
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัหนองบวัลาํภ ู

ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอดีต 

ดนิแดนส่วนทีเ่ป็นจงัหวดัหนองบวัลาํภใูนปจัจบุนั ไดป้รากฏหลกัฐานแห่งการอยูอ่าศยัของ 

มนุษยม์านานนับพนัปี ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์ หรอืก่อนทีม่นุษยจ์ะมกีารประดษิฐต์วัอกัษรขึน้ใช ้

เริม่จากการดํารงชวีติแบบเร่รอนในสงัคมล่าสตัว ์ทีม่นุษยอ์าศยัอยูต่ามถํ้า เพงิผาหรอืรมิฝ ัง่น้ํา แสวงหา

อาหารดว้ยการจบัปลา ล่าสตัว ์ และพชืผกัทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิ เรร่อ่นเปลีย่นแปลงทีอ่ยูอ่าศยัไปเรือ่ยๆ 

หลกัฐานทีป่รากฏใหเ้หน็ไดแ้ก่ ภาพเขยีนส ี และภาพสลกัหนิในเขตอําเภอโนนสงัทีถ่ํ้าเสอืตก ถํ้าจนัใด

ถํ้าพรานไอ ้ ถํ้าอาจารยส์นิ และถํ้ายิม้ หรอืภาพเขยีนส ี ในเขตอําเภอสุวรรณคหูา ทีถ่ํ้าสุวรรณคหูาและ  

ถํ้าภผูายา เป็นตน้ เรือ่ยมาจนถงึการดํารงชวีติในสงัคมกสกิรรมทีม่นุษยเ์ริม่อยูร่วมกนัเป็นชุมชน มกีาร

เพาะปลกู เลีย้งสตัว ์ ทอผา้ ทาํเครือ่งประดบั และหล่อโลหะแบบงา่ยๆ หลกัฐานทีป่รากฏใหเ้หน็ไดแ้ก่ 

แหล่งโบราณคดกุีดกวางสรอ้ย และกุดคอเมย ในเขตอําเภอโนนสงั ซึง่พบโครงกระดกูมนุษยแ์ละสตัว ์

เศษภาชนะดนิเผา เศษเครือ่งประดบัสาํรดิ รวมทัง้เครือ่งมอืเหลก็ต่างๆ ทีม่อีายรุว่มสมยักบัแหล่ง

โบราณคดบีา้นเชยีงจงัหวดัอุดรธานี ชุมชนโบราณในลกัษณะน้ีมปีรากฏอยูห่ลายแหง่ในเขตจงัหวดั

หนองบวัลาํภ ู

เมือ่เขา้สู่ยคุประวตัศิาสตร ์ หรอืเมือ่มนุษยเ์ริม่มอีาการประดษิฐต์วัอกัษรขึน้ใช ้ ชุมชน

โบราณค่อยๆ มพีฒันาการเขา้สู่ชุมชนเมอืง มกีารตดิต่อแลกเปลีย่น คา้ขายระหว่างกนั วฒันธรรม 

แบบทวารวดเีขา้มามอีทิธพิลครอบคลมุพืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐- 

พ.ศ. ๑๕๐๐) ในพืน้ทีจ่งัหวดัหนองบวัลาํภ ูพบโบราณวตัถุสมยัทวารวด ี เช่น ใบเสมาหนิทราย วดัพระ

ธาตุเมอืงพณิ อําเภอนากลาง และใบเสมาหนิทรายวดัปา่โนนคาํวเิวก อําเภอสุวรรณคหูา เป็นตน้ เมือ่

สิน้สมยัทวารวด ีวฒันธรรมขอมเริม่เขา้มามอีทิธพิลสบืแทน (ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ - พ.ศ. ๑๗๐๐) ใน

พืน้ทีจ่งัหวดัหนองบวัลาํภ ูพบโบราณสถาน และโบราณวตัถุสมยัขอม เช่น ฐานวหิารศลิาแลง ศลิาจารกึ  

