
จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ตามตํานานเล่ากนัมาว่า บรเิวณทีต่ ัง้จงัหวดัรอ้ยเอด็ในปจัจบุนั เดมิเป็นเมอืงใหญ่ชื่อว่า 

เมอืงสาเกตนคร (อาณาจกัรกุลุนทะนคร) เป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมาแต่โบราณกาล มเีมอืงขึน้ถงึสบิเอด็

เมอืง (ในสมยัโบราณนิยมเขยีนสบิเอด็ เป็น ๑๐๑ คอื สบิกบัหน่ึง) มทีางเขา้สู่เมอืงถงึสบิเอด็ประตู มเีจา้

ผูค้รองนครเรยีกว่าพระเจา้กุลุนทะ มเีชือ้สายสบืสนัตวิงศต์ดิต่อกนัมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี เมอืงสาเก

ตนครหรอือาณาจกัรกุลุนทะนคร นอกจากจะมปีระตูและเสน้ทางเขา้สู่เมอืงถงึสบิเอด็ทางแลว้ ยงัม ีรหสั 

ควบคุมความปลอดภยัความมัน่คงของบา้นเมอืงอย่างเขม้แขง็ เช่น มวีดัตามรายทางเขา้เมอืง และมป่ีี

ซาววา (ซาว เป็นภาษาอสีานหมายความว่า ๒๐) สามารถส่งสญัญาณเขา้สู่ตวัเมอืงบอกขา่วสาร แจง้

เหตุรา้ยดทีีจ่ะมาถงึเมอืงสาเกตนครใหท้ราบล่วงหน้าไดเ้ป็นอยา่งดเีมอืงสาเกตนครหรอือาณาจกัรกุลุน-

ทะนครจงึเป็นอาณาจกัรทีจ่ดัระบบการปกครองและรฐัประศาสนศาสตรแ์ตกต่างไปจากอาณาจกัรอื่น ๆ  

สมยัพระเจา้สุรยิวงศาไชยเชษฐาธรรมกิราช เมอืงขึน้กบัเมอืงสาเกตนครทัง้สบิเอด็เมอืง

คอื 

(๑) เมอืงเชยีงเหยีน (บา้นเชยีงเหยีน อําเภอเมอืงมหาสารคาม) 

(๒) เมอืงฟ้าแดด  (บา้นฟ้าแดดสงูยาง อําเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ)์ 

(๓) เมอืงสแีกว้  (บา้นสแีกว้  อําเภอเมอืงรอ้ยเอด็) 

(๔) เมอืงเปือย  (บา้นเมอืงเปือย  อําเภอเมอืงรอ้ยเอด็) 

(๕) เมอืงทอง  (บา้นเมอืงทอง  อําเภอเมอืงรอ้ยเอด็) 

(๖) เมอืงหงษ์  (บา้นเมอืงหงษ์  อําเภอจตุรพกัตรพมิาน) 

(๗) เมอืงบวั  (บา้นเมอืงบวั  อําเภอเกษตรวสิยั) 

(๘) เมอืงคอง  (อยูบ่รเิวณ อําเภอเมอืงสรวง) อําเภอสุวรรณภูม)ิ 

(๙) เมอืงเชยีงขวง  (บา้นจาน  อําเภอธวชับุร)ี 

(๑๐) เมอืงเชยีงด ี  (บา้นโนนหวั  อําเภอธวชับุร)ี 

(๑๑) เมอืงไพ  (บา้นเมอืงไพร  อําเภอเสลภมู)ิ 

และในสมยัพระเจา้สุรยิวงศาไชยเชษฐาธรรมกิราช อาณาจกัรกุลุนทะนครกถ็งึคราวเสื่อม 

เมอืงขึน้ต่างๆ ทัง้สบิเอด็หวัเมอืงจงึกระดา้งกระเดื่อง ทําตวักบฏกบัเมอืงสาเกตนคร ต่างยกทพัมารบรา

