ประวัติศาสตร์จงั หวัดชัยภูมิ
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
ผืนแผ่นดินไทยในอดีตเต็มไปด้วยอารยธรรมอันสูงส่งในนามของอาณาจักรต่าง ๆ ที่
วิว ฒ
ั นาสืบต่ อ กันมาโดยมิขาดสาย เมือ งไทย แผ่ นดินไทย จึง เป็ นขุมทรัพ ย์อ ันมหาศาลของวงการ
นั ก ปราชญ์ ท างโบราณคดีท ัว่ โลก ดิน แดนที่เ ป็ น ประเทศไทยป จั จุ บ ัน จึง กลายเป็ น แผ่ น ดิน แห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ และอารยธรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ซึง่ ดินแดนแห่งนี้ เมื่อครัง้ โน้นเรียกว่า “ดินแดนสุวรรณภูม”ิ หรือแหลมอินโดจีนก่อนทีช่ าติ
ไทยจะได้เข้ามาตัง้ ภูมลิ าํ เนานัน้ เดิมเป็ นทีอ่ ยูข่ องชน ๓ ชาติ คือ ขอม,มอญและละว้า
ก. ขอม
อยูท่ างภาคตะวันออกของลุ่มแม่น้ําโขงตอนใต้อนั เป็นทีต่ งั ้ ของ
ประเทศกัมพูชาปจั จุบนั นี้
ข. มอญหรือรามัญ
อยูท่ างตะวันออกของลุ่มแม่น้ําสาละวิน ตลอดจนถึงลุ่มแม่น้ํา
อิรวดี ซึง่ เป็นอาณาเขตของสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพ
พม่าในปจั จุบนั
ค. ละว้า
อยูท่ างลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ซึง่ เป็ นอาณาเขตของประเทศไทย
ปจั จุบนั อาณาเขตละว้า แบ่งเป็ น ๓ อาณาจักร คือ
๑.อาณาจักรทวารวดี หรือละว้าใต้ มีอาณาเขตทางภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยาแผ่ออกไปจากชายทะเลตะวันตกและตะวันออกของอ่าวไทยซึง่ มีนครปฐมเป็ นราชธานี
๒.อาณาจักรยางหรือโยนกหรือละว้าเหนื อ มีอาณาเขตทีเ่ ป็ นภาคเหนือของประเทศ
ไทยในปจั จุบนั มีราชธานีอยูท่ เ่ี มืองเงินยาง
๓. อาณาจักรโคตรบูรณ์ หรือพนม มีอาณาเขตทีเ่ ป็ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง มีเมืองนครพนมเป็ นราชธานี
ในปจั จุบนั ตลอดไปจนถึงฝงซ้
แต่ก่อนทีจ่ ะมีคนไทยอพยพเข้ามานัน้ ดินแดนแห่งนี้ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงในรูปของผู้เข้า
ครอบครอง

ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๑ ขอมได้เ ริม่ แผ่อํ า นาจเข้าไปในอาณาเขตของละว้า และ
สามารถครอบครองอาณาเขตละว้าทัง้ ๓ ได้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ โดยเฉพาะอาณาจักรโคตรบูรณ์
ขอมได้รวมเข้าเป็ นอาณาจักรของขอมโดยตรง
- อาณาจักรทวารวดี ส่งคนมาเป็ นอุปราชปกครอง
- อาณาจักรยางหรือโยนก ให้ชาวพืน้ เมืองปกครองตนเองแต่ตอ้ งส่งส่วยให้แก่ขอม
ในระยะเวลาประมาณ ๒๐๐ ปี ขอมได้แผ่ขยายศิลปวิทยาการอันเป็ นความรูท้ างศาสนา
ปรัชญา สถาปตั ย์และอารยธรรมอีกมากมาย ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดจากอินเดีย และต่อมาพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๖ อํานาจของขอมต้องเสื่อมลงดินแดนส่วนใหญ่ได้เสียแก่พม่าไป ซึง่ ในเวลานัน้ พม่ามีอาณาเขตอยู่
ทางลุ่มแม่น้ํ าอิรวดีตอนเหนือ ได้รุกรานอาณาดินแดนของพวกมอญโดยลําดับมา และได้สถาปนาเป็ น

๒
