
จงัหวดัสริุนทร ์

๑. สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

สภาพและความเป็นมาในทางประวตัศิาสตรข์องจงัหวดัสุรนิทรไ์ม่มปีรากฏเป็นหลกัฐาน

เอกสารอนัแน่นอน เพยีงแต่ไดม้กีารจดบนัทกึไวเ้พยีงสงัเขป ซึง่ส่วนมากไดม้าจากคาํบอกเล่าของผูม้ ี

อายแุละเล่าต่อๆ กนัมา จงึเอาความแน่นอนไมไ่ด ้ แต่จากการสนันิษฐานของนกัประวตัศิาสตรแ์ละนกั

โบราณคดไีดส้นันิษฐานว่า พืน้ทีซ่ึง่เป็นภาคอสีานในปจัจบุนัเคยเป็นทีอ่ยูข่องพวกละวา้และลาว มแีว่น

แควน้อนัเป็นเขตปกครองเรยีกว่า “อาณาจกัรฟูนนั17

๑
” 

เมือ่นบัยอ้นถอยหลงัเป็นระยะเวลาประมาณ ๒,๐๐๐ ปี สมยัทีล่ะวา้มอีํานาจปกครอง

อาณาจกัรฟูนันนัน้ คงจะไดส้รา้งเมอืงสุรนิทรข์ึน้และต่อมาเมือ่ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ พวกละวา้เสื่อม

อํานาจลง ขอมเขา้มามอีํานาจแทนและตัง้อาณาจกัรเจนิละ หรอือศิานปรุะ ส่วนพวกละวา้กถ็อยรน่ไป

ทางทศิเหนือ ปล่อยใหพ้ืน้ทีร่กรา้งว่างเปล่าลงเป็นจาํนวนมาก จงัหวดัสุรนิทรก์ค็งจะทิง้ไวเ้ป็นทีร่กรา้ง

ว่างเปล่าและเป็นป่าดงอยู ่เมือ่ขอมแผ่อทิธพิลและมอีํานาจครอบครองดนิแดนเดมิของละวา้แลว้ ขอมได้

แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ภาค โดยตัง้เมอืงศูนยก์ลางการปกครองบงัคบับญัชาขึน้ ๓ เมอืง คอื เมอืง

ละโว ้(ลพบุร)ี เมอืงพมิาย (อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีา) และเมอืงสกลนคร แต่ละเมอืงมฐีานะเป็น

เมอืงประเทศราชเท่าเทยีมกนัและปกครองบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อนครวดั อนัเป็นราชธานีของขอม ซึง่

อยูใ่นดนิแดนเขมร 

สมยัทีข่อมมอีํานาจนัน้ เมอืงสุรนิทรอ์าจเป็นดนิแดนแห่งหน่ึงทีอ่ยูใ่นเสน้ทางการไปมาของ

ขอมระหว่างเขาพระวหิาร เขาพนมรุง้ กบันครวดั นครธม กไ็ด ้ จงึปรากฏว่าไดม้กีารสรา้งปราสาทหนิ

ขนาดเลก็ คาํนวณอายปุระมาณ ๑,๑๐๐ ปีเศษ เรยีงรายอยูท่อ้งทีอ่ําเภอต่างๆ ตามชายแดนในทอ้งที่

จงัหวดัสุรนิทร ์ ศรสีะเกษ และบุรรีมัย ์ โดยเฉพาะในทอ้งทีอ่ําเภอกาบเชงิ จงัหวดัสุรนิทร ์ มปีราสาทอยู่

๑ อาณาจกัรฟูนนั จดหมายเหตุจนีเรยีกประเทศเขมรโบราณว่า ฟูนนั ภาคกลางและภาคอสีานของไทย กเ็ป็น

อาณาจกัรฟูนนั ชนชาตใินประเทศเขมรกเ็รยีกว่าชาวฟูนนั ซึง่เป็นพวกตระกลูมอญ-เขมร ไดแ้ก่ ละวา้ ทีส่บืเชือ้สายมา

เป็นเขมรโบราณ พ.ศ. ๑๐๙๓ แควน้เจนละบกเมอืงขึน้ก่อกบฏ เจา้จติรเสน ชงิเอากรุงโตม ู(ศมภ)ู ไดเ้ป็นกษตัรยิม์ี

พระนามว่า พระเจา้มเหนทวรมนั เรยีกชื่อประเทศใหมว่่า เจนละ พ.ศ. ๑๒๐๙ - ๑๓๔๕ อาณาจกัรเจนละเกดิแตกกนั

เป็นสองประเทศ ทางแผ่นดนิสงูตอนเหนือ ไดแ้ก่ ภาคอสีาน และประเทศลาว เรยีกว่า เจนละบก ทางแผ่นดนิตํ่าตอน

ใต ้ไดแ้ก่ ประเทศเขมร จรดชายทะเล เรยีกว่า เจนละน้ํา คลา้ยกบัคาํทีช่าวสรุนิทรพ์ดูว่า แขมรก์รอม แขมรเ์ลอร ์

(เขมรตํ่า-เขมรสงู) คาํว่า กรอม แปลว่า ตํ่า ใต ้ล่าง และเรยีกชาวเขมรทีอ่ยูใ่นประเทศเขมรวา่ แขมรก์รอม มาจนถงึ

ปจัจบุนัน้ี หลกัการกลายของเสยีงกรอมกค็งเป็นคาํเดยีวกบัขอม กค็อื เขมร สรุปว่า ภาคอสีานเคยเรยีกว่าอาณาจกัร

เจนละบก เป็นอาณาจกัรเขมรโบราณบางหวัเมอืงคงรวมกบัอาณาจกัรเขมรตลอดสมยักรุงสโุขทยั เช่น ในวงมณฑล

อุดร นครราชสมีา จนัทบุร ีจนถงึสมยักรุงศรอียุธยาตอนตน้ ไทยไดร้บเขมรตไีดน้ครหลวง (นครธม) เขมรเป็นเมอืงขึน้

ของไทยตัง้แต่ พ.ศ. ๑๘๙๕ ไดข้ยายอาณาเขตไปทางตะวนัออกไดด้นิแดนนครราชสมีา และจนัทบุรไีวเ้ป็น

ราชอาณาจกัรเขา้ใจว่าเมอืงสรุนิทรแ์ละหวัเมอืงแถบน้ีรวมอยู่ในเขตราชอาณาเขตมาตัง้แต่ครัง้นัน้ (จากหนงัสอืเรื่อง

แหลมอนิโดจนี สมยัโบราณของเสฐยีรโกเศศ ไทยในแหลมทองของ พ.อ.หลวงรณสทิธพิชิยั ประวตัศิาสตรไ์ทยกบั

เขมร ของสริ ิเปรมจติต ์หลกัไทยของขนุวจิติรมาตรา สยามกบัสวุรรณภูม ิของหลวงวจิติรวาทการ แบบเรยีน

ประวตัศิาสตรส์ยาม ของหลวงชณุหก์สกิรและคณะ 

                                         



 ๒ 

รมิเขาพนมดองแหรก หรอืดงรกั เรยีกว่าช่องตาเมอืน มปีราสาทตาเมอืนโต๊จ (ปราสาทตาเมอืนเลก็) 

ปราสาทตาเมอืนธม (ปราสาทตาเมอืนใหญ่) มวีหิาร ระเบยีงคด สระน้ําเรยีงรายอยูร่อบๆ บรเิวณ

ปราสาท นอกจากปราสาทเหล่าน้ีกม็ปีราสาทอื่นๆ อกีประมาณ ๒๕ แห่ง อยูต่ามทอ้งทีอ่ําเภอต่างๆ ใน

เขตจงัหวดัสุรนิทร ์ ซึง่สนันิษฐานว่าขอมสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีพ่กัพล และประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

ระหว่างเดนิทางจากนครวดั นครธม ขา้มเทอืกเขาพนมดองแหรก หรอืดงรกั มาสู่เมอืงศูนยก์ลางการ

ปกครองทัง้ ๓ เมอืงดงักลา่วมาแลว้ และขอมคงยดึถอืเอาเมอืงสุรนิทรเ์ป็นเมอืงหน้าด่านใหญ่ เพราะ

ขอมมรีาชธานีอยู่ทางดา้นใตข้องเทอืกเขาใหญ่ คอื เขาพนมดองแหรก หรอืดงรกั เมอืงสุรนิทรค์งเป็นที่

