเครื่อ งราช
บรรณาการไปอ่อนน้อมต่อพม่า พร้อมทัง้ ขอกาลังกองทัพมาช่วยการศึกทีเ่ กิดขึน้ แต่เมือ่ ทัพพม่ายกมา
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ถึง มองละแงะ แม่ทพั พม่ากลับนาทัพเข้าช่วยพระเจ้าสิรบิ ุญสารทาสงครามกับพระวอ พระตา แม้ว่าพระ
วอ พระตา และไพร่พลจะพยายามต้านทานกองทัพฝา่ ยพระเจ้าสิรบิ ุญสารและทัพมองละแงะอย่างสุด
ความสามารถก็ตาม แต่ด้วยจานวนไพร่พลน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ไปในที่สุด พระตาเสียชีวติ ในสงคราม
ดังนัน้ พระวอ ท้าวคาผง ท้าวฝ่ายหน้ า ท้าวทิดพรหม บุตรพระตา และท้าวก่ าบุตรพระวอ จึงพากัน
อพยพครอบครัวไพร่พลหนีภยั ลงมาทางใต้ จนถึงเมืองนครจาปาศักดิ ์ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากพระเจ้า
องค์หลวงไชยกุมาร เจ้าเมืองนครจาปาศักดิ ์ ให้ตงั ้ บ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณตาบลเวียงดอน-กอง
หรือทีเ่ รียกว่าบ้านดู่บา้ นแก แขวงเมืองนครจาปาศักดิ ์
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๑๔ (จ.ศ. ๑๑๓๓ ปีเถาะ ตรีศก) รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระเจ้าสิรบิ ุญสารทราบว่า พระวออพยพครอบครัวไพร่พลมาตัง้ อยู่ท่เี วียงดอนกอง แขวงเมืองนครจาปาศักดิ ์ จึงให้อคั รฮาดคุมกาลังกองทัพลงมาปราบปรามพระวออีกเมื่อพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร
ทราบเหตุ จึงให้พระยาพลเชียงสายกทัพจากเมืองนครจาปาศักดิ ์ มาช่วยพระวอต้านทานทัพของพระเจ้าสิรบิ ุญสาร พร้อมทัง้ ทรงมีศุภอักษรไปถึงพระเจ้าสิรบิ ุญสาร เพื่อขอยกโทษให้พระวอ พระเจ้าสิรบิ ุญ สารมีพระราชสาส์นตอบมาว่า “พระวอเป็ นคนอกตัญญู จะเลี้ยงไว้ก็คงไม่มคี วามเจริญแต่เมื่อเจ้าเมือง
นครจาปาศักดิ ์ให้มาขอโทษไว้ดงั นี้แล้ว ก็จะยกให้มใิ ห้เสียไมตรี” จากนัน้ พระองค์จงึ โปรดให้อคั รฮาด
ยกกาลังกองทัพกลับกรุงศรีสตั นาคนหุต
ในปลายปี พ.ศ. ๒๓๑๔ พระวอเกิดขัดใจกับพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารเกี่ยวกับกรณีการ
สร้างเมืองใหม่ทต่ี าบลศรีสุมงั ของพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร จึงอพยพครอบครัวไพร่พลมาอยู่ท่ีบริเวณ
ั ่ ายแม่น้ ามูล ห่างจากที่ตงั ้ ศาลากลางจังหวัดอุ บลราชธานี ไปทางทิศตะวันออก
ดอนมดแดง (ริมฝงซ้
ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร) และได้แต่งตัง้ ให้ท้าวเพี้ยคุมเครื่องราชบรรณาการไปถึงเจ้าเมือง
นครราชสีมา ขอเป็ นข้าขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรสยามเพื่อหามิตรประเทศเพราะมี ศตั รูอยู่รอบ
ด้าน ทางเหนือก็พระเจ้าสิรบิ ุญสารแห่งกรุงศรีสตั นาคนหุต ทางใต้ก็พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารแห่ง
เมืองนครจาปาศักดิ ์ ประกอบกับยังไม่มกี องกาลังทีเ่ ข้มแข็งพอทีจ่ ะต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรูได้ในยามทีถ่ ูกศัตรู
รุกราน แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็มไิ ด้ทรงดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ประการใด คง
เนื่องด้วยเพราะกาลังติดพันกับศึกพม่าและอีกประการหนึ่งในช่วงระยะเวลานัน้ ดินแดนที่ราบสูงเลย
เมืองนครราชสีมาขึน้ ไปนัน้ เป็ นอาณาเขตของกรุงศรีสตั นาคนหุต ซึ่งพระเจ้าสิรบิ ุญสาร และพระเจ้า
ตากสินมหาราชได้เคยทาสัญญาทางพระราชไมตรีกนั ไว้
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ (จ.ศ. ๑๑๓๘ ปี วอก อัฐศก) พระเจ้าสิรบิ ุญสารทราบข่าวการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างพระวอกับพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร พระวออพยพครอบครัวไพร่พล มาอยู่ท่ี
ดอนมดแดง พระองค์จงึ แต่งตัง้ ให้พระยาสุโพคุมกาลังกองทัพไปรุกรานพระวออีกครัง้ หนึ่ง พระวอเห็น
ว่ากาลังของตนมีน้อยคงไม่สามารถจะต้านทานไว้ได้ จึงอพยพครอบครัวไพร่พลกลับไปอยู่ทเ่ี วียงดอนกองตามเดิม พร้อมกับขอกาลังกองทัพจากพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เมืองจาปาศักดิ ์มาช่วยเหลือ แต่
เจ้าเมืองนครจาปาศักดิ ์ไม่ยอมให้เพราะความบาดหมางใจกันเมื่อหลายปี ก่อนผลที่สุดกองกาลังของ
พระวอจึงพ่ายแพ้ พระวอถูกจับได้และถูกประหารชีวติ ทีเ่ วียงดอนกองนัน้ เอง ส่วนท้าวคาผง ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวทิดพรหม บุตรพระตา และท้าวก่ า บุตรพระวอจึงได้พาครอบครัวไพร่พลหนีออกจากวงล้อม
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ของกองทัพกรุงศรีสตั นาคนหุต และได้นาใบบอกแจ้งความไปยังเมืองนครราชสีมา เพื่อ นาความขึ้น
กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอกาลังกองทัพมาช่วย แต่ทางกรุงธนบุรกี ม็ ไิ ด้ดาเนินการ
เป็นประการใด
ต่อมา พ.ศ. ๒๓๒๑ (จ.ศ. ๑๑๔๐ สัมฤทธิศก) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรด-เก
ล้าฯ ให้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครัง้ ดารงพระอิสริยยศเป็ นสมเด็จเจ้าพระยา-มหา
กษัตริยศ์ กึ ) และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (เมื่อครัง้ ดารงพระยศเป็ นเจ้าพระยาสุรสีห์) นา
ทัพขึน้ ไปปราบพระยาสุโพทีเ่ วียงดอนกองแขวงเมืองนครจาปาศักดิ ์ เมื่อพระยาสุโพทราบข่าวจึงรีบยก
ทัพ กลับกรุง ศรีส ัต นาคนหุ ต ขณะเดีย วกัน พระเจ้าองค์ห ลวงไชยกุ ม าร เกรงว่ า จะไม่ส ามารถที่จ ะ
ต้านทานกองทัพไทยไว้ได้ จึงอพยพครอบครัวไพร่พลหนีไปอยูท่ เ่ี กาะไชยในทีส่ ุดกองทัพไทยตีได้นครจาปาศักดิ ์ และตามจับพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารไว้ได้
หลังจากนัน้ กองทัพไทยก็ตไี ด้เมืองนครพนม หนองคาย และเข้าล้อมเมืองเวียงจันทน์ไว้
พระเจ้าสิรบิ ุญสารหนีไปอาศัยอยูท่ เ่ี มืองคาเกิด กองทัพไทยก็ยดึ เมืองเวียงจันทน์ไว้ได้และให้พระยาสุโพเป็ นผูร้ งั ้ เมือง แล้วนาตัวพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารพร้อมทัง้ อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางที่
อยู่เมืองเวียงจันทน์มายังกรุงธนบุร ี ต่อมาอีกไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารกลับไปครองเมืองนครจาปาศักดิ ์ตามเดิม ดังนัน้ เมืองนครจาปาศักดิ ์จึงกลายเป็ นเมืองประเทศราชของไทยตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา
ท้าวคาผง บุตรพระตา ได้สมรสกับนางตุ่ย บุตรีของเจ้าอุปราชธรรมเทโว (อนุ ชาของพระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร) พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารกับท้าวคาผง จึงมีความเกี่ยวดองในฐานะเป็ นเขย
และเป็ นผูท้ ม่ี คี รอบครัวไพร่พลมาก จึงให้เป็ นพระประทุมสุรราชนายกองใหญ่ ควบคุมครอบครัวตัวเอง
ขึน้ ตรงต่ อเมืองนครจาปาศักดิ ์ โดยให้ตงั ้ มันอยู
่ ่เวียงดอนกองนัน้ เอง ตัง้ แต่ในราวปี พ.ศ. ๒๓๒๒๒๓๒๓ และอยูท่ เ่ี ดิมต่อมาจนสิน้ รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองอุบลราชธานียงั คงเป็ นเพียงชุมชนทีก่ ลุ่มชนอพยพเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ทเ่ี วียงดอนกองเท่านัน้ ยังมิได้มกี ารสถาปนาขึน้ เป็ นเมืองอุบลราชธานีอย่างเป็ นทางการ
จนกระทังรั
่ ชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่กจ็ ะมีผคู้ นอาศัยอยู่ประปรายบ้าง
แล้ว

๒. สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๔๑๑)
การตัง้ เมืองอุบลราชธานี และเมืองใกล้เคียง ใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงเทพมหานครเป็ นราชธานีนนั ้ พระประทุมวรราชสุรยิ วงศ์
เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก พร้อมด้วยครอบครัวไพร่พลยังคงตัง้ หลักแหล่งอยู่ทเ่ี วียงดอนกอง แขวง
เมืองนครจาปาศักดิ ์ แต่ดว้ ยเหตุว่าตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๑๐ ทีก่ รุงศรีอยุธยาต้องพ่ายแพ้แก่พม่าเป็ นต้น
มาตลอดสมัยกรุงธนบุร ี บ้านเมืองต้องตกอยู่ในภาวะสงครามโดยตลอด ทาให้ไพร่บ้านพลเมืองต้อง
ได้รบั ความเดือ ดร้อนและหลบหนีภยั สงครามไปอาศัยอยู่ต ามป่าเขากระจัดกระจายอยู่ทวั ่ ๆ ไปนัน้
พระ-บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะรวบรวมพลเมืองเพื่อเป็ น