ฆา่ฟนักนั ผูค้นลม้ตายกนัเป็นจาํนวนมาก ในทีสุ่ดกจ็บัพระเจา้สุรยิวงศาไชยเชษฐาธรรมกิราชสําเรจ็

โทษ ราษฎรทีเ่หลอืรอดตายกอ็พยพทิง้ฐานไปทํามาหากนิและตัง้ถิน่ฐานใหม ่

แต่หลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ ดนิแดนประเทศไทยปจัจบุนั เดมิเป็นดนิแดนทีเ่รยีกว่า

อาณาจกัรสุวรรณภูม ิแบ่งแยกอํานาจการปกครองเป็น ๓ อาณาเขต คอื 

๑. อาณาเขตทวารวด ีอยูต่อนกลาง มเีมอืงนครปฐมเป็นราชธานี 

๒. อาณาเขตยาง หรอืโยนก อยูเ่หนือ มเีมอืงเงนิยางเป็นราชธานี 



 ๒ 

๓. อาณาเขตโคตรบูร ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือรวมทัง้ฝ ัง่ซา้ยของแม่น้ําโขง มี

เมอืงนครพนมเป็นราชธานี 

ในสมยันัน้ชนชาตเิขมรหรอืขอมเป็นชนชาตทิีเ่จรญิรุง่เรอืงกว่าชนชาตอิื่นใดในภูมภิาคน้ี 

เน่ืองจากไดร้บัอทิธพิลจากชาวอนิเดยี ต่อมาขอมกม็อีํานาจครอบครองอาณาจกัรน้ีเหนือชนชาตอิื่นและ

ไดนํ้าความเจรญิรุง่เรอืงมาสู่อาณาเขตต่าง ๆ รวมทัง้พืน้ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ในปจัจุบนั ซึง่อยูใ่นอาณาเขต

โคตรบรูกเ็ป็นเมอืงทีข่อมสรา้งขึน้ในสมยัขอมเรอืงอํานาจ หลกัฐานทีย่งัปรากฏไดแ้ก่ 

ทีอ่ําเภอพนมไพรยงัปรากฏมซีากแสดงภูมฐิานทีต่ ัง้เมอืง เป็นรปูสระรอบ ๆ แสดงว่าเป็น

คเูมอืง ใกลส้ระดา้นในเป็นรปูเนินดนิสงูแสดงว่าเป็นกําแพงเมอืง ตอนกลางมสีระโชต ิ(สระขีล้งิ) รอบ ๆ 

สระเป็นเนินสงู ลกัษณะเป็นเมอืงเก่า และมแีผ่นหนิทําเป็นรปูเสมาจมในพืน้ดนิกว่าสบิแผ่น ซึง่แสดงว่า

เป็นศลิปการสรา้งของขอม จงึสนันิษฐานว่าพวกขอมเป็นผูส้รา้งเมอืงน้ีไวแ้ละยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย แต่

ต่อมาเขา้ใจว่าอพยพไปอยู่ทีอ่ ื่น ซึง่อาจจะเป็นเพราะการศกึสงคราม หรอืโรคระบาด 

กู่กาสงิห ์ ในทอ้งทีอ่ําเภอเกษตรวสิยั มลีกัษณะเป็นปรางคก์ู่ทีก่่อสรา้งดว้ยศลิาแลง รปู   

สีเ่หลีย่มจตุรสั กวา้งดา้นละ ๔๐ เมตร สงู ๘ เมตร มปีระตูเขา้ออกทัง้สีด่า้น ภายในมศีลิาแลงวางทบักนั

เป็นชัน้ ๆ ขนาดกวา้งดา้นละ ๙ เมตร สงู ๒ เมตร ทางดา้นทศิตะวนัออกสรา้งเป็นบนัไดดว้ยศลิาแลง มี

หนิแกะสลกัเป็นรปูสงิโต ขนาดใหญ่นัง่ตรงเชงิบนัได จาํนวน ๒ ตวั ถงึแมว้่าจะไม่ปรากฏว่าสรา้งในสมยั