พระธาตุเมอืงพณิ อําเภอนากลาง และจารกึอกัษรขอมวดัปา่โนนคาํวเิวก อําเภอสุวรรณคหูา เป็นต้น  

จงัสนันิษฐานว่า ในสมยัวฒันธรรมทวารวด ี และสมยัวฒันธรรมขอม ชุมชนโบราณในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั

หนองบวัลาํภ ูยงัไมม่ลีกัษณะเป็นชุมชนเมอืง แต่คงเป็นชุมชนเลก็ๆ ทีก่ระจายตวัอยูท่ ัว่ไป เมือ่สิน้สมยั

วฒันธรรมขอม พืน้ทีใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดป้ลอดจากอทิธพิลของวฒันธรรมต่างๆ อยูร่ะยะ

หน่ึง และวฒันธรรมลา้นชา้งหรอืวฒันธรรมไทย-ลาว ไดเ้ริม่แผ่อทิธพิลเขา้มาแทน 

ประมาณ พ.ศ. ๒๑๐๖ พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช แห่งเวยีงจนัทน์ ไดนํ้าผูค้นอพยพเขา้มาอยู่

อาศยั โดยสรา้งพระพุทธรปูและศลิาจารกึไวท้ีว่ดัถํ้าสุวรรณคหูา อําเภอสุวรรณคหูา และมาสรา้งบา้น

แปลงเมอืงขึน้ทีบ่รเิวณหนองซาํชา้ง ซึง่เป็นหนองน้ําขนาดใหญ่เชงิเขาภพูาน โดยสรา้งวดัในหรอืวดั  

ศรคีณูเมอืง สรา้งพระพุทธรปู และสรา้งกู่ครอบไว ้ สรา้งวหิาร ขดุบ่อน้ํา สรา้งกําแพงเมอืงดนิลอ้มรอบ

ทัง้ ๔ ดา้น และยกฐานะขึน้เป็นเมอืง "จาํปานครกาบแกว้บวับาน" (ปจัจบุนัอยู่ทีบ่รเิวณบา้นเหนือ 

ตําบลลาํภ ูในเขตเทศบาลเมอืงหนองบวัลาํภ)ู มฐีานะเป็นเมอืงหน้าด่านของเมอืงเวยีงจนัทน์แต่คน 
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ทัว่ไปมกันิยมเรยีกชื่อเมอืงตามลกัษณะภูมปิระเทศว่า "เมอืงหนองบวัลุ่มภู" ซึง่เป็นตน้กําเนิดของเมอืง

หนองบวัลาํภใูนปจัจบุนั 

พ.ศ. ๒๑๑๗ ในระหว่างทีไ่ทยเสยีกรงุศรอียธุยา ครัง้ที ่ ๑ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ซึง่

ขณะนัน้มพีระชนมาย ุ๑๙ พรรษา ไดต้ามเสดจ็สมเดจ็พระมหาธรรมราชา พระราชบดิา นํากองทพัไทย

เพื่อไปช่วยกองทพักรงุหงสาวดตีเีวยีงจนัทน์ เมือ่เสดจ็ประทบัพกัแรมทีบ่รเิวณหนองซาํชา้งหรอืหนอง-

บวัลาํภใูนปจัจบุนั สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ไดป้ระชวร เป็นไขท้รพษิ สมเดจ็พระมหาธรรมราชา 

และสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงึเสดจ็นํากองทพัไทย กลบัสู่กรงุศรอียธุยา 

พ.ศ. ๒๓๑๐ ในสมยัพระเจา้สริบุิญสารแห่งเวยีงจนัทน์ ซึง่ตรงกบัตน้สมยัสมเดจ็พระเจา้

ตากสนิมหาราช แห่งกรงุธนบุร ี พระวอ พระตา ขนุนางผูใ้หญ่แห่งเวยีงจนัทน์ เกดิความขดัแยง้ภายใน

