ประวัติศาสตร์จงั หวัดหนองคาย
สมัยกรุงธนบุรี
ปี พ.ศ. ๒๓๑๔ ในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุร ี พระวอ (พระวรราชภักดี) อุปราชแห่งกรุงศรี
สัตนาคนหุต และพระตา เสนาบดี เกิดขัดใจกันกับพระเจ้าศิรบิ ุญสาร กษัตริยแ์ ห่งเวียงจันทน์ ในครัง้ นัน้
พระวอพระตาเป็ นนายกองอยูบ่ า้ นหินโงม จึงรวบรวมไพร่พลไปสร้างเมืองใหม่ทบ่ี ริเวณหนองบัวลําภู
(จังหวัดอุดรธานีในปจั จุบนั ) ใช้ช่อื เมืองใหม่ว่า "เมืองนครเขือ่ นขันธ์ กาบแก้วบัวบาน" (ในพระราช
วิจารณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในจดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี
เรียกว่า เมืองจําปา นครขวางกาบแก้วบัวบาน)
พระเจ้าศิรบิ ุญสารได้ยกกองทัพมาปราบแต่ไม่สําเร็จ ต่อมาพระวอพระตาเกรงจะถูกรุกราน
อีก จึงไปขออ่อนน้อมต่อพม่าเพื่อขอกําลังมาโจมตีเวียงจันทน์ เมือ่ ทางเวียงจันทน์ทราบเรือ่ งก็ส่งทูตไป
ขออ่อนน้อมต่อพม่าบ้าง แล้วยกกองทัพเข้าตีเมืองหนองบัวลําภูแตก พระตาตายในทีร่ บ พระวอจึง
อพยพหนีไปตัง้ มันอยู
่ ท่ ต่ี ําบลหนองมดแดง
(อยูใ่ นเขตอุบลราชธานีในปจั จุบนั )
แล้วแต่งเครือ่ ง
บรรณาการไปขอเป็ นเมืองขึน้ ต่อกรุงธนบุร ี พระเจ้าตากสินยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักร
ไทย
ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ (ค.ศ. ๑๗๗๖) พระเจ้าศิรบิ ุญสารได้ยกกองทัพมาโจมตีพระวอทีด่ อน
มดแดง กองทัพเวียงจันทน์ได้จบั ตัวพระวอฆ่าตาย พรรคพวกของพระวอจึงถือสาส์นไปยังเมือง
นครราชสีมาเพื่อขอกําลังพระเจ้าตากสินไปช่วย พระเจ้าตากสินโปรดให้สมเด็จพระยามหากษัตริยศ์ กึ
และพระยาสุรสีหเ์ ป็ นแม่ทพั ยกไปตีเวียงจันทน์ กองทัพไทยยกไปทางนครจําปาศักดิ ์ แต่กองทัพ
เวียงจันทน์ถอยกลับไปแล้วเจ้าไชยกุมาร ผูค้ รองนครจําปาศักดิ ์ได้ยอมอ่อนข้อแต่โดยดี จากนัน้ กองทัพ
ไทยได้ยกไปตีเวียงจันทน์ลอ้ มอยูน่ านถึงสีเ่ ดือนจึงตีเมืองเวียงจันทน์ได้ และการตีเมืองเวียงจันทน์ครัง้
นัน้
ทางหลวงพระบางได้ยกทัพมาช่วยไทยตีเมืองเวียงจันทน์ดว้ ย เมือ่ ไทยยึดได้เวียงจันทน์ หลวง
พระบางก็ยอมอ่อนน้อมเป็ นเมืองขึน้ ต่อไทยกองทัพไทยได้กวาดต้อนผูค้ นชาวลาวและทรัพย์สนิ พร้อม
ทัง้ ได้อญ
ั เชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์
และพระบางจากหลวงพระบางลงมากรุงเทพฯ
(ภายหลังได้คนื พระบางให้หลวงพระบางตามเดิม
เพราะเชื่อมันว่
่ าถ้าพระบางและพระแก้วมรกต
ประดิษฐานอยูใ่ นเมืองเดียวกัน เมืองนัน้ จะเกิดวิบตั ขิ น้ึ )