ใด แต่รปูลกัษณะของโบราณสถานน้ีเขา้ใจว่าสรา้งในสมยัเดยีวกบัปราสาทหนิพมิาย 

อกีแห่งหน่ึง คอื กู่คนัธนาม ในทอ้งทีก่ิง่อําเภอโพนทราย สรา้งดว้ยศลิาแลงวางซอ้นกนั

เป็นรปูลกัษณะเหมอืนกบัปราสาทหนิพมิายแต่มขีนาดเลก็กว่าปราสาทหนิพมิายมากขา้งในมพีระ

เทวรปูทีส่รา้งในสมยัขอม 

จากหลกัฐานซากโบราณสถานเหล่าน้ีพอจะเป็นเหตุอนุมานไดว้่า อาณาเขตพืน้ทีจ่งัหวดั

รอ้ยเอด็ปจัจบุนั เป็นเมอืงทีข่อมสรา้งขึน้ในสมยัเดยีวกบัขอมสรา้งปราสาทหนิพมิาย และอาณาบรเิวณ

น้ีคงเป็นดนิแดนทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในสมยันัน้ และไดเ้สื่อมลงตามทีช่นชาตขิอมเสื่อมอํานาจลง 

 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

ราว พ.ศ. ๒๒๔๖ ตรงกบัจลุศกัราช ๑๐๗๕ ปีมะเสง็ เบญจศก พระเจา้สรอ้ยศรสีมทุร

พุทธางกูร ผูค้รองนครจาํปาศกัดิ ์ ซึง่สบืสายมาจากชาวไทยกรงุศรสีตันาคนหุต ไดใ้หจ้ารยแ์กว้คุมไพร่

พลสามพนัคนเศษ มาสรา้งเมอืงขึน้ใหม่ทีบ่า้นเมอืงทุ่ง (ทอ้งทีอ่ําเภอสุวรรณภมู)ิ เรยีกว่า เมอืงทุ่งหรอื

เมอืงทง ขึน้ตรงต่อนครจาํปาศกัดิ ์ จารยแ์กว้ปกครองเมอืงทุ่งอยูไ่ดน้านสบิหกปีกถ็งึแก่กรรม จารยแ์กว้

มบุีตรสองคนคอืทา้วมดืกบัทา้วทน พระเจา้สรอ้ยศรสีมทุรพุทธางกูรจงึทรงแต่งตัง้ทา้วมดืเป็นเจา้เมอืง

ทุ่ง และทา้วทนเป็นอุปราช เมือ่ทา้วมดืถงึแก่กรรม ทา้วทนจงึไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นเจา้เมอืงแทนพีช่าย 

ทา้วมดืมบุีตรสองคนคอื ทา้วเชยีงและทา้วสนู ทัง้สองคนไมพ่อใจทีไ่มไ่ดเ้ป็นเจา้เมอืงสบืแทนบดิา จงึได้

คบคดิกบักรมการเมอืงทีเ่ป็นสมคัรพรรคพวกของตน เพื่อนําความขึน้กราบบงัคมทลูขอพึง่พระบรม   

โพธสิมภาร สมเดจ็พระบรมราชาที ่๓ (พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทรห์รอืเจา้ฟ้าเอกทศัน์ กรมขุนอนุรกัษ์มนตร)ี 

แห่งกรงุศรอียธุยาและไดนํ้าทองคาํแท่งจาํนวนมากไปถวายในคราวเขา้เฝ้า พรอ้มกบัทลูขอกองทพัจาก



 ๓ 

กรงุศรอียธุยาไปช่วยรบกบัทา้วทน สมเดจ็พระบรมราชาที ่ ๓ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาพรหมกบัพระยา

กรมท่าเป็นแม่ทพัเดนิทางมาพรอ้มกบัทา้วเชยีงและทา้วสนู เมือ่เดนิทางใกลถ้งึเมอืงทุ่ง ทา้วทนทราบ