อาณาจักรขึน้ มีกษัตริยท์ รงพระนามว่า อโนระธามังช่อ หรือพระเจ้าอนุ รุทมหาราช ปราบได้ดนิ แดน
มอญลาวได้ทงั ้ หมด แต่ภายหลังเมื่อพระเจ้าอนุ รุทสิน้ พระชนม์แล้วพม่าก็หมดอํานาจ ขอมก็ได้อํานาจ
อีกครัง้ หนึ่ง แต่ครัง้ หลังนี้กเ็ ป็ นความรุ่งเรืองตอนปลาย จึงอยู่ได้ไม่นานนัก เปิดโอกาสให้ไทยซึง่ ได้เข้า
มาตัง้ ทัพอยูเ่ ขตละว้าเหนือ โดยขยายอํานาจเข้ามาแล้วขับไล่ขอมเจ้าของเดิมออกไป
จากประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว อาณาจักรทวารวดีเป็ นอาณาจักรหนึ่งของละว้าซึง่ มีอาณาเขต
อยูใ่ นภาคกลางของประเทศไทย ตัง้ ขึน้ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ สืบต่อมาจนกระทังพุ
่ ทธศตวรรษที่ ๑๖
เมือ่ พระเจ้าสุรยิ วรมันที่ ๑ แห่งขอมได้แยกขยายอํานาจออกมาตัง้ ลุ่มนํ้ าเจ้าพระยา
อาณาจักรโคตรบูรณ์หรือพนม มีอาณาเขตอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัง้ หมด ซึ่งมี
ความเจริญรุง่ เรืองสูงสุดในสมัยขอมตอนปลาย
ถ้าอาศัยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ประกอบกับภูมศิ าสตร์ก็น่าจะเชื่อว่าดินแดนส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรโคตรบูรณ์ หรือพนมก็คงครอบคลุมมาถึงดินแดนทีเ่ ป็นทีต่ งั ้ ของเมืองชัยภูมใิ นปจั จุบนั
โดยศึกษาจากหลักฐานศิลปะวัดโบราณในจังหวัดชัยภูม ิ อันได้แก่ใบเสมาหินทรายแดงที่
พบทีบ่ า้ นกุดโง้ง ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ ซึง่ แกะสลักเป็ นรูปเสมาธรรมจักร บรรจุ
ตัวอักษรอินเดียโบราณ (ซึง่ ศิลปอินเดียเองก็เป็ นต้นฉบับของขอม) ศิลปวัตถุชน้ิ นี้จดั อยูใ่ น
"ศิลปทวารวดี" นอกจากนี้ยงั จะเห็นได้ชดั จากพระธาตุบา้ นแก้ง หรือพระธาตุหนองสามหมื่น เป็ นพระ
ธาตุส่เี หลี่ยมจัตุรสั กว้างประมาณ ๑๐ เมตร สูงประมาณ ๒๕ เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูนจากฐานของพระ
ธาตุขน้ึ ไปประมาณ ๑๐ เมตร ทําเป็ นซุม้ ประตูทงั ้ สีท่ ศิ แต่ละทิศจําหลักเทวรูป ลักษณะเป็ น
ศิลปทวารวดี
ปรางค์ก่ ู เป็ นโบราณสถานทีต่ งั ้ ห่างจากจังหวัดประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็ นปรางค์เก่าแก่
ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ภายในปรางค์มพี ระพุทธรูปเป็ นศิลปทวารวดีประดิษฐานอยู่ ดูจากศิลปและการ
ก่อสร้าง ตลอดทัง้ วัตถุก่อสร้างใช้ศลิ าแลง สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมัยเดียวกันกับประสาทหินพิมาย
ภูพระ เป็ นภูเขาเตี้ยอยู่ท่ตี ําบลนาเสียว อําเภอเมืองชัยภูม ิ ระยะห่างจากตัวจังหวัด ๑๒
กิโลเมตร ตามผนังภูพระจําหลักเป็ นพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่ง นัง่ ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางอยู่ท่ี
พระเพลาพระหัตถ์ซ้ายวางพาดอยู่ท่พี ระชงฆ์ หน้ าตักกว้าง ๕ ฟุ ต เรียกว่า "พระเจ้าตื้อ" และรอบ
พระพุทธรูปมีรอยแกะทับเป็ นรูปพระสาวกอีกองค์หนึ่งสันนิษฐานว่า คงจะสร้างในสมัยขอมรุ่นเดียวกับที่