เหมาะสมทีจ่ะเป็นเมอืงหน้าดา่นใหญ่ เมือ่ขา้มเทอืกเขามาสู่ทีร่าบทางทศิเหนือเพื่อไปยงัเมอืงศูนยก์ลาง 

คอืเมอืงละโว ้ เมอืงพมิาย และเมอืงสกลนคร เพราะเมอืงสรุนิทรน์ัน้มกีําแพงเดนิและคเูมอืงลอ้มรอบ ๒ 

ชัน้ เหมาะสมทีจ่ะสรา้งค่ายคปูระตูหอรบเพื่อป้องกนัการรกุรานของขา้ศกึเป็นอย่างด ี นอกจากน้ียงัมี

เมอืงหน้าด่านรองๆ ลงไปอกี เช่น บา้นเมอืงลิง่ (อยูใ่นเขตอําเภอจอมพระปจัจุบนั) บา้นประปืด อยูใ่น

เขตตําบลเขวาสนิรนิทร ์บา้นแสลงพนั เขตตําบลแกใหญ่ บา้นสลกัได อําเภอเมอืงสุรนิทร ์ในปจัจบุนัทัง้ 

๔ แห่งน้ีปรากฏรอ่งรอยเช่นซากกําแพงเมอืงเก่าใหเ้หน็อยู ่ ส่วนทีย่งัมสีภาพสมบูรณ์กว่าแห่งอื่น คอื 

บา้นประปืด ตําบลเขวาสนิรนิทร ์ซึง่มกีําแพงดนิและคเูมอืง ๒ ชัน้ ใหเ้หน็อยูจ่นปจัจุบนั 

จากเมอืงสุรนิทรไ์ปยงัเมอืงหน้าด่านเลก็ๆ เหล่าน้ีแต่ก่อนเคยมถีนนดนิพูนสงูประมาณ ๑ 

เมตร กวา้งประมาณ ๑๒ เมตร ทอดออกจากกําแพงเมอืงสุรนิทรไ์ปยงัเมอืงหน้าด่านเลก็ดงักล่าวแลว้

ทุกแห่ง แต่ปจัจบุนัสภาพถนนเหล่าน้ีไดเ้ปลีย่นแปลงไปหมดแลว้ 

๒. สมยักรงุศรีอยธุยา 

เมือ่ขอมเสื่อมอํานาจลง ไทยกเ็ริม่มอีํานาจและเขา้ครอบครองดนิแดนเหล่าน้ี และไดม้กีาร

อพยพเขา้มาตัง้หลกัแหล่งอยูท่างแถบตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัสรุนิทร ์ และในสมยัทีข่อมหมด

อํานาจลงนัน้ จงัหวดัสุรนิทรค์งมสีภาพเป็นปา่ดงอยู่นาน เสมอืนหน่ึงเป็นดนิแดนหลงสาํรวจ เพราะ

แมแ้ต่ในสมยักรงุศรอียธุยาตอนตน้หรอืตอนกลาง กม็ไิดม้กีารบนัทกึกล่าวถงึเมอืงสุรนิทรแ์ต่อยา่งใด 

เพิง่จะไดม้กีารรูจ้กัเมอืงสุรนิทรใ์นสมยัปลายกรงุศรอียธุยาในระยะเริม่แรกของการตัง้เมอืง ซึง่ปรากฏ

ตามหลกัฐานพงศาวดารเมอืงสุรนิทร ์ดงัต่อไปน้ี 

ในสมยักรงุศรอียธุยา ราชอาณาจกัรไทยมอีาณาเขตกวา้งขวางมาก ชาวไทยพืน้เมอืงกลุม่

หน่ึงซึง่เรยีกตวัเองว่า “ส่วย” “กวย” หรอื “กุย” ทีอ่าศยัในแถบเมอืงอตัปือแสนแป (แสนแป) ในแควน้

จาํปาศกัดิ ์ ซึง่ขณะนัน้เป็นดนิแดนของราชอาณาจกัรไทยโดยสมบูรณ์ (เพิง่เสยีใหฝ้รัง่เศสเมือ่ พ.ศ. 

๒๔๓๖ หรอื ร.ศ. ๑๑๒) พวกเหล่าน้ีมคีวามรูค้วามสามารถในการจบัชา้งป่ามาเลีย้งไวใ้ชง้าน ตลอดทัง้

การจบัสตัวป์า่นานาชนิด ไดพ้ากนัอพยพขา้มลาํน้ําโขงมาสู่ฝ ัง่ขวา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๖๐ โดยแยกกนัหลาย

พวกดว้ยกนั แต่ละพวกมหีวัหน้าควบคุมมา และมาตัง้หลกัฐาน ดงัน้ี 

พวกที ่ ๑ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นเมอืงท ี (บา้นเมอืงท ี ตําบลเมอืงท ี อําเภอเมอืงสุรนิทร)์ 

หวัหน้าชื่อ “เชยีงปุม” 

พวกที ่ ๒ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นกุดหวาย หรอืเมอืงเตา (อําเภอรตันบุรปีจัจุบนั) หวัหน้าชื่อ 

“เชยีงส”ี หรอื “ตากะอาม” 



 ๓ 

พวกที ่๓ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นเมอืงลิง่ (เขตอําเภอจอมพระปจัจุบนั) หวัหน้าชื่อ “เชยีงสง” 

พวกที ่๔ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นโคกลาํดวน (เขตอําเภอขุขนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ) หวัหน้าชื่อ 

“ตากะจะ” และ “เชยีงขนั” 

พวกที ่๕ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นอจัจะปะนึง หรอืโคกอจัจะ (เขตอําเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร)์ 

หวัหน้าชื่อ “เชยีงฆะ” 

พวกที ่ ๖ มาตัง้หลกัฐานทีบ่า้นกุดปะไท (บา้นจารพตั อําเภอศขีรภมูปิจัจบุนั) หวัหน้าชื่อ 

“เชยีงไชย” 

ลุ พ.ศ. ๒๓๐๒ ในรชักาลของสมเดจ็พระบรมราชาที ่๓ พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทร ์ครองกรงุศรี

อยธุยาราชธานี ชา้งเผอืกแตกโรงออกจากเมอืงหลวงเขา้ปา่ไปทางทศิตะวนัออก สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

พระทีน่ัง่สุรยิามารนิทร ์ โปรดใหส้องพีน้่องเป็นหวัหน้ากบัไพรพ่ล ๓๐ นายออกตดิตาม เมือ่สองพีน้่อง

กบัไพรพ่ลตดิตามมาถงึเมอืงพมิายทราบจากเจา้เมอืงพมิายว่า ในดงรมิเขามพีวกส่วยซึง่ชาํนาญในการ

จบัชา้งและเลีย้งชา้งอยู ่ หากไปสบืหาจากพวกส่วยเหล่าน้ีคงจะทราบเรือ่ง สองพีน้่องกบัไพรพ่ลจงึได้

ตดิตามไปพบเชยีงส ี หรอืตากะอามทีบ่า้นกุดหวาย (อําเภอรตันบุรปีจัจบุนั) เชยีงสจีงึไดพ้าสองพีน้่อง

กบัไพรพ่ลไปหาเชยีงสงทีบ่า้นเมอืงลิง่ ไปหาเชยีงปมุทีบ่า้นเมอืงท ี ไปหาเชยีงไชยทีบ่า้นกุดปะไท ไป

หาตากะจะและเชยีงขนัทีบ่า้นโคกลาํดวน และไปหาเชยีงฆะทีบ่า้นอจัจะปะนึง 

เชยีงฆะไดเ้ล่าบอกกบัสองพีน้่องว่า ไดเ้คยเหน็ชา้งเผอืกเชอืกหน่ึงมเีครือ่งประดบัทีง่าทัง้

สองขา้ง ไดพ้าโขลงชา้งปา่มาลงเล่นน้ําทีห่นองโชกตอนบ่ายๆ ทุกวนั เมือ่ไดท้ราบเช่นนัน้สองพีน้่องจงึ

ไดพ้าหวัหน้าหมูบ่า้นเหล่านัน้ไปขึน้ตน้ไมร้มิหนองโชกคอยด ู ครัน้ถงึตอนบ่ายกเ็หน็โขลงชา้งป่า

