
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันครราชสีมา 
 
 จงัหวดันครราชสมีา เป็นเมอืงเก่าแก่เคยรุ่งเรอืงมาตัง้แต่ในสมยัขอมในสมยัโบราณเป็น

เมอืงชัน้ "เจา้พระยามหานคร" ในปจัจบุนักย็งัคงมคีวามสาํคญั กล่าวคอื เป็นปากประตูสู่ภาคอสีาน และ

เป็นชุมทางคมนาคมสู่จงัหวดัต่าง ๆ ทัง้ ๑๖ จงัหวดัในภาคอสีานอกีดว้ย 

 นครราชสมีา เป็นเมอืงโบราณเมอืงหน่ึงในอาณาจกัรไทย เดมิทเีดยีวตวัเมอืงตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัตกเฉียงใต้  ในทอ้งทีอ่ําเภอสูงเนิน ห่างจากตวัเมอืงปจัจุบนัประมาณ ๓๑ กโิลเมตร มเีมอืงอยู่ ๒ 

เมอืง คอืเมอืง "โคราช" หรอื "โคราฆะปุระ" กบัเมอืง "เสมา" ทัง้ ๒ เมอืงโบราณดงักล่าวเคย

เจรญิรุง่เรอืงมากในสมยัขอม ปจัจบุนัเป็นเมอืงรา้งตัง้อยูร่มิฝ ัง่ลาํตะคอง 

 เมืองเสมา ตัง้อยู่ฝ ัง่ใต้ลําตะคอง มเีนินดนิกําแพงเมอืงและคูเมอืงทัง้ ๔ ด้านตวักําแพง

สร้างด้วยแลง ยงัมีเหลือซากอยู่บ้าง ภายในเมืองมีสระและบึงใหญ่น้อยอาศัยใช้น้ําได้ตลอดปี มี

โบราณวตัถุสมยัทวารวดขีนาดใหญ่แสดงอายขุองเมอืงน้ี ๒ อยา่ง คอื พระพทุธรปูทาํด้วยศิลา เล่ากนั

ว่าแต่แรกตัง้ยนือยู่โดดเดี่ยว แล้วถูกฉุดลากล้มลงแตกหกัยบัเยนิ ต่อมามผีู้เกิดความสงัเวช เก็บรวม

ประกอบเป็นองคพ์ระวางนอนไว ้จงึเรยีกกนัว่าเป็นพระพุทธรปูปางไสยาสน์ไป อกีอย่างเป็นธรรมจกัร

ศิลาขนาดวดัผ่าศูนยก์ลางราว ๑.๕๐ เมตร เวลาน้ีประดษิฐานอยู่ทีว่ดัคลองขวาง ตําบลเสมา ห่างจาก

ถนนมติรภาพประมาณ ๙-๑๐ กโิลเมตร 

 เมืองโคราฆะปุระ ตัง้อยู่ทางฝ ัง่เหนือลําตะคอง ในตําบลโคราช ห่างจากเมอืงเสมา ไป

ทางทศิตะวนัออกประมาณ ๖ กโิลเมตร หรอืห่างจากที่ว่าการอําเภอสูงเนินไปราว ๒-๓ กโิลเมตร ใน

บรเิวณเมอืงมปีราสาทหนิย่อม ๆ ๒-๓ แห่ง แห่งหน่ึงเคยตรวจพบศวิลงึคศ์ลิา ขนาดยาว .๙๒/ .๒๘ 

เมตร กบัศิลาทบัหลงัประตูจําหลกัลายเป็นรูปพระอิศวรประทบัยนืบนหลงัโคอุศุภราช จงึน่าเชื่อว่า

ปราสาทหนิหลงัน้ีอาจสรา้งเป็นเทวสถานฝา่ยนิกายไศวะ เมอืงน้ีในสมยัหน่ึงคงเป็นเมอืงสําคญั ตัง้รกัษา

เส้นทางที่ลงมายงัแผ่นดนิตํ่าทางลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ําปราจนีบุร ีเพราะอยู่ในที่ร่วมของ

เสน้ทางเดนิทางช่องดงพระยาไฟกบัดงพระยากลาง 

 ทีห่น้าอําเภอสูงเนินมศีลิาจารกึเป็นภาษาสนัสฤตกบัภาษาขอมแผ่นหน่ึงหกัเป็น ๒ ท่อน 

เดมิอยู่ที่หมู่บ้านบ่ออีกาในเขตเมอืงเสมา เป็นหลกัฐานสําคญัที่ยนืยนัอายุของเมอืงในอําเภอสูงเนิน 

เน้ือความในจารกึเล่าถงึพระเจา้ศรจีนาศ (หรอื ศรจีนาเศศวร) ทรงบําเพญ็พระราชกุศลถวายพระภกิษุ

สงฆ ์เมือ่ พ.ศ. ๑๔๑๑ 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

 เมื่อราว พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ พ่อขุนรามคําแหงได้เสวยสริริาชสมบตักิรุงสุโขทยัมอีานุภาพ

มาก แผ่ราชอาณาเขตกวา้งขวาง ดงัปรากฏในศลิาจารกึแสดงเขตอาณาจกัรสุโขทยัสมยันัน้ว่าทศิเหนือ

ตัง้แต่เมอืงแพร่ เมอืงน่าน ตลอดถงึแม่น้ําโขง ทางทศิตะวนัตกตลอดเมอืงหงสาวด ีทางทศิใต้ตลอด

แหลมมลาย ูแต่ทางทศิตะวนัออกบอกเขตแดนทางแผ่นดนิสูงเพยีงตอนเหนือราวทอ้งทีจ่งัหวดัอุดรธานี 

เลย และหนองคาย ไปถงึเวยีงจนัทน์ เวยีงคําเป็นทีสุ่ดไม่ปรากฏชื่อเมอืงทางแผ่นดนิสูงตอนใต้ กบัทัง้



 ๒ 

ทางแผ่นดนิตํ่าลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา และลุ่มแมน้ํ่าปราจนีบุรเีช่น เมอืงลพบุร ีเมอืงอยุธยา ปราจนีบุร ีเป็น

ต้น โดยเหตุน้ีจงึมคีําสนันิษฐานเกดิขึน้ว่าดนิแดนเหล่าน้ีเป็นอาณาจกัรของขอมซึ่งมกีําลงัแขง็แรงกว่า

อาณาจกัรสุโขทยั พ่อขนุรามคาํแหงจงึไม่อาจแผ่เดชานุภาพเขา้มา แต่เท่าทีไ่ดส้งัเกตศกึษาทัง้ทางดา้น

ศลิปและตํานานสงสยัว่าดนิแดนเหล่าน้ีหาไดอ้ยู่ในความปกครองของพวกขอมไม่ หากแต่อยู่ในอํานาจ

ของอาณาจกัรไทยพวกหน่ึงซึ่งมรีาชธานี เรยีกว่า กรุงอโยธยา เป็นอาณาจกัรที่มมีาตัง้แต่ราวพุทธ

ศวรรษที ่๑๖ และสิง่สาํคญัเป็นหลกัฐานของอาณาจกัรน้ี กค็อืศลิปกรรมอู่ทอง (หรอืลพบุรตีอนตน้) อนัมี

ลกัษณะละมา้ยคลา้ยคลงึกบัศลิปกรรมของขอมอยูม่าจนกระทัง่ถูกเขา้ใจคลุม ๆ ไปว่าเป็นประดษิฐกรรม