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ปี พ.ศ. ๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระเจ้าศิรบิ ุญสาร
ได้กลับมาทีเ่ วียงจันทน์ ได้จบั พระยาสุโภซึง่ รัง้ เมืองเวียงจันทน์ฆ่าเสีย แล้วตัง้ มันอยู
่ ่ในเวียงจันทน์ต่อมา
เจ้านันทเสนได้ครองเวียงจันทน์
แต่อ่อนแอจึงถูกถอดออกจากราชสมบัติ แล้วโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าอินทวงศ์ เป็ นกษัตริยแ์ ทน เมือ่ สิน้ เจ้าอินทวงศ์แล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอนุวงศ์อุปราชเป็ นกษัตริย์
ครองเวียงจันทน์แทน

๒

เจ้าอนุวงศ์เป็ นกบฏ
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เจ้าอนุ วงศ์ยงั คงแสดงความจงรักภักดีดงั เดิม เช่นเมือ่ คราวเกิดกบฏ
โดยพวกข่าก่อความวุ่นวายขึน้ ทีเ่ มืองจําปาศักดิ ์ ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ เรียกว่า "กบฏไอ้สาเขียดโง้ง"
เจ้าอนุ วงศ์รบั อาสาไปปราบจนได้ชยั ชนะ แล้วขอให้เจ้าราชบุตร (โย้) ไปเป็ นเจ้าเมืองจําปาศักดิ ์ รัชกาล
ที่ ๒ ก็ทรงอนุ ญาต
ครัน้ รัชกาลที่ ๒ เสด็จสวรรคตเมือ่ พ.ศ. ๒๓๖๗ ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพฯ กับ
เวียงจันทน์กค็ ่อยห่างเหินไปในรัชกาลที่ ๓
พ.ศ. ๒๓๖๘ เจ้าอนุ วงศ์มาถวายบังคมพระบรมศพรัชกาลที่ ๒ แล้วกราบทูลขอละคร
ผูห้ ญิงในวังไปแสดงทีเ่ วียงจันทน์ สมเด็จพระนังเกล้
่ าฯ ไม่ทรงอนุ ญาตตามทีข่ อ เจ้าอนุ วงศ์กไ็ ม่พอใจ
นอกจากนี้เจ้าอนุ วงศ์ได้กราบทูลขอพระบรมราชานุ ญาต พาชาวเวียงจันทน์ทถ่ี ูกกวาดต้อนมาอยูใ่ น
ประเทศไทยตัง้ แต่สมัยกรุงธนบุรกี ลับบ้านเมืองเดิม ก็ไม่ทรงโปรดอนุ ญาต เป็ นเหตุให้เจ้าอนุ วงศ์รสู้ กึ
อัปยศอดสูและขัดเคืองเป็ นอย่างยิง่
ขณะนัน้ เป็ นเวลาทีญ
่ วนกําลังแย่งอํานาจเข้าครอบครองเขมร และคิดจะยึดเอาหัวเมือง
ลาวไว้ในอํานาจของตนด้วย จึงส่งคนมาเกลีย้ กล่อมเจ้าอนุ วงศ์ เจ้าอนุ วงศ์จงึ ได้โอกาสหันไปฝกั ใฝก่ บั
ญวน โดยหวังให้ญวนหนุ นหลังตน และเป็ นระยะเวลาทีไ่ ทยขัดใจกับอังกฤษเรือ่ งเมืองไทรบุร ี ครัน้ เจ้า
อนุ วงศ์สบื ทราบว่าไทยมีผชู้ ํานาญศึกเหลือน้อยลง เหลือแต่เจ้านายรุ่นหนุ่ ม ๆอ่อนอาวุโส เจ้าอนุ วงศ์จงึ
ตัง้ แข็งเมืองและเป็ นกบฏขึน้
พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุ วงศ์เป็ นกบฏ ยกกองทัพผ่านหัวเมืองรายทางมาจนถึงนครราชสีมา
ทางกรุงเทพฯ ได้โปรดให้พระยาราชสุภาวดี (ภายหลังได้เลื่อนเป็ นเจ้าพระยาบดินทร์เดชา "สิง่ ห์สงิ
หเสนี") เป็ นแม่ทพั มาปราบ โดยมีทา้ วสุวอธรรมา (บุญมา) ยกทัพมาจากเมืองยโสธร และพระยาเอียง
สา มาช่วยเป็ นกําลังสําคัญ ในทีส่ ุดสามารถจับตัวเจ้าอนุ วงศ์ลงไปกรุงเทพฯ สําเร็จ และได้พระราชทาน
บําเหน็จทุกถ้วนหน้า แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วสุวอธรรมาเลือกทําเลทีจ่ ะสร้างเมือง ๔ เมือง คือ
๑. เมืองพานพร้าว อยูต่ รงข้ามกับเวียงจันทน์ (ปจั จุบนั คืออําเภอศรีเชียงใหม่)
๒. เมืองเวียงคุก
๓. เมืองปะโค
๔. บ้านไผ่ (บ้านบึงค่าย)
พ.ศ. ๒๓๗๐ ท้าวสุวอธรรมา (บุญมา) ได้เลือกเอาบ้านไผ่สร้างขึน้ เป็ นเมืองหนองคาย
โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วสุวอธรรมา (บุญมา) เป็ นพระปทุมเทวาภิบาล (บุญมา) ดํารงตําแหน่งเจ้าเมือง
หนองคายคนแรก และให้เมืองเวียงจันทน์ขน้ึ ตรงต่อเมืองหนองคาย
พ.ศ. ๒๔๓๔ ภายหลังกบฏฮ่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศลิ ปาคม เป็ นสมุหเทศาภิบาลประจํามณฑลลาว
พวนตัง้ ทีท่ าํ การมณฑลอยูท่ เ่ี มืองหนองคาย (ต่อมาเป็นมณฑลฝา่ ยเหนือและมณฑลอุดร)