ประมาณ ๕๐ - ๖๐ เชอืก เดนิหอ้มลอ้มชา้งเผอืกออกจากชายป่าลงเล่นน้ําในหนอง สมจรงิดงัทีเ่ชยีงฆะ

บอกกล่าว สองพีน้่องจงึใชพ้ธิกีรรมทางคชศาสตรจ์บัชา้งเผอืกไดแ้ลว้ สองพีน้่องกบัไพรพ่ลโดยมี

หวัหน้าบา้นป่าดง คอื เชยีงปมุ เชยีงส ีหรอืตะกะอาม เชยีงฆะ เชยีงไชย ตากะจะ และเชยีงขนั ไดร้ว่ม

เดนิทางไปส่งดว้ย สองพีน้่องไดก้ราบทลูถงึการทีเ่ชยีงปมุกบัพวกไดช่้วยเหลอืตดิตามชา้งเผอืกไดค้นื

มาและนํามาส่งถงึกรงุศรอียุธยาดว้ย สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทรจ์งึไดท้รงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ให ้

๑. เชยีงปุม  หวัหน้าหมู่บา้นเมอืงท ี  เป็นหลวงสุรนิทรภกัด ี

๒. ตากะจะ  หวัหน้าหมู่บา้นโคกลาํดวน เป็นหลวงแกว้สุวรรณ 

๓. เชยีงขนั  อยูร่วมกนักบัตากะจะ  เป็นหลวงปราบ 

๔. เชยีงฆะ  หวัหน้าหมู่บา้นอจัจะปะนึง เป็นหลวงเพชร 

๕. เชยีงส ี  หวัหน้าหมู่บา้นกุดหวาย  เป็นหลวงศรนีครเตา 

๖. เชยีงไชย หวัหน้าหมู่บา้นกุดปะไท  เป็นขนุไชยสุรยิงศ ์

พรอ้มทัง้พระราชทานตราตัง้และโปรดเกลา้ฯ ใหป้กครองหมูบ่า้นเดมิขึน้ตรงต่อเมอืงพมิาย 

หลวงสุรนิทรภกัดกีบัพวก ไดพ้ากนัเดนิทางกลบัภูมลิาํเนาเดมิและไดป้กครองหมูบ่า้นเดมิ

ตามทีไ่ดม้พีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ตลอดมา 



 ๔ 

พ.ศ. ๒๓๐๖ หลวงสุรนิทรภกัด ี (เชยีงปมุ) ไดข้อใหเ้จา้เมอืงพมิายกราบบงัคมทูลขอพระ

บรมราชานุญาตยา้ยจากหมู่บา้นเมอืงทไีปตัง้อยูท่ีบ่า้นคปูะทาย หรอืบา้นปะทายสมนัต ์เพราะบา้นเมอืง

ทเีป็นหมูบ่า้นเลก็ไมเ่หมาะสม ส่วนบา้นคูปะทายหรอืประทายสมนัต ์ (เมอืงสุรนิทรใ์นปจัจบุนั) เป็น

หมูบ่า้นทีก่วา้งใหญ่มกีําแพงค่ายคลูอ้มรอบถงึ ๒ ชัน้ เป็นชยัภูมเิหมาะสมทีจ่ะป้องกนัและต่อตา้นศตัรู

ทีม่ารกุรานไดเ้ป็นอย่างด ี ประกอบทัง้เป็นแหล่งทีเ่หมาะสมในการอยูอ่าศยั มน้ํีาท่าอุดมสมบูรณ์ ซึง่

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทรก์ไ็ดท้รงอนุญาตใหย้า้ยได ้ หลวงสรุนิทรภกัดจีงึไดอ้พยพ

ราษฎรบางส่วนไปอยูท่ีบ่า้นคปูะทาย ส่วนญาตพิีน้่องชื่อ เชยีงปืด เชยีงเกตุ เชยีงพนั นางสะดา นางแล 

และราษฎรส่วนหน่ึงคงอยู ่ณ หมูบ่า้นเมอืงทตีามเดมิ 

ระหว่างทีอ่ยูบ่า้นเมอืงท ี หลวงสุรนิทรภกัด ี (เชยีงปุม) รว่มกบัญาตดิงักล่าวพากนัสรา้ง

เจดยี ์ ๓ ยอด สงู ๑๘ ศอก และสรา้งโบสถพ์รอ้มพระปฏมิา หน้าตกักวา้ง ๔ ศอก ซึง่ปรากฏอยูท่ีว่ดั

เมอืงทมีาจนถงึปจัจุบนัน้ี 

เมือ่ยา้ยถิน่ฐานจากบา้นเมอืงทไีปอยูท่ีบ่า้นคูปะทายแลว้ หวัหน้าหมู่บา้นทัง้ ๕ จงึไดพ้ากนั

ไปเฝ้าสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ กรงุศรอียธุยา โดยนําสิง่ของไปทลูเกลา้ฯ ถวาย คอื ชา้ง มา้ แก่นสน 

ยางสน ปีกนก นอระมาด (นอแรต) งาชา้ง ขีผ้ ึง้ น้ําผึง้ เป็นการส่งส่วยตามราชประเพณ ี เพราะว่า

ขณะนัน้บรรพบุรษุของชาวสุรนิทรจ์ะไดอ้พยพมาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นดนิแดนอนัเป็นป่าดงทบึส่วนน้ี โดยตัง้

หลกัแหล่งทาํมาหากนิอยูอ่ย่างมัน่คงกต็าม แต่กย็งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของกรงุศรอียธุยา ยงัคงถอืว่าเป็นกลุ่ม

ชนทีอ่ยูใ่นปา่ดงในราชอาณาเขตเท่านัน้ ซึง่กรุงศรอียุธยาเริม่รูจ้กักโ็ดยหวัหน้าหมูบ่า้นไดช่้วยเหลอืจบั

ชา้งเผอืกคนืกรงุศรอียธุยา และเมือ่หวัหน้าหมูบ่า้นไดนํ้าของไปทลูเกลา้ฯ ถวายแลว้ สมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั พระทีน่ัง่สุรยิามรนิทรจ์งึไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้บรรดาศกัดิใ์หห้วัหน้าหมู่บา้น

สงูขึน้ ดงัน้ี 

๑. หลวงสุรนิทรภกัด ี (เชยีงปุม) เป็น พระสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง ยกบา้นคปูะทาย

เป็น “เมอืงปะทายสมนัต”์ ใหพ้ระสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวางเป็นเจา้เมอืงปกครอง 

๒. หลวงเพชร (เชยีงฆะ) เป็น พระสงัฆบุรศีรนีครอจัจะ ยกบา้นอจัจะปะนึง หรอืบา้นดง

ยาง เป็น “เมอืงสงัฆะ” ใหพ้ระสงัฆบุรศีรนีครอจัจะเป็นเจา้เมอืงปกครอง 

๓. หลวงศรนีครเตา (เชยีงส ี หรอืตากะอาม) เป็นพระศรนีครเตา ยกบา้นกุดหวายเป็น 

“เมอืงรตันบุร”ี ใหพ้ระศรนีครเตาเป็นเจา้เมอืงปกครอง 

๔. หลวงแกว้สุวรรณ (ตากะจะ) เป็น พระไกรภกัดศีรนีครลาํดวน ยกบา้นปราสาท-

สีเ่หลีย่มดงลาํดวน เป็น “เมอืงขขุนัธ”์ ใหพ้ระไกรภกัดศีรนีครลําดวนเป็นเจา้เมอืงปกครอง 

การปกครองบงัคบับญัชาแบ่งเป็นหมวดหมู ่เป็นกอง มนีายกอง นายหมวด นายหมู ่บงัคบั

บญัชาขึน้ตรงต่อเมอืงพมิาย 

หวัหน้าหมู่บา้นทัง้หมดกเ็ดนิทางกลบัและปกครองบา้นเมอืงดว้ยความสงบสุขตลอดมา 

๓. สมยักรงุธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - พ.ศ. ๒๓๒๕) 

เมือ่กรงุศรอียธุยาเสยีแก่พม่า ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ แลว้ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุร ีพระเจา้ตาก

สนิมหาราช ไดท้รงกอบกูอ้สิรภาพและตัง้กรงุธนบุรเีป็นราชธานี 



 ๕ 

พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจา้กรงุธนบุรไีดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้มเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) กบัเจา้พระยาสุรสหี ์ เป็นแม่ทพัยกขึน้ไปทางเมอืงพิ