ของพวกขอมเสยีเกอืบหมดสิน้ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่โบราณวตัถุจาํพวกหล่อดว้ยทองสมัฤทธิเ์ขา้ใจว่าจะ

ไม่สนัทดัถนัดทําเลย) อาณาจกัรอโยธยาคงจะรุ่งเรอืงยิง่ใหญ่ทัง้อํานาจและศลิปศาสตร ์จงึปรากฏใน

พงศาวดารทางลานนาประเทศว่า พ่อขุนรามคําแหงกบัพ่อขุนงําเมอืงแห่งอาณาจกัรพะเยา ขณะยงั

เยาวว์ยัต้องลงมาศกึษาวชิาการ ณ เมอืงละโว ้(ลพบุร)ี ในแว่นแควน้น้ีถงึแมป้ระเทศกมัพูชาอนัมพีระ

นครหลวง เป็นราชธานีกค็งตกอยูใ่นความปกครองระยะหน่ึงระยะใดในระหว่างพุทธศวรรษที ่๑๙ เพราะ

ตอนปลายพุทธศตวรรษนัน้ เมื่ออาณาจกัรอโยธยาเปลีย่นผูส้บืสนัตวิงศ์ใหม่เป็นสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่

๑ จงึเกดิขอมแปรพกัตรข์ึน้ ถงึกบัต้องกรธีาทพัไปกําราบปราบปราม เวลาน้ีเรื่องราวของอาณาจกัรอ

โยธยายงัมดืมวัอยู ่แต่วตัถุพยานชีร้อ่งรอยชวนใหศ้กึษาคน้ควา้มปีระจกัษ์อยู่ คอื พระเศยีรพระพุทธรปู

สมัฤทธิซ์ึง่ขุดพบทีว่ดัธรรมกิราชขนาดใหญ่ที ่เก็บรกัษาไว้ในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตเิจา้สามพระยา 

กบัพระพทุธตรยัรตันนายก วดัพนญัเชงิ ซึง่มมีาก่อนสรา้งพระนครศรอียุธยา พระเศยีรพระพุทธรปูศลิา

ขนาดใหญ่ทีว่ดัเดมิ อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีารวมทัง้โบราณวตัถุสถานแบบอู่ทองทีม่อียู่ในพระ

นครหลวงประเทศกมัพูชา เช่นทีป่ราสาทหนิเทพประณม ปราสาทหนินครวดั ตลอดจนศลิาจาํหลกับาง

ชิน้ในพพิธิภณัฑสถานกรงุพนมเปญ อนัเป็นของเคลื่อนยา้ยไปจากกลุ่มปราสาทหนิบรรยงกเ์ป็นตน้ 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

 ในแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรอียุธยา (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) โปรดให้

สร้างเมอืงสําคญัที่อยู่ชายแดนให้มป้ีอมปราการ สําหรบัป้องกนัรกัษาราชอาณาจกัรหลายเมอืง เช่น

นครศรธีรรมราช พษิณุโลก เพชรบรูณ์ เป็นตน้ จงึใหย้า้ยเมอืงทีต่ําบลโคราช อําเภอสงูเนิน มาสรา้งเป็น

เมอืงมป้ีอมปราการและคลูอ้มรอบขึน้ใหม ่ในทีซ่ึง่อยูใ่นปจัจบุนัน้ี แลว้เอานามเมอืงเดมิทัง้สอง คอื เมือง

เสมา กบั เมืองโคราฆะปรุะ มาผกูเป็นนามเมอืงใหม่ เรยีกว่า เมอืงนครราชสมีา แต่คนทัง้หลายคงยงั

เรยีกชื่อเมอืงเดมิตดิปากอยู ่จงึมกัเรยีกกนัทัว่ไปว่า เมืองโคราช เมอืงน้ีกาํแพงก่อดว้ยอฐิมใีบเสมาเรยีง

รายตลอดมป้ีอมตามกําแพงเมอืง ๑๕ ป้อม ประตู ๔ ประตู สรา้งดว้ยศลิาแลงมชีื่อดงัต่อไปน้ี 

 ทางทศิเหนือ  ชื่อประตูพลแสน นยัหน่ึงเรยีกประตูน้ํา 

 ทางทศิใต ้  ชื่อประตูไชยณรงค ์ นยัหน่ึงเรยีกประตูผ ี

 ทางทศิตะวนัออก ชื่อประตูพลลา้น นยัหน่ึงเรยีกประตูตะวนัออก 

 ทางทศิตะวนัตก ชื่อประตูชุมพล 



 ๓ 

 ประตูเมอืงทัง้ ๔ แห่งน้ีมหีอรกัษาการอยู่ข้างบนทําเป็นรูปเรอืน (คฤห) หลงัคามุงด้วย

กระเบือ้งดนิเผา มช่ีอฟ้าใบระกาเหมอืนกนัทุกแห่ง แต่ปจัจุบนัคงเหลอืรกัษาไวเ้ป็นแบบอย่างแห่งเดยีว

เท่านัน้ คอืประตูชุมพล ซึ่งกรมศลิปากรได้ขึน้บญัชสีงวนรกัษาไว้เป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ 

นอกนัน้ทัง้ประตูและกําแพงเมอืงไดถู้กรือ้สญูหมดแลว้ 

 ในหนงัสอืเทีย่วตามทางรถไฟพระนิพนธส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ      กรมพระยาดํารง-

ราชานุภาพ เล่าถงึตํานานเมอืงว่า 

 ในทาํเนียบครัง้แผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์ เมอืงนครราชสมีา มเีมอืงขึน้ ๕ เมอืง คอืเมอืง

นครจนัทกึ อยู่ทางทศิตะวนัตก เมอืง ๑ เมอืงชยัภูม ิอยู่ทางทศิเหนือ เมอืง ๑ เมอืงพมิายอยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมอืง ๑ เมอืงบุรรีมัย์ อยู่ทางทิศตะวนัออก เมอืง ๑ เมอืงนางรอง อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้เมอืง ๑ ต่อมาตัง้เมอืงเพิม่ขึน้อกี ๙ เมอืง คอื ทางทศิเหนือ ตัง้เมอืงบําเหน็จณรงค ์๑ 

เมอืง จตุัรสั ๑ เมอืง เกษตรสมบูรณ์ ๑ เมอืง ภูเขยีว ๑ เมอืง ชนบท ๑ เมอืง รวม ๕ เมอืง ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้เมอืงพุทไธสง ๑ เมอืง ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ตัง้เมอืงประโคนชยั ๑ เมอืง 

รตันบุร ี๑ เมอืง ทางทศิใต้ ตัง้เมอืงปกัธงชยั ๑ เมอืง เมอืงนครราชสมีา จงึมเีมอืงขึน้ ๑๔ เมอืงดว้ยกนั 

เมื่อสรา้งเมอืงใหม่ในครัง้นัน้ สมเดจ็พระนารายณ์ทรงเลอืกสรรขา้ราชการที่เป็นคนสําคญัออกไปครอง 

ปรากฏว่าโปรดใหพ้ระยายมราช (สงัข)์ ไปครองเมอืงนครราชสมีาพรอ้มกบัโปรดใหพ้ระยารามเดโช ไป

ครองเมอืงนครศรธีรรมราช ส่วนเมอืงอื่นหาปรากฏนามผู้ไปครองเมอืงไม่ ครัน้สมเด็จพระนารายณ์