๓

ั ่ ายของแม่น้ํ าโขงให้แกฝรังเศส
พ.ศ. ๒๔๓๖ (เหตุการณ์ ร.ศ. ๑๑๒) ไทยเสียดินแดนฝงซ้
่
และระบุในสัญญาว่า "ห้ามมิให้ไทยตัง้ หรือนํากองทัพทหารอยูใ่ นเขต ๒๕ กิโลเมตร จากชายแดน"
กรมหมืน่ ประจักษ์ศลิ ปาคมจึงได้ยา้ ยทีท่ าํ การมณฑลไปอยูบ่ ริเวณบ้านเดื่อหมากแข้ง และตัง้ เป็ นมณฑล
อุดรมาจนถึงรัชกาลที่ ๖
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้มกี ารแก้ไขการปกครองมณฑลทีม่ อี ยูก่ ่อน พ.ศ. ๒๔๓๖ ให้เป็ น
ลักษณะเทศาภิบาลขึน้ รวมหัวเมืองเข้าเป็ นบริเวณมีฐานะเท่าจังหวัดเดีย๋ วนี้ มณฑลอุดรได้รวมหัวเมือง
เป็ นบริเวณ ๕ บริเวณ คือ
๑. บริเวณหมากแข้ง ตัง้ ทีท่ ําการทีบ่ า้ นหมากแข้ง คือ จังหวัดอุดรธานีในปจั จุบนั
๒. บริเวณธาตุพนม ตัง้ ทีท่ าํ การทีเ่ มืองนครพนม
๓. บริเวณนํ้าเหือง ตัง้ ทีท่ าํ การทีเ่ มืองเลย
๔. บริเวณพาชี ตัง้ ทีท่ ําการทีเ่ มืองขอนแก่น
๕. บริเวณสกลนคร ตัง้ ทีท่ าํ การทีเ่ มืองสกลนคร
ส่วนเมืองหนองคายซึง่ เคยเป็ นทีต่ งั ้ บัญชาการมณฑลอุดรมาแต่ก่อนนัน้ ไม่มรี ายชื่อ
บริเวณซึง่ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ แต่การปฏิบตั ริ าชการของเมืองนัน้ ก็ยงั คงดําเนินมาในฐานะ
เสมือนเมืองหรือบริเวณหนึ่ง ดังนัน้ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงโปรดให้ประกาศตัง้ เมือง
หนองคายขึน้ เป็ นเมือง โดยมีขา้ หลวงคนแรกชื่อว่าพระยาสมุทรศักดารักษ์ (เจิม วิเศษรัตน์)
พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตปิ กครองท้องทีข่ น้ึ โดยให้
ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองนคร (เจ้าเมือง) ทัวประเทศ
่
พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลีย่ นคําเรียกชือ่ "เมือง" มาเป็ น
"จังหวัด" มีขา้ หลวงปกครอง (ต่อมาเรียก "ผูว้ ่าราชการจังหวัด")