สร้างปรางค์กู่ก็เ ป็ นได้ พระพุ ทธรูปเหล่านี้มลี กั ษณะเป็ นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง มีอายุระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙
พระธาตุกดุ จอก สร้างเป็ นแบบปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยทวารวดี อยู่ภายในตัว
ปรางค์สร้างในสมัยขอมเช่นกัน อาศัยจากหลักฐานต่าง ๆ ประวัตศิ าสตร์ประกอบกับทางด้านภูมศิ าสตร์
ก็น่าจะเชื่อว่า เมืองชัยภูมใิ นปจั จุบนั เป็ นเมืองทีข่ อมสร้างขึน้ ร่วมสมัยเดียวกันกับลพบุร,ี พิมาย แต่ขอม
จะสร้างชื่อเมือ่ ใดหรือศักราชใดนัน้ หาหลักฐานทีป่ รากฏแน่ ชดั ไม่ได้ นอกจากจะสันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ใน
สมัยขอมมีอํานาจเข้าครอบครองในเขตลาว โดยอาศัยหลักโบราณคดีวนิ ิจฉัย เปรียบเทียบตลอดจน

๓
ศิลปการก่อสร้างเทวรูป ศิลปกรรมเป็ นต้น ว่าการแกะสลักตามฝาผนัง ตามปรางค์กู่มสี ่วนคล้ายคลึงกับ
ประสาทหินพิมายมากและอยู่ในบริเวณที่ราบสูงโคราชด้วยกัน ระยะทางระหว่างประสาทหินพิมายกับ
ปรางค์กู่ ชัยภูมหิ ่างกันประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรเศษ ๆ เท่านัน้
เมือ่ อนุ มานดูแล้ว เมืองชัยภูมปิ จั จุบนั เป็ นเมืองทีอ่ ยู่ในอิทธิพลของขอมมาก่อนและสร้างใน
สมัยเดียวหรือรุน่ เดียวกันกับเมืองพิมายหรือประสาทหินพิมายดังหลักฐานปรากฏข้างต้น

สมัยอยุธยา
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑ ซึง่ ในสมัยนี้เองเป็ น
ครัง้ แรกทีเ่ มืองเวียงจันทน์ได้มาขอเป็ นเมืองขึน้ ของกรุงศรีอยุธยา หลังจากทางกรุงศรีอยุธยาได้รบั เมือง
เวียงจันทน์เข้าเป็ นเมืองขึน้ แล้ว ชาวเมืองเวียงจันทน์ก็ได้อพยพเข้ามาประกอบอาชีพติดต่อกับกรุงศรี
อยุธยามากขึน้ เรื่อย ๆ การเดินทางจากเวียงจันทน์เข้ามายังอยุธยาเส้นทางก็ผ่านพืน้ ทีข่ องเมืองชัยภูม ิ
ปจั จุบนั ข้ามลําชี ข้ามช่องเขาสามหมด(สามหมอ) ชาวเวียงจันทน์ทอ่ี พยพเดินทางผ่านไปผ่านมา เห็น
ทําเลแห่ งนี้เป็ นทําเลดีเ หมาะในการเพาะปลูก ทําไร่ ทํานา จึงได้พากันเข้ามาตัง้ ถิ่นฐานทํามาหากิน
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีต่ ลอดทัง้ ผูเ้ ข้ามาอยูอ่ าศัยในแถบนี้มแี ต่ความสันติสุขสงบเรียบร้อย
ดินแดนแห่งนี้จงึ ถูกขนานนามว่า "ชัยภูม"ิ เริม่ สร้างบ้านเรือนอยู่กนั เป็ นหลักแหล่ง ผูอ้ พยพส่วนใหญ่
อาศัยอยูห่ นาแน่ นตามลุ่มลําชี ตามบึง ตามหนองนํ้าต่าง ๆ เมือ่ มีคนเพิม่ จํานวนมากขึน้ ก็ตงั ้ เป็ นหมู่บา้ น
ั ่ ก็ตงั ้ ชื่อว่าบ้านลุ่มลําชี ถ้าใกล้หนองนํ้ าก็ตงั ้ ชื่อ
โดยใช้ช่อื หมู่บ้านตามลักษณะที่ตงั ้ เช่นบ้านอยู่รมิ ฝงชี
บ้านตามหนองนํ้านัน้ เช่น บ้านหนองนาแซง บ้านหนองหลอด ฯลฯ
ชาวพื้นเมืองชัยภูมไิ ด้รบั สืบทอดอารยธรรมต่าง ๆ จากบรรพบุรุษเหล่านี้ เช่น ทางด้าน
ภาษาพูด ภาษาเขียน (ตัวหนังสือทีเ่ ขียนใส่ใบลานหรือหนังสือผูก) วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอื่น ๆ ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาวชัยภูม ิ