สวรรคต เมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๑ พระเพทราชาไดร้าชสมบตั ิพระยายมราชและพระยารามเดโช ไม่ยอมเป็น

ข้าพระเพทราชา ต่างตัง้แขง็เมอืงนครราชสีมาและเมอืงนครศรธีรรมราชขึ้นด้วยกนั กองทพักรุงศรี

อยุธยาจงึยกขึ้นไปทางดงพระยาไฟ พระยายมราชต่อสู้รกัษาเมอืงนครราชสมีาอยู่ได้พกัหน่ึง แต่สิ้น

กําลงัต้องหนีไปอยู่กับพระยารามเดโช ณ เมอืงนครศรีธรรมราช ครัง้กองทัพกรุง ฯ ลงไปตีเมือง

นครราชสมีาไดใ้นครัง้พระยายมราช (สงัข)์ ตัง้แขง็เมอืงนัน้ คงกวาดต้อนผูค้นและเกบ็เครื่องศตัราวุธ 

ซึง่มไีวส้าํหรบัรกัษาเมอืงนํามาเสยีโดยมาก โดยหวงัจะมใิหม้ผีูค้ดิแขง็เมอืงไดอ้กี ต่อมาในรชักาลนัน้เอง 

มลีาวชาวหวัเมอืงตะวนัออกคนหน่ึง ชื่อบุญกวา้ง ตัง้ตวัเป็นผูว้เิศษกบัพรรคพวกเพยีง ๒๓ คน กลา้เขา้

มาถงึเมอืงนครราชสมีาพกัอยูท่ีศ่าลาแห่งหน่ึงนอกเมอืง แลว้ใหพ้ระยานครราชสมีาคนใหม่ออกไป พระ

ยานครราชสมีาขีช่า้งออกไป (เดมิเหน็จะตัง้ใจออกไปจบั) ครัน้ถูกอา้ยบุญกวา้งขู่  พระยานครราชสมีา

กลบัครัน่ครา้ม (คงเป็นเพราะพวกไพรพ่ลพากนัเชื่อวชิาอา้ยบุญกวา้ง) เหน็หนีไม่พน้ต้องยอมเป็นพรรค

พวกอา้ยบุญกวา้ง แลว้ลวงใหย้กลงมาตัง้ซ่องสุมผูค้นทีเ่มอืงลพบุร ีพระยานครราชสมีาเป็นไสศ้กึอยู่จน

กองทพักรงุ ฯ ยกขึน้ไปถงึ จงึจบัตวัอา้ยบุญกวา้งกบัพรรคพวกได ้

 เหน็จะเป็นเพราะทีเ่กดิเหตุคราวน้ี ประกอบกบัทีก่ารรบในกรุง ฯ เป็นปกตสิิน้เสีย้นหนาม

แลว้ จงึกลบัตัง้กําลงัทหารขึน้ทีเ่มอืงนครราชสมีาดงัแต่ก่อน ต่อมาปรากฏในหนังสอืพระราชพงศาวดาร

ว่า เจา้เมอืงหลวงพระบางยกกองทพัมาตเีมอืงเวยีงจนัทน์ เมอืงเวยีงจนัทน์ขอใหก้รุงศรอียุธยาช่วย จงึ

โปรดใหพ้ระยาสระบุรเีป็นนายทพัหน้า ใหพ้ระยานครราชสมีา (ซึง่เขา้ใจว่าตัง้ใหม่อกี ๑ คน) เป็นแม่ทพั

ใหญ่ยกขึ้นไปช่วยเมอืงเวยีงจนัทน์ กองทพัยกขึ้นไปถึง พวกเมอืงหลวงพระบางก็ยําเกรง เลกิทพั

กลบัไป หาต้องรบพุ่งไม่ แต่น้ีไปก็ไม่ปรากฏเรื่องเมอืงนครราชสมีาในหนังสอืพระราชพงศาวดาร จน

แผ่นดนิสมเด็จพระที่นัง่สุรยิาศน์อมรนิทร์ เมื่อพม่ามาตีกรุงศรอียุธยาครัง้หลงั ปรากฏว่าเกณฑ์ของ



 ๔ 

กองทพัเมอืงนครราชสมีาลงมาช่วยป้องกนัรกัษากรุง ฯ เดมิให้ตัง้ค่ายอยู่ที่วดัเจดยีแ์ดงขา้งใต้เพนียด 

แลว้ใหพ้ระยารตันาธเิบศร ์คุมลงมารกัษาเมอืงธนบุร ีครัน้กองทพัพมา่ยกมาจากเมอืงสมุทรสงครามเมื่อ

เดอืน ๑๐ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ พระยารตันาธเิบศรห์นีกลบัขึน้ไปกรุงฯ พวกกองทพัเมอืงนครราชสมีา

เหน็นายทพัไม่ต่อสู้ขา้ศกึ ก็พากนักลบัไปบ้านเมอืงหาได้รบพุ่งกบัพม่าไม่ต่อมาเมื่อพม่ากําลงัตัง้ล้อม

พระนครศรอียธุยา ในปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ มเีรือ่งราวเกี่ยวกบัเมอืงนครราชสมีาอกีตอนหน่ึง เหตุดว้ยกรม

หมื่นเทพพิพธิ ซึ่งเป็นโทษต้องเนรเทศไปอยู่ ณ เมอืงจนัทบุร ีชกัชวนพวกชาวเมอืงชายทะเลทาง

ตะวนัออกยกเป็นกองทพัมาหวงัจะมารบพม่าแก้กรุงศรอียุธยา กรมหมื่นเทพพพิธิมาถงึเมอืงปราจนีบุร ี

ใหก้องทพัหน้ามาตัง้ปากน้ําโยธกา แขวงจงัหวดันครนายก พม่ายกไปตกีองทพัหน้าแตก กรมหมื่นเทพ

พพิธิ เหน็จะสูพ้ม่าไม่ได้ กเ็ลยขึน้ไปทางแขวงเมอืงนครราชสมีา ไปตัง้ที่ด่านโคกพระยาพบิูลสงคราม 

ผูว้่าราชการเมอืงนครนายก กบัหลวงนรนิทร ์(ซึง่ไดเ้ขา้เป็นพวกกรมหมื่นเทพพพิธิ) ไปตัง้อยู่ทีเ่มอืง

นครจนัทกึอกีพวกหน่ึง กรมหมื่นเทพพพิธิคดิจะชกัชวนพระยานครราชสมีาใหเ้กณฑก์องทพัลงมารบ

พม่า แต่พระยานครราชสมีาคนนัน้เป็นอรอิยู่กบัพระพบิูลสงคราม ผู้ว่าราชการเมอืงนครนายก แต่ง

คนรา้ยให้มาลอบฆ่าพระพบิูลสงครามกบัหลวงนรนิทรเ์สยี กรมหมื่นเทพพพิธิจงึให้ลอบไปฆ่าพระยา

นครราชสมีาเสยีบา้ง แลว้เขา้ไปตัง้อยู่ในเมอืงนครราชสมีา ขณะนัน้หลวงแพ่ง น้องพระยานครราชสมีา

หนีไปอยู่เมอืงพมิายไปเกณฑค์นยกกองทพัมาจบักรมหมื่นเทพพพิธิไปคุมตวัไวท้ีเ่มอืงพมิาย ครัน้กรุง

ศรอียุธยาเสยีแก่พม่าขา้ศกึ เมื่อวนัองัคารขึน้ ๙ คํ่า เดอืน ๕ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ สิน้ราชวงศ์ทีจ่ะครอง