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
หลังจากจัดหน่ วยราชการบริหารส่วนกลาง
โดยมีกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็ นส่วน
ราชการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานวยการปกครองประเทศและควบคุมหัวเมืองทัวประเทศแล้
่
ว การจัดระเบียบ
การปกครองต่อมาก็มกี ารจัดตัง้ หน่ วยราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ มีสภาพและฐานะเป็ นตัวแทนหรือ
หน่ วยงานประจําท้องทีข่ องกระทรวงหมาดไทยขึน้ อันได้แก่ การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่
ถือได้ว่าเป็ นระบอบการปกครองอันสําคัญยิง่ ทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
ทรงนํ ามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมภิ าคในสมัยนัน้
การปกครองแบบ
เทศาภิบาลเป็ นระบอบการปกครองส่วนภูมภิ าคชนิดหนึ่งทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการจากส่วนกลาง
ออกไปบริหารราชการในท้องทีต่ ่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล เป็ นระบบการปกครองทีร่ วม
อํานาจเข้ามาไว้ในส่วนกลางอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และเปลีย่ นระบบการปกครองจากประเพณีดงั ้ เดิม
ของไทย คือระบบกินเมืองให้หมดไป
การปกครองหัวเมืองก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบังคับบัญชามี
ความหมายแตกต่างกันออกไปตามความใกล้ไกลของท้องถิน่
หัวเมืองหรือประเทศราชยิง่ ไกลไปจาก

๔

กรุงเทพฯ เท่าใด ก็ยงิ่ มีอสิ ระในการปกครองตนเองมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ เนื่องจากทางคมนาคมไปมา
หาสู่ลาํ บากหัวเมืองทีร่ ฐั บาลปกครองบังคับบัญชาได้โดยตรงก็มแี ต่หวั เมืองจัตวาใกล้ๆ ส่วนหัวเมือง
อื่นๆ มีเจ้าเมืองเป็ นผูป้ กครองแบบกินเมือง และมีอํานาจอย่างกว้างขวาง ในสมัยทีส่ มเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ ดํารงตําแหน่ งเสนาบดี พระองค์ได้จดั ให้อํานาจการปกครองเข้ามา
รวมอยูย่ งั จุดเดียวกันโดยการจัดตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ มีขา้ หลวงเทศาภิบาลเป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ หมายความว่า รัฐบาลมิให้การบังคับบัญชาหัวเมืองไปอยูท่ เ่ี จ้าเมือง ระบบ
การปกครองแบบเทศาภิบาลเริม่ จัดตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงสําเร็จและเพื่อความ
เข้าใจเรือ่ งนี้เสียก่อนในเบือ้ งต้น จึงจะขอนํ าคําจํากัดความของ "การเทศาภิบาล" ซึง่ พระยาราชเสนา
(สิร ิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยตีพมิ พ์ไว้ ซึง่ มีความว่า
"การเทศาภิบาล
คือ
การปกครองโดยลักษณะทีจ่ ดั ให้มหี น่ วยบริหารราชการอัน
ประกอบด้วยตําแหน่ งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเป็นที่
ไว้วางใจของรัฐบาลของพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึง่ ประจําแต่เฉพาะในราชธานีนนั ้
ออกไปดําเนินงานในส่วนภูมภิ าค อันเป็ นทีใ่ กล้ชดิ ติดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รบั ความร่มเย็นเป็ น
สุขและความเจริญทัวถึ
่ งกัน โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็ นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึง
ได้แบ่งส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลันกั
่ นเป็ นขัน้ อันดับดังนี้คอื ส่วนใหญ่เป็ นมณฑล รองถัดลงไป
เป็ นเมือง คือจังหวัดรองไปอีกเป็ นอําเภอ ตําบลและหมูบ่ า้ น
จัดแบ่งหน้าทีร่ าชการเป็ นส่วนสัด
แผนกงานให้สอดคล้องกับทํานองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี
และจัดสรรข้าราชการทีม่ ี
ความรูส้ ติปญั ญา ความประพฤติด ี ให้ไปประจําทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ ใิ ห้มกี ารก้าวก่ายสับสนกัน
ดังทีเ่ ป็ นมาแต่ก่อน เพื่อนํามาซึง่ ความเจริญเรียบร้อย รวดเร็วแก่ราชการและธุรกิจของประชาชน ซึง่
ต้องอาศัยทางราชการเป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วย
จากคําจํากัดความดังกล่าวข้างต้น ควรทําความเข้าใจบางประการเกีย่ วกับการจัดระเบียบ
การปกครองแบบเทศาภิบาลดังนี้
การเทศาภิบาล นัน้ หมายความว่า เป็ น "ระบบ" การปกครองอาณาเขตชนิดหนึ่งซึง่
เรียกว่า "การปกครองส่วนภูมภิ าค" ส่วน "มณฑลเทศาภิบาล" นัน้ คือส่วนหนึ่งของการปกครองชนิดนี้
และยังหมายความอีกว่า ระบบเทศาภิบาลเป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางไปบริหาร
ราชการในท้องทีต่ ่างๆ แทนทีส่ ่วนภูมภิ าคจะจัดปกครองกันเองเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่เดิม อันเป็ นระบบ
กินเมือง
ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลจึงเป็ นระบบการปกครองซึง่ รวมอํานาจเข้ามาไว้ใน
ส่วนกลางและริดรอนอํานาจของเจ้าเมืองตามระบบกินเมืองลงอย่างสิน้ เชิง
นอกจากนี้ มีขอ้ ทีค่ วรทําความเข้าใจอีกประการหนึ่ง คือ ก่อนการจัดระเบียบการปกครอง
แบบเทศาภิบาลนัน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก่อนปฏิรปู การปกครองก็มกี ารรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑล
เหมือนกัน แต่มณฑลสมัยนัน้ หาใช่มณฑลเทศาภิบาลไม่ ดังจะอธิบายโดยย่อดังนี้ เมือ่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดําริจะจัดการปกครองพระราชอาณาเขตให้
มันคงและเป็
่
นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทรงเห็นว่าหัวเมืองอันมีมาแต่เดิมแยกกันขึน้ อยูใ่ น
กระทรวงมหาดไทยบ้าง กระทรวงกลาโหมบ้าง และกรมท่าบ้าง การบังคับบัญชาหัวเมืองในสมัยนัน้