กบัราชสาํนกั จงึนํากําลงัคนอพยพเขา้มาอาศยัเมอืงจาํปานครกาบแกว้บวับาน โดยบรูณะและปรบัปรงุ

ขึน้ใหม ่ สรา้งกําแพงหนิบนเขาภพูานไวป้้องกนัขา้ศกึ และเปลีย่นชื่อเป็น "นครเขื่อนขนัธก์าบแกว้บวั

บาน" ตัง้ตนเป็นอสิระไมข่ึน้กบัเวยีงจนัทน์ กองทพัเวยีงจนัทน์ จงึยกทพัมาโจมตสีูร้บกนัอยูป่ระมาณ ๓ 

ปี กย็งัไมส่ามารถตเีมอืงได ้ กองทพัเวยีงจนัทน์จงึขอใหก้องทพัพมา่ช่วยเหลอื จงึสามารถตเีมอืงนคร

เขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับานไดส้าํเรจ็ โดยพระตาเสยีชวีติในทีร่บ พระวอจงึนํากําลงัคนอพยพตามลําน้ําชี

ไปสรา้งเมอืงใหมท่ีบ่า้นดอนมดแดง หรอืเมอืงอุบลราชธานีในปจัจบุนั นครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน 

จงึกลบัไปขึน้กบัเวยีงจนัทน์อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๓๒๑ ในสมยัสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช แห่งกรงุธนบุรโีปรดเกลา้ฯ ให้

เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ ยกกองทพัไปตเีวยีงจนัทน์ไดส้าํเรจ็นครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน หรอื

หนองบวัลาํภ ูจงึขึน้กบัราชอาณาจกัรไทยตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๙ - พ.ศ. ๒๓๗๑ ในสมยัรชักาลที ่๓ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์เจา้อนุวงศ์

แห่งเวยีงจนัทน์ เป็นกบฏยกทพัไปยดึเมอืงนครราชสมีา ครัน้รูว้า่ทางกรงุเทพฯ เตรยีมยกทพัใหญ่มา

ต่อสูจ้งึถอยกลบัมาตัง้รบัทีห่นองบวัลาํภ ูไดร้บกบักองทพัไทยเป็นสามารถ จนพ่ายแพก้ลบัเวยีงจนัทน์ 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๔ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์พระปทุม

เทวาภบิาล เจา้เมอืงหนองคาย ไดแ้ต่งตัง้พระวชิโยดมภมทุธเขต มาสรา้งนครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวั

บานขึน้ใหม่มฐีานะเป็นเมอืงเอก ชื่อเมอืง "ภมทุธไสยบุรรีมัย"์ หรอื "ภมทุาสยั" โดยมพีระวชิโยดม-

ภมทุธเขต เป็นเจา้เมอืงคนแรก การปกครองเมอืงในลกัษณะน้ี เรยีกว่า "ระบบกนิเมอืง" 

พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ ๕ แห่งกรงุรตัน-

โกสนิทร ์มสีมเดจ็พระบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพเป็นเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย  

ไดป้ฏริปูการปกครองส่วนภูมภิาคจากระบบกนิเมอืง โดยรวมหวัเมอืงเป็นมณฑลต่างๆ รวม ๖ มณฑล 

ไดแ้ก่ มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลลาวกลาง และมณฑล

ภเูกต็ มขีา้หลวงใหญ่ (เฉพาะมณฑลลาวพวนเรยีกขา้หลวงต่างพระองค)์ เป็นผูร้บัผดิชอบมณฑล เมอื

งกมทุาสยัถูกจดัเป็นหวัเมอืงเอก ๑ ใน ๑๖ หวัเมอืง ของมณฑลลาวพวน ซึง่ในขณะนัน้มกีรมหมื่น

ประจกัษ์ศลิปาคม เสนาบดกีระทรวงวงัเป็นขา้หลวงต่างพระองค ์บญัชาการมณฑลลาวพวน 
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พ.ศ. ๒๔๓๗ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดเ้ปลีย่นแปลงการ 