พระราชอาณาจกัรบา้นเมอืงเกดิเป็นจลาจล ผูม้กีําลงัฝีมอืหวงัจะเป็นใหญ่ในประเทศไทยต่อไป กค็ดิตัง้

เป็นเจา้มรีวมดว้ยกนั ๕ พรรคคอื 

 ๑. สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช ครัง้ยงัเป็นพระยาวชริปราการ เจา้เมอืงกําแพงเพชร ลง

ไปตัง้ตวัเป็นใหญ่อยู่ทีเ่มอืงจนัทบุร ีมหีวัเมอืงอยู่ในอํานาจตัง้แต่ชายแดนกรุงกมัพูชาขึน้มาจนถงึเมอืง

ชลบุร ีและต่อมาถงึขา้งขึน้เดอืน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ ไดย้กกองทพัขึน้มาโจมตทีหารพม่าซึง่รกัษาอยู่

ทีเ่มอืงธนบุร ีกบัค่ายโพธิส์ามต้นทีพ่ระนครศรอียุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิน้ แลว้ปราบดาภเิษกเป็น

กษตัรยิ ์ตัง้แต่งเมอืงธนบุรเีป็นราชธานี 

 ๒. เจา้พระยาพษิณุโลก (เรอืง) ตัง้ตวัเป็นใหญ่ทีเ่มอืงพษิณุโลกมอีํานาจปกครองตัง้แต่

เมอืงพชิยัลงมาถงึเมอืงนครสวรรค ์

 ๓. พระสงัฆราชา (เรอืน) อยูท่ีว่ดัพระฝาง เมอืงสวางคบุร ี(ปจัจบุนัเป็นอําเภอพชิยั จงัหวดั

อุตรดติถ)์ ตัง้ตวัเป็นใหญ่ขึน้ทัง้ยงัอยูใ่นสมณเพศ เรยีกกนัว่าพระฝาง มอีํานาจปกครองหวัเมอืงทีอ่ยูข่า้ง

เหนือเมอืงพชิยั และตดิต่อกบัแดนเมอืงแพร ่เมอืงน่าน เมอืงหลวงพระบาง 

 ๔. พระปลดั (เข้าใจกนัว่าชื่อหนู) ผู้ร ัง้เมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้ตวัเป็นใหญ่ที่เมอืง

นครศรธีรรมราช เรยีกกนัว่า เจา้นคร มอีํานาจปกครองหวัเมอืงทีต่ดิต่อกบัชายแดนมลายูขึน้มาจนถงึ

เมอืงชุมพร 

 ๕. กรมหมืน่เทพพพิธิ ซึง่พระยาพมิายคุมไวท้ีเ่มอืงพมิาย และยกขึน้เป็นใหญ่ ณ เมอืงนัน้ 

เรยีกว่าเจา้พมิาย มอีํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสมีา เช่น เมอืงจนัทกึ ปกัธงชยั บุรรีมัย ์

พุทไธสง ชยัภมู ิและภเูขยีว เป็นตน้ 



 ๕ 

สมยักรงุธนบรีุ 

 เมื่อกรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่าขา้ศึกในวนัองัคารขึ้น ๙ คํ่า ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ สิ้นพระ

ราชวงศ์ที่จะปกครองพระราชอาณาจกัร บ้านเมอืงเกิดเป็นจลาจล ผู้มกีําลงัฝีมอืหวงัจะเป็นใหญ่ใน

ประเทศไทยต่อไปกค็ดิตัง้ตวัขึน้เป็นเจา้ มรีวมดว้ยกนั ๕ ชุมนุม คอื  

 ชุมนุมที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครัง้ยงัเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมือง

กําแพงเพชร ลงไปตัง้ตวัเป็นใหญ่อยู่ที่เมอืงจนัทบุร ีมหีวัเมอืงอยู่ในอํานาจตัง้แต่ชายแดนกรุงกมัพูชา 

ขึน้มาจนถงึเมอืงชลบุร ีเมื่อถงึขา้งขึน้ เดอืน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ ไดย้กกองทพัเรอืขึน้มาโจมตทีหาร

พม่า ซึ่งรกัษาอยู่ที่เมอืงธนบุรกีบัค่ายโพธิส์ามต้นที่พระนครศรอียุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิ้น แล้ว

ปราบดาภเิษกเป็นพระมหากษตัรยิ ์ตัง้เมอืงธนบุรเีป็นราชธานี 

 ชุมนุมที ่๒ เจา้พระยาพษิณุโลก (เรอืง) ตัง้ตวัเป็นใหญ่ทีเ่มอืงพษิณุโลก มอีํานาจปกครอง

ตัง้แต่เมอืงพชิยัลงมาจนถงึเมอืงนครสวรรค ์

 ชุมนุมที ่๓ พระสงัฆราชา (เรอืน) อยูท่ีว่ดัพระฝางเมอืงสวางคบุร ี(ปจัจุบนัเป็นอําเภอพชิยั 

จงัหวดัอุตรดติถ)์ ตัง้ตวัเป็นใหญ่ขึน้เรยีกว่า เจา้พระฝาง มอีํานาจปกครองหวัเมอืงทีอ่ยู่เหนือเมอืงพชิยั

และตดิต่อกบัแพร ่น่าน หลวงพระบาง 

 ชุมนุมที ่๔ พระปลดั (เขา้ใจกนัว่าชื่อหนู) ผูร้ ัง้เมอืงนครศรธีรรมราช ตัง้ตวัเป็นใหญ่ทีเ่มอืง

นครศรธีรรมราชเรยีกกนัว่าเจา้นคร มอีํานาจปกครองหวัเมอืงทีต่ดิต่อกบัชายแดนมลายขูึน้มาจนเมอืง

ชุมพร 

 ชุมนุมที่ ๕ กรมหมื่นเทพพพิธิ ซึ่งพระพมิายคุมไวท้ี่เมอืงพมิาย และยกขึน้เป็นใหญ่ ณ ที่

เมอืงนัน้ เรยีกว่าเจ้าพมิาย มอีํานาจปกครองตลอดอาณาเขตของนครราชสมีา เช่น เมอืงจนัทกึ ปกั

ธงชยั บุรรีมัย ์ พุทไธสง ชยัภมู ิและภเูขยีว เป็นตน้ 

 เมือ่สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรมีชียัขบัไล่พวกพม่าไปจากพระนครศรอียุธยา และมาตัง้เมอืง

ธนบุรเีป็นราชธานีเรยีบรอ้ยแลว้กท็รงเริม่ปราบปรามชุมนุมอสิระทัง้ ๔ ดงักล่าวมาโดยยกกองทพัไปตี

เมอืงพษิณุโลก เมือ่ฤดน้ํูา ปีชวด พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่ไปถูกอาวุธขา้ศกึต้องล่าถอยกลบัมา พอมาถงึฤดูแลง้

ในปีชวดนัน้ กย็กกองทพัขึน้ไปตเีมอืงนครราชสมีา กองทพักรุงธนบรทีีย่กไปครัง้น้ีแบ่งเป็น ๒ กองทพั 

กองทพัทีส่มเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรเีสดจ็คุมไปเอง ยกขึน้ไปทางดงพระยาไฟเขา้ตทีางดา้นตะวนัตกทาง

หน่ึง ให้พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยงัดํารงพระยศเป็นพระราชวรนิทร ์กบั