๔
กาลังของประเทศ จึงมีพระบรมราโชบายให้เจ้าเมืองหรือบุคคลสาคัญในกลุ่มชนต่าง ๆ ออกไปเกลีย้
กล่อมผูค้ นทีห่ ลบหนีภยั สงคราม ทีไ่ ด้กระจัดกระจายอยู่ตามป่าเขา ให้มารวมกันอยู่เป็ นกลุ่มก้อนโดยที่
ทรงมีพระราชกาหนดว่าหากเจ้าเมือ งใดหรือบุคคลใดสามารถรวบรวมไพร่พลได้มาก จนเมืองที่ต น
ปกครองมีความมันคงขึ
่
้นหรือสามารถนาครอบครัวไพร่พลไปตัง้ เมืองเป็ นปึ กแผ่นมันคงใหม่
่
ได้ ก็จะ
ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้าเมือง ซึง่ เจ้าเมืองก็จะสามารถเรียกเก็บทรัพย์เศษส่วนและได้ผคู้ น
ไพร่พลไว้ใช้สอยมากขึน้ ดังนัน้ จึงมีผรู้ วบรวมไพร่พลตัง้ หลักแหล่งมันคง
่ จนได้รบั พระบรมราชานุ ญาต
ให้จดั ตัง้ ขึน้ เป็ นเมือง และผูร้ วบรวมได้ดารงตาแหน่ งเจ้าเมืองเป็ นจานวนมาก ดังทีป่ รากฏว่าในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงมีพระบรมราชานุ ญาตให้จดั ตัง้ เมืองขึน้ ใหม่
เป็นจานวนมาก
ด้วยเหตุผลดังทีก่ ล่าวมาแล้ว ใน พ.ศ. ๒๓๒๙ พระปทุมวรราชสุรยิ วงศ์ (ท้าวคาผง) จึงได้
พาครอบครัวไพร่พลจากเวียงดอนกองมาตัง้ หลักแหล่งทามาหากินอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแม (ปจั จุบนั
คือบริเวณบ้านท่าบ่อ) อันเป็ นทีร่ าบลุ่มริมแม่น้ ามูล ได้อาศัยอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแมด้วยความ
ปกติสุขมาเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๓๓๔ อ้ายเชียงแก้วผู้อาศัยอยู่ ณ ตาบลเขาโอง แขวง
เมืองโขง (ปจั จุบนั อยูใ่ นดินแดนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ตัง้ ตนเป็ นผูว้ เิ ศษ
มีผคู้ นนับถือเป็นจานวนมาก ประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันนัน้ พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมาร เจ้าเมือง
นครจาปาศักดิ ์กาลังป่วยหนักอยู่ อ้ายเชียงแก้วเห็นเป็ นโอกาสดีจงึ คิดกบฏ ยกกองกาลังเข้าล้อมเมือง
นครจาปาศักดิ ์ พระเจ้าองค์หลวงไชยกุมารไม่คดิ ต่อสู้อาการป่วยก็ยงิ่ ทรุดลงและถึงแก่พริ าลัยในทีส่ ุด
อ้ายเชียงแก้วจึงเข้ายึดเมืองนครจาปาศักดิ ์ได้
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบข่าวกบฏอ้ายเชียงแก้ว จึง
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน) เมื่อครัง้ เป็ นพระยาพรหมภักดียกกระบัตรเมือง
นครราชสีมายกกองทัพไปปราบอ้ายเชียงแก้ว ขณะที่กองทัพเมืองนครราชสีมาไปยังไม่ถึงนัน้ พระ
ปทุมวรราชสุรยิ วงศ์ (ท้าวคาผง) และท้าวฝ่ายหน้าผูน้ ้อง ซึง่ ตัง้ หลักแหล่งอาศัยอยู่ทบ่ี ริเวณบ้านสิงทา
(บริเวณอาเภอเมืองยโสธรในปจั จุบนั ) ได้นากองกาลังไปปราบอ้ายเชียงแก้วอยู่ก่อนแล้ว มีการต่อสูก้ นั
หลายครัง้ มีการรบครัง้ ใหญ่ท่บี ริเวณแก่งตะนะ (อยู่ในท้องที่อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีใน
ปจั จุบนั ) กองกาลังของฝ่ายอ้ายเชียงแก้วแตกพ่ายไป อ้ายเชียงแก้วถูกจับได้ และถูกประหารชีวติ เมื่อ
กองทัพ เมือ งนครราชสีมาไปถึงเมืองนครจาปาศักดิ ์ เหตุ การณ์ ส งบเรียบร้อยแล้ว จึง ยกกองทัพ ไป
ั ่ นออกของลาน้ า
ปราบปรามพวกข่า “ชาติกระเสง สวาง จะรวย ระแดร์) ทีต่ งั ้ บ้านเรือนอาศัยอยู่ฝงตะวั
โขง และสามารถจับพวกข่าเป็นเชลยได้เป็นจานวนมาก
ด้วยความสามารถในการนาทัพของพระปทุมฯ (ท้าวคาผง)
และท้าวฝ่ายหน้าผูน้ ้ อง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ทา้ วฝ่ายหน้าเป็ นเจ้าพระวิไชยราชขัตติยวงศาครองเมืองนครจาปาศักดิ ์ พระปทุมสุรราชเป็ นพระประทุมวรราชสุรยิ วงศ์ครอง
เมืองอุบลราชธานี พร้อมกันนัน้ ก็โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะบ้านแจระแมขึน้ เป็ นเมืองอุบลราชธานี ตาม
นามพระประทุมฯ ขึ้นต่อกรุงเทพฯ (คงเป็ นทานองเดียวกับบ้านคูปะทายสมัน ที่เปลี่ยนชื่อเป็ นเมือง
สุรนิ ทร์ ตามนามของหลวงสุรนิ ทร์ภกั ดีเจ้าเมืองนัน่ เอง) เมื่อวันจันทร์แรม ๑๓ ค่า เดือน ๘ จุลศักราช

๕
๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) ดังปรากฏในจดหมายเหตุทรงตัง้ เจ้าประเทศราช สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ความว่า “ด้วยพระบาทสมเดจ์พระพุทเจ้าอยูห่ วั ผูพ้ านพิภพกรุงเทพพระมหาณครศรีอยุทธยา มีพระราช
โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตัง้ ให้พระประทุมเปนพระประทุมววรราชสุรยิ วงษ ครองเมืองอุบลราชธานีศรีวะนาไล ประเทษราชเศกให้ ณ วัน ๒ฯ๘ คา่ จุลศักราช ๑๑๕๔ ปีชวด จัตวาศก” (๑)
๑๓

อย่างไรก็ดี แม้ว่าในจดหมายเหตุกาหนดให้เมืองอุบลราชธานี มีฐานะเป็ นเมืองประเทศราชก็ตาม แต่ในกฏมณเฑียรบาลทีก่ ล่าวถึงรายชื่อเมืองประเทศราชในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไม่ปรากฏชื่อเมืองอุบลราชธานีเป็ นเมืองประเทศราชไว้ดว้ ยและในทางปฏิบต้ ิ
แล้ว ไม่ปรากฏว่าเจ้าเมืองอุบลราชธานีตอ้ งส่งต้นไม้เงิน ต้นไม้ทองถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีปีละ
ครัง้ หรือสามปี ต่อครัง้ เฉกเช่นเจ้าประเทศราชทัวไปแต่
่
อย่างใด คงเพียงแต่ให้ส่งส่วยปี ละครัง้ ตามที่
กาหนดไว้ คือ “ส่วยผึง้ ๒ เลขต่อเบีย้ น้ารัก ๒ ขวดต่อเบีย้ ปา่ น ๒ เลขต่อขวด” (๒)
หลังจากที่พระประทุมวรราชสุรวิ งศ์ได้รบั แต่งตัง้ ครองเมืองอุบลราชธานี แล้วไม่นานและ
เนื่องด้วยความเหมาะสมตามสภาพภูมศิ าสตร์ จึงย้ายครอบครัวไพร่พลไปตัง้ เมืองใหม่ในบริเวณริมฝงั ่
แม่น้ ามูลทีเ่ รียกกันว่า “ดงอู่ผง้ึ ” อันเป็ นทีต่ งั ้ เมืองอุบลราชธานี ในปจั จุบนั พร้อมทัง้ สร้าง “วัดหลวง” ขึน้
เป็ นวัดคู่เมืองดังทีป่ รากฏจนถึงปจั จุบนั
อาณาเขตของเมืองอุบลราชธานี เมื่อแรกตัง้ ปรากฏในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานว่า
“ทิศเหนือถึงน้ ายังตกลาน้ าพาชีไปยอดบังอี่ ตามลาบังอี่ไปถึงแก่งตนะ ไปภูจอกอ ไปช่องนาง ไปยอด
ห้วยอะลีอะลองตัดไปดงเปื่ อยไปสระดอกเกศ ไปตามลากะยุงตกลาน้ ามูลปนั ให้เมืองสุวรรณภูม ิ ฝ่าย
เหนือหินสิลาเลข หนองกองแก้วตีนภูเขียว ทางใต้ปากเสียวตกลาน้ ามูล ยอดห้วยกากวากเกี่ยวชีปนั ให้
เมืองขุขนั ธ์ แต่ปกห้วยทัพทันตกมูลภูเขาวงก์” (๓)
จากอาณาเขตเมืองอุบลราชธานีท่ปี รากฏ ก็พอจะเห็นได้ว่า การแบ่งอาณาเขตเมืองใน
สมัยก่อ นนัน้ ใช้เ ส้นเขตแดนธรรมชาติเช่นภูเขา แม่น้ า ล าห้ วย เป็ นเกณฑ์ และอาณาเขตของเมือ ง
อุบลราชธานีในระยะแรกตัง้ นัน้ ก็ไม่แตกต่างไปจากอาณาเขตของจังหวัดอุบลราชธานีในปจั จุบนั มากนัก
จากนัน้ เป็ นต้นมาถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระบรมราโชบายในการตัง้ เมืองเป็นไปในทานองเดียวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดังทีป่ รากฏว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการจัดตัง้ เมืองขึน้ เป็ นจานวนมาก และขัน้ ตอน
ในการจัดตัง้ เมืองนัน้ ก็ไม่สลับซับซ้อนนัก เพียงแต่ให้ผทู้ ม่ี คี วามประสงค์จะตัง้ เมืองขึน้ ใหม่ รวบรวมผูค้ น
ให้ไ ด้จานวนพอควรพร้อ มทัง้ เลือ กหาทาเลที่ตงั ้ เมืองให้เ หมาะสม แล้วให้เ จ้าเมือ งใหญ่ท่ขี ้นึ ตรงต่ อ
กรุงเทพฯ ทาหนังสือแจ้งความจานงไปยังสมุหมหาดไทย ผูป้ กครองดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือทัง้ ปวง เพื่อ

(๑)

(๒)

(๓)

หอพระสมุดวชิรญาณ, จดหมายเหตุรชั กาลที่ ๑ จ.ศ. ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) เลขที่ ๒ เรือ่ งเศกเจ้าประเทศราชออกไปครองเมือง
ต่าง ๆ ฯ
หม่อมอมรวงศ์วจิ ติ ร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร) “ประชุมพงศาวดารภาค ๔ พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน”, ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓ ,
โรงพิมพ์ครุ ุสภา ๒๕๐๖, หน้า ๒๑๖
เพิ่ งอ้าง หน้า ๒๑๕