ขา่ว จงึพาครอบครวัและไพรพ่ลอพยพไปอยู ่ ณ บา้นกุดจอก เมือ่พระยาพรหมและพระยากรมท่าเขา้

เมอืงแลว้ ไดต้ดิตามไปนําตวัทา้วทนมาว่ากล่าวตกัเตอืนใหค้นืดกีนักบัทา้วเชยีงและทา้วสนูผูเ้ป็นหลาน 

ทา้วเชยีงกบัทา้วสนูกไ็ดค้รองเมอืงทุ่งและเมอืงทุ่งจงึขาดจากการปกครองของนครจาํปาศกัดิ ์ มาขึน้ต่อ

กรงุศรอียธุยาตัง้แต่บดันัน้ 

 

สมยักรงุธนบรีุ 

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๙ รชัสมยัพระเจา้กรงุธนบุร ีทา้วเชยีงและทา้วสนูเหน็ว่าเมอืงทุ่งมชียัภูมิ

ไมเ่หมาะ เพราะตัง้อยูร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเซ (ลาํน้ําเสยีว) ถูกน้ําเซาะตลิง่พงัทุกปี จงึไดย้า้ยไปตัง้เมอืงใหมท่ี ่

ดงทา้วสารและเรยีกชื่อใหม่ว่า "เมอืงสุวรรณภูม"ิ ทา้วเชยีงไดส้รา้งวดัขึน้สองวดั คอืวดักลางและวดัใต ้

สรา้งวหิารกวา้งหา้วา ยาวแปดวา สงูหกวา สรา้งพระพุทธรปูดว้ยอฐิและปนูลงรกัปิดทอง หน้าตกักวา้ง

สีศ่อกคบื สงูแปดศอกคบื เหมอืนกนัทัง้สองวดั 

ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ทา้วทนซึง่อพยพครอบครวัและไพรพ่ลไปอยูท่ีบ่า้นกุดจอก ได้

ปรกึษาหารอืกบัพระยาพรหมและพระยากรมท่าขออนุญาตทัง้บา้นกุ่มรา้งซึง่เป็นเมอืงรา้งขึน้เป็นเมอืง 

พระยา 

พรหมและพระยากรมท่าเหน็ว่าทา้วทนมสีมคัรพรรคพวกมาก จะเป็นประโยชน์แก่บา้นเมอืง จงึมใีบ

บอกไปยงักรงุธนบุร ี ขอพระมหากรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งเมอืงขึน้ทีบ่า้นกุ่มรา้งและใหช้ื่อว่า "เมอืง

รอ้ยเอด็" ตามนามเดมิและใหท้า้วทนเป็นพระขตัยิะวงษาเจา้เมอืงคนแรก การสรา้งเมอืงรอ้ยเอด็ขึน้กไ็ด้

โปรดเกลา้ฯ ใหแ้บ่งเขตเมอืงสุวรรณภมูกิบัเมอืงรอ้ยเอด็ ดงัปรากฏในพงศาวดารว่า "ตัง้แต่ปากลาํน้ํา

พาช ี ตกลาํน้ํามลู ขึน้มาตามลาํน้ําพาชถีงึปากหว้ยดางเดยีขึน้ไปทุ่งลาดไถ ไปบา้นขอ้เหลก็ บา้นแก่ง

ทรายหนิ ตัง้แต่ถํ้าเต่าเหวฮวดดวงสวนออ้ย บงึกุย ศาลาอเีกง้ ภเูมง หนองมว่งคลุม้ กุ่มปกั ศาลาหกัมลู

แดง ประจบปากลาํน้ําพาชตีกลาํน้ํามลูน้ี เป็นเขตเมอืงสุวรรณภูม ิ ตัง้แต่ลาํน้ํายางตกลาํน้ําพาชขีึน้ไป  

ภดูอกซอ้น หนิทอด ยอดยาง ดู่สามตน้ อน้สามขวาย สนามหมาดหญา้ ผา้ขาวพนันา ฝายพระยานาค 