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท เมื่อยงัเป็นพระมหามนตรคีุมกองทพัขึ้นไปทางช่องเรอืแตก 

(เขา้ใจว่าช่องสะแกราช) เข้าตทีางด้านใต้ทางหน่ึง ฝ่ายเจา้พมิายให้เจ้าพระยาศรสีุรยิวงศ์ ผู้สําเรจ็

ราชการแผ่นดนิ (คอืพระพมิาย) เป็นแมท่พัใหญ่ ใหม้องยา่ปลดัทพัพมา่ทีห่นีสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรไีป

จากพระนครศรอียุธยาเป็นที่ปรกึษา คุมกองทพัมาต่อสู้รกัษาเขตแดน ครัง้นัน้กําลงัรีพ้ลของเจา้พมิาย

เหน็จะมน้ีอยไมพ่อรกัษาป้อมปราการเอาเมอืงนครราชสมีาเป็นทีม่ ัน่ จงึปรากฏว่ากองทพัเจา้พระยาศรสีุ

รยิวงศ์มาตัง้ค่ายสกดัทางอยู่ทีด่่านจอหอ ขา้งเหนือเมอืงนครราชสมีาแห่งหน่ึงแลว้ใหบุ้ตรซึง่เป็นทีพ่ระ

ยาวรวงศาธริาชคุมกองทพัมาตัง้ค่ายสกดัทางอยู่ทีด่่านกระโทก (เวลาน้ีคอื อําเภอโชคชยั) ขา้งใต้เมอืง

นครราชสมีาอกีแห่งหน่ึง กองทพัสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรตีไีด้ด่านจอหอ จบัเจา้พระยาศรสีุรยิวงศ์ได ้



 ๖ 

กองทพัพระมหามนตรแีละพระราชวรนิทรต์คี่ายด่านกระโทกแตก พระยาวรวงศาธริาชหนีไปทางเมอืง

เขมรตํ่า กองทพัพระมหามนตรกีบัพระราชวรนิทรต์ามไปตไีดเ้มอืงเสยีมราฐอกีเมอืงหน่ึง เจา้พมิายรูว้่า

กองทพัเสยีทกีห็ลบหนีหมายจะไปอาศยัเมอืงเวยีงจนัทน์ แต่ขุนชนะกรมการเมอืงนครราชสมีาตามจบั

มาถวายสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบรไีด ้จงึทรงตัง้ใหขุ้นชนะเป็นพระยานครราชสมีา (ต้นสกุลกาญจนาคม) 

แต่นัน้ก็ได้เมืองนครราชสีมามาเป็นเมืองขึ้นกรุงธนบุรี แต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรยีงัต้องทําการ

ปราบปรามพวกที่ตัง้เป็นอสิระอื่น ๆ เมื่อปราบปรามได้หมดแลว้ยงัต้องรบกบัพม่า ต่อมาอกีหลายปีจงึ

มไิดจ้ดัวางรปูการปกครองเมอืงนครราชสมีาใหเ้ป็นเขื่อนขณัฑม์ัง่คง เพราะเหตุนัน้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ 

เวลากรุงธนบุรกีําลงัติดพนัรบพุ่งกบัพม่า คราวอะแซหวุ่นกี้มาตีเมอืงเหนือ พระยานางรอง เจ้าเมอืง

นางรอง อนัเป็นเมอืงขึน้ของเมอืงนครราชสมีา ไม่ชอบกบัพระยานครราชสมีาแต่เดมิ เหน็ได้ทจีงึเอา

เมอืงไปขอขึน้ต่อเจา้โอ ซึง่ครองเมอืงจาํปาศกัดิเ์ป็นอสิระอยู่ในสมยันัน้ ฝ่ายเจา้โอคาดว่าไทยคงสูพ้ม่า

ไม่ได้ก็รบัไว้ พระยานางรองก็ตัง้แขง็เมอืงไม่ยอมขึ้นต่อเมอืงนครราชสมีา ครัน้พม่าถอยทพัไปแล้ว 

สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ีจงึใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อยงัดํารงพระยศเป็นพระยา

จกัร ีเสดจ็ไปปราบปรามเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๙ เจา้พระยาจกัรยีกกองทพัไปยงัเมอืงนครราชสมีา แลว้ใหก้อง

หน้าไปจบัไดต้วัพระยานางรองมาชําระความจงึทราบว่าเจา้เมอืงจาํปาศกัดิก์ําลงัเตรยีมกองทพั จงึบอก

เขา้มายงักรงุธนบุรจีะขอไปตเีมอืงจาํปาศกัดิต่์อไป สมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรจีงึใหส้มเดจ็พระบวรราชเจา้

มหา 

สุรสงิหนาท เมือ่ยงัดาํรงยศเป็นเจา้พระยาสุรสหี ์ยกกองทพัหนุนเขา้ไปอกีทพัหน่ึง เจา้พระยาทัง้สองยก

กองทพัไปตไีดเ้มอืงนครจาํปาศกัดิแ์ละหวัเมอืงทางฟาก แม่น้ําโขงฝ ัง่ซา้ยจนถงึเมอืงอตับอื ไดห้วัเมอืง

ทางรมิแมน้ํ่าโขงขา้งใต้ตลอดจนต่อแดนกรุงกมัพูชา ซึง่เวลานัน้เป็นประเทศราชขึน้ต่อกรุงธนบุรอียู่ ได้

ไปเกลีย้กลอ่มหวัเมอืงเขมรป่าดง คอื เมอืงตะลุง เมอืงสุรนิทร ์เมอืงสงัขะ เมอืงขุขนัธ ์กย็อมสวามภิกัดิ ์

ขึน้ต่อไทยทัง้ ๓ เมอืง ในครัง้นัน้ราชอาณาเขตกรุงธนบุรขียายต่อออกไปตลอดแผ่นดนิสูงในตอนขา้ง

ฝ่ายใต้ เมอืงนครราชสมีาไดป้กครองบงัคบับญัชาเหล่าหวัเมอืงทีไ่ดใ้หม่ เมอืงนครราชสมีาจงึเป็นเมอืง

สาํคญัยิง่ขึน้กว่าแต่ก่อน 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

 รชักาลท่ี ๑ ในสมยัรชักาลที่ ๑ ทรงจดัการปกครองหวัเมอืงทางแผ่นดนิสูงตอนรมิแม่น้ํา

โขงเป็นประเทศราช ๓ เมอืง คอื เมอืงเวยีงจนัทร์ เมอืงนครพนม และเมอืงนครจําปาศกัดิ ์ให้เมอืง

นครราชสมีาปกครองเมอืงเขมรป่าดงและหวัเมอืงดอนที่ไม่ได้ขึน้ต่อประเทศราชทัง้ ๓ นัน้ และกํากบั

ตรวจตราเมอืงประเทศราชเหล่านัน้ดว้ย แลว้ยกฐานะเมอืงนครราชสมีาเป็นเมอืงชัน้เอก ผูส้าํเรจ็ราชการ

เมอืงมยีศเป็นเจา้พระยา เจา้พระนครราชสมีาคนแรก ชื่อเดมิคอื ป่ิน ณ ราชสมีา และในรชักาลน้ี เมอืง

นครราชสมีาไดนํ้าชา้งเผอืก ๒ เชอืก ทีค่ลอ้งไดใ้นเขตเมอืงภเูขยีวขึน้น้อมเกลา้ถวายและไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

