
ประวติัศาสตรจ์งัหวดันครพนม 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ดนิแดนอนัเป็นทีต่ ัง้ประเทศไทยปจัจุบนั เดมิคอื อาณาจกัรสุวรรณภมู ิ เป็นถิน่เดมิของ

ชาวลวะหรอืละวา้ยกเวน้ดนิแดนทางภาคใตซ้ึง่เป็นอาณาเขตของชาตมิอญ อาณาจกัรสุวรรณภูม ิ

แบ่งแยกอํานาจการปกครองออกเป็น ๓ อาณาเขต คอื 

๑. อาณาเขตทวาราวด ี มเีน้ือทีอ่ยูใ่นตอนกลางบรเิวณลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยาแผ่ออกไปจาก

ชายทะเลตะวนัตกของอ่าวไทยจนถงึชายทะเลตะวนัออก  มเีมอืงนครปฐมเป็นราชธานี 

๒. อาณาเขตยางหรอืโยนก อยูต่อนเหนือ ตัง้ราชธานีอยู่ทีเ่มอืงเงนิยาง 

๓. อาณาเขตโคตรบรูณ์ ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  รวมทัง้ฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าโขงมี

เมอืงนครพนมเป็นราชธานี 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

เมอืงนครพนม ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ พอจะรวบรวมไดค้วามว่า เป็นเมอืงสบื

เน่ืองมาจากนครอาณาจกัรโคตรบรูณ์ ซึง่เดมิตัง้อยูฝ่ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง และไดย้า้ยมาตัง้อยูท่างฝ ัง่ขวาของ

แมน้ํ่าโขง ในราวรชักาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

อาณาจกัรโคตรบูรณ์ เป็นแควน้หน่ึงในลุ่มแมน้ํ่าโขง ซึง่ในสมยันัน้ มแีควน้ต่าง ๆ ตัง้อยู่

ลุ่มฝ ัง่แมน้ํ่าโขงหลายแควน้ เช่น แควน้สบิสองจไุทย แควน้ลานชา้ง แควน้เวยีงจนัทน์ แควน้โคตรบรูณ์ 

แควน้จาํปาศกัดิ ์เป็นตน้ แต่ละแควน้มเีจา้นครเป็นผูป้กครอง 

ส่วนตํานานของเมอืงโคตรบูรณ์นัน้ จากหลกัฐานในพงศาวดารเหนือ คาํใหก้ารของ

ชาวกรงุเก่าพงศาวดารเขมรและเรือ่งราวทางอสีาน เขยีนเป็นขอ้ความพาดพงิคลา้ยคลงึกนัเป็นนิทาน

ปรมัปรา สรปุไดค้วามว่า พระยาโคตรบองมฤีทธิใ์ชก้ระบองขวา้งพระยาแกรกผูม้บุีญซึง่ขีม่า้เหาะมา 

ขวา้งไมถู่กจงึหนีไปไดธ้ดิาพระเจา้ลานชา้ง บางฉบบักว็่า พระยาโคตรบองมาจากลพบุรบีา้ง มาจาก   

เวยีงจนัทน์ มาจากเมอืงระแทงบา้ง มาจากเมอืงสวรรคบุรบีา้ง แต่ในฉบบัคําใหก้ารของชาวกรงุเก่า

กล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นโอรสพระรว่ง หนีมาจากกรงุสุโขทยั ไดม้าครองเมอืงลานชา้ง ซึง่

สนันิษฐานว่าคงจะไดก้บัธดิาพระเจา้เวยีงจนัทน์ แลว้พระราชบดิาจงึใหม้าครองเมอืงโคตรบรูณ์ เป็น

เมอืงลกูหลวงขึน้แก่นครลานชา้ง 

แต่ฉบบัเขยีนไวท้างภาคอสีานว่า ครัง้หน่ึงพระเจา้กรงุศรสีตันาคนหุต มพีระราชประสงค์

จะใหร้าชบุตรองคห์น่ึงพระนามว่า เจา้โคตะ (คงเป็นราชบุตรเขย) ครองเมอืง จงึไดส้รา้งเมอืง ๆ หน่ึงที่

ปากน้ําหนิบรูณ์ (ตรงขา้มอําเภอท่าอุเทนในปจัจบุนั) ใหช้ื่อเมอืงศรโีคตรบรูณ์เป็นเมอืงลกูหลวงขึน้ 