ปกครองหวัเมอืงส่วนภูมภิาค เป็นมณฑลเทศาภบิาลและเปลีย่นตําแหน่งขา้หลวงใหญ่ หรอืขา้หลวงต่าง

พระองคเ์ป็นสมหุเทศาภบิาล ขึน้กบักระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ปลีย่นชื่อมณฑล 

ลาวพวนเป็นมณฑลฝา่ยเหนือ เมอืงกมทุาสยั เป็น ๑ ใน ๑๒ เมอืง ขึน้กบัมณฑลฝา่ยเหนือ 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ปลีย่นชื่อมณฑลฝา่ย 

เหนือ เป็นมณฑลอุดร และใหร้วมเมอืงต่างๆ ในมณฑลอุดร เป็น ๕ บรเิวณ ไดแ้ก่ บรเิวณบา้นหมาก-

แขง้ บรเิวณธาตุพนม บรเิวณสกลนคร บรเิวณพาช ีและบรเิวณน้ําเหอืง เมอืงกมทุาสยั ถูกรวมอยู ่

ในบรเิวณบา้นหมากแขง้ ซึง่ประกอบดว้ย ๗ เมอืง คอื เมอืงหมากแขง้ เมอืงหนองคาย เมอืงหนองหาร 

เมอืงกุมภวาปี เมอืงกมทุาสยั เมอืงโพนพสิยั และเมอืงรตันวาปี ตัง้ทีว่่าการบรเิวณบา้นหมากแขง้ โดย

ส่งขา้หลวงจากกรงุเทพฯ ออกไปเป็นขา้หลวงบรเิวณควบคุมเจา้เมอืงต่างๆ ซึง่มขีา้หลวงตรวจราชการ

ประจาํเมอืง ควบคุมอกีชัน้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๙ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ  

ใหเ้ปลีย่นชื่อเมอืงกมทุาสยั เป็นเมอืงหนองบวัลุ่มภ ูหรอืเมอืง "หนองบวัลาํภ"ู หนองน้ําขนาดใหญ่กลาง

เมอืงทีเ่ดมิชื่อหนองซาํชา้งจงึเปลีย่นชื่อเรยีกเป็นหนองบวัลาํภ ู หรอื หนองบวัลาํภูตามชื่อเมอืง และ

ยงัคงขึน้อยูก่บับรเิวณหมากแขง้ 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ให ้

กระทรวงมหาดไทยรวมเมอืงต่างๆ ในบรเิวณหมากแขง้ตัง้เป็นเมอืงจตัวา เรยีกว่าเมอืงอุดรธานี ส่วน

เมอืงในสงักดับรเิวณใหม้ฐีานะเป็นอําเภอ เมอืงหนองบวัลาํภ ู จงึกลายเป็น "อําเภอหนองบวัลาํภู" 

ขึน้กบัจงัหวดัอุดรธานี โดยมพีระวจิารณ์กมุทธกจิ เป็นนายอําเภอคนแรก 

อําเภอหนองบวัลาํภ ูมคีวามเจรญิรุง่เรอืงขึน้มาโดยลาํดบั มชุีมชนราษฎรหนาแน่นขึน้ 

ประกอบกบัมอีาณาเขตกวา้งขวาง พืน้ทีป่ระมาณ ๔,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร ไมส่ะดวกในการปกครอง 

ดแูลราษฎร ทางราชการจงึไดย้กฐานะชุมชนทีม่คีวามเจรญิแต่อยูห่่างไกล แยกการปกครองออกจาก

อําเภอหนองบวัลาํภ ูจดัตัง้เป็นกิง่อําเภอ รวม ๕ กิง่อําเภอ ตามลาํดบัดงัน้ี 

- กิง่อําเภอโนนสงั         (พ.ศ. ๒๔๙๑) 

- กิง่อําเภอศรบุีญเรอืง   (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘) 

- กิง่อําเภอนากลาง       (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๘) 