เมื่อมีคนอยู่ในแดนนี้มากขึ้น สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จึงได้โปรดให้เมืองชัยภูมขิ ้นึ
ตรงต่อเมืองนครราชสีมา เพราะอยู่ใกล้กว่าและสะดวกในการปกครองดูแล ตัง้ แต่นนั ้ มาเป็ นอันว่าเมือง
ชัยภูม ิ อยูใ่ นความปกครองของเมืองนครราชสีมา ตลอดมา

สมัยกรุงธนบุรี
หลังจากกรุงศรีอยุธยา เสียเอกราชแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่าทําลายล้างผลาญโดยที่
ต้องการจะมิให้ไทยตัง้ ตัวขึ้นอีก ได้รบิ ทรัพย์จบั เชลย เผาผลาญทําลายปราสาทราชมณเฑียร วัดวา
อารามตลอดจนบ้านเมืองของราษฎรครัง้ นัน้ พม่าได้กวาดต้อนผูค้ นไปเป็ นเชลยประมาณ ๓๑,๐๐๐ คน
กรุงศรีอยุธยาเกือบจะไม่มอี ะไรเหลืออยูเ่ ลย นอกจากซากสลักหักพังสภาพเหมือนเมืองร้าง อยุธยาเมือง
หลวงของไทย ซึง่ เคยรุ่งเรืองมาหลายร้อยปี มกี ษัตริยป์ กครองติดต่อกันมาถึง ๓๔ พระองค์ ต้องมาเสีย
แก่พม่าก็เพราะการทีค่ นไทยแตกความสามัคคีกนั เองแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยงั ไม่สน้ิ คนดี คือสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ได้พาสมัครพรรคพวกยกออกจากรุงศรีอยุธยา ไปรวมกําลังอยู่ทเ่ี มืองจันทบุรมี อี าณา
เขตตลอดบริเวณหัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกต่อแดนกัมพูชา จนถึงเมืองชลบุร ี ซึง่ ขณะนัน้ หัวเมือง

๔
ต่าง ๆ ที่มไิ ด้ถูกกองทัพพม่ายํ่ายี มีกําลังคน กําลังอาวุธ ก็ถอื โอกาสตัง้ ตัวเป็ นอิสระ เป็ นชุมชนต่าง ๆ
ขึน้ และหวังทีจ่ ะเป็ นใหญ่ในเมืองไทยต่อไป
ชุมนุมที่สาํ คัญมี ๕ ชุมนุม คือ
๑. ชุมนุ มเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) อาณาเขตตัง้ แต่เมืองพิชยั ลงมาจนถึงเมือง
นครสวรรค์
๒. ชุมนุ มเจ้าพระฝาง (เรือน) อาณาเขตตัง้ แต่เมืองเหนือพิชยั ถึงเมืองแพร่ เมืองน่ านและ
เมืองหลวงพระบาง
๓. ชุมนุ มเจ้านครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตอนใต้ต่อแดนมลายูขน้ึ มาถึงเมืองชุมพร
๔. ชุมนุ มเจ้าพิมายหรือกรมหมื่นเทพพิพธิ โอรสสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ เมือ่ กรุงศรี
อยุธยาเสียแก่พม่า พระพิมายเจ้าเมืองถือราชตระกูลและมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จงึ ยกกรมหมื่น
เทพพิพธิ ขึน้ เป็ นใหญ่ ณ เมืองพิมาย ชุมนุ มนี้มอี าณาเขตบริเวณหัวเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือจด
แดนลานช้าง กัมพูชา ตลอดลงมาจนถึงสระบุร ี
ดูจากอาณาเขตของชุมนุ มพิมายในสมัยนี้แล้ว ครอบคลุมเมืองนครราชสีมาและเมืองชัยภูม ิ
ด้วย เมื่อเหตุการณ์เป็ นเช่นนี้เมืองต่ าง ๆ ที่อยู่ในอาณาบริเวณนี้ก็ตกอยู่ในอํานาจของกรมหมื่นเทพ
พิพธิ แห่งชุมนุ มพิมาย
๕. ชุมนุ มพระยาตาก ตัง้ ตัวเป็ นใหญ่อยูท่ เ่ี มืองจันทบุร ี มีอาณาเขตตัง้ แต่แดนกรุงกัมพูชา
ลงมาจนถึงชลบุร ี
พ.ศ. ๒๓๑๑ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ยกทัพมาปราบชุมนุ มพิมายได้สําเร็จและ