มาย แมท่พัสัง่ใหเ้จา้เมอืงพมิายแต่งขา้หลวงออกมาเกณฑก์ําลงัเมอืงปะทายสมนัต ์ เมอืงขขุนัธ ์ เมอืง

สงัฆะ เมอืงรตันบุร ีเพื่อใหเ้ป็นกองทพับกยกทพัไปลอ้มตเีมอืงเวยีงจนัทน์ เมอืงเวยีงจนัทน์ยอมแพย้อม

ขึน้แก่กรงุไทย ต่อมาไดไ้ปตเีมอืงจาํปาศกัดิ ์ เจา้เมอืงจาํปาศกัดิไ์ม่ยอมต่อสูเ้พราะมกีําลงัทหารอ่อนแอ 

จงึยอมขึน้ต่อกรงุไทย กองทพัไทยจงึยกทพักลบักรงุธนบุร ี

พ.ศ. ๒๓๒๔ เมอืงเขมรเกดิจลาจล สมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ (พระบาทสมเดจ็พระ

พุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช) กบัเจา้พระยาสุรสหีไ์ดร้บัพระบรมราชโองการใหเ้ป็นแมท่พั ยกกองทพั

ไปปราบปรามการจลาจลครัง้น้ี โดยเกณฑก์ําลงัของเมอืงปะทายสมนัต ์ เมอืงขขุนัธ ์ และเมอืงสงัฆะ 

สมทบกบักองทพัหลวงดว้ย การไปปราบปรามครัง้น้ีกองทพัไทยเคลื่อนขบวนไปตเีมอืงเสยีมราฐ เมอืง

กําพงสวาย เมอืงบรรทายเพชร เมอืงบรรทายมาศ เมอืงรงูตําแรย ์ (ถํ้าชา้ง) เมอืงเหล่าน้ียอมแพข้อขึน้

เป็นขา้ขอบขนัฑสมีา เสรจ็แลว้กย็กทพักลบักรงุธนบุร ี บา้นเมอืงทีต่ไีดก้ก็วาดตอ้นพลเมอืงมาบา้ง บาง

พวกกอ็พยพมาเอง ในโอกาสน้ีไดม้ลีาวบราย เขมร ทางแขวงเมอืงเสยีมราฐ สะโตง กําพงสวาย บรร

ทายเพชร อพยพมาทางเมอืงสุรนิทร ์ ออกญาแอกและนารอง พาบ่าวไพรข่ึน้มาอยูท่ีบ่า้นนางรอง 

ออกญารนิทรเ์สน่หาจางวาง ออกไกรแป้น ออกญาตูม นางสาวดาม มาตไว บุตรเีจา้เมอืงบรรทายเพชร 

และพีน้่องบ่าวไพรเ่มอืงเสยีมราฐไดพ้ากนัมาอยูเ่มอืงปะทายสมนัต ์ (เมอืงสุรนิทร)์ เป็นจาํนวนมาก บา้ง

กแ็ยกไปอยูเ่มอืงสงัฆะ ไปอยูบ่า้นกําพงสวาย (แขวงอําเภอท่าตูม) บา้ง ในโอกาสน้ีเอง พระสุรนิทรภกัด ี

(เชยีงปุม) เจา้เมอืงปะทายสมนัต ์ จงึจดัพธิแีต่งงานนางสาวดาม มาตไว บุตรเีจา้เมอืงบรรทายเพชรกบั

หลานชายชื่อ “สุ่น” (นายสุ่นเป็นบุตรของนายต ีซึง่เป็นบุตรชายคนแรกของพระสุรนิทรภกัด ี(เชยีงปมุ)) 

เมือ่ชาวเขมรทราบว่า นางสาวดาม มาตไว ไดเ้ป็นหลานสะใภข้องพระสุรนิทรภกัดกีพ็ากนัอพยพ

ครอบครวัมาอยู่ดว้ยเป็นจาํนวนมากขึน้ ดงัน้ีชาวบา้นคปูะทายหรอืบา้นปะทายสมนัต ์ ซึง่เป็นส่วยจงึ

ปะปนกบัเขมร และเพราะเหตุทีเ่ขมรรุง่เรอืงมาก่อนความเป็นอยู่จงึผนัแปรไปทางเขมร 

เมือ่เสรจ็ศกึสงครามเมอืงเวยีงจนัทน์และเมอืงเขมรแลว้ สมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรจีงึไดป้นู

บาํเหน็จใหแ้ก่เจา้เมอืงประทายสมนัต ์ เมอืงขุขนัธ ์ และเมอืงสงัฆะ โดยเลื่อนบรรศกัดิใ์หเ้ป็น “พระยา” 

ทัง้ ๓ เมอืง 

๔. สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒) 

พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชไดเ้สดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัใินปี พ.ศ. 

๒๓๒๕ และตัง้กรงุเทพมหานครเป็นราชธานี 

พ.ศ. ๒๓๒๙ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นชื่อ “เมอืงประทายสมนัต์” เป็น “เมอืง

สุรนิทร”์ ตามสรอ้ยบรรดาศกัดิข์องเจา้เมอืงตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

ในการเปลีย่นชื่อเมอืงปะทายสมนัตเ์ป็นเมอืงสุรนิทรค์รัง้น้ีไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้เมอืงพมิาย

แบ่งปนัอาณาเขตใหเ้มอืงสุรนิทร ์ดงัน้ี 

ทศิเหนือ จดลาํหว้ยพลบัพลา 



 ๖ 

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ ตดิต่อกบัแขวงเมอืงรตันบุร ี ตัง้แต่แมน้ํ่ามลูถงึหลกั

หนิตะวนัออกบา้นโพนงอยถงึบา้นโคกหวัลาว และต่อไปยงับา้นโนนเปือย และตามคลองหว้ยถงึบา้นนา

ด ีบา้นสจัจงับรรจง ไปทางตะวนัออกถงึหว้ยทบัทนั 

ทศิตะวนัออก จดหว้ยทบัทนั 

ทศิตะวนัตก ถงึลาํหว้ยตะโคงหรอืชะโกง มบีา้นกก บา้นโคกสงู 

แนงทม สองชัน้ และหว้ยราช (ส่วนทางทศิใตไ้มไ่ดบ้อกไว ้ เพราะขณะนัน้เมอืงเขมรบางส่วนไดอ้ยูใ่น

ความปกครองของไทย เช่น บา้นจงกลัในเขตเขมรปจัจุบนั เคยเป็นอําเภอจงกลัของไทย ขึน้กบัอําเภอ

สงัขะ) 

เมือ่ พ.ศ. ๒๓๓๗ พระยาสรุนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง (เชยีงปุม) เจา้เมอืงสุรนิทรถ์งึแก่

กรรม 

พระยาสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง (เชยีงปุม) มบุีตร ๔ คน เป็นชาย ๒ คน ชื่อ นายต ี

(แตย็) และนายม ี(แมย็) เป็นหญงิ ๒ คน ชื่อ นางน้อย นางเงนิ เมือ่พระยาสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง 

(เชยีงปุม) ถงึแก่กรรม พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหน้ายต ี (แตย็) บุตรชายคนโต

เป็นพระสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง เจา้เมอืงสุรนิทรต่์อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๓๔๒ มตีราโปรดเกลา้ฯ ใหเ้กณฑก์ําลงัเมอืงสุรนิทร ์ เมอืงสงัฆะ และเมอืงขุ

ขนัธ ์ เมอืงละ ๑๐๐ รวม ๓๐๐ เขา้กองทพัยกไปตกีองทพัพม่า ซึง่ยกมาตัง้อยูใ่นเขตแขวงเมอืงนคร

เชยีงใหม ่ แต่กองทพัไทยมทินัไปถงึพอไดข้่าวว่ากองทพัถอยไปแลว้ กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหย้กกองทพักลบั

และไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นนามพระสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง (ต)ี เป็น พระสุรนิทร

ภกัดศีรไีผทสมนัต ์

พ.ศ. ๒๓๕๐ ทรงพระราชดํารวิ่าเมอืงสุรนิทร ์เมอืงสงัฆะ และเมอืงขขุนัธ ์เป็นเมอืงเคยตาม

เสดจ็พระราชดาํเนินในการพระราชสงครามหลายครัง้ มคีวามชอบมาก จงึโปรดเกลา้ฯ ใหท้ัง้ ๓ 