เมอืงเวยีงจนัทน์ตัง้ใหเ้จา้โคตะเป็นพระยาศรโีคตรบูรณ์ สบืเป็นเจา้ครองนครมาไดห้ลายพระองค ์ จนถงึ

พระองคท์ีม่ฤีทธิด์ว้ยกระบอง จงึไดพ้ระนามว่า พระยาศรโีคตรบอง และไดย้า้ยเมอืงมาตัง้ทีป่่าไมร้วก 

หว้ยศรมีงัรมิแมน้ํ่าโขงฝ ัง่ซา้ย (คอืเมอืงเก่าใตเ้มอืงท่าแขกในปจัจบุนัน้ี) เมือ่พระยาศรโีคตรบองถงึแก่

อนิจกรรม เจา้สุบนิราช โอรสพระยาศรโีคตรบอง ครอบครองนครสบืแทนพระนามว่า พระยาสุมติร 



 ๒ 

ธรรมราช เมือ่ถงึแก่อนิจกรรม เจา้โพธสิารราชโอรสครองนครสบืแทน อํามาตยไ์ดผ้ลดัเปลีย่นกนัรกัษา

เมอืง 

จนถงึ พ.ศ. ๒๒๘๖ เจา้เมอืงระแทงใหโ้อรส ๒ พระองค ์เสีย่งบอ้งไฟองคล์ะกระบอก ถา้

บอ้งไฟของใครไปตกทีใ่ดจะสรา้งเมอืงใหค้รอง บอ้งไฟโอรสองคใ์หญ่ไมต่ดิ จงึไดค้รองเมอืงระแทงแทน 

บอ้งไฟองคเ์ลก็ตกทีห่ว้ยขวาง (เวลาน้ีเรยีกว่าเซบอ้งไฟ) ใกลเ้มอืงสรา้งก่อและดงเชยีงซอน จงึดาํรสั

สรา้งเมอืงทีน่ัน่ แต่อํามาตยค์ดัคา้นว่าทําเลไมเ่หมาะประจวบกบัขณะนัน้ผูค้รองนครศรโีคตรบรูณ์ว่างอยู่ 

อํามาตยจ์งึเชญิเจา้องคน์ัน้ขึน้ครองนคร โดยมพีระนามว่าพระยาขตัยิวงษาราชบุตรมหาฤาไชยไตร-ทศ

ฤาเดชเชษฐบุร ีศรโีคตรบรูณ์หลวง ไดซ่้อมแซมบา้นเมอืง วดั จนถงึ พ.ศ. ๒๒๙๗ จงึพริาลยั เจา้ เอว

ก่านโอรสขึน้ครองนครแทน มพีระนามว่า พระบรมราชา พระบรมราชาครองนครโคตรบรูณ์ได ้ ๒๔ ปี 

จงึพริาลยั เมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๑ ทา้วคาํสงิห ์ราชบุตรเขยพระบรมราชาไดนํ้าเครือ่งบรรณาการไปถวายพระ

เจา้เวยีงจนัทน์ พระเจา้เวยีงจนัทน์โปรดใหท้า้วคาํสงิหค์รองเมอืงโคตรบรูณ์แทนพระบรมราชา และมี

พระนามว่า พระนครานุรกัษ์ ผูค้รองนครน้ีเหน็เมอืงศรโีคตรบรูณ์ มไิดต้ัง้อยูท่ีป่ากน้ําหนิบรูณ์อย่างเก่า

ก่อน (คอืขณะน้ีตัง้อยูท่ีเ่มอืงเก่าใตเ้มอืงท่าแขกปจัจบุนั) จงึใหเ้ปลีย่นชื่อเมอืงเสยีใหม ่ เรยีกว่าเมอืง

มรกุขะนคร นามเมอืงศรโีครตบรูณ์จงึเลอืนหายไปตัง้แต่นัน้ 

ในการทีท่า้วคําสงิหไ์ดค้รองเมอืงโคตรบรูณ์ครัง้นัน้ ทา้วกู่แกว้ โอรสพระบรมราชาซึง่ไป

ถวายตวัเป็นมหาดเลก็อยูก่บัเจา้นครจาํปาศกัดิต์ ัง้แต่ชนมายไุด ้๑๕ ชนัษา ทราบว่าทา้วคาํสงิหไ์ดค้รอง

นครแทนบดิากไ็มพ่อใจ จงึทลูลาเจา้นครจาํปาศกัดิข์ ึน้มาเกลีย้กล่อมราษฎรไดก้ําลงัคนเป็นอนัมาก แลว้