ให้ขน้ึ ต่อเมืองนครราชสีมาตามเดิมและในช่วง ๑๕ ปี ของสมัยธนบุร ี ประวัตเิ มืองชัยภูมไิ ม่ได้กล่าวไว้
เลย แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเขตเมืองพิมายและเมืองนครราชสีมาก็รวมอยู่เขตเมืองชัยภูมแิ ละ
การปกครองก็มรี ูปแบบเหมือนสมัยอยุธ ยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้ เมือ งชัยภูมกิ ็ยงั ขึ้นตรงต่ อ เมือ ง
นครราชสีมา เช่นเดิมตลอดรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
เดิมท้องทีช่ ยั ภูม ิ มีผคู้ นอาศัยมากพอควร กระจัดกระจายอาศัยอยู่ตามแหล่งทีม่ คี วามอุดม
สมบูรณ์ อยู่ในความปกครองของเมืองนครราชสีมา ยังไม่มหี ลักฐานแน่ ชดั ว่าในสมัยนี้ใครเป็ นผูน้ ํ าหรือ
เป็ นเจ้าเมืองชัยภูม ิ อาจจะเป็ นเพราะในเขตนี้ผคู้ นยังน้อย ยังไม่รวมตัวกันเป็ นกลุ่มก้อนจึงยังไม่สมควร
ทีจ่ ะแต่งตัง้ ใครมาปกครองเป็ นทางการได้
ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ ได้มขี ุนนางชาวเวียงจันทน์ คนหนึ่งมีนามว่า อ้ายแล (แล) ตาม
ประวัตเิ ดิมมีตําแหน่ งเป็ นพี่เลี้ยงราชบุตรเจ้าอนุ เวียงจันทน์ ได้ลาออกจากหน้าที่แล้วอพยพครอบครัว
และไพร่พลชาวเมืองเวียงจันทน์ขา้ มแม่น้ํ าโขง เลือกหาภูมลิ ําเนาทีเ่ หมาะเพื่อตัง้ หลักแหล่งทํามาหากิน
ขัน้ แรกตัง้ ถิน่ ฐานอยูท่ บ่ี า้ น "นํ้าขุน่ หนองอีจาน" (ปจั จุบนั อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา)

๕
ต่อมาได้อพยพมาอยู่ท่ี "โนนนํ้ าอ้อม" (ทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกบ้านชีลอง) โดยมีน้ํ าล้อมรอบจริง ๆ โนน
นํ้ าอ้อมอยู่ระหว่างบ้านขี้เหล็กใหญ่กบั บ้านหนองนาแซงกับบ้านโนนกอกห่างจากศาลากลางจังหวัด
ชัยภูม ิ ประมาณ ๖ กิโลเมตร และได้ตงั ้ หลักฐานมันคง
่ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๒ คงใช้ช่อื เมืองตามเดิม คือ
เรียกว่าเมืองชัยภูม ิ (เวลานัน้ เขียนเป็ นไชยภูม)ิ นายแลได้นําพวกพ้องทนุ บํารุงบ้านเมืองนัน้ จนเจริญ
เป็ นปึ กแผ่น เป็ นชัยภูมทิ ําเลที่เหมาะแก่การทํามาหากิน ผู้คนในถิน่ ต่าง ๆ จึงพากันอพยพมาอยู่ดว้ ย
เป็ นจํานวนมาก ถึง ๑๓ หมูบ่ า้ น คือ
๑. บ้านสามพัน
๒. บ้านบุ่งคล้า
๓. บ้านกุดตุม้
๔. บ้านบ่อหลุบ (ข้าง ๆ บ้านโพนทอง)
๕. บ้านบ่อแก
๖. บ้านนาเสียว (บ้านเสีย้ ว)
๗. บ้านโนนโพธิ ์
๘. บ้านโพธิ ์นํ้าล้อม
๙. บ้านโพธิ ์หญ้า
๑๐.บ้านหนองใหญ่
๑๑.บ้านหลุบโพธิ ์
๑๒.บ้านกุดไผ่ (บ้านตลาดแร้ง)
๑๓.บ้านโนนไพหญ้า (บ้านร้างข้าง ๆ บ้านเมืองน้อย)
นายแลได้ เ ก็ บ ส่ ว ยผ้ า ขาวจากชายฉกรรจ์ ประมาณ ๖๐ คน ในหมู่บ้ า นเหล่ า นั น้ ไป
บรรณาการแก่เจ้าอนุ เวียงจันทน์ เจ้าอนุ เวียงจันทน์จงึ ได้ปนู บําเหน็จความชอบตัง้ ให้นายแลเป็นที่
"ขุนภักดีชมุ พล" ซึง่ เป็ นตําแหน่ งระดับหัวหน้าคุมหมูบ่ า้ นขึน้ กับเวียงจันทน์
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ ขุนภักดีชุมพล(แล) เห็นว่าบ้านโนนนํ้าอ้อม (ชีลอง) ไม่เหมาะเพราะ