๖
นาความขึ้นกราบบังคมทูล ขอพระบรมราชานุ ญ าต ซึ่งส่ ว นมากก็จะได้รบั พระบรมราชานุ ญ าตดัง ประสงค์
ในช่วงนี้ ในอาณาบริเวณเมืองอุบลราชธานี (อาณาเขตจังหวัดอุบลราชธานีในปจั จุบนั ) มี
การตัง้ เมืองขึน้ ใหม่เป็นจานวน ๑๖ เมือง เรียงตามลาดับดังนี้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ บ้านสิงทาเป็ นเมืองยโสธร ตัง้
บ้านโคกคงพะเบียงเป็นเมืองเขมราษฎร์ธานี (อาเภอเขมราฐในปจั จุบนั ) เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๗ และตัง้ บ้าน
นาค้อเป็ นเมืองโขงเจียม เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๔ โดยกาหนดให้เมืองยโสธร และเมืองเขมราฐ ขึน้ ตรงต่อ
กรุงเทพฯ ส่วนเมืองโขงเจียมขึน้ ตรงต่อเมืองนครจาปาศักดิ ์
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ บ้านช่องนางเป็ นเมืองเสนางคนิคม ตัง้ บ้านน้าโดมใหญ่เป็นเมืองเดชอุดม ตัง้ บ้านคาเมืองแก้วเป็ นเมืองคาเขื่อนแก้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๘
และตัง้ บ้านดงกระชุเป็ นเมืองบัว (บุณฑริก) ใน พ.ศ. ๒๓๙๐ โดยกาหนดให้เมืองเสนางนิคมขึน้ ตรงต่อ
เมืองอุบลราชธานี เมืองเดชอุดมขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ เมืองคาเขื่อนแก้ว ให้ข้ึนตรงต่อเมืองเขมราฐ ส่วน
เมืองบัวให้ขน้ึ ต่อเมืองนครจาปาศักดิ ์
พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้ า เจ้า อยู่ ห ัว โปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ัง้ บ้ า นค้ อ ใหญ่ เ ป็ น เมือ ง
อานาจเจริญ ใน พ.ศ. ๒๔๐๑ และตัง้ บ้านกว้างลาชะโดเป็ นเมืองพิบูลมังสาหาร ตัง้ บ้านสะพือเป็ นเมือง
ตระการพืชผล ตัง้ บ้านเวินไชยเป็ นเมืองมหาชนะไชย ใน พ.ศ. ๒๔๐๖ โดยกาหนดให้เมืองอานาจเจริญ
ขึน้ ตรงต่อเมืองเขมราฐ ส่วนเมืองพิบูลมังสาหาร เมืองตระการพืชผล เมืองมหาชนะไชย ให้ขน้ึ ตรงต่อ
เมืองอุบลราชธานี
ในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ บ้านท่ายักขุ
เป็ นเมืองชาณุมารมณฑล ตัง้ บ้านเผลาเป็ นเมืองพนานิคม ใน พ.ศ. ๒๔๒๒ โดยกาหนดให้ขน้ึ ตรงต่อ
เมืองอุบลราชธานีทงั ้ สองเมือง ตัง้ บ้านนากอนจอเป็ นเมืองวารินชาราบ ใน พ.ศ. ๒๔๒๓ ตัง้ บ้านจันลานาโดมเป็ นเมืองโดมประดิษฐ์ ใน พ.ศ. ๒๔๒๔ และตัง้ บ้านทีเป็ นเมืองเกษมสีมา ใน พ.ศ. ๒๔๒๕ โดย
กาหนดให้เมืองวารินชาราบและเมืองโดมประดิษฐ์ขน้ึ ตรงต่อเมืองนครจาปาศักดิ ์ ส่วนเมืองเกษมสีมาให้
ขึน้ ตรงต่อเมืองอุบลราชธานี
กล่าวโดยสรุปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นบริเวณจังหวัด อุ บลราชธานีใ นปจั จุบนั (และ
บางส่วนของจังหวัดยโสธรทีเ่ คยขึน้ กับจังหวัดอุบลราชธานี ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๕) ได้มกี ารตัง้ เมืองขึน้
ทัง้ หมด ๑๗ เมือง เป็ นเมืองใหญ่ท่ขี น้ึ ต่อกรุงเทพฯ ๔ เมือง คือ เมืองอุบลราชธานี เมืองยโสธร เมือง
เขมราฐ และเมืองเดชอุดม นอกนัน้ ก็เป็นเมืองเล็ก ๆ เทียบได้กบั เมืองจัตวาทีข่ น้ึ กับเมืองใหญ่ ๆ เหล่านี้
อีก ๑๓ เมือง กล่าวคือ เมืองคาเขือ่ นแก้ว เมืองอานาจเจริญขึน้ ตรงต่อเมืองเขมราฐ เมืองเสนางคนิคม
เมืองพิบูลมังสาหาร เมืองตระการพืชผล เมืองมหาชนะไชย เมืองชาณุ มารมณทล เมืองพนานิคม
เมืองเกษมสีมา ขึน้ ตรงต่อเมืองอุบลราชธานี และเมืองโขงเจียม เมืองบัว (บุณฑริก) เมืองวารินชาราบ
เมืองโดมประดิษฐ์ ขึน้ ตรงต่อเมืองนครจาปาศักดิ ์
เกี่ยวกับการตัง้ เมืองดังที่กล่าวมาแล้วมีขอ้ สังเกตได้หลายประการ กล่าวคือ ประการแรก
อาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีในปจั จุบนั ส่วนใหญ่จะได้รบั การยกฐานะให้เป็ นเมืองมาแล้วตัง้ แต่
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สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประการทีส่ อง การจัดการปกครองดูแลเมืองใดขึน้ กับเมืองใดนัน้ ไม่เป็ นระบบ
ทีแ่ น่ นอนหรือตายตัวเท่าใดนัก และไม่ได้คานึงถึงความเหมาะสมตามสภาพภูมศิ าสตร์ เช่น กาหนดให้
เมือ งเสนางคนิ ค มขึ้น ตรงต่ อ เมือ งอุ บ ลราชธานี เมือ งอ านาจเจริญ ขึ้น ตรงต่ อ เมือ งเขมราฐ หรือ ที่
กาหนดให้พบิ ูลมังสาหารขึน้ ตรงต่อเมืองอุบลราชธานี ส่วนเมืองวารินชาราบขึน้ ตรงต่อเมืองนครจาปา
ศัก ดิ ์ เป็ นต้ น ทัง้ นี้ ค งเป็ น เพราะการคมนาคมไม่ส ะดวกยากล าบาก จึง ไม่ ส ามารถนาเอาเรื่อ งการ
คมนาคมมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดว่าเมืองใดควรจะขึน้ กับเมืองใดได้ จึงเพียงแต่คานึงถึงว่าเจ้าเมือง
ที่จะตัง้ ขึน้ ใหม่เคยสังกัดอยู่กบั เมืองใด เมื่ออพยพครอบครัวไพล่พลไปตัง้ เมืองขึน้ ใหม่ ก็จะขอขึน้ กับ
เมืองเดิม ทัง้ นี้คงเพื่อความสะดวกในการส่งส่วยสาอากร หรือไม่ก็คานึงถึงลาดับเครือญาติของแต่ละ
เมืองเป็นสาคัญ
การจัดระบบการปกครองภายใน การจัดการปกครองในส่วนภูมภิ าคหรือการปกครอง
ดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้ ดังนี้ คือ สมุหพระ
กลาโหม ดูแลบ้านเมืองปกั ษ์ใต้และตะวันตก สมุหนายก ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ กรมท่า ปกครอง
ดูแลหัวเมืองชายทะเล ส่วนใหญ่เป็ นหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกที่มเี รือไปมาค้าขาย มาก ๆ
สาหรับเมืองอุบลราชธานี เมืองขึน้ และเมืองใกล้เคียงอยู่ในความปกครองดูแลของสมุหนายก เมืองต่าง
ๆ ตามเมืองหรือส่วนภูมภิ าคโดยทัวไป
่ มีเจ้าเมืองเป็ นผู้ปกครองสูงสุด ทาหน้าที่ปกครองดูแลให้ไพร่
บ้านพลเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุขต่างพระเนตรพระกรรณ อีกทัง้ คอยกราบบังคมทูลรายงานสภาพและ
เหตุการณ์ในหัวเมืองที่ตนปกครอง เจ้าเมืองทาหน้าที่ทงั ้ ผู้ปกครอง หัวหน้าผู้พพิ ากษา เป็ นแม่ทพั ใน
เวลาทีม่ สี งคราม ฯลฯ นอกจากตาแหน่งเจ้าเมืองแล้วก็ยงั มีตาแหน่งผูป้ กครองหรือเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงใน
เมืองต่าง ๆ โดยทัวไป
่ คือมีปลัดเมืองมหาดไทย ยกกระบัตรเมือง ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ตาแหน่งผูป้ กครองเมืองในส่วนภูมภิ าคตามหลักการดังกล่าว มิได้หมายรวมถึง
เมือ งอุ บ ลราชธานี เมือ งขึ้น หรือ เมือ งใกล้เ คีย งในภูม ิภ าคนี้ ทัง้ นี้ เ พราะต าแหน่ ง ผู้ป กครองเมือ ง
อุบลราชธานี เมืองใกล้เคียง ในดินแดนภาคอีส านจะมีลกั ษณะที่แปลกและแตกต่างไปจากตาแหน่ ง
ผู้ปกครองเมืองต่าง ๆ ในภูมภิ าคอื่น ๆ กล่าวคือ มิได้มตี าแหน่ งเจ้าเมือง ปลัดเมืองยกกระบัตรเมือง
เหมือนเช่นเมืองโดยทัวไป
่ แต่มกี ารจัดโครงสร้างระบบการปกครองภายในทีถ่ อื ธรรมเนียมการปกครอง
ภายในมาจากประเทศลาวในสมัยนัน้ โดยจัดแบ่งระดับตาแหน่ งการปกครองภายในออกเป็ น ๕ ระดับ
แต่ละระดับก็มหี ลายตาแหน่งด้วยกัน คือ
ก. ตาแหน่ งอาญาสี่หรืออาชญาสี่ เป็นคณะผูป้ กครองสูงสุดของแต่ละเมือง มีอยู่ ๔
ตาแหน่ง คือ
๑. เจ้าเมือง เป็ นผูป้ กครองสูงสุดทาหน้าทีด่ ูแลทุกข์สุขของพลเมือง มีอานาจ
สิทธิขาด ในการบังคับบัญชาสังการโดยทั
่
วไปยกเว้
่
นอานาจสิ ทธิขาดในการบางอย่าง เช่น การตัดสิน
ประหารชีวติ โจรผูร้ า้ ยในคดีอุกฉกรรจ์ (นอกจากเวลาทีม่ ศี กึ สงคราม) เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับเขตแดนเมือง
เรื่องการสงครามหรือการแต่งตัง้ กรมการเมืองชัน้ ผู้ใหญ่ เช่น อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร แต่มอี านาจ
แต่งตัง้ กรมการระดับรองลงมา ตัง้ แต่เมืองแสน เมืองจันทร์ลงไปจนถึงจ่าบ้าน
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๒. อุปฮาด มีอานาจหน้าทีแ่ ทนเจ้าเมืองได้ทุกอย่าง ขณะที่เจ้าเมืองไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ส่วนหน้าที่โดยตรงก็คอื รวบรวมสามะโนครัว ตัวเลข จัดทารวบรวม
บัญชีส่วย อากร เร่งรัด การจัดเก็บส่วยในแต่ละปี พร้อมทัง้ จัดส่งส่วยสาอากรให้เมืองราชธานีให้ทนั ตาม
กาหนด ตลอดจนการเกณฑ์ไพร่ พลเมืองไปทาสงคราม
๓. ราชวงศ์ ยามทีบ่ า้ นเมืองเป็ นปกติสุข ราชวงศ์ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยของ
เจ้าเมือ งและอุปฮาด และผลัดเปลี่ยนกับราชบุต รในการนาเงินส่ วยและสิ่งของส่ว ยส่ งเมือ งราชธานี
ตลอดจนรวบรวมบัญชีไพร่บา้ นพลเมืองทีเ่ ป็นชายฉกรรจ์ทค่ี วรจะจัดเข้าเป็ นพลทหารสาหรับเมืองนัน้ ๆ
ในยามสงครามราชวงศ์ทาหน้ าที่เป็ นแม่ทพั ที่สาคัญควบคุมไพร่พลออกทาการศึกหรืออาจทาหน้ าที่
เกณฑ์ไพร่พล จัดหาเสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เพิม่ เติม
๔. ราชบุตร มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับราชวงศ์ กล่าวคือ ทาหน้าที่
ผลัดเปลี่ยนกับราชวงศ์ ทัง้ ในการส่ งส่ว ยของหลวง การสงครามอื่น ๆ เป็ นต้นว่า ถ้าราชวงศ์เ ป็ นผู้
ควบคุมกาลังไพร่พลออกไปทาสงคราม ราชบุตรก็จะทาหน้าที่เกณฑ์ไพร่พลจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์
และเสบียงอาหารเพิม่ เติม
ในคณะอาชญาสี่ห รือ อาญาสี่ของแต่ ล ะเมือ ง จะจัดต าแหน่ ง การปกครองและการ
ควบคุมออกเป็ น ๔ กอง คือ กองเจ้าเมือง กองอุปฮาด กองราชวงศ์ กองราชบุตร โดยให้ราษฎรเลือก
ขึน้ ทะเบียนไพร่พลในกองใดกองหนึ่งตามความสมัครใจ ซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาในการปกครองควบคุมดูแล
เป็ นอย่างมากเพราะแต่ละกองต่างก็มุ่งหาไพร่พ ลมาขึน้ สังกัดกองของตนให้มากที่สุด โดยไม่คานึงถึง
ภูมลิ าเนาทีไ่ พร่บา้ นพลเมืองอาศัยอยู่ เมื่อถึงเวลาเก็บส่วยสาอากรจึงเกิดความสับสน เพราะไม่ทราบ
ชัดเจนว่าไพร่ทอ่ี าศัยอยู่เขตพืน้ ทีใ่ ด ขึน้ สังกัดกับกองใด เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ทรงเริม่ ดาเนินการปฏิรูปการปกครองในระยะแรก จึงได้หยิบยกปญั หาดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาแก้ไข
ก่อนปญั หาอื่น ๆ
ตาแหน่ งอาชญาสีห่ รืออาญาสีน่ ้ีนับเป็ นตาแหน่ งทีม่ คี วามสาคัญมาก เมื่อโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั ้ เมืองขึน้ ใหม่กโ็ ปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ อาญาสีพ่ ร้อมกันไป หรือเมื่อตาแหน่ งใดว่างลง ก็จะโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้เหมาะสม เช่น กรณี ตัง้ เมืองยโสธร ใน พ.ศ. ๒๓๕๗ ก็โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ราชวงศ์ (สิง)
เมืองโขงเป็ นที่พระสุนทรราชวงษา เจ้าเมือง ให้ท้าวสีชา (หรือสีกา) เป็ นอุปฮาด ให้ท้าวบุตร เป็ น
ราชวงศ์ใ ห้ท้าวสนเป็ นราชบุต ร และในกรณีเ จ้าเมือ งอุ บลราชธานีว่างลง เมื่อ มีการแต่งตัง้ เจ้าเมือ ง
อุบลราชธานี คนที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๓๘๘ นอกจากโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้อุปฮาด (กุทอง) เป็ นพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองแล้ว ก็โปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ เป็นอุปฮาดให้ทา้ วโพธิสาร หลานพระพรหมราชวงศา(กุทอง) เป็ นราชวงศ์ และให้ท้าวสุรยิ บุตรพระพรหมราชวงศา (กุทอง) เป็ นราชบุตร พร้อม ๆ กันไป
ด้วย ส่วนการแต่งตัง้ เจ้าเมืองเล็ก ๆ ที่ขน้ึ กับเมืองใหญ่นนั ้ เจ้าเมืองใหญ่ท่ที าหน้าที่ปกครองดูแลเมือง
เหล่านัน้ จะเป็ นผู้ทาหนังสือขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอตัง้ เจ้าเมือง และแต่งตัง้ อุปฮาด ราชวงศ์
ราชบุตร พร้อมกันด้วย ดังจะเห็นได้จากเมื่อเจ้าเมืองโขงเจียมถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๔๐๒ เจ้าเมือง
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรเมืองเขมราฐ ได้ประชุมปรึกษาหารือกับท้าวเพียกรมการเมืองโขงเจียม หาผูท้ ่ี