เมอืงขึน้ตรงต่อกรงุเทพฯ เลยทเีดยีว มอีํานาจชาํระคดไีดเ้อง ไมต่อ้งขึน้ต่อเมอืงพมิายเหมอืนแต่ก่อน 

พ.ศ. ๒๓๕๑ พระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (ต)ี เจา้เมอืงสุรนิทรถ์งึแก่กรรม จงึไดท้รงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ให ้ หลวงวเิศษราชา (ม ี หรอืแมย็) ผูเ้ป็นน้องชายเป็น พระสุรนิทรภกัดศีรไีผท

สมนัต ์เจา้เมอืงสุรนิทรส์บืต่อไป 

๕. สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั (พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๙๔) 

พ.ศ. ๒๓๕๔ พระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (ม)ี เจา้เมอืงสุรนิทรถ์งึแก่กรรม จงึทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหน้ายสุ่น บุตรพระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (ต)ี เป็น พระสุรนิทรภกัดศีรไีผท

สมนัต ์เจา้เมอืงสุรนิทรส์บืต่อ 

๖. สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๓๖๗ - พ.ศ. ๒๓๙๔) 

ลาํดบันัน้ ตัง้แต่เขตแขวงเมอืงจาํปาศกัดิไ์ปจนถงึเมอืงเวยีงจนัทน์อยูใ่นอํานาจอนุ

เวยีงจนัทน์กบัเจา้โย ่ บุตรทีค่รองเมอืงจาํปาศกัดิ ์ พ่อลกูทัง้สองเหน็ว่ามเีขตแขวงและกําลงัผูค้นมากขึน้ 

กม็ใีจกําเรบิคดิขบถต่อกรงุเทพฯ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ เจา้อนุแต่งตัง้ใหเ้จา้อุปราช (สถีาน) กบัเจา้

ราชวงศเ์มอืงเวยีงจนัทน์คุมกองทพัยกเขา้ตหีวัเมอืงรายทางเขา้มาจนถงึเมอืงนครราชสมีา 



 ๗ 

ฝา่ยทางเมอืงจาํปาศกัดิ ์ เจา้นครจาํปาศกัดิ ์ (โย)่ กเ็กณฑก์ําลงัยกเป็นกองทพัมาตรเีมอืงขุ

ขนัธแ์ตก จบัพระยาไกรภกัดศีรนีครลาํดวน (บุญจนัทร)์ เจา้เมอืงขขุนัธก์บัพระภกัดภีธูรสงครามปลดั 

(มานะ) พระแกว้มนตรยีกกระบตัร (เทศ) กบักรมการไดฆ้า่เสยี ส่วนเมอืงสุรนิทร ์ เมอืงสงัฆะ ไดม้กีาร

ป้องกนัรกัษาเมอืงอยา่งเขม้แขง็ทัง้กลางวนัและกลางคนื และไดเ้กณฑก์ําลงัไพรพ่ลไปสมทบกบักองทพั

หลวงจนเสรจ็สงคราม 

พ.ศ. ๒๓๗๒ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลื่อนพระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (สุ่น) 

เจา้เมอืงสุรนิทรเ์ป็นพระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต์ 

พ.ศ. ๒๓๗๒ ครัง้นัน้หวัเมอืงทางฝา่ยตะวนัออกยงัไมเ่รยีบรอ้ยด ี จงึโปรดเกลา้ฯ ให้

เจา้พระยาบดนิทรเดชา ครัง้ทีเ่ป็นเจา้พระยาราชสุภาวด ี ออกไปจดัตัง้ราชการทาํสาํมะโนครวั และตัง้

กองสกัอยู ่ณ กุดไผท (ซึง่เป็นทอ้งทีอ่ําเภอศขีรภมูปิจัจุบนัน้ี) 

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๔ พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(สุ่น) เจา้เมอืงสุรนิทรถ์งึแก่กรรม 

๗. สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๓๙๕ - พ.ศ. ๒๔๑๑) 

พ.ศ. ๒๓๙๕ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหพ้ระพไิชยราชวงษา (มว่ง) ผูช่้วยเป็นพระสุรนิทรภกัดศีรี

ไผทสมนัต ์ เจา้เมอืงสุรนิทรส์บืต่อมา (พระพไิชยราชวงษา (มว่ง) เป็นบุตรของพระยาสุรนิทรภกัดฯี 

(สุ่น)) 

พ.ศ. ๒๔๑๑ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลือ่นตําแหน่งพระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) เป็น

พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ ใหห้ลวงนรนิทรราชวงศา (นาก) บุตรพระยาสุรนิทรฯ (สุ่น) เป็นพระ

ไชยณรงคภ์กัด ี (ปลดั) ใหพ้ระมหาดไทย (จนัทร)์ บุตรนายสอน หลานพระยาสุรนิทรฯ (สุ่น) เป็นพระ

พชิยันครบวรวุฒ ิ(ยกกระบตัร) รกัษาราชการเมอืงสุรนิทร ์

๘. สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๑๑ - พ.ศ. ๒๔๕๓) 

พ.ศ. ๒๔๑๒ พระยาสงัฆะบุรศีรนีครอจัจะเขา้เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท กราบบงัคมทลูพระ

กรณุาขอตัง้บา้นกุดไผทหรอืจารพตัเป็นเมอืง ขอหลวงไชยสุรยิง (คาํม)ี บุตรหลวงไชยสุรยิวงศ ์ (หมืน่) 

กองนอกเป็นเจา้เมอืง ตําแหน่งปลดัและยกกระบตัรเมอืงสงัฆะว่าง ขอพระสุนทรพทิกัษ์ บุตรพระปลดั

คนเก่าเป็นปลดั ขอหลวงศรสีุราช ผูห้ลานเป็น ยกกระบตัรเมอืงสงัฆะ 

ครัน้ ณ วนัองัคาร ขึน้ ๘ คํ่า เดอืน ๗ ในปีมะเสง็นัน้ (พ.ศ. ๒๔๑๒) จงึทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ ใหม้ตีราพระราชสหีต์ัง้บา้นกุดไผท หรอืบา้นจารพตั เป็นเมอืงศขีรภมูพิไิสย ตัง้ใหห้ลวงไชย

สุรยิงกองนอกเป็นพระศขีรภมูานุรกัษ์เจา้เมอืงขึน้เมอืงสงัฆะ 

ฝา่ยทางเมอืงสุรนิทร ์ พระยาสุรนิทรฯ เหน็ว่าพระยาสงัฆะฯ ไดข้อบา้นกุดไผทเป็นเมอืง

ศขีรภูมแิลว้ กเ็กรงว่าพระยาสงัฆะฯ จะเอาบา้นลําดวนเป็นเขตแขวงดว้ย จงึไดม้ใีบบอกขอตัง้บา้น

ลาํดวนเป็นเมอืง ขอใหพ้ระไชยณรงคภ์กัด ี(นาก) ปลดัเมอืงสุรนิทร ์เป็นเจา้เมอืง จงึโปรดเกลา้ฯ ใหย้ก

บา้นลําดวนขึน้เป็นเมอืงนามว่า เมอืงสุรพนิทนิคม ใหพ้ระปลดั (นาก) เป็นพระสุรพนิทนิคมานุรกัษ์ เจา้

เมอืงสุรพนิทนิคมขึน้เมอืงสุรนิทรม์าแต่นัน้ 



 ๘ 

พ.ศ. ๒๔๑๕ ฝา่ยพระยาสงัฆะฯ ไดม้ใีบบอกขอตัง้บา้นลาํพุกเป็นเมอืง ขอพระมหาดไทย

เมอืงสงัฆะเป็นเจา้เมอืง จงึโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นลาํพุกขึน้เป็นเมอืงกนัทรารมย ์ ตัง้ใหพ้ระมหาดไทย

เป็นพระกนัทรานุรกัษ์ เจา้เมอืงกนัทรารมย ์ขึน้กบัเมอืงสงัฆะ 

พ.ศ. ๒๔๑๖ ทางเมอืงสุรพนิทนิคม พระสุรพนิทนิคมานุรกัษ์ เจา้เมอืงกถ็งึแก่กรรมในปีน้ี 

พระยาสุรนิทรฯ (มว่ง) เหน็ว่า หลวงพทิกัษ์สุนทร บุตรพระปลดักรมการเมอืงสงัฆะ ซึง่สมคัรมาอยูเ่มอืง