๕

แยกกันอยู่ ๓ แห่ง ยากทีจ่ ะจัดระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันได้ทวราชอาณาจั
ั่
กร ทรงพระราชดําริว่า
ควรจะรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทัง้ ปวงให้ขน้ึ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว จึงได้มพี ระ
บรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหมเสียใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยปกครองหัวเมืองทัง้ ปวงแล้ว จึงได้
รวบรวมหัวเมืองเข้าเป็ นมณฑลมีขา้ หลวงใหญ่เป็นผูป้ กครอง การจัดตัง้ มณฑลในครัง้ นัน้ มีอยูท่ งั ้ สิน้ ๖
มณฑล คือ มณฑลลาวเฉียงหรือมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวนหรือมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรือ
ั่
มณฑลอีสาน มณฑลเขมรหรือมณฑลบูรพา และมณฑลนครราชสีมา ส่วนหัวเมืองทางฝงทะเลตะวั
นตก
บัญชาการอยู่ทเ่ี มืองภูเก็ต
การจัดรวบรวมหัวเมืองเข้าเป็น ๖ มณฑลดังกล่าวนี้ ยังมิได้มฐี านะเหมือนมณฑล
เทศาภิบาลการจัดระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลได้เริม่ อย่างแท้จริงเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นต้นมา
และก็มไิ ด้ดาํ เนินการจัดตัง้ พร้อมกันทีเดียวทัวราชอาณาจั
่
กร แต่ได้จดั ตัง้ เป็ นลําดับ ดังนี้
พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็ นปีแรก ทีไ่ ด้วางแผนงาน จัดระเบียบการบริหารมณฑลแบบใหม่เสร็จ
กระทรวงมหาดไทยได้จดั ตัง้ มณฑลเทศาภิบาลขึน้ ๓ มณฑล คือ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุร ี
มณฑลนครราชสีมา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็ นแบบใหม่ และในตอนปลายนี้ เมือ่
โปรดเกล้าฯ ให้โอนหัวเมืองทัง้ ปวงซึง่ เคยขึน้ อยูใ่ นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา
ขึน้ อยูใ่ นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวแล้ว จึงได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลราชบุรขี น้ึ อีกมณฑล
หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้รวมหัวเมืองจัดเป็ นมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๓ มณฑล คือ มณฑลนคร
ชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ และมณฑลกรุงเก่า และได้แก้ไขระเบียบการจัดมณฑลฝา่ ยทะเลตะวันตก คือ
ตัง้ เป็ นมณฑลภูเก็ต ให้เข้ารูปลักษณะของมณฑลเทศาภิบาลอีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้รวมหัวเมืองมณฑลเทศาภิบาลขึน้ อีก ๒ มณฑล คือ มณฑล
นครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้รวมหัวเมืองมลายูตะวันตกเป็ นมณฑลไทรบุร ี และในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้
ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกมณฑลหนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้เปลีย่ นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่ หลืออยูอ่ กี ๓ มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอุดร และมณฑลอีสาน ให้เป็ นมณฑลเทศาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๔๗ ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ เพราะเห็นว่ามีแต่จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย
พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดตัง้ มณฑลปตั ตานีและมณฑลจันทบุร ี มีเมืองจันทบุร ี ระยองและตราด
พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้ มณฑลเพชรบูรณ์ขน้ึ อีกครัง้ หนึ่ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ จํานวนมณฑลลดลง เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรใี ห้แก่องั กฤษ เพื่อ
แลกเปลีย่ นกับการแก้ไขสัญญาค้าขาย และเพื่อจะกู้ยมื เงินอังกฤษมาสร้างทางรถไฟสายใต้
พ.ศ. ๒๔๕๕ ได้แยกมณฑลอีสานออกเป็ น ๒ มณฑล มีช่อื ใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑล
ร้อยเอ็ด
พ.ศ. ๒๔๕๘ จัดตัง้ มณฑลมหาราษฎร์ขน้ึ โดยแยกออกจากมณฑลพายัพ