๙
มีความเหมาะสมที่จะเป็ นเจ้าเมืองคนต่อไปแล้วรายงานต่อสมุหนายก เพื่อนาความขึน้ กราบบังคมทูล
และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
ตาแหน่ งอาญาสี่สาหรับเมืองเล็ก ๆ เทียบได้กบั เมืองจัตวา ที่มไิ ด้ข้นึ กับกรุงเทพฯ
โดยตรง หากขึ้น ตรงต่ อ เมือ งอุ บ ลราชธานี เมือ งเขมราฐ อันเป็ นเมือ งที่ข้นึ ตรงต่ อ กรุงเทพฯ แล้ว
ตาแหน่ งอาญาสี่กจ็ ะเรียกเป็ นเจ้าเมือง อัครฮาด อัครวงศ์ อัครบุตร ดังเช่น อาญาสี่เมืองเสนางคนิคม
เป็นต้น
ข. ตาแหน่ ง ผู้ช่วยอาชญาสี่ ห รื อผู้ช่ วยอาญาสี่ มีหน้ าที่เ กี่ยวกับการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแล การปฏิบตั งิ านในแผนกการต่าง ๆ แทนอาญาสี่ตาม
ความเหมาะสม มีอยู่ ๔ ตาแหน่งด้วยกันคือ
๑. ท้าวสุรยิ หรือท้าวขัตติยะ
๒. ท้าวสุรโิ ย
๓. ท้าวโพธิสาร
๔ ..ท้าวสุทธิสาร
ค. ตาแหน่ งขื่อบ้านขางเมือง เป็ นตาแหน่ งทีม่ คี วามสาคัญ รองลงมาจากคณะ
ผูช้ ่วยอาญาสี่ มี ๑๗ ตาแหน่ง คือ
๑. เมืองแสน ทาหน้าทีก่ ากับการฝา่ ยทหาร
๒. เมืองจันทร์ ทาหน้าทีก่ ากับการฝา่ ยพลเรือน
นอกจากหน้ าที่ดงั กล่ าวนี้ แ ล้ว เมือ งแสน เมือ งจัน ทร์ ยัง มีห น้ า ที่ ต้อ งรับผิดชอบ
ร่วมกัน คือ ออกหนังสือเดินทางแก่ราษฎรที่จะเดินทางไปมาค้าขายยังเขตแขวงต่าง ๆ จัดทารายงาน
และใบบอกเกีย่ วกับราชการทัว่ ๆ ไปทีจ่ ะต้องส่งไปยังเมืองหลวง เป็ นตุลาการในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของราษฎรโดยทัว่ ๆ ไป ดูแลจัดแจง ว่ากล่าว ท้าวฝา่ ย ตาแสง และจ่าบ้าน ให้ดแู ลทุกข์สุขของ
ราษฎรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่กดขีข่ ่มเหง รังแกซึง่ กันและกัน ตลอดจนการติดตามจับกุมโจร
ผูร้ า้ ยทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองนัน้ ๆ ด้วย
๓. เมืองขวา เมืองซ้าย เมืองกลาง ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้บงั คับบัญชาการเกี่ยวกับ
นัก โทษในเมือ ง เป็ น ต้นว่า รัก ษาบัญ ชีนัก โทษ ดูแลนัก โทษ ปล่ อ ยหรือ ขังนักโทษ จัดทาที่ขงั หรือ
ซ่อมแซมที่กกั ขังนักโทษ ตลอดจนดูแลวัดวาอาราม ที่ควรจะปฏิสงั ขรณ์ หรือก่อสร้างขึ้นใหม่ เป็ นผู้
กากับการสัก-เลก และรักษาบัญชีเลกเขยสู่จากต่างเมืองด้วย
๔. เมืองคุก เมืองฮาม เมืองแพน ทาหน้าทีค่ วบคุมระวังนักโทษโดยเฉพาะไม่ให้
นักโทษหนีไปได้ ซึง่ ทาหน้าทีค่ ล้ายกับ “พะทามะรง” หรือเรียกว่า “พัสดี” ในปจั จุบนั
๕. นาเหนือ นาใต้ ทาหน้าทีจ่ ดั หาเก็บเสบียงอาหารไว้ในยุง้ ฉางของเมือง เพื่อ
ใช้ในยามเกิดศึกสงคราม เป็นผูอ้ อกเดินเก็บส่วยในเขตเมืองของตนหรือ ออกไปเก็บเงินส่วยจากไพร่พล
ทีอ่ พยพไปมีบุตรภรรยาอยูท่ เ่ี มืองอื่น โดยมีภมู ลิ าเนาเดิมอยูแ่ ล้วหรืออาจจะยังไม่มภี ูมลิ าเนาก็ตาม ต้อง
ถือว่าเป็ นเลกเขยสู่ ซึง่ เรียกกันว่า “การเดินทุ่ง” มารวมส่งทีเ่ มืองทีต่ นสังกัดอยู่เดิม นอกจากนี้ยงั ทา

๑๐
หน้าทีส่ ารวจสามะโนครัวในเมืองของตน โดยกาหนดประมาณ ๓ ปีต่อครัง้ เป็ นผูค้ วบคุมดูแลรักษาสัตว์
พาหนะ เป็นผูล้ งบัญชีจาหน่าย “เลก” ในกรณีสญ
ู หาย ตาย พิการหรืออุปสมบทเป็นต้น
๖. ซาเนตร ซานนท์ สองตาแหน่งนี้เป็นเสมียนของเมือง ถ้าจะเปรียบเทียบกับ
ปจั จุบนั คล้ายกับ “เสมียนตราจังหวัด”
๗. ซาบัณฑิต ทาหน้าที่เกี่ยวกับการอ่านท้องตราที่ส่งมาจากเมืองใหญ่อ่าน
ประกาศของเจ้าเมืองหรือกรมการเมืองผู้ใหญ่ใ นเวลาที่มกี ารประชุม ณ ศาลากลางเมือ ง เช่น อ่าน
ประกาศ แช่งน้ าในพิธถี ือน้ าพิพฒ
ั น์ สตั ยา ประกาศตัง้ ชื่อ กรมการเมือ งชัน้ ผู้น้อยที่เจ้าเมือ งอุปฮาด
ราชวงศ์ได้แต่งตัง้ ขึน้ เป็ นผูร้ วบรวมรายงานกิจต่าง ๆ ของเมือง และคานวณศักราช วันเดือน ปีใน
แต่ละปี เช่น การประกาศสงกรานต์ นอกจากนี้ยงั ทาหน้าทีร่ กั ษาห้องสมุดแต่งตาราต่าง ๆ ของเมือง
อีกด้วย
๘. มหาเสนา มหามนตรี เป็ นหัวหน้าซึ่งทาหน้ าที่เกี่ยวกับการออกคาสั ง่ นัด
ประชุมหารือข้อราชการ หรือการกาหนดการทาพิธตี ่าง ๆ ของเมือง
๙. กรมเมือง ทาหน้าทีร่ กั ษาประเพณีของเมือง
๑๐. สุโพ (บางทีเขียนเป็ นสุโภ-ผูเ้ ขียน) เป็ นแม่ทพั ของเมือง อันเป็ นตาแหน่ ง
สูงสุดของฝา่ ยทหาร ถ้าเป็ นเมืองใหญ่จะมียศพระยานาหน้า เช่น พญาสุโพหรือพระยาสุโพ
ตาแหน่ ง ขื่อบ้าน ขางเมือง ตัง้ แต่เมืองแสน เมืองจันทร์ ลงไปจนถึงสุโพ ถ้าหากเป็ น
เมืองเอกราชหรือเมืองทีม่ พี ระมหากษัตริยป์ กครอง ก็เรียกว่า พญาหรือพระยา ทัง้ สิน้ เช่น พระยาเมือง
แสน พระยาเมืองจันทร์ หรือพระยาสุโพ เป็ นต้น หากเป็ นหัวเมือง เอก โท ตรี จัตวา ตาแหน่ งเหล่านี้ก็
ใช้คาว่า เพียหรือเพีย้ นาหน้าเสมอเช่น เพียเมืองแสน เพียเมืองจันทร์ เพียเมืองขวา เป็นต้น
ง. ตาแหน่ งพิ เศษ นอกจากตาแหน่ งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีตาแหน่ งพิเศษอีก
หลายตาแหน่ง ซึง่ เป็นตาแหน่งทีต่ งั ้ ขึน้ ตามความจาเป็น เช่น
๑. เพียซาโนชิต ซาภูธร ราชต่ างใจ คามงคุณ เป็ นผูม้ หี น้าทีใ่ กล้ชดิ กับเจ้าเมือง
ซึง่ อาจจะเปรียบได้กบั องครักษ์หรือคนสนิท
๒. เพียซาบรรทม เป็นผูท้ ม่ี หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดทีน่ อนของเจ้าเมือง
๓. เพียซาตีนแท่นแล่นตีนเมือง เป็นพนักงานติดตามเจ้าเมือง
๔. เพียซาหลาบคา มีหน้าทีเ่ ชิญพระแสง หรือดาบของเจ้าเมือง (น่ าจะเป็ น
ซาดาบคา-ผูเ้ ขียน)
๕. เพียซามณเฑียร มีหน้าทีร่ กั ษาพระราชฐาน วัง หรือปราสาทของเจ้าเมือง
๖. เพียซาบุฮม มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับกัน้ กลดหรือพัดจามรให้แก่เจ้าเมือง
๗. เพียซามาตย์อาชาไนย มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการช่างการก่อสร้างหรือวิศวกรรม
๘. เพียแขกขวาเพียแขกซ้าย มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการรับแขกเมือง
๙. เพียศรีสุนนท์ เพียศรีสุธรรม เพียศรีบุญเฮือง เพียศรีอคั รฮาด และเพียศรี อัครวงศ์ มีหน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาและการพระศาสนาของเมือง

๑๑
จ. ตาแหน่ งผู้ปกครองระดับหมู่บ้าน มีอยู่ ๔ ตาแหน่ ง ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ
ตาแหน่ งการปกครองในปจั จุบนั ก็คอื
๑. ท้าวฝา่ ย เทียบเท่ากับตาแหน่ งนายอาเภอในปจั จุบนั
๒. ตาแสง เทียบได้กบั ตาแหน่ งกานันในปจั จุบนั
๓. พ่อบ้านหรือนายบ้าน เทียบเท่ากับตาแหน่ งผูใ้ หญ่บา้ นในปจั จุบนั
๔. จ่าบ้าน เทียบเท่ากับสารวัตรหมูบ่ า้ นหรือสารวัตรประจาตาบลในปจั จุบนั
การแบ่งแยกตาแหน่ งหน้าทีด่ งั กล่าว เห็นได้ว่าการจัดระบบการปกครองภายในเมือง
อุบลราชธานีในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนพอสมควร การจาแนก
หน้ าที่อ าจมีการซ้าซ้อ นกันบ้าง หากเป็ นการร่วมกันรับผิดชอบในหน้ าที่นัน้ ๆ มากกว่าจะเป็ นก าร
แบ่งแยกหน้าทีก่ นั อย่างเด็ดขาด

๓. การปฏิ รปู การปกครองในบริ เวณจังหวัดอุบลราชธานี ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า เมืองอุบลราชธานีมบี ทบาทและมีความสาคัญต่อเมือง
อื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เพราะต้องควบคุมดูแลเมืองขึน้ โดยตรงถึง ๗ เมือง และรับผิดชอบ จัดรวมส่วยสาอากรทีเ่ ก็บได้จากเมืองต่าง ๆ ในภูมภิ าคนี้ทงั ้ หมดแล้วจัดส่งไปยังกรุงเทพมหานคร
เป็ นประจาทุกปี ส่วนระบบการปกครองนัน้ จะมีคณะอาญาสี่ เป็ นคณะผูป้ กครองสูงสุด และมีตาแหน่ ง
ผูป้ กครองระดับต่าลงมาอีกหลายตาแหน่ ง หลายระดับตามความเหมาะสม รูปแบบ ลักษณะหรือวิธกี าร
จัดการปกครองดังกล่าว จะมีการดาเนินการสืบเนื่องต่อมาจนถึงสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) เรียกได้ว่าเป็ น
ยุคของการปฏิรูป (AGE OF REFORM) หรือยุคของการทาประเทศให้ทนั สมัย (AGE OF
MODERNIZATION) อย่างแท้จริง เพราะตลอดระยะเวลาอันยาวนานในรัชกาลของพระองค์ได้มกี าร
ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกิจการหลายอย่าง จนปรากฏผลชัดเจนสมบูรณ์ เหมาะสมแก่กาลสมัยเป็ นอย่าง
มาก ทัง้ ในด้านการปกครอง การทหาร การศึกษา การคมนาคม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิรปู การ
ปกครองส่ว นกลางจากแบบจตุส ดมภ์ ที่เ คยใช้มาตัง้ แต่ ส มัยกรุงศรีอยุธ ยา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น มาเป็นการจัดตัง้ กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มีเสนาบดีแต่ละกระทรวงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ ไม่ก้าว
ก่ายซึง่ กันและกันนัน้ นับได้ว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า
อยู่-หัวทรงมีพระราชวิจารณ์ไว้ว่า “..การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิม เป็ นตัง้ กระทรวง ๑๒
กระทรวงนี้ตอ้ งนับว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวง ซึง่ เรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่า “พลิก
แผ่นดิน” ถ้าจะใช้คาภาษาอังกฤษก็ตอ้ งเรียกว่า “REVOLUTION” ไม่ใช่ “EVOLUTION….””
ในส่ ว นภู ม ิภ าค พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล้า เจ้า อยู่ห ัว ทรงด าเนิ น การปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็ นการปฏิรูปเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นในด้านการปกครอง การทหาร