สรา้งเมอืงขึน้ทีบ่า้นแกง้เหลก็ รมิหว้ยน้ํายม เรยีกว่าเมอืงมหาชยักอบแกว้ตัง้แขง็เมอืงอยู ่ พระนครานุ-

รกัษ์ (คาํสงิห)์ ทราบจงึไปขอกําลงัจากกรงุศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) แต่ไมไ่ดจ้งึไปขอจากเมอืงญวน

ไดม้า ๖,๐๐๐ คน แลว้จดัใหพ้ลญวนพกัอยูท่ีเ่มอืงคาํเกดิ เพราะเกรงว่าทา้วกู่แกว้จะรูต้วั ในระหว่างที่

พระนครานุรกัษ์เตรยีมไพร่พลจะไปสมทบกบัญวนนัน้ ทา้วกู่แกว้ทราบก่อนจงึยกไพรพ่ล ๔,๐๐๐ คน 

คุมเครือ่งบรรณาการไปหาแมท่พัญวนทีเ่มอืงคาํเกดิโดยแอบอา้งว่าเป็นเจา้เมอืงมรกุขะนคร ฝา่ยญวน

หลงเชื่อจงึสมทบไปตเีมอืงมรกุขะนครแตก พระนครานุรกัษ์จงึพาครอบครวัหนีขา้มแมน้ํ่าโขงไปอยู่ทีด่ง

เซกาฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าโขงแลว้แต่งคนไปขอกําลงัจากเวยีงจนัทน์อกีครัง้หน่ึง พระเจา้เวยีงจนัทน์ใหพ้ระยา

เชยีงสาเป็นแมท่พัมาช่วยโดยตัง้ค่ายอยูท่ีบ่า้นหนองจนัทน์ (ใตเ้มอืงนครพนมปจัจุบนั ๔ กโิลเมตร) 

ฝา่ยหน่ึงตัง้อยู่ทีบ่า้นธาตุน้อยศรบุีญเรอืงอกีค่ายหน่ึง แลว้จดัไพรพ่ลทัง้สองค่ายกระจายเป็นปีกกาโอบ

ถงึกนัเพื่อจะโจมตเีมอืงมรกุขะนคร ซึง่อยูฝ่ ัง่ตรงกนัขา้ม (เมอืงเก่าใตเ้มอืงท่าแขกปจัจบุนั) ฝา่ยทพัญวน

ซึง่ตัง้อยูฝ่ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขงจดัทาํสะพานเป็นแพลกูบวบจะยกขา้มแม่น้ําโขงมาโจมตทีพั พระยาเชยีงสา 

ฝา่ยพระยาเชยีงสาใชปื้นยงิตดัสะพานแพบวบขาด แลว้ยกกําลงัเขา้สูร้บกบัญวนกลางแม่น้ําโขงถงึ

ตะลุมบอน พระยาเชยีงสาไดช้ยัชนะฆ่าญวนตายเป็นจาํนวนมาก ศพลอยไปตดิเกาะ เกาะน้ีจงึไดช้ื่อ

เรยีกกนัต่อ ๆ มาว่า “ดอนแกวกอง”  มาจนทุกวนัน้ี พระยาเชยีงสาไดเ้กลีย้กล่อมทา้วกู่แกว้ให ้  

ยนิยอมแลว้ใหท้า้วกู่แกว้ ครองเมอืงนครมรกุขะนครต่อไป ส่วนพระนครานุรกัษ์นัน้ พระยาเชยีงสา

นําไป เวยีงจนัทรด์ว้ยและใหค้รองเมอืงใหมซ่ึง่อยู่ทีบ่า้นเวนิทราย 

 



 ๓ 

สมยักรงุธนบรีุ  

ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจา้ศริบุิญสาร แห่งเวยีงจนัทน์ ไดย้กกองทพัไปตพีระตา พระวอที่

บา้นกู่บา้นแกแขวงจาํปาศกัดิ ์ ฆา่พระวอตาย พระตาเหน็เหลอืกําลงัจงึขอกองทพักรงุธนบุรมีาช่วย 

สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยามหากษตัรยิศ์กึกบัพระยาสุรสหีย์กทพัไป

ปราบปรามไดเ้มอืงเวยีงจนัทน์ เมอืงหนองคาย เมอืงมรกุขะนคร ส่วนพระเจา้ศริบุิญสารแห่งเมอืง