สุรพนิทนิคมเป็นผูม้หีลกัฐานมัน่คงด ี จงึไดใ้หห้ลวงพทิกัษ์สุนทรรบัราชการตําแหน่งเจา้เมอืงสุรพนิท

นิคม หลวงพทิกัษ์สุนทรรบัราชการตําแหน่งเจา้เมอืงสุรพนิทนิคมไดส้ามปีกถ็งึแก่กรรม แต่นัน้มาเจา้

เมอืงสุรพนิทนิคมว่างตลอดมา 

พ.ศ. ๒๔๒๔ ฝา่ยทางเมอืงจงกลั ตัง้แต่โปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงสสัด ี (สนิ) เป็นพระวไิชยเจา้

เมอืงจงกลัแลว้ พระวไิชยรบัราชการได ้๗ ปีกถ็งึแก่กรรม ครัน้มาปีน้ี เจา้เมอืงสงัฆะจงึไดใ้หพ้ระสุนทรนุ

รกัษ์ผูห้ลานนําใบบอกไปกรุงเทพฯ ขอใหพ้ระสุนทรนุรกัษ์เป็นพระทพิชลสนิธุอ์นิทรนฤมติร 

ทางเมอืงสุรนิทร ์ พระยาสุรนิทรฯ ไดม้ใีบบอกกราบบงัคมทลูพระกรุณาว่า ตําแหน่ง

ยกกระบตัรเมอืงสุรนิทรว์่าง ขอพระมหาดไทยเป็นพระพไิชยนครบวรวุฒ ิยกกระบตัรเมอืงสุรนิทร ์

พ.ศ. ๒๔๒๕ ระหว่างปีน้ี คนทางเมอืงสุรนิทรไ์ดอ้พยพครอบครวัเป็นอนัมากขา้มไปตัง้อยู่

ฟากลาํน้ํามลูขา้งเหนือ มบีา้นทพัค่าย เป็นตน้ พระยาสุรนิทรฯ จงึไดม้ใีบบอกขอตัง้บา้นทพัค่ายเป็น

เมอืง ขอพระวเิศษราชา (ทองอนิ) เป็นเจา้เมอืง วนัองัคารขึน้ ๑๐ คํ่า เดอืน ๘ จงึทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้นทพัค่ายเป็นเมอืงชุมพลบุร ีใหพ้ระวเิศษราชา (นยัหน่ึงว่า หลวงราชวรนิทร)์ (ทองอนิ) 

เป็นพระฤทธริณยุทธ เจา้เมอืง และโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหท้า้วเพชรเป็นทีป่ลดัใหท้า้วกลิน่เป็นทีย่กกระบตัร 

ทัง้สองคนน้ีเป็นพีช่ายพระฤทธริณยทุธ (ทองอนิ) และทา้วนุด บุตรพระฤทธริณยุทธ (ทองอนิ) เป็น

ผูช่้วยเมอืงชุมพลบุร ี พรอ้มกนันัน้ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้นายปรางค ์ บุตรพระยาสุรนิทรฯ 

(มว่ง) คนหน่ึงเป็นพระสุรพนิทนิคมานุรกัษ์เป็นเจา้เมอืงสุรพนิทนิคมแทนคนเก่าทีถ่งึแก่กรรมและ

ตําแหน่งเจา้เมอืงยงัว่าง 

พ.ศ. ๒๔๒๙ พระยามหาอํามาตย ์ (หรุน่) ขา้หลวงใหญ่เมอืงนครจาํปาศกัดิไ์ดเ้ชญิประชุม

เจา้เมอืงภาคอสีานขึน้ ณ เมอืงอุบล เพื่อสาํรวจชายฉกรรจแ์ละแกไ้ขระเบยีบการจดัเกบ็ภาษอีากรใน

ระหว่างการประชุมขา้ราชการอยู่นัน้ ไดร้บัรายงานว่าทพัฮ่อเขา้โจมตเีมอืงเวยีงจนัทน์แตก การประชุม

ตอ้งยตุลิง พระยามหาอํามาตย ์(หรุน่) ตอ้งรบีระดมกําลงัขึน้ไปยงัเมอืงหนองคายโดยด่วนเพื่อสมทบกบั

กองทพัเมอืงนครราชสมีา ส่วนกองทพัจากกรงุเทพฯ นัน้โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอกรมหลวง

ประจกัษศ์ลิปาคมเป็นแมท่พัใหญ่ยกไปสมทบทีเ่มอืงหนองคายซึง่เป็นจดุชุมพล สาํหรบัพระยาสุรนิทร

ภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) เจา้เมอืงสุรนิทร ์ ไดม้คีําสัง่ใหช่้วยราชการอยูท่ีเ่มอืงอุบล เพราะเจา้เมอืงและ

กรมการเมอืงชัน้ผูใ้หญ่ตอ้งไปราชการทพัในครัง้นัน้ดว้ย พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) ช่วย

ราชการอยู่ทีเ่มอืงอุบลอยู ่๒ ปี จงึไดก้ลบัเมอืงสุรนิทร ์

เมือ่พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) ยา่งเขา้วยัชราภาพแลว้ ไมอ่าจจะปฏบิตัหิน้าที่

ราชการไดเ้ตม็ที ่จงึไดม้อบใหน้ายเยยีบ (บุตรชาย) ช่วยราชการเป็นการภายใน 



 ๙ 

พ.ศ. ๒๔๓๒ พระยามหาอํามาตย ์(หรุน่) ขา้หลวงใหญ่เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ซึง่มอีํานาจเตม็

ในภาคอสีานทัง้หมด ไดแ้ต่งตัง้ใบประทวนให ้ นายเยยีบ เป็นพระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ รกัษา

ราชการในตําแหน่งเจา้เมอืงสุรนิทรต่์อไป แต่อยูไ่ดเ้พยีง ๒ ปี ถงึ พ.ศ. ๒๔๓๓ กถ็งึแก่กรรม พระยา   

สุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) จงึตอ้งกลบัมาเป็นเจา้เมอืงอกีครัง้หน่ึง แต่กถ็งึแก่กรรมในปีเดยีวกนั

นัน้เอง 

พ.ศ. ๒๔๓๔ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร 

เป็นขา้หลวงใหญ่ พรอ้มดว้ยขา้ราชการฝา่ยทหารพลเรอืนออกไปตัง้อยู ่ ณ เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์ กอง

หน่ึงใหเ้รยีกว่า ขา้หลวงหวัเมอืงลาวกาว 

ใหเ้มอืงนครจาํปาศกัดิ ์เมอืงเชยีงแตง เมอืงแสนปาง เมอืงสทีนัดร เมอืงสาลวนั เมอืงอตัปือ 

เมอืงคาํทองใหญ่ เมอืงสุรนิทร ์ เมอืงสงัฆะ เมอืงขุขนัธ ์ เมอืงเดชอุดม เมอืงศรสีะเกษ เมอืงอุบล เมอืง

ยโสธร เมอืงเขมราฐ เมอืงกมลาไสย เมอืงสุวรรณภมู ิ เมอืงกาฬสนิธุ ์ เมอืงภแูล่นชา้ง เมอืงรอ้ยเอด็ 

เมอืงมหาสารคาม เมอืงใหญ่ ๒๑ เมอืง เมอืงขึน้ ๔๓ เมอืง อยูใ่นบงัคบับญัชาขา้หลวงเมอืงลาวกาว 

พ.ศ. ๒๔๓๕ กรมหลวงพชิติปรชีากร ขา้หลวงใหญ่ ซึง่ยา้ยมาแทนพระมหาอํามาตย ์(หรุน่) 

ไดท้รงแต่งตัง้ใหพ้ระไชยณรงคภ์กัด ี (บุนนาค) น้องชายพระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ (มว่ง) ดาํรง

ตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสุรนิทร ์(เปลีย่นจากเจา้เมอืงเป็นผูว้่าราชการเมอืง) 

ในสมยัทีพ่ระไชยณรงคภ์กัด ี (บุนนาค) ดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสุรนิทรน้ี์เป็นยคุที่

บา้นเมอืงกําลงัปรบัปรงุระบบบรหิารใหม ่ ขา้หลวงใหญ่ผูส้าํเรจ็ราชการต่างพระองคม์ณฑลอสีานไดท้รง