บริเวณคับแคบและอดนํ้ า (นํ้ าสกปรก) จึงย้ายเมืองชัยภูมมิ าตัง้ ที่แห่งหนึ่งระหว่างหนองปลาเฒ่ากับ
หนองหลอดต่อกัน (ห่างจากศาลากลางจังหวัดเวลานี้ประมาณ ๒ กิโลเมตร) และให้ช่อื บ้านใหม่น้วี ่า
"บ้านหลวง"
พ.ศ. ๒๓๖๖ ทีบ่ า้ นหลวงนี้ได้มคี นอพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานหนาแน่ นขึน้ อีก มีชายฉกรรจ์ ๖๖๐
คนเศษ ขุนภักดีชุมพล (แล) ไปพบบ่อทองคําทีบ่ ริเวณเชิงเขาภูขเ้ี ถ้า ทีล่ าํ ห้วยซาดเรียกว่า "บ่อโขโล"
ซึง่ อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาพญาฝ่อ (พระยาพ่อ) อยู่ในท้องทีจ่ งั หวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เกณฑ์ชาย
ั ่ น้ํ าลําห้วยซาด ได้พบทองก้อนหนึ่ง
ฉกรรจ์ทงั ้ ปวงไปช่วยเก็บหาทอง มีครัง้ หนึ่งที่ขุดร่อนทองอยู่ฝงแม่
กลิง้ โข่โล่ ทุกวันนี้เสียงเพีย้ นมาเป็ นบ่อโขโหล หรือบ่อโขะโหละ อยู่ในเขตอําเภอหนองบัวแดง (ภาชนะ
ทีน่ ายแลและลูกน้องใช้รอ่ นทองคํานัน้ เป็ นภาชนะไม้รปู คล้ายงอบจับทําสวน ชาวบ้านเรียกว่า "บ้าง" หา
ได้งา่ ยในจังหวัดชัยภูม)ิ
นายแลได้นําทองก้อ นโข่โ ล่นัน้ ไปถวายเจ้าอนุ เ วียงจันทน์ ได้รบั บําเหน็ จความชอบคือ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้าเมืองไชยภูม ิ
ในเวลานัน้ เมืองต่ าง ๆ ที่อยู่ใกล้เมืองชัยภูมเิ ช่นเมืองสี่มุม เมืองเกษตรสมบูรณ์ เมืองภู
เขียว ได้ขน้ึ ตรงต่อเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครหมดแล้ว ด้วยเกรงพระบรมเดชานุ ภาพ
ขุนภักดีชุมพลจึงหันมาขึน้ ตรงต่อเมืองนครราชสีมาและส่งส่วยให้กรุงเทพฯ แต่บดั นัน้ มา
พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุ วงศ์เวียงจันทร์เป็ นขบถยึดเมืองนครราชสีมากวาดต้อนผูค้ นไปเมือง

๖
เวียงจันทน์ เมือ่ ถึงทุ่งสัมฤทธิ ์ คุณหญิงโมภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมาได้คุมคนลุกขึน้ ต่อสูก้ บั ทหารของ
เจ้าอนุ วงศ์ นายแลเจ้าเมืองชัยภูมพิ ร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโมตี
กระหนาบทัพเจ้าอนุ วงศ์เวียงจันทน์แตกพ่ายไป
ฝา่ ยทหารลาวทีล่ ่าถอยแตกพ่าย มีความแค้นนายแลมากทีเ่ อาใจออกห่างมาเข้ากับไทย จึง
ยกพวกทีเ่ หลือเข้าจับตัวนายแลทีเ่ มืองชัยภูม ิ เกลีย้ กล่อมให้เป็ นพวกตน แต่นายแลไม่ยอมจึงถูกจับฆ่า
เสียทีใ่ ต้ตน้ มะขามใหญ่รมิ หนองปลาเฒ่าซึง่ ประชาชนได้สร้างศาลไว้เป็ นทีส่ กั การะจนปจั จุบนั
เมื่อพระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมถิ ึงแก่อนิจกรรมบ้านเมืองเกิดระสํ่าระสาย
เพราะขาดหัวหน้าปกครอง ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๕ พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั ทรง
โปรดเกล้า ฯ ให้นายเกต มาเป็ นเจ้าเมืองชัยภูม ิ โดยตัง้ ให้มบี รรดาศักดิ ์เป็ นพระภักดีชุมพล นายเกต