เวยีงจนัทน์และพระบรมราชาเจา้เมอืงมรกุขะนครหนีไปอยูเ่มอืงคาํเกดิ 

เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ เมือ่เสรจ็จากการปราบปรามหวัเมอืงเหล่าน้ี ไดอ้ญัเชญิพระ

แกว้มรกตและพระบางและไดนํ้าบรรดาโอรสพระเจา้ศริบุิญสารลงไปกรงุธนบุรดีว้ย 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ครัน้ พ.ศ. ๒๓๒๕ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชไดป้ราบดา-      

ภเิษกขึน้เสวยราชยแ์ลว้ ไดท้รงชุบเลีย้งโอรสของพระเจา้ศริบุิญสารอยูท่ีก่รงุเทพฯ เป็นอยา่งด ี พระ

เจา้ศริบุิญสาร ซึง่อยูท่ีเ่มอืงคาํเกดิได ้ ๕-๖ ปี ทรงชราภาพ ทราบว่า โอรสอยูด่ว้ยความผาสุกจงึเสดจ็

กลบัเมอืงเวยีงจนัทน์ หวงัจะขอสวามภิกัดิต่์อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (ตาม

พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาซึง่ทรงนิพนธโ์ดยกรมพระยาดํารงราชานุภาพ กล่าวว่า เจา้

ศริ-ิบุญสารกลบัจากเมอืงคาํเกดิ จบัพระยาสุโภ ซึง่เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึใหร้กัษาเมอืงอยูฆ่า่แลว้

เขา้ตัง้อยูใ่นเมอืง ทา้วเฟ้ียขุนบางไมย่นิยอมดว้ย จงึหนีลงมากรงุเทพฯ กราบทลูฯ ใหท้ราบ) แต่ไมท่รง

วางพระทยั จงึตัง้ใหเ้จา้นันทเสนโอรสองคใ์หญ่ของพระเจา้ศริบุิญสารทีอ่ยูก่รงุเทพฯ ใหก้ลบัไปครอง

เมอืง มรกุขะนครสบืแทน 

ครัน้ถงึ พ.ศ. ๒๓๓๗ เจา้นนัทเสนแห่งเมอืงเวยีงจนัทน์ ไดค้บคดิกบัพระบรมราชาทํา

หนงัสอืขอกาํลงัจากญวนเพื่อมารบกบักรงุสยาม ฝ่ายพระเจา้แผ่นดนิญวนมคีวามจงรกัภกัดต่ีอกรงุ

สยาม จงึส่งหนงัสอืนัน้ไปถวายสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช จงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้รยีกเจา้    

นนัทเสนและพระบรมราชาลงไปเฝ้าทีก่รงุเทพฯ เมือ่ไดไ้ต่สวนความจรงิแลว้ จงึยกโทษใหแ้ละไดแ้ต่งตัง้

ใหพ้ระเจา้อนิทวงษ์อนุชาเจา้นนัทเสนใหไ้ปครองเมอืงเวยีงจนัทน์แทน 

ครัน้ถงึ พ.ศ. ๒๓๓๘ เกดิศกึพมา่ทางเมอืงเชยีงใหม ่ กองทพัไทยตอ้งไปปราบปรามเจา้       

นนัทเสนกบัพระบรมราชาขออาสาไปในกองทพั ยกกองทพัไปถงึเมอืงเถนิ พระบรมราชา (พรหมมา) ก็

ถงึแก่อนิจกรรม ทา้วสุดตาซึง่เป็นโอรสของพระบรมราชาจงึนําเครือ่งราชบรรณาการไป

เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาททีก่รงุเทพฯ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วสุดตาเป็นพระบรมราชา

ครองเมอืงมรกุขะนครและใหเ้ปลีย่นนามเมอืงเสยีใหมว่่า "เมืองนครพนม" ขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ การที่

พระราชทานชื่อว่าเมอืงนครพนมนัน้อาจเน่ืองดว้ยเมอืงน้ีเป็นเมอืงลกูหลวงมาก่อน มคีวามสาํคญัทาง

ประวตัศิาสตรจ์งึใหใ้ชค้าํว่า นคร ส่วนคาํว่า พนม นัน้อาจจะเน่ืองดว้ยจงัหวดัน้ีมพีระธาตุพนม