ภเูมง มาประจบหนองแกว้ ศาลาอเีกง้ มาบงึกุยน้ี เป็นอาณาเขตเมอืงรอ้ยเอด็" 

ตามขอ้ความในพงศาวดารทีย่กมา พอสรปุอาณาเขตเมอืงสุวรรณภูมแิละเมอืงรอ้ยเอด็ได้

ดงัน้ี 

อาณาเขตเมอืงสุวรรณภูม ิ

ทศิเหนือ จดลาํน้ําช ี ทุ่งลาดไถ บงึกุย (อําเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั

มหาสารคาม) 

ทศิใต ้  จดลาํน้ํามลู 

ทศิตะวนัออก จดลาํน้ํามลู ลาํน้ําช ี

ทศิตะวนัตก  จดอําเภอภเูวยีง อําเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 

อาณาเขตเมอืงรอ้ยเอด็ 



 ๔ 

ทศิเหนือ จดอําเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร อําเภอหนองหาร 

จงัหวดัอุดรธานี 

ทศิใต ้  จดทุ่งลาดไถ ไปอําเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ทศิตะวนัออก จดลาํน้ํายงั ภพูาน 

ทศิตะวนัตก  จดอําเภอภเูวยีง อําเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัรอ้ยเอด็ยคุปจัจบุนัจงึตัง้เป็นเมอืงขึน้มาในสมยักรงุธนบุร ี อนัสบืเน่ืองมาจากเมอืง

สุวรรณภูม ิ แต่ทีต่ ัง้เมอืงรอ้ยเอด็เป็นเมอืงรา้งซึง่คาดว่าคงเป็นเมอืงทีม่คีวามรุง่เรอืงก่อนทีจ่ะถูกทอดทิง้

ใหเ้ป็นเมอืงรา้งดว้ยเหตุประการใดกต็าม จากพงศาวดารแบ่งเขตเมอืงสุวรรณภมูแิละเมอืงรอ้ยเอด็ จะ

เหน็ไดว้่าทัง้เมอืงสุวรรณภูมแิละเมอืงรอ้ยเอด็มอีาณาเขตกวา้งใหญ่ ซึง่ต่อมาภายหลงัไดแ้บ่งแยกทอ้งที่

ตัง้เมอืงอื่น ๆ ขึน้ 

 

สมยัรตันโกสินทร ์

เมอืงสุวรรณภูมแิละเมอืงรอ้ยเอด็ซึง่มอีาณาเขตกวา้งขวาง ไดถู้กแบ่งทอ้งทีต่ ัง้เมอืงอื่น

หลายเมอืง คอื เมอืงสุวรรณภมูถิูกแบ่งทอ้งทีต่ ัง้เมอืงชนบท เมอืงพุทไธสง เมอืงพยคัภมูพิสิยั เมอืง

รอ้ยเอด็ไดถู้กแบ่งทอ้งทีต่ ัง้เมอืงมหาสารคาม เมอืงกาฬสนิธุ ์จนกระทัง่ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดม้กีารปรบัปรงุ

รปูการบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภมูภิาคเป็นจงัหวดั อําเภอ เมอืงรอ้ยเอด็เปลีย่นเป็นจงัหวดัรอ้ยเอด็ 

เมอืงสุวรรณภูมลิดฐานะเป็นอําเภอสุวรรณภูม ิอยูใ่นเขตการปกครองของจงัหวดัรอ้ยเอด็แต่นัน้มา 

เมือ่ครัง้เกดิกบฏฮ่อ ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดโ้ปรดเกลา้ฯ 

ใหพ้ระยามหาอํามาตยธ์บิดเีป็นแม่ทพัเกณฑก์ําลงัคนทางหวัเมอืงภาคอสีาน ยกไปปราบฮ่อทีเ่มอืงเวยีง

จนัทรแ์ละเมอืงหนองคาย ขณะนัน้เมอืงรอ้ยเอด็มพีระขตัยิะวงษา (สาร) เป็นเจา้เมอืง และราชบุตร 