เดิม เป็ น ชาวอยุ ธ ยา บ้ า นอยู่ ค ลองสายบัว กรุ ง เก่ า ตามประวัติเ ดิม ว่ า เป็ น นั ก เทศน์ เคยเข้า เฝ้ า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พจิ ารณาเห็นว่าที่ตงั ้ เมืองชัยภูมไิ ม่เหมาะสม จึงได้ยา้ ยเมืองจากทีต่ งั ้
เดิมมาตัง้ อยูท่ ่ี "บ้านโนนปอปิด" (คือบ้านหนองบัวเมืองเก่าปจั จุบนั ) และได้เก็บส่วยทองคําส่งกรุงเทพฯ
เป็ นบรรณาการ พระภักดีชุมพล (เกต) รับราชการสนองพระเดชพระคุณเรียบร้อยมาเป็ นเวลา ๑๕ ปี ก็
ถึงแก่อนิจกรรม
พ.ศ. ๒๓๘๘ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าตัง้ ให้หลวง
ปลัด (เบี้ยว) รับราชการในตําแหน่ งเจ้าเมืองได้ ๑๘ ปี ก็ถงึ อนิจกรรม ลําดับต่อมาเกิดข้าวยากหมาก
แพง ผูค้ นเกิดระสํ่าระสาย อพยพแยกย้ายไปหากินในทีต่ ่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ พระยากําแหงสงคราม (เมฆ) ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมาได้ส่ง
กรมการเมืองออกไปสอบสวนดูว่า มีข้าราชการเมืองไชยภูมคิ นใดบ้างที่มเี ชื้อสายเจ้าเมืองเก่ า ก็ได้
ความว่ามีอยู่ ๓ คน คือ
๑. หลวงวิเศษภักดี (ทิ) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล)
๒. หลวงยกบัตร (บุญจันทร์) บุตรพระภักดีชุมพล (เกต)
๓. หลวงขจรนพคุณบุตรพระภักดีชุมพล (เบีย้ ว)
พระยากําแหงสงคราม (เมฆ) จึงได้หาตัวกรมการทัง้ สามดังกล่าวนําเข้าเฝ้าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพื่อทรงพิจารณาหาตัวผูเ้ หมาะสมตําแหน่ งเจ้าเมืองชัยภูม ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หลวงวิเศษภักดี (ทิ) เป็ นพระ
ภักดีชุมพลตําแหน่ งเจ้าเมืองชัยภูม ิ หลวงยกบัตรเป็ นหลวงปลัด หลวงขจรนพคุณเป็ นหลวงยกบัตร
แล้วให้ปา่ วร้องให้ราษฎรทีอ่ พยพโยกย้ายไปอยูท่ อ่ี ่นื กลับภูมลิ าํ เนาเดิม
ในสมัยพระภักดีชุมพล (ทิ) เป็ นเจ้าเมืองนัน้ พิจารณาเห็นว่าบ้านหินตัง้ มีทําเลกว้างขวาง
เป็ นชัยภูมดิ ี จึงย้ายตัวเมืองจากบ้านโนนปอปิ ด มาตัง้ เมืองใหม่ทบ่ี ้านหินตัง้ และมาอยู่จนทุกวันนี้ พระ
ภักดีชุมพล (ทิ) รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยดีเป็ นเวลา ๑๒ ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรม
พ.ศ. ๒๔๑๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตัง้ หลวงปลัด (บุญจันทน์) บุตรพระภักดีชุมพล
(เกต) เป็ นพระภักดีชุมพล ตําแหน่ งเจ้าเมืองไชยภูมสิ บื ต่อมา ในระยะเวลานี้การส่งส่วยเงินยังค้างอยู่

๗
มาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เก็บส่งลดลงกว่าเดิมเป็ นคนละ ๔ บาท พระภักดีชุมพล (บุ ญ
จันทร์) รับราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความเรียบร้อย ๑๓ ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรม
พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หลวงภักดีสุนทร (เสง) บุตรหลวงขจรนพคุณ
เป็ นพระภักดีชุมพล ตําแหน่ งเจ้าเมืองไชยภูมสิ บื ต่อมา และได้ออกจากราชการเพราะชราภาพ รับเบี้ย
หวัดปีละ ๑ ชัง่
.