- กิง่อําเภอสุวรรณคหูา  (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๐) 

ปจัจบุนักิง่อําเภอเหล่าน้ีมฐีานะเป็นอําเภอ 

เน่ืองจากรฐับาลมนีโยบายในการกระจายอํานาจมายงัส่วนภมูภิาค เพื่อประโยชน์ในดา้น 

การปกครอง การใหบ้รกิารของรฐั การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสรมิใหท้อ้งทีเ่จรญิ

ยิง่ขึน้ ตลอดจนเพื่อความมัน่คงของชาต ิ จงึไดพ้จิารณาเหน็ว่าจงัหวดัอุดรธานี มอีาณาเขตกวา้งขวาง

และมพีลเมอืงมาก สมควรแยกอําเภอหนองบวัลาํภ ู อําเภอนากลาง อําเภอโนนสงั อําเภอศรบุีญเรอืง 

และอําเภอสุวรรณคหูา ออกจากการปกครองของจงัหวดัอุดรธานี ตัง้ขึน้กบัจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู โดย



 ๔ 
 

เมือ่วนัที ่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๖  คณะรฐัมนตไีดม้มีตเิหน็ชอบใหห้ลกัการจดัตัง้จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ 

และต่อมาคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาไดอ้นุมตัริา่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู

ตามร่างเสนอของนายเฉลมิพล สนิทวงศช์ยั และคณะแลว้ประกาศจดัตัง้เป็นจงัหวดัหนองบวัลาํภตูัง้แต่

วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๓๖ โดยประกาศในหนงัสอืราชกจิจานุเบกษา ฉบบัพเิศษ เล่มที ่๑๑๐ ตอนที ่๑๒๕ 

ลงวนัที ่๒ กนัยายน ๒๕๓๖ 

 

จงัหวดัหนองบวัลาํภใูนปัจจบุนั 

จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูตัง้อยูท่างทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่

ห่างจากกรงุเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดนิ หมายเลข ๒๑๐ เป็นระยะทาง ๖๐๘ กโิลเมตร หรอืตาม

เสน้ทางกรงุเทพฯ - ชยัภูม ิหนองบวัลาํภ ูประมาณ ๕๑๘ กโิลเมตร ห่างจากจงัหวดัอุดรธานี ประมาณ 

๔๖ กโิลเมตร มพีืน้ทีป่ระมาณ ๓,๘๕๙ ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ ๒.๔ ลา้นไร ่ ภูมปิระเทศ

โดยทัว่ไปเป็นทีร่าบสงู ทางตอนบนจะเป็นพืน้ทีภ่เูขาสูง แลว้ลาดลงไปทางทศิใต้ และทศิตะวนัออก 

ความสงูเฉลีย่ประมาณ ๒๐๐ เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นดนิปนทราย และ

ลกูรงั อุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่ ๓๕ องศาเซลเซยีส อุณหภูมติํ่าสุด เฉลีย่ ๑๕ องศาเซลเซยีส  ปรมิาณน้ําฝน

เฉลีย่ ๙๒๘ มลิลเิมตรต่อปี 

ปจัจบุนัแบ่งเขตการปกครองเป็น ๖ อําเภอ ไดแ้ก่ อําเภอเมอืงหนองบวัลาํภู อําเภอโนนสงั 

อําเภอศรบุีญเรอืง อําเภอนากลาง อําเภอสุวรรณคหูา และอําเภอนาวงั ประกอบดว้ย ๕๘ ตําบล ๖๓๑ 

หมูบ่า้น ๙๗,๘๑๖ หลงัคาเรอืน ประชากรรวม ๔๘๗,๐๕๕ คน เฉลีย่ความหนาแน่นของประชากร

เท่ากบั ๑๓๑.๕๓ คน ต่อตารางกโิลเมตร มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ๓ คน 

 

 

 

ทีม่า : สาํนักงานจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู 

 

         

 

             

 

 