ให้ขึ้นระวางเป็นพระอินทรไอยรา และ พระเทพกุญชรช้าง ซึ่งเสาที่ผูกช้างเผือกเมื่อส่งเข้าเมือง

นครราชสมีายงัคงเก็บรกัษาไว้ในศาลเจ้าพ่อช้างเผอืก อยู่รมิถนนมติรภาพ ตรงข้ามโรงเรยีนสุรนารี

วทิยา 



 ๗ 

 รชักาลท่ี ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ มขี่าคนหน่ึงชื่อ อ้ายสาเกยีดโงง้ ตัง้ตวัเป็นผูว้เิศษขึน้ทีเ่มอืง

สาลวนัทางฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขง รวมรวบสมคัรพรรคพวกได้หลายพนั ยกทพัมาตเีมอืงนครจาํปาศกัดิ ์เจา้

นครจาํปาศกัดิ ์(หมาน้อย) สูไ้ม่ไดต้้องทิง้เมอืงหนีมา รชักาลที ่๒ จงึใหพ้ระยานครราชสมีายกกองทพั

ออกไปปราบปราม และสัง่เจา้อนุแต่งกองทพัเมอืงเวยีงจนัทน์ลงมาช่วยปราบปรามดว้ยอกีพวกหน่ึง เจา้

อนุจงึใหร้าชบุตร (โย)้ ซึง่เป็นบุตรคุมกองทพัไปถงึเมอืงจาํปาศกัดิก่์อนกองทพัเจา้พระยานครราชสมีา 

เจ้าราชบุตรรบชนะพวกขบถจบัได้ตัวอ้ายสาเกียดโง้งกบัพรรคพวกเป็นอันมาก ส่งเข้ามาถวายยงั

กรุงเทพฯ เมื่อเสรจ็จากการปราบขบถครัง้นัน้ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ ฯ ตัง้เจา้ราชบุตร (โย)้  ใหเ้ป็นเจา้ครองนครจาํปาศกัดิ ์ และทรงไวว้างพระราชหฤทยัในเจา้

อนุ เจา้อนุจงึมอีํานาจตลอดลาํแมน้ํ่าโขงลงมาจนถงึฝา่ยใต ้

 รชักาลท่ี ๓ พ.ศ. ๒๓๖๕ เจา้พระยากําแหงสงครามรามภกัด ีซึง่เป็นเจา้เมอืงนครราชสมีา 

ไดก้ราบบงัคมทลูใหท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตัง้ใหข้นุภกัดชุีมพล (แล) เป็นเจา้เมอืงชยัภมู ิ

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เจา้อนุรุทธราช 

(เจา้อนุวงศ)์ ผูค้รองนครเวยีงจนัทน์ไดข้อครอบครวัลาวทีเ่มอืงสระบุรซีึง่ถูกกวาดตอ้นมาจากเวยีงจนัทน์ 

ในคราวสงครามครัง้ที่ได้พระพุทธปฏมิากรแก้วมรกตมาประดษิฐานไว้ ณ กรุงธนบุรนีัน้ เมื่อไม่ได้ดงั

ประสงค์ก็ก่อการกบฏโดยยกกองทพัจะลงมาตีกรุงเทพมหานคร เมื่อเจ้าอนุยกกองทพัมาถึงเมอืง

นครราชสมีาและเขา้โจมตเีมอืงนัน้ พระยาปลดั (พระยาสุรยิเดชวเิศษฤทธิท์ศทศิวชิยั) ผูร้กัษาเมอืงไม่

อยู่ เพราะไปปราบการจราจลที่เมอืงขุขนัธ์ กองทหารของเจา้อนุจงึตเีมอืงนครราชสมีาได้โดยง่ายและ

กวาดตอ้นกรมการเมอืง ตลอดจนพลเมอืงทัง้ชายหญงิไปเป็นเชลย เมือ่วนัที ่๑๗ กุมภาพนัธ ์๒๓๖๙ ใน

ระหว่างการเดนิทางคุณหญงิโมภรรยาพระปลดัได้คดิอุบายกบักรมการเมอืงใหช้าวบ้านเชื่อฟงัทหารผู้

ควบคุม แกลง้ทาํกลวัเกรงและประจบเอาใจจนทหารของเจา้อนุตลอดจนเพีย้รามพชิยั ซึง่เป็นผูค้วบคุม

ให้ความไว้วางใจและพยายามถ่วงเวลาในการเดินทาง แล้วลอบส่งข่าวถึงเจ้าเมืองนครราชสีมา 

เจา้พระยากําแหงสงครามรามภกัด ี(ทองอนิทร ์ณ ราชสมีา) และพระยาปลดั จนกระทัง่เดนิทางมาถงึทุ่ง

สมัฤทธิแ์ขวงเมอืงพมิาย ได้พกัตัง้ค่ายค้างคืนอยู่ ณ ที่นัน้ คุณหญิงโมได้ออกอุบายให้ชาวเมอืงนํา

อาหารและสุราไปเลีย้งดผููค้วบคุมอย่างเตม็ที ่จนทหารต่างกเ็มามายไม่ไดส้ต ิหมดความระมดัระวงั พอ

ตกดกึก็พรอ้มกนัจบัอาวุธไล่ฆ่าทหารเวยีงจนัทน์ตายเป็นจํานวนมาก แล้วหาชยัภูมติัง้มัน่อยู่ ณ ที่นัน้ 

เจา้อนุทราบข่าวก็ให้เจา้สุทธสิาร (โป้) บุตรคนใหญ่คุมกําลงัทหารเดนิเทา้ประมาณ ๓,๒๐๐ คน และ

ทหารมา้ประมาณ ๔,๐๐๐ คน รบีรดุมาทาํการปราบปรามทาํการต่อสูร้บกนัถงึตลุมบอน แต่คุณหญงิโมก็

จดัขบวนทพั กรมการผูใ้หญ่คุมพลผูช้าย ตวัคุณหญงิโมคุมพลผูห้ญงิออกตกีองทพัพวกเวยีงจนัทน์แตก

ยบัเยนิ พอดเีจา้อนุไดข้่าวว่ากองทพัจากกรุงเทพฯ ยกขึน้มาช่วยชาวเมอืงนครราชสมีา จงึต้องรบีถอน

กําลงัออกจากเมอืงนครราชสมีา เมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๓๖๙ วรีกรรมทีคุ่ณหญงิโมไดป้ระกอบขึน้ทีทุ่่ง

สมัฤทธิค์ร ัง้น้ีพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ สถาปนาคุณหญงิโม

ดาํรงฐานนัดรศกัดิ ์เป็นทา้วสุรนาร ีและพระราชทานเครือ่งยศทองคาํประดบัเกยีรต ิดงัน้ี 

 - ถาดทองคาํใส่เชีย่นหมาก  ๑  ใบ 

 - จอกหมากทองคาํ   ๑  คู ่



 ๘ 

 - ตลบัทองคาํ   ๓  เถา 

 - เตา้ปนูทองคาํ   ๑  อนั 

 - คณโฑทองคาํ   ๑  ใบ 

 - ขนัน้ําทองคาํ   ๑  ใบ 

 ในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ กองทพันครราชสมีาได้เป็นกําลงัสําคญัในการทําสงครามกบัญวนใน

ดนิแดนเขมร เพื่อขบัไล่ญวนออกจากเขมร เจา้พระยานครราชสมีา (ทองอนิทร ์ณ ราชสมีา) ไดร้่วมกบั