๑๒
การศึกษา การเก็บภาษีอากร ฯลฯ โดยเฉพาะบริเวณเมืองอุบลราชธานีและเมืองใกล้เคียงทีม่ ลี กั ษณะ
การปกครองภายในทีแ่ ปลกและแตกต่างไปจากเมืองในภูมภิ าคอื่น ๆ
จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๔๒๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราช
อานาจในการปกครองบ้านเมืองอย่างเต็ม ที่ ประกอบกับทรงเล็งเห็นปญั หา อุปสรรคในการจัดการ
ปกครองภายในของเมือ งต่ าง ๆ โดยเฉพาะในบริเวณเมือ งอุ บลราชธานี เมือ งใกล้เคียงที่อ ยู่ติดกับ
ดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านที่ตกอยู่ใต้การปกครองของคนต่างชาติ อันอาจเกิดภัยอันตรายต่อชาติ
บ้านเมืองได้ ด้วยเหตุทงั ้ สองประการคือ ความบกพร่องของการจัดการปกครองภายใน และภัยทีจ่ ะถูก
คุกคามจากต่างชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หวั จึงทรงดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
จัดการปกครองหัวเมืองในภูมภิ าคแถบนี้เป็ นการเร่งด่วน กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๔๒๕ โปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้พระยามหาอามาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ)
เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายเหนือเป็ นข้าหลวง
พร้อมด้วยข้าราชการหลายนายออกไปตัง้ รัก ษาการหัวเมืองลาวตะวันออกอยู่ ณ เมืองนครจาปาศักดิ ์
และพร้อมกันนัน้ ก็โปรดเกล้าฯ ให้หลวงภักดีณรงค์ (ทัด ไกรฤกษ์) ปลัดบัญชีกระทรวงมหาดไทยไป
ดารงตาแหน่ งข้าหลวงกากับราชการอยู่ ณ เมืองอุบลราชธานีอกี ด้วย การดาเนินการเช่นนี้ นับว่าเป็ น
การขยายอ านาจการปกครองจากเมือ งราชธานีคอื กรุงเทพฯ ไปสู่หวั เมืองลาวภาคตะวันออกอย่าง
แท้จริง และรัดกุ มยิง่ ขึ้นและนับเป็ นครัง้ แรกที่เ มืองราชธานีได้จดั ส่ งข้าหลวงจากส่ ว นกลางออกไป
ควบคุมดูแล กากับราชการ ณ เมืองอุบลราชธานีทงั ้ ๆ ทีเ่ จ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ซึง่ เป็ น
คณะผูป้ กครองสูงสุดของเมืองก็ยงั คงทาหน้าทีป่ กครองบ้านเมืองอยูต่ ามปกติ
ถึงแม้จะโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ข้าหลวงออกไปกากับราชการอยู่ ณ เมืองอุบลราชธานีและ
นครจาปาศักดิ ์แล้วก็ตาม แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็ยงั ไม่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย
ในเหตุการณ์ชายพระราชอาณาเขตแถบนี้มากนั ก ทรงมีพระราชประสงค์ทจ่ี ะทานุ บารุงเมืองต่าง ๆ ให้
เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ เพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมือง และเพื่อให้รอดพ้นจากภัยรุกรานของชน
ต่างชาติทข่ี ยายอานาจใกล้เข้ามาทุกขณะ ดังจะเห็นได้จากการทีฝ่ รังเศส
่
สามารถครอบครองเขมรได้
ทัง้ หมดใน พ.ศ. ๒๔๑๐ และสามารถยึดครองญวนได้ทงั ้ หมดใน พ.ศ. ๒๔๒๖
ด้วยเหตุดงั กล่าว ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั รูปแบบการปกครองหัวเมืองในภูมภิ าคแถบนี้เสียใหม่ คือ แทนที่จะให้เมือง
ใหญ่และสาคัญบางเมืองขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ แล้วให้เมืองเล็ก ๆ เทียบได้กบั เมืองจัตวาขึน้ ตรงต่อเมือง
ใหญ่ ดังที่ได้เคยดาเนินการมาแล้วตัง้ แต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มาเป็ นการแบ่งหัวเมืองต่าง ๆ
ออกเป็นกอง แล้วรวมเอาหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา เข้าไว้ในกองเดียวกันตามความเหมาะสม ในแต่
ละกองก็จะมีขา้ หลวงกากับราชการ ทาหน้าทีป่ กครองดูแลชาระคดีความ เร่งรัดจัดเก็บเงินส่วย สิง่ ของ
ส่วยกองละ ๑ คน โดยมีขา้ หลวงใหญ่กากับราชการอยู่ทเ่ี มืองนครจาปาศักดิ ์อีก ๑ คน ทัง้ นี้ ก็เพื่อทีจ่ ะ
ได้ทานุ บารุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มีความสงบเรียบร้อย และมีความใกล้ชดิ กับเมืองราชธานีมาก
ยิง่ ขึน้
ในการรวบรวมเมืองต่าง ๆ เป็ นกองหัวเมือง และให้มขี า้ หลวงกากับราชการกองละ ๑ คน
นัน้ มีผลให้เมืองต่าง ๆ ในภาคอีสานถูกจัดแบ่งออกเป็น ๔ กองหัวเมือง คือ หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก

๑๓
ตัง้ กองข้าหลวงกากับราชการอยูท่ น่ี ครจาปาศักดิ ์ หัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือตัง้ กองข้าหลวง
กากับราชการอยู่ท่เี มืองอุบลราชธานี หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือตัง้ กองข้าหลวงกากับราชการอยู่ท่เี มือง
หนองคายและหัวเมืองลาวฝา่ ยกลาง ตัง้ กองข้าหลวงกากับราชการอยูท่ เ่ี มืองนครราชสีมา
สาหรับหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตงั ้ กองข้าหลวงกากับราชการอยู่ท่เี มือง
อุบลราชธานีนนั ้ มีพระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ์) และพระภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) เป็ นข้าหลวง
นอกจากเมืองอุบลราชธานีทเ่ี ป็นศูนย์กลาง และเป็นทีต่ งั ้ กองข้าหลวงกากับราชการแล้วยังประกอบด้วย
หัว เมือ งเอกที่เ คยขึ้น ตรงต่ อ กรุง เทพฯ อีก ๑๑ เมือ ง คือ กาฬสิน ธุ์ สุ ว รรณภูม ิ มหาสารคราม
ร้อยเอ็ด ภูแล่นช้าง กมลาสัย เขมราฐ ยโสธร สองคอนดอนดง ศรีสะเกษ และเมืองนอง ส่วนหัวเมืองโท
ตรี และจัตวา ที่ขน้ึ กับหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ ก็มอี กี ๒๙ เมือง คือ เมืองเสนางคนิคม
พิบูลมังสาหาร ตระการพืชผล มหาชนะไชย ชาณุ มารมณฑล พนานิคม เกษมสีมา แซงมาดาล กุฉิ นารายณ์ ท่าขอนยาง กันทรวิชยั สหัสขันธุ์ เกษตรวิสยั พนมไพรแดนมฤค จตุรพักตร์พมิ าน พยัคฆภูมพิ สิ ยั วาปีปทุม โกสุมพิสยั ธวัชบุร ี โขงเจียม เสมียะ คาเขื่อนแกล้ว อานาจเจริญ ลาเนาหนองปรือ
เมืองพอง เมืองพิน เมืองพาน และเมืองราษีไศล รวมเป็ นเมืองเอก โท ตรี จัตวา ทีร่ วมอยู่ในกอง
หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออกเฉียงเหนือรวมทัง้ สิน้ ๔๑ เมือง
การแบ่งหัวเมืองต่าง ๆ ออกเป็ นกองแล้วมีขา้ หลวงกากับราชการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
เมืองอุบลราชธานี เป็ นศูนย์กลางการปกครองทีม่ บี ทบาท มีความสาคัญต่อหัวเมืองต่าง ๆ ในภูมภิ าค
แถบนี้เป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการจัดแบ่งหัวเมืองโดยวิธกี ารดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลหวังว่า ข้าหลวง
กากับราชการจะคอยสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของราษฎร ให้มคี วามสงบเรียบร้อยและทานุ บารุงบ้านเมือง
ั หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น ให้ไ ด้ผ ลเป็ นที่น่ าพอใจ ตลอดจน
ให้เ จริญ ก้า วหน้ า ตลอดจนสามารถแก้ไ ขป ญ
สามารถแก้ไขปญั หาที่อาจจะเกิดระหว่างไทยกับฝรังเศสได้
่
บา้ ง แต่ปรากฏว่าบรรดาข้าหลวงกากับ
ข้าราชการประจาหัวเมืองต่าง ๆ ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นทีพ่ อใจของรัฐบาล โดยเฉพาะคราว
เกิดกรณีพพิ าทกับฝรังเศส
่
เป็ นผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั และที่ประชุมเสนาบดี
จาต้องหาวิธกี ารแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในที่สุดที่ประชุมเสนาบดีมคี วามเห็นพ้องต้องกันว่า ควรแต่งตัง้
เจ้านายเชือ้ พระวงศ์ชนั ้ ผูใ้ หญ่เสด็จไปปกครองดูแลหัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณเหล่านี้อย่างใกล้ชดิ โดยให้
ทรงดารงตาแหน่ ง “ข้าหลวงต่างพระองค์” พร้อมกับจัดแบ่งหัวเมืองต่าง ๆ ทีไ่ ด้ดาเนินการไว้แล้ว เมื่อ
พ.ศ. ๒๔๓๓ ให้มคี วามเหมาะสมยิง่ ขึน้
ด้วยเหตุ ดงั กล่าว ประกอบกับความจาเป็ นอีกหลายประการ ฉะนัน้ ใน พ.ศ. ๒๔๓๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายเชื้อพระวงศ์ช ั ้นสูง
ออกไปทรงจัดราชการในหัวเมืองลาวภาคตะวันออก โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หลวง-พิชติ ปรีชากร เป็ นข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนออกไปตัง้ รักษา
ราชการอยู่ ณ เมืองนครจาปาศักดิ ์ เรียกว่า “ข้าหลวงหัวเมืองลาวกาว” ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หลวง-ประจักษ์ศลิ ปาคม เป็ นข้าหลวงใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนออกไปตัง้ รักษา
ราช-การอยู่ท่เี มืองหนองคาย เรียกว่า “ข้าหลวงเมืองลาวพวน” และให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง

๑๔
สรรพ-สิท ธิป ระสงค์ เป็ นข้า หลวงใหญ่ ไปตัง้ รัก ษาราชการอยู่ท่ีเ มือ งหลวงพระบาง โดยเรีย กว่ า
“ข้าหลวง- หัวเมืองลาวพุงขาว”
“หัวเมืองลาวกาว” ที่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร ทรงเป็ นข้าหลวงใหญ่
หรือทีเ่ รียกว่า “ข้าหลวงต่างพระองค์” มีเมืองต่าง ๆ ทีข่ น้ึ กองสังกัด ๒๑ เมือง คือ นครจาปาศักดิ ์ เชียง
แตง แสนปาง สีท ัน ดอน ลาละวัน อัต ปื อ ค าทองใหญ่ สุ ร ิน ทร์ สัง ขะ ขุข นั ธ์ เดชอุ ด ม ศรีส ะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร เขมราฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ ภูแล่นช้าง สุวรรณภูม ิ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
การรวมหัว เมือ งต่าง ๆ เข้าเป็ นหัว เมือ งลาวกาวดังกล่าว จะเห็นว่ามีส่ว นที่แปลกและ
แตกต่างไปจากการจัดตัง้ กองข้าหลวง ใน พ.ศ. ๒๔๓๓ อยู่บา้ ง เพราะเป็ นการรวมเอาเมืองต่าง ๆ
ในหัว เมือ งลาวฝ่ า ยตะวัน ออกและหัว เมือ งลาวฝ่ า ยตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เข้า ด้ ว ยกัน ส่ ว นเมือ ง
อุบลราชธานี ทีเ่ คยเป็นศูนย์กลางปกครอง การเก็บส่วยสาอากรมาตัง้ แต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
เป็นทีต่ งั ้ กองข้าหลวงกากับราชการหัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. ๒๔๓๓ ก็ดูเหมือนจะ
ถูกลดบทบาทและความสาคัญบ้าง เพราะไม่ได้เป็ นที่ตงั ้ กองบัญชาการข้าหลวงเหมือนเช่นคราวก่อน
หากเป็ นเพียงเมืองหนึ่งทีข่ น้ึ กับหัวเมืองลาวกาว ทีต่ งั ้ กองบัญชาการอยูท่ เ่ี มืองนครจาปาศักดิ ์เท่านัน้
อย่างไรก็ดี เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชติ ปรีชากร เสด็จมายังหัวเมืองลาวกาว
แล้ว แทนที่จะเสด็จประทับทีเ่ มืองนครจาปาศักดิ ์ตามทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กลับตัดสินพระทัยตัง้
กองบัญชาการทีเ่ มืองอุบลราชธานี และทรงประทับทีเ่ มืองอุบลราชธานีนนั ่ เอง ดังนัน้ เมืองอุบลราชธานี
จึงเป็ นทีต่ งั ้ กองบัญชาการมณฑลมาโดยตลอด
ในช่วงระยะเวลาปีเศษ (๔ ก.พ. ๒๔๓๔-๑๑ พ.ย. ๒๔๓๖ รวมเวลา ๑ ปี ๙ เดือน ๗ วัน)
ทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชติ ปรีชากร เสด็จประทับที่เมืองอุบลราชธานี และทรงดารงตาแหน่ ง
ข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์สาเร็จราชการหัวเมืองลาวกาวนัน้ ได้ทรงปรับปรุงบ้านเมืองในหลาย ๆ ด้าน
แต่ก็ไม่บรรลุผลเต็มที่นัก เพราะเป็ นช่วงระยะเวลาอันสัน้ เพียงปี เศษ ประกอบกับเป็ นช่วงเวลาที่ชาติ
บ้านเมืองอยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่ปกติสุขเท่าใดนัก โดยเฉพาะการกระทบกระทังกั
่ บฝรังเศส
่ เกี่ยวกับดินแดนฝงั ่
ซ้ายแม่น้ าโขงทีถ่ งึ จุดระเบิดใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ซึง่ เรียกกันในปจั จุบนั ว่า “วิกฤตการณ์สยาม ร.ศ. ๑๑๒”
หลังจากนัน้ แล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิ ชิตปรีชากร ได้เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร เพื่อทรง
รับตาแหน่งใหม่ต่อไป
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อครัง้ เป็ นกรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์
ได้เสด็จมาประทับที่เมืองอุบลราชธานี เพื่อทรงดารงตาแหน่ งข้าหลวงต่างพระองค์สาเร็จราชการ
หัว เมือ งลาวกาวสืบต่ อ จากกรมหลวงพิชิต ปรีช ากร ประทับ อยู่น านเกือ บ ๑๗ ปี ระยะที่ทรงดารง
ตาแหน่งข้าหลวงใหญ่สาเร็จราชการหัวเมืองลาวกาวนัน้ ได้ทรงทานุบารุงบ้านเมืองโดยเฉพาะในบริเวณ
เมืองอุบลราชธานี ให้เจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ ในด้านการปกครอง การศึกษา การทหาร การ
คมนาคม ฯลฯ ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่ าว พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรง
ดาเนินการปรับปรุงบ้านเมืองเป็ นการใหญ่จนเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวตั ิ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองในบริเวณเมืองอุบลราชธานีนัน้ เมื่อพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เสด็จประทับทีเ่ มืองอุบลราชธานีแล้วไม่นาน พระบาทสมเด็จ

๑๕
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ก็โปรดเกล้าฯ ให้รวมหัวเมืองชัน้ ในบางส่วนเข้าเป็ นมณฑลเทศาภิบาล แต่
การดาเนิ นการดังกล่ าวในระยะแรก ก็ไม่มผี ลกระทบถึงเมือ งอุ บ ลราชธานีมากนักจนกระทัง่ พ .ศ.
๒๔๔๐ เพื่อที่จะให้การปกครองในส่วนภูมภิ าคเป็ นไปในลักษณะเดียวกัน เพื่อความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของชาติบา้ นเมือง และเพื่อประโยชน์สุขแก่ไพร่บ้านพลเมืองอย่างเต็มที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงทรงมีพระราชโองการ ให้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่
ร.ศ. ๑๑๖” ซึง่ นับเป็ นพระราชบัญญัตทิ ก่ี ่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับการจัดการ
ปกครอง และการบริหารราชการในส่วนภูมภิ าค นับเป็ นการสร้างลักษณะความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ของรูปแบบการปกครอง ทัง้ พระราชอาณาจักร เพราะถึงแม้ว่าใน พ.ศ. ๒๔๓๕ จะได้มกี ารแบ่งแยกการ
บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๑๒ กระทรวง และให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการจัดการ
ปกครองส่วนภูมภิ าคทัง้ หมด หรือใน พ.ศ. ๒๔๓๗ จะได้กาหนดให้รวมหัวเมืองชัน้ ในบางส่วนเป็ น
มณฑลเทศาภิบาลก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั กิ ็หาได้มผี ลกระทบต่อหัวเมืองในส่วนภูมภิ าคทุกเมือง หรือ
แม้แต่เมืองอุบลราชธานีอย่างเต็มที่ไม่ แต่การประกาศใช้พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.
๑๑๖ ได้ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัวพระราชอาณาจั
่
กร เพราะในพระราชบัญญัตไิ ด้กาหนดให้ชุมชนที่
รวมกันอยู่เกิน ๑๐ หลังคาเรือน หรือมีราษฎรไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน รวมกันเข้าเป็ นหมู่บา้ น และให้เลือก
บุคคลทีเ่ หมาะสมขึน้ เป็นผูใ้ หญ่บา้ นปกครองดูแลลูกบ้านของตน หลาย ๆ หมู่บา้ นหรือราว ๑๐ หมู่บา้ น
ขึน้ ไป รวมกันเป็ นตาบล มีกานันเป็ นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ หลายตาบลหรือท้องทีท่ ่มี พี ลเมืองมาก
เกิน ๑๐,๐๐๐ คน ขึน้ ไป รวมกันเป็นอาเภอ มีนายอาเภอเป็นผูป้ กครองดูแลรับผิดชอบ หลาย ๆ อาเภอ
รวมกันเข้าเป็ นเมืองมีผู้ว่าราชการเมืองเป็ นผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ หลายเมืองรวมกันเป็ นมณฑลมี
ข้าหลวงเทศาภิบาล (ในมณฑลอีสานและอุดรเป็ นตาแหน่ งข้าหลวงต่างพระองค์) เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ดูแลรับผิดชอบ
จากบทบัญญัตทิ ก่ี าหนดไว้ในพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ เป็ นผลให้
ตาแหน่งผูป้ กครองเมืองต่าง ๆ ทัง้ ในเมืองอุบลราชธานีและเมืองใกล้เคียงทีม่ อี ยู่เดิมต้องเปลีย่ นแปลงให้
สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ กครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ตาแหน่ งอาญาสีอ่ นั เป็ นคณะผู้ปกครองสูงสุดในแต่ละเมืองตลอดจนตาแหน่ งผูป้ กครองในระดับท้องถิน่ เช่น ตาแหน่ งท้าวฝ่าย ตาแสง
จ่าบ้านหรือนายบ้าน ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็จาเป็นต้องยกเลิกไปหมด
การปรับปรุงตาแหน่ งผูป้ กครองทีส่ าคัญ ๆ ในบริเ วณเมืองอุบลราชธานีเพื่อให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัตทิ ่กี าหนดไว้ในพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมี
ปญั หาและอุ ป สรรคมากนั ก เพราะต าแหน่ ง เจ้า เมือ ง อุ ป ฮาด ราชวงศ์ แ ละราชบุ ต รที่ม ีอ ยู่เ ดิม นั น้
สามารถปรับเข้ากับตาแหน่งใหม่อนั ได้แก่ ผูว้ ่าราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผูช้ ่วยผูว้ ่า
ราชการเมืองได้พอดี แต่ถ้าหากพิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า การดาเนินการดังกล่าวประสบ
ปญั หาและอุ ปสรรคมากพอสมควร เพราะในบริเวณเมืองอุ บลราชธานี มีเมืองเล็กที่ข้นึ กับเมืองใหญ่
หลายเมือง เป็ นต้นว่า เมืองเสนางคนิคม เมืองพิบูลมังสาหาร เมืองตระการพืชผล เมืองมหาชนะไชย
เมืองชาณุมารมณฑล เมืองพนานิคม เมืองเกษมสีมา ขึน้ กับเมืองอุบลราชธานี เมืองโขงเจียม เมืองคา-

๑๖
เขือ่ นแก้ว เมืองอานาจเจริญขึน้ กับเมืองเขมราฐ ส่วนเมืองบุณฑริก เมืองวารินชาราบ เมืองโดมประดิษฐ์
ขึน้ กับเมืองนครจาปาศักดิ ์ ฯลฯ
การปรับปรุงต าแหน่ งทางการปกครองในเมือ งใหญ่ ๆ ที่เคยขึ้นตรงต่ อกรุงเทพฯ เช่น
เมืองอุ บลราชธานี เมือ งเขมราฐ เมือ งยโสธร และเมือ งเดชอุ ดมนัน้ ไม่ค่อ ยประสบปญั หานักเพราะ
ตาแหน่งผูป้ กครองเมืองทัง้ ๔ คือ คณะอาญาสีน่ นั ้ สามารถปรับเข้ากับตาแหน่ งทีก่ าหนดขึน้ ใหม่ได้ แต่
ปญั หาการปรับปรุงตาแหน่ งให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.
๑๑๖ จะเกิดขึน้ ในเมืองเล็ก ๆ ทีเ่ คยขึน้ กับเมืองใหญ่ดงั กล่าวเพราะเมืองเล็ก ๆ เหล่านัน้ ก็มคี ณะอาญาสี่
อันได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ทาหน้าที่ปกครองเช่นกัน เมื่อลดฐานะเมืองต่าง ๆ
เหล่านี้ ลงเป็ นอาเภอและลดฐานะเจ้าเมืองลงเป็ นเพียงนายอาเภอ จึงก่อให้เกิดปญั หาและอุปสรรคใน
เชิงปฏิบตั อิ ยูม่ าก
ในระหว่างที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงดาเนินการปรับปรุง
เปลี่ย นแปลงการปกครองในบริเ วณเมือ งอุ บ ลราชธานี และหัว เมือ งลาวกาวอยู่โ ดยทัว่ ไปนี้ เ อง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ก็โปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชื่อเรียกมณฑลใหม่ จากมณฑลลาว
กาวเป็ นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือใน พ.ศ. ๒๔๔๒ และเปลีย่ นชื่ออีกครัง้ หนึ่งใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็ น
มณฑลอีสาน
ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดาริว่าเมืองทีไ่ ด้
จัดแบ่งไว้ในท้องทีม่ ณฑลต่าง ๆ มีมากเกินความจาเป็ น และไม่สะดวกต่อการจัดการปกครอง จึงโปรด
เกล้าฯ ให้รวมเมืองในท้องทีม่ ณฑลต่าง ๆ เข้าเป็ นบริเวณตามความจาเป็ นและเหมาะสม ดังนัน้ มณฑล
อีสานจึงแบ่งออกเป็น ๕ บริเวณคือ บริเวณอุบลราชธานี บริเวณขุขนั ธ์ บริเวณสุรนิ ทร์ บริเวณ-นคร
จาปาศักดิ ์ และบริเวณร้อยเอ็ด
การดาเนินการปรับปรุงการปกครอง ในช่ว งระยะเวลาดังกล่าว ไม่ใช่ส ิ่งที่ทาได้ง่ายนัก
เพราะการรวมเมืองสาคัญ ๆ ที่เคยขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ ให้เข้าเป็ นบริเวณเดียวกัน แม้จะไม่ประสบ
ปญั หามากนัก แต่การยุบเมืองเล็ก ๆ ลงเป็นอาเภอ แล้วลดฐานะเจ้าเมืองให้เป็นนายอาเภอคงไม่ใช่สงิ่ ที่
จะทาได้โดยง่าย อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าใน พ.ศ. ๒๔๔๕ การดาเนินการรวมเมืองเข้าเป็ นบริเวณและการ
ยุบเมือ งเล็ก ๆ ลงเป็ นอาเภอมีนายอ าเภอเป็ นผู้ปกครองก็เ ป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อ ย และบริเ วณ
อุบลราชธานี ก็มอี ยู่ ๓ เมือง ๑๙ อาเภอ คือ เมืองอุบลราชธานี ๑๑ อาเภอ เมืองเขมราฐ ๖ อาเภอ และ
เมืองยโสธร ๒ อาเภอ
จากทาเนียบหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อเมือง
อาเภอ ตลอดจนชื่อนายอาเภอ ดังนี้
มณฑลอีสานตัง้ กองบัญชาการที่ เมืองอุบลราชธานี
ข้าหลวงต่างพระองค์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสรรพสิทธิประสงค์
ปลัดมณฑล
ยกกระบัตรมณฑล
-

๑๗
ข้าหลวงมหาดไทยมณฑล

หม่อมอมรวงศ์วจิ ติ ร (ม.ร.ว. ปฐม คเนจร)