๖

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
การปรังปรุงระเบียบการปกครองหัวเมือง เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองประเทศมา
เป็ นระบอบประชาธิปไตยนัน้
ปรากฏตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. ๒๔๗๖ จัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมภิ าคออกเป็นจังหวัดและอําเภอ จังหวัดมีฐานะเป็ น
หน่ วยบริหารราชการแผ่นดิน มีขา้ หลวงประจําจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็ นผูบ้ ริหาร เมือ่ ก่อน
เปลีย่ นแปลงการปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็ นจังหวัดและอําเภอแล้ว ยังแบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ นมณฑลอีกด้วย เมือ่ ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบราชการบริหาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงได้ยกเลิกมณฑลเสีย เหตุทย่ี กเลิกมณฑลน่ าจะเนื่องจาก
๑) การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเร็วขึน้ กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ ะสังการและตรวจ
่
ตราสอดส่องได้ทวถึ
ั่ ง
๒) เพื่อประหยัดค่าใช้จา่ ยของประเทศให้น้อยลง
๓) เห็นว่าหน่ วยมณฑลซ้อนกับหน่ วยจังหวัด จังหวัดรายงานกิจการต่อมณฑล มณฑล
รายงานต่อกระทรวง เป็ นการชักช้าโดยไม่จาํ เป็ น
๔) รัฐบาลในสมัยเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ ๆ มีนโยบายทีจ่ ะให้อํานาจแก่ส่วนภูมภิ าค
ยิง่ ขึน้ และการทีย่ บุ มณฑลก็เพื่อให้จงั หวัดมีอํานาจนันเอง
่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีก
ฉบับหนึ่งในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ดังนี้
๑) จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล แต่จงั หวัดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยระเบียบบริหารแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลไม่
๒) อํานาจบริหารในจังหวัด ซึง่ แต่เดิมตกอยูแ่ ก่คณะบุคคล ได้แก่คณะกรมการจังหวัดนัน้
ได้เปลีย่ นแปลงมาอยูก่ บั บุคคลเดียว คือ ผูว้ ่าราชการจังหวัด
๓) ในฐานะของคณะกรมการจังหวัด
ซึง่ แต่เดิมเป็ นผูม้ อี ํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการ
แผ่นดินในจังหวัด ได้กลายเป็ นคณะเจ้าหน้าทีท่ ป่ี รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ต่อมา
ได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑) จังหวัด
๒) อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล การจัดตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้
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ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย. ธนสัมพันธ์,๒๕๒๙