ประดษิฐานอยู ่ซึง่เป็น     ปชูนียสถานสําคญัหรอือกีประการหน่ึง อาจจะเน่ืองดว้ยจงัหวดัน้ีเดมิมอีาณา

เขตเกนิไปถงึฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขง คอืบรเิวณเขตเมอืงท่าแขกแห่งประเทศลาวปจัจุบนั ซึง่มภีเูขา
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สลบัซบัซอ้นไปถงึแดนประเทศญวน จงึนําเอาคาํว่า "พนม" มาใชเ้พราะพนมแปลว่า ภเูขา ส่วนคาํว่า 

"นคร" นัน้อาจรกัษาชื่อเมอืงไวค้อืเมอืงมรกุขะนครนัน่เอง 

ต่อมาปลายสมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก โปรดใหพ้ระยามหา-

อํามาตย ์ (ป้อม  อมาตยกุล) เป็นแมท่พั ส่วนทางนครเวยีงจนัทน์กใ็หพ้ระยาสุโภเป็นแมท่พัยกกําลงัมา 

สมทบกองทพัพระยามหาอํามาตย ์ เพื่อโจมตบีา้นกวนกู่ กวนงวั ซึง่เป็นกบฏและเมือ่ไดช้ยัชนะจงึได้

กวาดตอ้นครอบครวัมาไวท้ีเ่มอืงนครพนม โดยทีบ่า้นหนองจนัทรเ์ป็นทีท่าํเลไมเ่หมาะพระยามหา-

อํามาตยจ์งึใหย้า้ยเมอืงนครพนมมาตัง้ทีบ่า้นโพธิค์ํ้า หรอื โพธิค์าํ (เขา้ใจกนัว่าคงจะเป็นคุม้บา้นใตใ้น

เมอืงนครพนมน่ีเอง) 

จนกระทัง่ถงึ พ.ศ. ๒๔๒๖ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วบุญมากเป็นพระพนม

ครานุรกัษ์ ดาํรงตําแหน่งเจา้เมอืงนครพนม อยูไ่ด ้ ๗ ปี กถ็งึแก่อนิจกรรม ราชบุตรทองทพิยบุ์ตร    

พระพนมนครานุรกัษ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้กัษาการแทน และในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ไดม้กีารปรบัปรงุ

ระเบยีบการปกครองใหมโ่ดยเริม่แบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล มมีณฑลลาวกาว (เขตอุบลราชธานี

ปจัจบุนั) มณฑลลาวเฉียง (เขตเชยีงใหม)่ และมณฑลลาวพวนเป็นตน้ เมอืงนครพนมขึน้อยูใ่นเขต   

ปกครองมณฑลลาวพวน ซึง่ตัง้กองบญัชาการอยู่ทีเ่มอืงหนองคาย พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวง

ประจกัษ์ศลิปาคมทรงดํารงตําแหน่งขา้หลวงต่างพระองคเ์ป็นผูส้าํเรจ็ราชการมณฑลลาวพวนประทบัอยู ่

ณ เมอืงหนองคาย 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ไดป้รบัปรงุระเบยีบการปกครองขอ้บงัคบัการปกครองหวัเมอืง

โดยแต่งตัง้ใหม้ผีูว้่าราชการเมอืง และกรมการเมอืง คอืแทนทีจ่ะเรยีกว่าอุปฮาด ราชวงษ์ ราชบุตร ดงั

แต่ก่อนพรอ้มไดแ้ต่งตัง้ตําแหน่งกรมการในทําเนียบขึน้เรยีกว่าปลดัเมอืงยกกระบตัรเมอืง ผูช่้วยราช-

การพรอ้มไดแ้ต่งตัง้ตําแหน่งกรมการในทาํเนียบขึน้เรยีกว่า  ปลดัเมอืงยกกระบตัรเมอืง ผูช่้วยราชการ

เมอืงและทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหอุ้ปฮาดโต๊ะเป็น พระพทิกัษ์พนมนคร ดํารงตําแหน่งปลดัเมอืง 

ส่วนขา้หลวงประจาํบรเิวณซึง่เป็นขา้ราชการทีก่ระทรวงมหาดไทยส่งมาประจาํนัน้ กท็าํหน้าทีเ่ป็น

ขา้หลวงดแูลราชการเมอืงควบคุม และใหข้อ้ปรกึษาแนะนําผูว้่าราชการเมอืง กรมการเมอืงปรบัปรงุการ

งานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบแบบแผน ทีจ่ดัและเปลีย่นแปลงใหมเ่มือ่ พ.ศ. ๒๔๕๔ พระจติรคุณสาร (อุย้  

นาครทรรพ) ไดร้บัแต่งตัง้มาเป็นผูว้่าราชการเมอืงนครพนม ภายหลงัไดเ้ลื่อนบรรดาศกัดิเ์ป็นพระยา

พนมนครานุรกัษ์ ต่อมาทางราชการไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

จดัระเบยีบบรหิารราชการสว่นภมูภิาคใหม ่ โดยมมีณฑล จงัหวดั อําเภอ และมผีูว้่าราชการจงัหวดัเป็น 

ผูป้กครองบงัคบับญัชา ฉะนัน้ พระยาพนมนครานุรกัษ์ (อุย้  นาครทรรพ) จงึนบัว่าเป็นผูว้่าราชการ

จงัหวดันครพนมคนแรก 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดัระเบยีบ

การปกครองต่อมามกีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภูมภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็นตวัแทนหรอื

หน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล ซึง่
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ถอืไดว้่าเป็นระบบการปกครองอนัสาํคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ 

ทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภูมภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบ

เทศาภบิาล เป็นระบบการปกครองส่วนภูมภิาคทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากสว่นกลางออกไป

บรหิารราชการในทอ้งทีต่่าง ๆ เป็นระบบการปกครองทีร่วมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบ

เรยีบรอ้ยและเปลีย่นระบบการปกครองจากประเพณปีกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืง ใหห้มด

ไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชา

มคีวามหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่ หวัเมอืงประเทศราชยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล ้ๆ ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ 

มเีจา้เมอืงอื่น ๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอยา่งกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็

พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพดํารงตําแหน่งเสนาบด ีกระทรวงมหาดไทย พระองคไ์ด้

จดัใหอ้ํานาจการปกครองเขา้มารวมอยู่ยงัจดุเดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้มขีา้หลวง

เทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความว่า รฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวั

เมอืงไปอยูท่ีเ่จา้เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ 

จงึสาํเรจ็และเพื่อความเขา้ใจเรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึขอนําคําจาํกดัความของ "การเทศาภบิาล" 

ซึง่พระยาราชเสนา (สริ ิ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ ซึง่มี

ความว่า 

"การเทศาภบิาล" คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการอนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองค ์ รบัแบ่งภาระของรฐับาลกลางซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้ออกไป

ดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและ

ความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ” 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทาํความเขา้ใจบางประการเกี่ยวกบัการจดั

ระเบยีบการปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาล นัน้ หมายความว่า เป็นระบบ การปกครองอาณาเขต ซึง่เรยีกว่า “การ

ปกครองส่วนภูมภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอืส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี ยงั

หมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิารราชการ

ในทอ้งทีต่่าง ๆ แทนทีส่่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิ อนัเป็นระบบกนิ

เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง

และ  รดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอย่างสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทําความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ในสมยัก่อนการจดัระเบยีบการ

ปกครองแบบเทศาภบิาลนัน้ กม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลเหมอืนกนัแต่มณฑลสมยันัน้หาใช่

มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยะ
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มหาราชทรงพระราชดาํรจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตใหม้ัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรง

เหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้ อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และ

กรมท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองให้

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่ราชอาณาจกัรทรงพระราชดํารวิ่า ควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวั

เมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่าง

กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑลเฉียงหรอืมณฑล

พายพั มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑล

นครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตก บญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑล ดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้

มาและกม็ไิดด้ําเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลําดบัดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่ และในตอนปลายน้ีเมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนคร

ชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ และมณฑลกรงุเก่าและไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื

ตัง้เป็นมณฑลภเูกต็ ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราชและมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมาลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ีและในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่า ๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื 

มณฑลพายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานีและมณฑลจนัทบุรเีมอืงจนัทบุร ีระยองและตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบลและ

มณฑลรอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 



 ๗ 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอจงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดัและกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิาร เมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

เป็นมณฑลอกีดว้ยเมือ่จะไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัร

สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยีเหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวงเป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม ่ๆ มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วน     

ภมูภิาคยิง่ขึน้และการทีย่บุมณฑลกเ็พื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึงในส่วนทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล แต่จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรมการจงัหวดั

นัน้ ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดัไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมาไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยบุ

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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