เมืองอุบลราชธานี บริ เวณอุบลราชธานี
ผูว้ ่าราชการเมือง
ปลัดเมือง
พระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ) แทน
ยกกระบัตรเมือง
พระอุบลศักดิ ์ประชาบาล (กุคา) แทน
ผูช้ ่วยราชการสรรพากร
ข้าหลวงคลัง
ขุนบริบาลนิคมเขตร (ลาใย)
ผูบ้ งั คับการตารวจภูธร
ผูพ้ พิ ากษา
ขุนราญอริพล (สอน)
นายอาเภอบุพุปลนิคม
พระวัณโกเมศ (เจียง) แทน
นายอาเภอทักษิณูปลนิคม
พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู) แทน
นายอาเภอปจิมปู ลนิคม
พระนิโลศบลพยุรกั ษ์ (ทุย) แทน
นายอาเภออุตรูปลนิคม
ท้าวอักษรสุวรรณ (หนู) แทน
นายอาเภอพิบลู มังษาหาร
ราชบุตร (ผู) แทน
นายอาเภอตระการพืชผล
ท้าวสุรยิ ะ (มัน)
่ แทน
นายอาเภอมหาชนะไชย
ท้าวสุรยิ วงษ์ (บุญเรือง) แทน
นายอาเภอเกษมสีมา
อุปฮาด (ค้า) แทน
นายอาเภอพนานิคม
ท้าวกรมช้าง (ทองจัน) แทน
นายอาเภอเสนางคนิคม
ขุนสากลยุทธกิจ (อ่า)
นายอาเภอชานุ มารมณฑล
พระประจญจตุรงค์ (คาเคน)
เมืองเขมราฐบริ เวณอุบลราชธานี
ผูว้ ่าราชการเมือง
พระเขมรัฐเดชชนารักษ์ (คาบุ)
ปลัดเมือง
พระเขมรัฐศักดิชนาบาล (หล้า)
ยกกระบัตรเมือง
พระเขมรัฐกิจบริหาร (ห้อ)
นายอาเภออุไทยเขมราฐ
ท้าวสิทธิกุมาร แทน
นายอาเภอประจิมเขมราฐ
ท้าวมหามนตรี แทน
นายอาเภออานาจเจริญ
หลวงธรรมโลภาศพัฒนเดช (ทอง) แทน
นายอาเภอคาเขือ่ นแก้ว
ท้าวจานจาปา (แทน)
นายอาเภอโขงเจียม
ท้าวสน แทน
นายอาเภอวารินชาราบ
ราชวงศ์ (บุญ)
เมืองยโสธรบริ เวณอุบลราชธานี

๑๘
ผูว้ ่าราชการเมือง
อุปฮาด (แก)
ปลัดเมือง
หลวงศรีวรราช (แข้)
ยกกระบัตรเมือง
หลวงยศไกรเกรียงเดช (ทองดี)
นายอาเภออุไทยยโสธร
หลวงยศเยศรรามฤทธ (ตา)
นายอาเภอประจิมยโสธร
หลวงยศเขตรวิมลคุณ (ฉิม)
ส่วนเมืองเดชอุดมในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ มีฐานะเป็นเมืองอยูใ่ นบริเวณขุขนั ธ์ มีผวู้ ่าราชการ
เมืองและนายอาเภอ ดังนี้
เมืองเดชอุดมบริ เวณขุขนั ธ์
ผูว้ ่าราชการเมือง
หลวงภักดีภเู บศร์ (ภู)
ปลัดเมือง
หลวงวิเศษสงคราม (ทองปญั ญา)
นายอาเภอกลาง
ท้าวสิง (แทน)
นายอาเภอตะวันออก
สัสดี (จานซิน)
นายอาเภอตะวันตก
ท้าวไชยกุมาร (แทน)
นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ เมืองบัวและเมืองโดมประดิษฐ์ก็มฐี านะเป็ นอาเภอที่
ขึน้ กับเมืองนครจาปาศักดิ ์ และมีทน่ี ่ าสังเกตอีกประการหนึ่งว่า เมืองใหญ่ทเ่ี คยขึน้ ตรงต่อกรุงเทพฯ เช่น
อุบลราชธานี เขมราฐ ยโสธรและเดชอุดมก็จะมีการแบ่งเขตการปกครองภายในเป็ นหลายอาเภอด้วย
ทัง้ นี้คงเพราะเป็นเมืองใหญ่มอี าณาเขตกว้างขวางและมีประชากรหนาแน่ นนัน่ เอง
แม้ว่าจะทรงดาเนินการปรับปรุงการปกครองในบริเวณเมืองอุบลราชธานีใน พ.ศ. ๒๔๔๕
แล้ว พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ก็ยงั ทรงมีพระประสงค์ทจ่ี ะปรับปรุงการปกครอง
ในบริเ วณเมือ งอุ บลราชธานีใ ห้เ จริญ ก้าวหน้ ายิ่งขึ้น อยู่ต ลอดเวลา และหลังจากที่ไ ด้ปรับปรุง และ
เปลีย่ นแปลงการปกครองในมณฑลอีสานให้เป็ นลักษณะเทศาภิบาลอย่างแท้จริงได้ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑
แล้ว พระองค์กไ็ ด้ดาเนินการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงการปกครองภายในบริเวณเมืองอุบลราชธานีให้
เป็ นทีเ่ รียบร้อยและเหมาะสมอีกครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ (คงราว ตุลาคม-มีนาคม อันเป็ นครึง่ หลังของปี
ในช่วงเวลานัน้ ) โดยมีการยุบและรวมบางอาเภอให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ ดังนี้
๑) รวมอาเภออุตรูปลนิคมและอาเภอเกษมสีมาเข้าด้วยกันเรียกชื่อใหม่ว่า อาเภออุดรอุบล
๒) ยุบอาเภอตระการพืชผลไปรวมกับอาเภอพนานิคมเรียกชื่อว่า อาเภอพนานิคม
๓) รวมอาเภออุไทยยโสธรกับอาเภอปจิมยโสธรเข้าด้วยกันเรียกชื่อว่า อาเภอปจิมยโสธร
๔) ยุบเมืองเขมราฐลงเป็ นอาเภอเขมราฐแล้วให้ขน้ึ กับเมืองยโสธร และพร้อมกันนัน้ ก็ให้
ยุบอาเภอประจิมเขมราฐไปรวมกับอาเภออุไทยเขมราฐ เรียกชื่อว่า อาเภออุไทยเขมราฐ
๕) เปลีย่ นนามอาเภอคาเขือ่ นแก้วทีข่ น้ึ กับเมืองเขมราฐมาเป็ นอาเภออุไทยยโสธรแล้วให้
ขึน้ กับเมืองยโสธร
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในบริเวณเมือ งอุบลราชธานีครัง้ นี้ เป็ นผล
ให้จานวนอาเภอทีเ่ คยมีอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ จานวน ๑๙ อาเภอ (ใน ๓ เมือง

๑๙
คือ อุบลราชธานี เขมราฐและยโสธร) เหลือเพียง ๑๕ อาเภอ (ในสองเมืองคืออุบลราชธานีและยโสธร)
ดังปรากฏรายชื่อ เมืองและอาเภอ ตลอดจนผูด้ ารงตาแหน่ งผูว้ ่า ราชการเมืองและนายอาเภอต่าง ๆ ใน
บริเวณเมืองอุบลราชธานี (ในช่วงนี้เอกสารบางแห่งเรียกว่าจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ) ในช่วงปลายปี
พ.ศ. ๒๔๕๒ (ตุลาคม-มีนาคม) ดังนี้
มณฑลอิ สาณ
ตัง้ ศาลารัฐบาลที่เมืองอุบลราชธานี
ข้าหลวงต่างพระองค์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์
ข้าหลวงมหาดไทย
หลวงอภัยพิพธิ
จังหวัดอุบลราชธานี
ปลัดมณฑลประจาจังหวัด
พระภิรมย์ราชา (พร้อม)
ปลัดเมือง (คงเป็นปลัดจังหวัด-ผูเ้ ขียน) หม่อมเจ้าถูกถวิล
เมืองอุบลราชธานี จงั หวัดอุบลราชธานี
ปลัดเมือง
พระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ)
ยกกระบัตรเมือง
พระอุบลศักดิ ์ประชาบาล (กุคา)
นายอาเภอบูรพาอุบล
เพียซามาตย์ (แท่ง)
นายอาเภอปจิมอุบล
หลวงพิพฒ
ั น์พงษ์พณ
ิ ฑุปลัดภ์ (โหง่นคา)
นายอาเภอทักษิณอุบล
ท้าวธรรมกิตกิ า (เบีย)
นายอาเภออุดรอุบล
ท้าวอักษรสุวรรณ (หนู)
นายอาเภอพิบลู มังษาหาร
ท้าวสิทธิกุมาร (เทศ)
นายอาเภอเสนางคนิคม
พระเขมรัฐกิจบริหาร (บ่อ)
นายอาเภอพนานิคม
ท้าวอุปชิด (กิง่ )
นายอาเภอชาณุมารมณฑล
ราชวงศ์ (บุศย์)
นายอาเภอมหาชนะไชย
หลวงวัฒนวงษ์ โทนุบล (โทน)
เมืองยโสธรจังหวัดอุบลราชธานี
ผูว้ ่าราชการเมือง
พระสุนทรราชเดช (แข่)
นายอาเภออุไทยยโสธร
ท้าวสุทธิสาร (ทุม)
นายอาเภอปจิมยโสธร
ท้าวอุเทนวงษา (เขียน)
นายอาเภออุไทยเขมราฐ
หลวงเขมรัฐการอุตส่าห์ (แสง)
นายอาเภออานาจเจริญ
ราชวงศ์ (ซาว)
นายอาเภอโขงเจียม
ท้าวบุญธิสาร (คาบ่อ)

๒๐
นายอาเภอวารินชาราบ
อุปฮาด (บุญ)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในระหว่างช่วงระยะเวลาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประทับที่เมือง
อุบลราชธานี ทรงดารงตาแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สาเร็จราชการมณฑลลาวกาว (หรือมณฑลอีสาน)
ได้ทรงปรับ ปรุง กิจ การบ้านเมือ งให้เ จริญ ก้า วหน้ าในทุ ก ๆ ด้า น ไม่ว่า จะเป็ น ในด้า นการปกครอง
การทหาร การศาล การศึกษา ฯลฯ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการปกครองนัน้ พอจะเรียกได้ว่าเป็ นการปฏิรปู
เลยทีเดียว เพราะการเปลี่ยนระบบการปกครองจากการที่มคี ณะอาญาสี่ อันได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด
ราชวงศ์ ราชบุตรซึ่งเป็ นคณะผูป้ กครองสูงสุดของเมือง มาเป็ นระบบการปกครองแบบใหม่ ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ โดยมี มณฑล เมือง อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ซึ่งก็ไม่
แตกต่ างไปจากปจั จุบนั นัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดฐานะเมืองเล็ก ที่เ คยขึ้นกับเมืองใหญ่ ลงเป็ น
อาเภอและลดฐานะเจ้าเมืองลงเป็ นเมืองนายอาเภอนัน้ แทบจะเรียกได้ว่าเป็ นไปไม่ได้เลยในเชิงปฏิบตั ิ
แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ก็ทรงดาเนินการได้จนเป็ นที่เรียบร้อย แม้จะมี
ปญั หาและอุปสรรคอยู่บา้ งก็นับว่าเป็ นส่วนน้อยเท่านัน้ ด้วยเหตุทก่ี ล่าวมาแล้วทัง้ มวล จึงพอสรุปได้ว่า
การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการปกครองในบริเวณเมืองอุบลราชธานี ในระยะ ทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิท ธิป ระสงค์ ทรงด ารงต าแหน่ ง ข้า หลวงต่ า งพระองค์ส าเร็จ ราชการมณฑล ที่เ มือ ง
อุบลราชธานี เป็น “การปฏิรปู การปกครองในบริเวณเมืองอุบลราชธานี”

๔. การจัดรูปแบบการปกครองในระหว่างที่เป็ นมณฑลอุบลราชธานี
ใน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดาริว่าพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทรงตรากตราทางานในถิน่ ทีท่ ุรกันดารมาเป็ นเวลานาน
พอสมควรและพระชันษาก็มาก ควรที่จะได้ทรงพักผ่ อ นในบัน้ ปลายชีว ิตบ้าง ประกอบกับต าแหน่ ง
เสนาบดีว่างลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จกลับกรุงเทพมหานครเพื่อทรงดารงต าแหน่ ง
เสนาบดีกระทรวงวัง ในเดือน พฤษภาคม ๒๔๕๓ และหลังจากนัน้ เพียงไม่ก่เี ดือน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็เสด็จสวรรคต เมือ่ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขการปกครองใน
บริเวณเมืองอุบลราชธานี ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นหลายครัง้ คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกมณฑล
อีสานออกเป็ น ๒ มณฑล คือ มณฑลอุบลกับมณฑลร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ทัง้ นี้
เพราะมณฑลอีสานเดิมมีพน้ื ทีก่ ว้างขวางมากเกินไป และจานวนประชากรก็มากจึงเป็ นการยากลาบาก
ในการปกครองควบคุม ดูแล ให้สงบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้า ดังนัน้ เมื่อแยกมณฑลอีสาน ๒ มณฑล
แล้ว มณฑลอุบล ประกอบด้ว ยจังหวัดอุบลราชธานี ขุขนั ธ์ และจังหวัดสุรนิ ทร์ ส่วนมณฑลร้อ ยเอ็ด
ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม



กระทรวงมหาดไทย ทาเนี ยบข้าราชการหัวเมือง ร.ศ. ๑๒๘ (ตุลาคม-มีนาคม ร.ศ. ๑๒๘) หน้า ๒๐๘-๒๑๔.