(เสอื) ไดร้วบรวมไพรพ่ลสมทบกบักองทพัพระยามหาอํานาจธบิดไีปปราบฮ่อดว้ย ระหว่างทาํศกึปราบ

ฮ่อนัน้ราชบุตร (เสอื) ถูกยงิดว้ยปืนทีม่อืขวาโลหติไหล  บ่าวไพรพ่าหนีมาได ้ส่วนพระขตัยิะวงษา (สาร) 

กลบัหนีศกึคนืมาเมอืงรอ้ยเอด็ เมือ่เสรจ็ศกึปราบฮ่อแลว้พระยามหาอํามาตยธ์บิดจีงึควบคุมตวัพระขตัิ

ยะวงษา (สาร) แต่ไดห้นีไปอยูเ่มอืงนครราชสมีา เจา้เมอืงนครราชสมีาจบัไดแ้ละสง่ไปยงัพระมหา

อํามาตยธ์บิดทีีเ่มอืงหนองคาย แลว้พระยามหาอํามาตยธ์บิดกีลบัมาจดัราชการทีเ่มอืงรอ้ยเอด็ โดยตัง้

ราชบุตร (เสอื) เป็นผูร้กัษาราชการ เมอืงรอ้ยเอด็ ซึง่ภายหลงัไดท้รงกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหเ้ป็นเจา้

เมอืงแทนพระขตัยิะ   วงษา (สาร) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ทางราชการไดย้า้ยกองพลทหารราบที ่ ๑๐ จากจงัหวดัอุบลราชธานี 

มาตัง้กองพลทหารราบที ่๑๐ ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ จงึมถีนนสายหน่ึงชื่อถนนกองพล ๑๐ ซึง่เป็นถนนสู่กอง

พลดงักล่าว ต่อมาไดย้า้ยกรมทหารราบที ่ ๒๐ จงัหวดัอุดรธานีมารวมในกองพลทหารราบที ่ ๑๐ 

ภายหลงัไดย้บุกองพลทหารราบที ่ ๑๐ เป็นกองพนัทหารมา้ที ่ ๕ และไดย้บุกองทพัทหารมา้ที ่ ๕ ไปใน

ทีสุ่ด 

 

 



 ๕ 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ไดม้กีารปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลงการจดัระเบยีบการปกครอง และการบรหิารราชการแผ่นดนิ ทรงนําวทิยาการแผนใหมจ่าก

ประเทศตะวนัตกมาใช ้ ทรงตัง้กระทรวงขึน้ ๑๒ กระทรวง มกีารแบ่งอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ในแต่ละกระทรวงใหแ้น่นอนและมเีสนาบดรีบัผดิชอบบรหิารงานของแต่ละกระทรวง ซึง่

กระทรวงมหาดไทยมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในหวัเมอืง หลงัจากนัน้

พระองคไ์ดท้รงเริม่การจดัตัง้มณฑลขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ โดยรวมหลาย ๆ จงัหวดัขึน้เป็นมณฑล มี

ขา้หลวงหรอืขา้หลวงเทศาภบิาลเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่ก่อนการเปลีย่นแปลงน้ี

การปกครองหวัเมอืงนัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามคีวามแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของ

ทอ้งถิน่ หวัเมอืงหรอืประเทศราชยิง่ไกลไปจากกรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมาก

ขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการคมนาคมไปมาลําบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงก็

มแีต่หวัเมอืงจตัวาใกล ้ ๆ ส่วนหวัเมอืงอื่น ๆ มเีจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจ

กวา้งขวาง แต่การจดัตัง้มณฑลนัน้ขา้หลวงหรอืขา้หลวงเทศาภบิาลขึน้ตรงต่อส่วนกลาง 

ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ไดจ้ดัตัง้มณฑลขึน้โดยรวบรวมหวัเมอืงเขา้ดว้ยกนัม ี ๖ มณฑล คอื 