เจา้พระยาบดนิทรเ์ดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ทาํการรบดว้ยความสามารถ 

 ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ เจา้พระยานครราชสมีาไดนํ้าชา้งพลายเผอืกหางดําขึน้น้อมเกลา้ ฯ ถวาย

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และโปรดเกลา้ ฯ ใหส้มโภชขึน้ระวางเป็น พระยามงคลนาดนิทร ์

 ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ โปรดเกลา้ ฯ ใหเ้จา้พระยานครราชสมีาทาํนุบาํรงุเมอืงพระตะบองใหม้ัน่คง

แขง็แรงยิง่ขึน้ โดยนําชาวเมอืงนครราชสมีาจาํนวน ๒,๐๐๐ คน ไปปฎบิตังิานดว้ยความเรยีบรอ้ย 

 ปี พ.ศ. ๒๓๘๓ เจา้พระยานครราชสมีา (ทองอนิทร ์ณ ราชสมีา) พรอ้มดว้ยบุตร (พระยา

ภกัดนุีชติ) คุมกาํลงัพลไปปรามกบฏนกัองคอ์ิม่ทีเ่มอืงพระตะบอง เพราะนกัองคอ์ิม่ไดป้กครองเมอืงพระ

ตะบองแทนพระยาอภยัภูเบศร์ แล้วคดิกบฏไปฝกัใฝ่กบัญวณ โดยจบักุมกรรมการเมอืงพระตะบอง 

รวมทัง้น้องชายของเจา้พระยานครราชสมีา (พระยาราชานุชติ) และกวาดต้อนครอบครวัหนีไป ทพัจาก

นครราชสมีาขบัเคีย่วจนถงึปี พ.ศ. ๒๓๘๖ เจา้พระยานครราชสมีาได้ลม้ป่วยจงึกลบัมาพกัรกัษาตวัที่

เมอืงนครราชสมีา ทําใหก้ารรบยดืเยือ้ต่อไปอกีซึง่การทําสงครามกบัญวนน้ีเมอืงนครราชสมีาเป็นกําลงั

สาํคญัของราชการทพัมาโดยตลอด 

 ปี พ.ศ. ๒๓๘๗ เมอืงนครราชสมีาไดนํ้าชา้งพลาย ๓ เชอืก น้อมเกลา้ถวายรชักาลที ่๓ คอื 

พลายบาน พลายเยยีว พลายแลม 

 ปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ไดนํ้าชา้งพลาย ๒ เชอืก น้อมเกลา้ถวายรชักาลที ่๓ อกีครัง้ คอื พลาย 

อุเทน และพลายสาร 

 รชักาลท่ี ๔ เมอืงนครราชสมีามคีวามเจรญิมากขึน้ เป็นศูนยก์ลางการคา้ขายของหวัเมอืง

ทางตะวนัออก เพราะมสีนิค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เช่น หนังสตัว์ เขาสตัว์ นอแรด งา และไหม พวก

พ่อคา้เดนิทางมาซือ้สนิคา้เหล่าน้ีแลว้ส่งไปจาํหน่ายทีก่รงุเทพฯ และซือ้สนิคา้จากกรุงเทพฯ มาจาํหน่าย

ในหวัเมอืงตะวนัออกโดยตลาดกลางอยูท่ีเ่มอืงนครราชสมีา 

 ในรชักาลน้ี ทรงปรารภว่าควรจะมรีาชธานีห่างทะเลไว้อกีสกั ๑ แห่ง ทรงพระราชดํารวิ่า

ควรเป็นเมอืงนครราชสมีา จงึโปรดเกลา้ใหพ้ระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวัเสดจ็ขึน้ไปทรงตรวจภูมปิระเทศพรอ้ม

ดว้ยสมเดจ็พระเจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ์ สมุหพระกลาโหมเมื่อไดท้รงตรวจพจิารณาแลว้ทรงเหน็

ว่ายงัไม่เหมาะสม เพราะเมอืงนครราชสมีาอตัคตัน้ําและการคมนาคมก็ยงัลําบาก รชักาลที่ ๔ จงึทรง

เปลี่ยนพระทยัมาสรา้งพระราชวงัทีเ่มอืงลพบุรแีทน และพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รง

กราบทลูขอใหเ้ปลีย่นนามการเรยีกดงพระยาไฟเสยีใหม่ว่าดงพระยาเยน็ เพื่อไม่ใหค้นครัน่ครา้มหรอืไม่

กลา้เดนิทางผ่านเขา้ไป 



 ๙ 

 รชักาลท่ี ๕ ในสมยัรชักาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๗ พวกฮ่อได้เขา้มารุกรานเมอืงหนองคาย

หลายครัง้ และเมอืงนครราชสมีากเ็ป็นกําลงัสาํคญัในการจดักําลงัทพัไปปราบฮ่อ 

 ส่วนวธิกีารปกครองเมอืงนครราชสมีา ไดเ้ริม่เปลีย่นแปลงเมื่อ ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 

โดยโปรดฯ ใหร้วบรวมหวัเมอืงในเขตทีร่าบสงูเป็น ๓ มณฑล คอื 

๑. มณฑลลาวพวน ม ีเมอืงหนองคายเป็นทีว่่าการมณฑล 

๒. มณฑลลาวกาว ม ีเมอืงนครจาํปาศกัดิเ์ป็นทีว่่าการมณฑล 

๓. มณฑลลาวกลาง ม ีเมอืงนครราชสมีาเป็นทีว่่าการมณฑล 

 

สาํหรบัมณฑลลาวกลางนัน้มกีรมหลวงสรรพสทิธปิระสงคเ์ป็นขา้หลวงใหญ่ ต่อมาเมือ่ได ้

จดัหวัเมอืงเป็นมณฑลเทศาภบิาบทัว่ทัง้พระราชอาณาเขต ให้เปลี่ยนนามมณฑลทัง้ ๓ เสยีใหม่ คอื 

มณฑลลาวพวน เป็น มณฑลอุดร , มณฑลลาวกาว เป็น มณฑลรอ้ยเอด็ และมณฑลอุบล มณฑลลาว

กลาง เป็นมณฑลนครราชสมีา 

 ในด้านการคมนาคม ได้มกีารสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ใน พ.ศ. 

๒๔๓๔ ซึง่เป็นทางรถไฟของรฐับาลสายแรก และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดเ้สดจ็เปิดทางรถไฟ

เมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อเมอืงนครราชสมีาจนเท่าทุกวนัน้ี 

 เหตุการณ์สําคญัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเมอืงนครราชสมีาในรชักาลน้ีคอืในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชเจ้าฟ้ามหาวชริาวุธ สยามมงกุฏราชกุมาร ได้เสด็จตรวจราชการมณฑล

นครราชสมีา และต่อมาได้มกีารทดลองการเกณฑ์ทหารแบบใหม่ที่มณฑลนครราชสมีาเป็นแห่งแรก 

ปรากฏว่าไดผ้ลดจีงึขยายไปยงัมณฑลอื่น ๆ 

 รชักาลท่ี ๖ ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเดจ็พระพนัปีหลวง (สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนีิ

นาถ) เสดจ็กรมทหารมา้ที ่๕ ทีม่ณฑลนครราชสมีา และทรงรบัตําแหน่งผูบ้งัคบัการพเิศษกรมทหารมา้

ที ่๕ มณฑลนครราชสมีา 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเดจ็พระเจา้น้องยาเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงนครสวรรคว์รพนิิต  