๒๑
หลัง จากที่โ ปรดเกล้า ฯ ให้แ ยกมณฑลอีส านออกเป็ น ๒ มณฑลแล้ว เพีย งไม่ก่ีเ ดือ น
กระทรวงมหาดไทยก็ได้ดาเนินการปรับปรุงการปกครองในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอีกครัง้ หนึ่ง
เพื่อให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ คือ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้ประกาศยุบบางอาเภอที่มจี านวน
ประชากรน้อยเกินไปหรือไม่ค่อยมีความเหมาะสม และประกาศลดฐานะบางอาเภอเป็นกิง่ อาเภอ
ผลจากการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็ นผลให้จงั หวัดอุบลราชธานี มี ๑๒ อาเภอ กับ
๒ กิง่ อาเภอ คือ อาเภอบูรพาอุบล อาเภอทักษิณอุบล อาเภอปจิมอุบล อาเภออุดรอุบล อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอพนานิคม อาเภอมหาชนะไชย อาเภออุไทยยโสธร อาเภอปจิมยโสธร อาเภอเขมราฐ
อาเภออานาจเจริญ และอาเภอวารินชาราบ ส่วนอาเภอชานุ มานมณฑลและอาเภอเสนางคนิคมถูกลด
ฐานะลงเป็ น กิ่ ง อ าเภอขึ้น กั บ อ าเภอเขมราฐ และอ าเภออ านาจเจริญ ตามล าดับ นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทย ก็ได้สงยุ
ั ่ บอาเภอโดมประดิษฐ์เสีย ส่วนอาเภอบุณฑริกถูกลดฐานะลงเป็ นกิง่ อาเภอ
และให้ขน้ึ กับอาเภอเดชอุดม
ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ ก็ได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงชื่อเรียกอาเภอต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัด
อุบลราชธานีอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อ ให้เ หมาะสมยิง่ ขึ้น โดยเปลี่ยนชื่ออาเภอใหม่ ๖ อาเภอ เมื่อ วันที่ ๒๕
กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๖ ดังนี้
๑. อาเภอบูรพาอุบล
เปลีย่ นชื่อเป็น
อาเภอเมือง
๒. อาเภอทักษิณอุบล
”
อาเภอวารินชาราบ
๓. อาเภออุดรอุบล
”
อาเภอเกษมสีมา
๔ ..อาเภอปจิมอุบล
”
อาเภอตระการพืชผล
๕. อาเภออุไทยยโสธร
”
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
๖. อาเภอปจิมยโสธร
”
อาเภอยโสธร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในด้านการปกครองส่วนภูมภิ าคทีส่ าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเรียกเมืองที่เป็ นศูนย์กลางที่มอี าเภอมารวม
ขึน้ อยู่ด้วยนัน้ เป็ น “จังหวัด” ทัง้ หมด เช่น เมืองอุบลราชธานีก็เปลี่ยนเป็ นจังหวัดอุบลราชธานี เมือง
สุรนิ ทร์ก็เปลี่ยนเป็ นจังหวัดสุรนิ ทร์ ฯลฯ ในทานองเดียวกันผู้ปกครองเมืองที่เคยเรียกว่า ผู้ว่าราชการ
เมืองนัน้ ก็ให้เปลีย่ นชื่อเรียกเป็นผูว้ ่าราชการจังหวัดนับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๙ เป็นต้นไป
เพื่ อ ให้ เ ป็ น การสอดคล้ อ งกั บ การประกาศเรีย กนามเมือ งเป็ นจัง หวั ด ดั ง กล่ า ว
กระทรวงมหาดไทยจึงได้มปี ระกาศเปลีย่ นแปลง และกาหนดชื่อของจังหวัดและอาเภอเสียใหม่ทวพระ
ั่
ราชอาณา-จักร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ดังนัน้ จึงปรากฏว่า บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีม ี
อยู่ ๑๒ อาเภอกับ ๒ กิง่ บางอาเภอได้มกี ารเปลีย่ นชื่อใหม่ส่วนบางอาเภอยังคงชื่อเดิม ไว้ดงั นี้
๑. อาเภอเมือง
เปลีย่ นชื่อเป็น
อาเภอเมืองอุบล
๒. อาเภอตระการพืชผล
”
อาเภอเขือ่ งใน
๓. อาเภอเกษมสีมา
”
อาเภอม่วงสามสิบ
๔. อาเภอโขงเจียม
”
อาเภอสุวรรณวารี
๕. อาเภอพนานิคม
”
อาเภอขุหลุ

๒๒
อาเภอฟ้าหยาด
อาเภอลุมพุก
อาเภอบุ่ง
กิง่ อาเภอหนองทับม้า
(ขึน้ กับอาเภอบุ่ง)
๑๐. อาเภอวารินชาราบ
คงเรียกว่า
อาเภอวารินชาราบ
๑๑. อาเภอพิบลู มังสาหาร
”
อาเภอพิบลู มังสาหาร
๑๒. อาเภอยโสธร
คงเรียกว่า
อาเภอยโสธร
๑๓. อาเภอเขมราฐ
”
อาเภอเขมราฐ
๑๔. กิง่ อาเภอชานุมาน
”
กิง่ อาเภอชานุมาน
(ขึน้ กับเขมราฐ)
ส่วนในบริเวณจังหวัดขุขนั ธ์กไ็ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลงชื่ออาเภอเช่นกัน ในจานวนนี้อาเภอเดช
อุดมยังคงชื่ออาเภอเดชอุดม แต่กงิ่ อาเภอบัวบุณฑริกทีเ่ คยขึน้ กับอาเภอเดชอุดมมาก่อนนัน้ ก็ให้ขน้ึ กับ
อาเภอเดชอุดมไปตามเดิม แต่เปลีย่ นนามเสียใหม่ว่า กิง่ อาเภอโพนงาม
การจัดรูปแบบการปกครองในบริเวณมณฑลอุบลราชธานี ที่มอี ยู่ ๓ จังหวัด และจังหวัด
อุบลราชธานีแบ่งออกเป็ น ๑๒ อาเภอกับ ๒ กิง่ นี้คงเป็ นอยู่เช่นนี้ต่อไปจนถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลอุบลราชธานี มณฑลร้อยเอ็ด
และมณฑลอุดรเข้าเป็นภาคเรียกว่า ภาคอีสาน ดังทีป่ รากฏในพระราชโองการตอนหนึ่งว่า “เวลานี้ การ
คมนาคมเจริญขึ้น ถึงเวลาสมควรที่จะจัดทนุ บารุงมณฑลฝ่ายตะวันออกเฉี ยงเหนือ คือ มณฑลอุ ด ร
มณฑลร้อยเอ็ด มณฑลอุบลให้ยงิ่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ จึงทรง โปรดเกล้าฯ ให้ยกมณฑลทัง้ ๓ ขึน้ เป็ นภาค
มีอุปราชกากับราชการดังเช่นภาคพายัพ พระราชทานนามว่า “ภาคอีสาน” พร้อมกันนัน้ ก็โปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ ให้พระยาราชนิกุลสมุหเทศาภิบาลสาเร็จราชการมณฑลอุดรดารงตาแหน่ งอุปราชภาคอีสานอีก
ต าแหน่ ง หนึ่ ง ด้ ว ยเหตุ น้ี เ อง กองบัญ ชาการภาคอีส านจึง ตัง้ อยู่ ท่ีจ ัง หวัด อุ ด รธานี ส่ ว นจัง หวัด
อุบลราชธานียงั คงเป็ นที่ตงั ้ กองบัญชาการมณฑลอยู่เช่นเดิมจนสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ในรัช กาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ด้ว ยสาเหตุ ท่ีประเทศตกอยู่ใ นภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าอย่างร้ายแรง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองในส่วนภูมภิ าค
หลายประการ สาหรับจังหวัดอุบลราชธานีซง่ึ เคยเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง การเก็บส่วยสาอากร ฯลฯ มานับตัง้ แต่แรกตัง้ เมือง พ.ศ. ๒๓๓๕ และเป็นทีต่ งั ้ กองบัญชาการมณฑลมาโดยตลอด ก็ถูก
ลดฐานะลงเป็ นเพียงจังหวัดหนึ่งของมณฑลราชสีมา ตัง้ แต่วนั ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็ นต้นมา
และก็คงอยูใ่ นสภาพเช่นนี้มาตลอดมา จนกระทังมี
่ การยุบเลิกมณฑลทัง้ หมดใน พ.ศ. ๒๔๗๖
หลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองแล้ว ในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ได้มที งั ้ จัดตัง้ อาเภอ
การยุบหรือลดฐานะอาเภอลงเป็ นกิง่ อาเภอตามความเหมาะสมและทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ใน พ.ศ. ๒๕๑๕
รัฐบาลได้มปี ระกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ ๗๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ยกฐานะอาเภอยโสธรขึน้
๖.
๗.
๘.
๙.

อาเภอมหาชนะไชย
อาเภอคาเขือ่ นแก้ว
อาเภออานาจเจริญ
อาเภอเสนางคนิคม

”
”
”
”

๒๓
เป็ นจังหวัดยโสธร โดยแยกอาเภอต่าง ๆ ทีเ่ คยขึน้ กับจังหวัดอุบลราชธานี ๕ อาเภอ คือ อาเภอยโสธร
คาเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย ป่าติ้วและอาเภอเลิงนกทา รวมเป็ นจังหวัดยโสธรอันเป็ นผลให้จานวนพื้นที่
และ จานวนพลเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีต้องลดไปบ้าง หลังจากนัน้ แล้วก็ได้มกี ารจัดตัง้ อาเภอใหม่
ในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอกี หลายอาเภอจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดอุบลราชธานีจงึ แบ่งการ
ปกครองออกเป็น ๑๙ อาเภอ ๒ กิง่ อาเภอ
สรุปความเป็ นมาเกี่ยวกับการจัด การปกครองของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานีมฐี านะเป็นเมืองสาคัญเมืองหนึ่งทีข่ น้ึ ตรงต่อกรุงเทพฯ และมีเมือง
ในปกครองหลายเมืองเป็ นเมืองทีม่ บี ทบาทและมีความสาคัญต่อเมืองต่าง ๆ ในภูมภิ าคนี้เป็ นอย่างมาก
เป็นศูนย์กลางการปกครองและการเก็บส่วยสาอากรและอื่น ๆ การจัดการปกครองภายในก็จะมีคณะ
ผูป้ กครองสูงสุดของเมืองเรียกว่า คณะอาญาสี่ หรืออาชญาสี่ ซึง่ ประกอบด้วยตาแหน่ งเจ้าเมือง อุปฮาด
ราชวงศ์ และราชบุต ร ทาหน้ า ที่ปกครองตามแบบอย่า งที่ส ืบทอดมาจากกลุ่ มชนที่เ คยอาศัย อยู่ใ น
ประเทศลาวทีอ่ พยพมาอยู่ในภูมภิ าคนี้
ในช่วงแห่งการปฏิรปู การปกครองครัง้ ใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หวั นัน้ จังหวัดอุบลราชธานีได้รบั การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองภายใน จากระบบที่
คณะอาญาสี่เป็ นคณะผู้ปกครองสูงสุดเป็ นระบบที่มเี จ้าเมือง นายอาเภอ กานันผู้ใหญ่ บ้ าน และเป็ น
ระบบที่ใช้มาจนถึงปจั จุบนั ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเพียงตาแหน่ งเจ้าเมืองเท่านัน้ ทีไ่ ด้เปลี่ยนแปลง เป็ นผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับเมืองอุบลราชธานีก็เป็ นศูนย์กลางการปกครองเช่นเดียวกับสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เพราะได้รบั เลือกให้เป็ นทีต่ งั ้ กองบัญชาการมณฑลมาโดยตลอด นับตัง้ แต่มกี ารปรับปรุงการ
ปกครองครัง้ ใหญ่เป็ นต้นมา จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั จวบจนกระทังได้
่ มกี าร
ยุบเลิกมณฑลอุบลราชธานี ใน พ.ศ. ๒๔๖๘
นับได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นจังหวัดทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในระบบและสิง่
ต่าง ๆ จนกลายเป็ นจังหวัดที่มคี วามเจริญก้าวหน้ าทัดเทียมจังหวัดต่ าง ๆ ของเมืองไทยในปจั จุบนั
หลายจังหวัด

ทีม่ า : ประวัตมิ หาดไทยส่วนภูมภิ าค จังหวัดอุบลราชธานี,