มณฑลลาวเฉียง มณฑลลาวพวน มณฑลลาวกาว มณฑลเขมร มณฑลนครราชสมีาและมณฑลภเูกต็ 

ซึง่จงัหวดัรอ้ยเอด็ขึน้ต่อมณฑลลาวกาว 

ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดจ้ดัระเบยีบบรหิารมณฑลแบบใหมเ่ป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ 

มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี และมณฑลราชบุร ี ซึง่เปลีย่นแปลงมาจากมณฑลแบบ

เก่าและต่อมาไดต้ัง้มณฑลต่าง ๆ ขึน้อกีคอื มณฑลนครชยัศร ี มณฑลนครสวรรค ์ มณฑลกรุงเก่า 

มณฑลนครศรธีรรมราช มณฑลชุมพร มณฑลไทรบุร ี (ภายหลงัยกใหอ้งักฤษ เมือ่ปี ๒๔๕๐) มณฑล

เพชรบรูณ์ มณฑลพายพั มณฑลอุดร มณฑลอสีาน มณฑลปตัตานี มณฑลจนัทบุร ีและมณฑลมหาราช 

ซึง่จงัหวดัรอ้ยเอด็ขึน้ต่อมณฑลอสีาน 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ไดแ้ยกมณฑลอสีานเป็น ๒ มณฑล คอื มณฑลอุบล และมณฑลรอ้ยเอด็ 

มณฑลรอ้ยเอด็ม ีเมอืงรอ้ยเอด็ เมอืงกาฬสนิธุ ์เมอืงมหาสารคาม 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ไดร้วมมณฑลรอ้ยเอด็ มณฑลอุบล และมณฑลอุดร ขึน้เป็นภาคเรยีกว่า 

ภาคอสีาน 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ยบุปกครองภาคอสีาน ใหจ้งัหวดัในมณฑลรอ้ยเอด็และมณฑลอุบล ไป

ขึน้กบัมณฑลนครราชสมีา 

ระบอบมณฑลเทศาภบิาลน้ีไดย้กเลกิไปหลงัจากการเปลีย่นแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 

๒๔๗๕ 

 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

เมือ่เปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชมาสู่

ระบอบประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุแลว้ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบ



 ๖ 

บรหิารราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จดัระเบยีบบรหิารส่วนภมูภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ และ

ไดย้กเลกิระบอบมณฑลเทศาภบิาล ขณะนัน้จงัหวดัรอ้ยเอด็ม ี๙ อําเภอ คอื อําเภอเมอืงรอ้ยเอด็ อําเภอ

ธวชับุร ีอําเภอเสลภมู ิอําเภอโพนทอง อําเภออาจสามารถ อําเภอพนมไพร อําเภอสุวรรณภูม ิ

อําเภอเกษตรวสิยั และอําเภอจตุรพกัตรพมิาน ต่อมาไดแ้บ่งพืน้ทีเ่ป็นอําเภอหนองพอก อําเภอปทุม

รตัน์ อําเภอเมอืงสรวง อําเภอโพธิช์ยั กิง่อําเภอโพนทราย และกิง่อําเภอเมยวด ี

ต่อมาเมือ่ไดม้พีระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๔๙๕ การจดั

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิของไทยกเ็ป็นไปตามพระราชบญัญตัฉิบบันัน้และถอืเป็นหลกัหรอื

รากฐานของการแบ่งส่วนราชการไทยสมยัต่อๆ มา พระราชบญัญตัฯิ ฉบบัน้ีไดถู้กปรบัปรงุแกไ้ขโดย

ประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที ่ ๒๑๘ ลงวนัที ่ ๒๙ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน     

ภมูภิาคเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิติ

บุคคล มผีูว้่าราชการจงัหวดั เป็นผูป้กครองบงัคบับญัชาขา้ราชการและรบัผดิชอบ และใหม้ี

คณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

การตัง้ ยบุ และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัร้อยเอด็. รอ้ยเอด็, ทนัใจการพมิพ ์: ๒๕๒๗. 
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