วางระเบยีบใหม้ขีา้ราชการจากส่วนกลางมาดํารงตําแหน่งขา้หลวงกํากบัราชการทุกหวัเมอืง สาํหรบั

เมอืงสุรนิทร ์หลวงธนสารสุทธารกัษ์ (หว่าง) เป็นขา้หลวงกํากบัราชการ มอีํานาจเดด็ขาดทดัเทยีมผูว้่า

ราชการเมอืง 

พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรัง่เศสไดย้กทพัขึน้ทางเมอืงเชยีงแตง เมอืงสทีนัดร และเมอืงสมโบก ซึง่เป็น

ราชอาณาจกัรของไทย พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร ในฐานะผูส้าํเรจ็ราชการขา้หลวง

ใหญ่มณฑลอสีานไดร้บัหน้าทีผู่อ้ํานวยการป้องกนัราชอาณาจกัร ใหเ้กณฑก์ําลงัหวัเมอืงสุรนิทร ์ ศรสีะ

เกษ เมอืงขขุนัธ ์ เมอืงมหาสารคาม และเมอืงรอ้ยเอด็ เมอืงละ ๘๐๐ เมอืงสุวรรณภมู ิ และเมอืงยโสธร 

เมอืงละ ๕๐๐ ฝึกการรบแลว้ส่งกําลงัรบเหล่าน้ีเขา้ตรงึการรกุรานของฝรัง่เศสทุกจดุ สถานการณ์

สงครามสงบลงในเดอืนตุลาคม ๒๔๓๖ ต่างฝา่ยต่างถอนกําลงัรบ กําลงัรบของเมอืงสุรนิทรจ์งึไดก้ลบัคนื

บา้นเมอืง อาจกล่าวไดว้่านบัแต่ไดส้ถาปนากรงุรตันโกสนิทร ์ เมือ่เกดิศกึสงครามจากขา้ศกึนอก

ราชอาณาจกัร ชาวสุรนิทรจ์ะมบีทบาทในการป้องกนับา้นเมอืงดว้ยเสมอ  

กรณพีพิาทกบัฝรัง่เศสสงบลงไมน่านนกั ในปีเดยีวกนัน้ี พระไชยณรงค ์ (บุนนาค) ผ฿ว่า

ราชการเมอืงสุรนิทรไ์ดถ้งึแก่อนิจกรรม โดยทีย่งัมไิดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นทีพ่ระยาสุรนิทร

ภกัดศีรไีผทสมนัตต์ามตําแหน่งในช่วงระยะน้ี เสดจ็ในกรมฯ ผูส้าํเรจ็ราชการมณฑลอสีาน ไดส้ัง่ยา้ย

หลวงธนสารสุทธารกัษ์ (หว่าง) และแต่งตัง้หลวงสทิธเิดชสมทุรขนัธ ์ (ลอ้ม) มาดํารงตําแหน่งขา้หลวง

กํากบัราชการเมอืงสุรนิทรแ์ทน และในปีเดยีวกนัน้ี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รง

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหส้บัเปลีย่นขา้หลวงต่างพระองคม์ณฑลอสีาน โดยใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรม



 ๑๐ 

หลวงสรรพสทิธปิระสงค ์ มาดาํรงตําแหน่งแทนพระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร ในวาระที่

พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ผ่านเมอืงสรุนิทร ์ไดท้รงแต่งตัง้พระ

พชิยันครบวรวุฒ ิ (จรญั) บุตรนายสอน ซึง่เป็นบุตรพระยาสุรนิทรฯ (ต)ี เป็นผูร้ ัง้ตําแหน่งผูว้่าราชการ

เมอืงสุรนิทร ์ และเมือ่เสดจ็ถงึกรงุเทพฯ แลว้ จงึไดก้ราบบงัคมทลูขอพระบรมราชานุญาต

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซึง่ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหพ้ระพชิยันครบวรวุฒ ิ (จรญั) เป็น

พระยา   สุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์ดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสุรนิทรส์บืต่อมา 

ระหว่างน้ี ไดม้กีารโยกยา้ยสบัเปลีย่นตวัขา้หลวงกํากบัราชการโดยลาํดบั กล่าวคอื หลวง

สทิธเิดชสมทุรขนัธ ์(ลอ้ม) มาประจาํอยูป่ระมาณ ๑ ปี กย็า้ยไปอยูจ่งัหวดัศรสีะเกษ สบัเปลีย่นกบัจมืน่วิ

ไชยยทุธเดชาคณ ี (อิม่) จมื่นวไิชยยุทธเดชาคณ ีดาํรงตําแหน่งประมาณ ๑ ปี กย็า้ยไปโดยมหีลวงวชิติ

ชลหาญมาดาํรงตําแหน่งแทน ชัว่ระยะเวลาอนัสัน้ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงคก์ไ็ดย้า้ยหลวงสาทร

สรรพกจิมาดาํรงตําแหน่งแทนในประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 

พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(จรญั) ถงึแก่กรรมในปีจลุศกัราช ๑๒๕๗ หรอื ร.ศ. ๑๑๔ 

ตรงกบัปี พ.ศ. ๒๔๓๘ พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์ โปรดใหพ้ระพไิชยณรงคภ์กัด ี

(บุญจนัทร)์ สนันิษฐานว่าเป็นบุตรของนายพรหม (นายพรหมเป็นบุตรของพระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผท

สมนัต ์ (ม)ี เจา้เมอืงสุรนิทร ์ ลาํดบัที ่ ๓) เป็นผูร้ ัง้ตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสุรนิทรส์บืต่อมา พระพไิชย

ณรงคภ์กัด ี (บุญจนัทร)์ ถงึแก่กรรมเมือ่ ร.ศ. ๑๒๖ หรอื พ.ศ. ๒๔๕๐ และเมือ่ถงึแก่กรรมแลว้จงึไดรบั

สญัญาบตัรแต่งตัง้ใหเ้ป็นทีพ่ระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์

พระเจา้น้องยาเธอ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์ ขา้หลวงใหญ่มณฑลอสีาน จงึโปรดให้

หลวงประเสรฐิสุรนิทรบาล (ตุ่มทอง) ซึง่เป็นบุตรของพระไชยณรงคภ์กัด ี (บุนนาค) ผูว้่าราชการเมอืง

สุรนิทรค์นที ่ ๘ เป็นผูร้ ัง้ตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสุรนิทรแ์ทน แต่ดาํรงตําแหน่งไดเ้พยีง ๑ ปี กถ็งึแก่

อนิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ และในตน้ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ น้ี ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมหลวง

สรรพสทิธปิระสงคไ์ปรบัราชการในตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงวงั เป็นช่วงเวลาทีไ่ดม้กีารปรบัปรงุระบบ

บรหิารราชการแผ่นดนิในราชการบรหิารส่วนภมูภิาค (เขา้สู่แบบเทศาภบิาล) ส่วนกลางไดเ้ริม่แต่งตัง้

ขา้ราชการฝา่ยปกครองมาดํารงตําแหน่งขา้หลวงประจาํจงัหวดับา้ง หรอืผูว้่าราชการจงัหวดับา้ง บุคคล

แรกทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาดํารงตําแหน่งขา้หลวงประจาํจงัหวดัสุรนิทรใ์นปี พ.ศ. ๒๔๕๑ คอื พระกรงุศรี

บุรรีกัษ์ (สุม สุมานนท)์ 

นบัแต่ไดม้พีระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้เมอืงสุรนิทร ์ มเีจา้เมอืงหรอืผูว้่าราชการเมอืง     

ปกครองสบืเชือ้สายต่อมา ไดม้เีจา้เมอืงหรอืผูว้่าราชการเมอืงปกครองโดยลําดบั ดงัน้ี 

๑. พระยาสุรนิทรภกัดศีรณีรงคจ์างวาง (ปมุ)  พ.ศ. ๒๓๐๓ - ๒๓๓๗ 

๒. พระยาสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(ต)ี  พ.ศ. ๒๓๓๗– ๒๓๕๑ 

๓. พระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(ม)ี  พ.ศ. ๒๓๕๑ - ๒๓๕๔ 

๔. พระยาสรุนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(สุ่น)  พ.ศ. ๒๓๕๔ - ๒๓๙๔ 

๕. พระยาสรุนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(มว่ง)  พ.ศ. ๒๓๙๕ - ๒๔๓๒ 