เสนาธกิารทหารบก เสดจ็ตรวจราชการทหารทีม่ณฑลนครราชสมีา 

 รชักาลท่ี ๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ หลงัจากเปลีย่นการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตยแลว้

ไดย้กเลกิการจดัทาํเมอืงมณฑลเทศาภบิาลและจดัใหมเ่ป็นภาค มณฑลนครราชสมีาเปลีย่นเป็นภาคที ่๓ 

มหีวัเมอืงอยูใ่นความปกครอง ๖ จงัหวดั คอื จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภูม ิจงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดั

สุรนิทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี  ตัง้ทีว่่าการอยูท่ีจ่งัหวดันครราชสมีา 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดเ้กดิกบฏบวรเดช โดยมพีลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองคเ์จา้บวรเดช

อดตีเสนาบดกีระทรวงกลาโหมเป็นหวัหน้า ไดท้ําการยดึนครราชสมีาเป็นกองบญัชาการ เพื่อรวบรวม

กําลงัพลในการทีจ่ะเขา้ยดึพระนครเพื่อบงัคบัใหค้ณะรฐับาลของพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาลาออก 

ในการก่อการกบฏครัง้น้ีขา้ราชการเมอืงนครราชสมีาส่วนหน่ึงถูกควบคุมตวัไว ้        ส่วนประชาชนถูก 

หลอกลวงว่าไดเ้กดิเหตุการณ์ไม่สงบขึน้ในพระนคร ทหารจงึจาํเป็นต้องไประงบัเหตุการณ์ ต่อเมื่อได้

ทราบแถลงการณ์จากรฐับาล จงึเขา้ใจว่าการกระทําของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้บวรเดชเป็นกบฏ 



 ๑๐ 

ดงันัน้ข้าราชการที่ถูกคุมขงัจงึพยายามหลบหนีจากที่คุมขงัแล้วรวมกําลงัเข้ายดึสถานที่สําคญัเพื่อ

รว่มมอืกบัทางรฐับาล ในการปราบปรามกบฏ 

 ทางรฐับาลได้มอบหมายให้ พนัโท หลวงพบิูลสงครามเป็นผูบ้งัคบัการในการปราบปราม

กบฏครัง้น้ีและทาํไดส้าํเรจ็ หวัหน้ากบฏไดห้ลบหนีเอาตวัรอดไปอยู่ทีไ่ซ่ง่อน ในวนัที ่๒๕ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๔๗๖ 

  รชักาลท่ี ๙ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ ได้

เสดจ็เยีย่มพสกนิกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือครัง้แรก และไดป้ระทบัแรมทีจ่งัหวดันครราชสมีา เมือ่  

พ.ศ. ๒๔๙๘ และไดเ้สดจ็พระราชดาํเนินมาเยีย่มพสกนิกรชาวเมอืงนครราชสมีาอกีหลายครัง้ เช่น เสดจ็

ทอดพระเนตรการเรยีนการสอนหลกัสูตรมธัยมแบบประสมที่โรงเรยีนสุรนารวีทิยา , เสดจ็ทําพธิเีปิด

อาคารเรยีนโรงเรยีนบุญวฒันา เป็นต้น ยงัความปลาบปลืม้ในพระมหากรุณาธคิุณแก่ชาวนครราชสมีา

เป็นลน้พน้ 

 

สมยัการจดัรปูการปกครองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

 การจดัรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล คือการจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วน

ภูมภิาค   ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอืหน่วยงานประจําทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ใน

ส่วนภมูภิาค 

 สมยัสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทย ไดท้รงจดัให้อํานาจการปกครองซึง่กระจดักระจายอยู่เขา้มารวมอยู่ยงัจุดเดยีวกนั 

โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผู้ปกครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง 

คอืมใิหก้ารบงัคบับญัชาไปอยู่ทีเ่จา้เมอืงเพยีงคนเดยีว (ซึง่เจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืง และมี

อํานาจอยา่งกวา้งขวาง) 

 ระบอบการปกครองแบบเทศาภบิาล เริม่จดัตัง้ขึ้นตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ และ สําเรจ็ทัว่

ประเทศ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ โดยมคีวามจาํเป็นมาดงัน้ี 

 วนัที ่๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๕ 

ไดท้รงแบ่งหน้าทีร่ะหว่างมหาดไทยและกลาโหมเสยีใหม่ โดยใหม้หาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวง จงึ

รวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล (ยงัไม่เป็นระบอบมณฑลเทศาภบิาล) มขีา้หลวงใหญ่เป็นผู้ปกครอง

มณฑล จดัตัง้ครัง้แรกม ี๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียง (หรอืมณฑลพายพั) มณฑลลาวพวน (หรอื

มณฑลอุดร) มณฑลลาวกาว (หรอืมณฑลอสีาน) มณฑลเขมร (หรอืมณฑลบูรพา) มณฑลนครราชสมีา 

ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตกบญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกที่ได้วางแผนจดัระเบียบการบรหิารมณฑลแบบใหม่เสร็จ

กระทรวงมหาดไทยได้จดัให้มมีณฑลเทศาภบิาลขึ้นทัง้สิ้น 3 มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑล

ปราจนีบุร ีและมณฑลนครราชสมีา ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงสภาพจากมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม่

ไดส้าํเรจ็เรยีบรอ้ยเมือ่ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

 



 ๑๑ 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการ

บรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดั และอําเภอ และยกเลกิมณฑล จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วยบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร 

 พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการแก้ไข

เปลีย่นแปลงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยมสีาระสําคญั

ของการเปลีย่นแปลง คอื  

 ๑. จงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

 ๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั เป็นของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ๓. คณะกรมการจงัหวดั เดมิเป็นคณะบุคคลผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ 

 แผ่นดนิในจงัหวดัไดก้ลายเป็นเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

 ต่อมา ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ได้

ปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนภูมภิาคเป็น

จงัหวดั และอําเภอ 

 จงัหวดัให้รวมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิและใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นที่ปรกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 ปจัจบุนั จงัหวดันครราชสมีาแบ่งการปกครองออกเป็น ๒๐ อําเภอ กบั ๒ กิง่อําเภอ คอื 

   ๑. อําเภอเมอืงนครราชสมีา   ๒.  อําเภอโชคชยั 

   ๓. อําเภอครบุร ี    ๔.  อําเภอเสงิสาง 

   ๕. อําเภอปกัธงชยั    ๖.  อําเภอปากช่อง 

   ๗. อําเภอสคีิว้    ๘.  อําเภอด่านขนุทด 

   ๙. อําเภอสงูเนิน   ๑๐. อําเภอขามทะเลสอ 

 ๑๑. อําเภอโนนไทย   ๑๒. อําเภอขามสะแกแสง 

 ๑๓. อําเภอโนนสงู   ๑๔. อําเภอบวัใหญ่ 

 ๑๕. อําเภอประทาย   ๑๖. อําเภอคง 

 ๑๗. อําเภอพมิาย   ๑๘. อําเภอหว้ยแถลง 

 ๑๙. อําเภอจกัราช   ๒๐. อําเภอชุมพวง 

 ๒๑. กิง่อําเภอบา้นเหลื่อม   ๒๒. กิง่อําเภอหนองบุนนาก 

 

 
ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดันครราชสีมา . นครราชสมีา : หจก.นิวสมบรูณ์การพมิพ ์, ๒๕๒๖ . 
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