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบบมณฑลเทศาภิ บาล

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระหฤทัย (บัว) มาดํารงตําแหน่ งเจ้า
เมืองชัยภูม ิ ได้เปลี่ยนเขตเมืองชัยภูมเิ สียใหม่ โดยยกท้องที่เมืองสี่มุม (ปจั จุบนั คืออําเภอจัตุรสั เหตุท่ี
เรียกเมืองสีม่ ุมเพราะเรียกตามชื่อสระสีเ่ หลีย่ ม) เมืองบําเหน็จณรงค์ เมืองภูเขียว เมืองเกษตรสมบูรณ์
ซึง่ เดิมขึน้ ตรงต่อเมืองนครราชสีมาให้ยบุ เป็นอําเภอขึน้ ต่อเมืองชัยภูม ิ เมือ่ รวมทัง้ อําเภอเมืองชัยภูมดิ ว้ ย
เป็ น ๕ อําเภอ พระหฤทัย (บัว) จัดการบ้านเมืองอยู่ ๔ ปี เศษ เมื่อราชการบ้านเมืองเรียบร้อยแล้วโปรด
เกล้า ฯ ให้กลับกรุงเทพฯ
ต่อมาได้มพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบแบ่งเขตหัวเมืองต่าง ๆ ใหม่เป็ นมณฑลเป็ นจังหวัดเมือง
ชัยภูมเิ ป็ นจังหวัดหนึ่งอยู่ในเขตมณฑลนครราชสีมา ต่ อมาได้มพี ระราชบัญญัตแิ บ่งเขตการปกครอง
แผ่นดิน ให้ยบุ มณฑลทัง้ หมดเป็ นจังหวัด เมืองชัยภูมเิ ป็ นจังหวัดหนึ่งซึง่ มีเจ้าเมืองหรือข้าหลวง หรือ
ผูว้ ่าราชการรับผิดชอบในการบริหารแผ่นดินจนถึงปจั จุบนั นี้

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรับปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็ นจังหวัด อําเภอจังหวัดมีฐานะเป็ น
หน่ ว ยบริห ารราชการแผ่ น ดิน มีข้า หลวงประจํา จัง หวัด และกรมการจัง หวัด เป็ น ผู้บ ริห ารเมื่อ ก่ อ น
เปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่งเขต
การปกครองออกเป็ นมณฑลด้ว ย เมื่อ ได้มปี ระกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติระเบียบราชการบริห ารแห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย สาเหตุท่ยี กเลิกก็เนื่องจากการคมนาคม
สะดวกขึน้ การสื่อสารรวดเร็ว เพื่อเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน และรัฐบาลมุ่งกระจายอํานาจ
ไปสู่ส่วนภูมภิ าคมากขึน้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่ง ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัด มีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมคือให้จงั หวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล
อํานาจบริห ารในจังหวัดได้เปลี่ยนมาอยู่ก ับคน ๆ เดียว คือ ผู้ว่าราชการจัง หวัด โดยมีค ณะกรมการ
จังหวัดเป็ นทีป่ รึกษา

๘
และได้ม ีก ารแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยระเบีย บบริห ารราชการแผ่ น ดิน ตามนั ย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมภิ าค เป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การตัง้ ยุบ และ
เปลีย่ นแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็ นพระราชบัญญัตแิ ละให้มคี ณะกรรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้ ๆ

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ. กทม : ห้างหุน้ ส่วนจํากัดมิตรเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๖.
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