๖. พระยาสรุนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(เยยีบ)  พ.ศ. ๒๔๓๒ - ๒๔๓๓ 



 ๑๑ 

๗. พระยาสรุนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(มว่ง)  พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๓๔ 

๘. พระไชยณรงคภ์กัด ี(บุนนาค)   พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๖ 

๙. พระยาสรุนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(จรญั)  พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๘ 

๑๐. พระสุรนิทรภกัดศีรไีผทสมนัต ์(บุญจนัทร)์  พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๕๐ 

๑๑. พระประเสรฐิสุรนิทรบาล (ตุ่มทอง)  พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๑ 

รายนามข้าหลวงกาํกบัราชการ 

๑. หลวงธนสารสุทธารกัษ์ (หว่าง)    พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๓๖ 

๒. หลวงสทิธเิดชสมทุรขนัธ ์(ลอ้ม)     พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๓๗ 

๓. จมื่นวไิชยยุทธเดชาคณ ี(อิม่)    พ.ศ. ๒๔๓๗ - ๒๔๓๘ 

๔. หลวงวชิติชลหาญ    พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๓๘ 

๕. หลวงสาทรสรรพกจิ (อู๊ต)     พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๔๕๐ 

รายนามข้าหลวงและผูว่้าราชการจงัหวดั 

๑. พระกรงุศรบุีรรีกัษ์ (สุม สุมานนท)์   พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๓ 

๒. หลวงวชิติสรไกร (ขาํ ณ ป้อมเพชร)   พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๔ 

๓. พระอนนัตรานุกูล (สว่าง พุกณานนท)์   พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๗ 

๔. หลวงประสงคส์ุขการ ี(เทยีบ สุวรรณนิ)   พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๑ 

๕. พระยาสาํเรงินฤปการ (อนงค ์พยคัฆนัตร)์  พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๕ 

๖. พระนิกรจาํนงค ์(จติร ไกรฤกษ์)    พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๖๙ 

๗. พระยาเสนานุชติ (จร ศกุนตะลกัษณ์)   พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๐ 

๘. พระยาปทุมเทพภกัด ี(ธน ณ สงขลา)   พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๑ 

๙. พระยาสรุยิาราชวราภยั (ศริ ิวเิศษโกสนิ)  พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๗๖ 

๑๐. พ.ต.อ.พระยาขจรธรณ ี(ปลัง่ โสภารกัษ์)   พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๗ 

๑๑. พระศรพีชิยับรบิาล (สวสัดิ ์ปทัมดลิก)   พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๘๑ 

๑๒. หลวงนครคุนูปถมัภ ์(หยวก ไพโรจน์)   พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๔ 

๑๓. นายโฉม จงศริ ิ    พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๙ 

๑๔. ขนุไมตรปีระชารกัษ์ (ไมตร ีไมตรปีระชารกัษ์)  พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐ 

๑๕. ขนุพาํนกันิคมคาม (สนธ ิพาํนกันิคมคาม)  พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๒ 

๑๖. นายทาํนุก รตันดลิก ณ ภเูกต็    พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๖ 

๑๗. นายเลื่อน ไขแสง    พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๘ 

๑๘. พ.ต.อ.นิรนัดร ชยันาม    พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐ 

๑๙. นายมานิต ปรุณพรรค ์    พ.ศ. ๒๕๐๐- ๒๕๐๑ 

๒๐. หลวงปรวิรรตวรวจิติร (จนัทร ์เจรญิชยั ปรวิรรตวร) พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๕ 

๒๑. นายคํารน สงัขกร    พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๐ 

๒๒. พล.ต.ต.วเิชยีร สมีนัตร    พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๓ 



 ๑๒ 

๒๓. นายสงดั รกัษ์เจรญิ    พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ 

๒๔. นายฉลอง วชัรากร    พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ 

๒๕. นายสงวน สารติานนท ์    พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๗ 

๒๖. นายสุธ ีโอบออ้ม    พ.ศ. ๒๕๑๗- ๒๕๑๙ 

๒๗. นายฉลอง กลัยาณมติร    พ.ศ. ๒๕๑๙- ๒๕๒๓ 

๒๘. นายเสนอ มลูศาสตร ์    พ.ศ. ๒๔๒๓– ปจัจบุนั 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

หลงัจากจดัหน่วยราชการบรหิารส่วนกลาง โดยมกีระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นส่วน

ราชการทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานวยการปกครองประเทศ และควบคุมหวัเมอืงทัว่ประเทศแลว้ การจดั

ระเบยีบการปกครองต่อมากม็กีารจดัตัง้หน่วยราชการบรหิารส่วนภมูภิาค ซึง่มสีภาพและฐานะเป็น

ตวัแทนหรอืหน่วยงานประจาํทอ้งทีข่องกระทรวงมหาดไทยขึน้ อนัไดแ้ก่ การจดัรปูการปกครองแบบ

เทศาภบิาล ซึง่ถอืว่าเป็นระบบการปกครองอนัสําคญัยิง่ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาดาํรงรา

ชานุภาพทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิส่วนภมูภิาคในสมยันัน้ การปกครองแบบ

เทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองส่วนภมูภิาคชนิดหน่ึงทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการจากส่วนกลาง

ออกไปบรหิารราชการในทอ้งทีต่่างๆ ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเป็นระบบการปกครองทีร่วม

อํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลางอยา่งมรีะเบยีบเรยีบรอ้ยและเปลีย่นระบบการปกครอง จากประเพณี

ปกครองดัง้เดมิของไทย คอื ระบบกนิเมอืงใหห้มดไป 

การปกครองหวัเมอืงก่อนวนัที ่ ๑ เมษายน ๒๔๓๕ นัน้ อํานาจปกครองบงัคบับญัชามี

ความหมายแตกต่างกนัออกไปตามความใกลไ้กลของทอ้งถิน่หวัเมอืงหรอืประเทศราช ยิง่ไกลไปจาก

กรงุเทพฯ เท่าใด กย็ิง่มอีสิระในการปกครองตนเองมากขึน้เท่านัน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากทางคมนาคมไปมาหาสู่

ลาํบาก หวัเมอืงทีร่ฐับาลปกครองบงัคบับญัชาไดโ้ดยตรงกม็แีต่หวัเมอืงจตัวาใกล้ๆ  ส่วนหวัเมอืงอื่นๆ มี

เจา้เมอืงเป็นผูป้กครองแบบกนิเมอืงและมอีํานาจอย่างกวา้งขวาง ในสมยัทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ดาํรงตําแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย พระองคไ์ดจ้ดัใหม้อีํานาจการ

ปกครองเขา้มารวมอยู่ยงัจดุเดยีวกนั โดยการจดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ มขีา้หลวงเทศาภบิาลเป็น

ผูป้กครองบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวง ซึง่หมายความว่ารฐับาลมใิหก้ารบงัคบับญัชาหวัเมอืงไปอยูท่ีเ่จา้

เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลเริม่จดัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ จนถงึ พ.ศ. ๒๔๕๘ จงึสาํเรจ็และ

เพื่อความเขา้ใจเรือ่งน้ีเสยีก่อนในเบือ้งตน้ จงึจะขอนําคาํจาํกดัความของ “การเทศาภบิาล” ซึง่พระยา

ราชเสนา (สริ ิเทพหสัดนิ ณ อยธุยา) อดตีปลดัทลูฉลองกระทรวงมหาดไทยตพีมิพไ์ว ้ซึง่มคีวามว่า 

“การเทศาภบิาล” คอื การปกครองโดยลกัษณะทีจ่ดัใหม้หีน่วยบรหิารราชการ อนั

ประกอบดว้ยตําแหน่งขา้ราชการต่างพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และเป็นที่

ไวว้างใจของรฐับาลของพระองคร์บัแบ่งภาระของรฐับาลกลาง ซึง่ประจาํแต่เฉพาะในราชธานีนัน้ออกไป

ดาํเนินงานในส่วนภูมภิาค อนัเป็นทีใ่กลช้ดิตดิต่ออาณาประชากร เพื่อใหไ้ดร้บัความร่มเยน็เป็นสุขและ

ความเจรญิทัว่ถงึกนั โดยมรีะเบยีบแบบแผนอนัเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจกัรดว้ย ฯลฯ จงึไดแ้บ่ง

ส่วนการปกครองโดยขนาดลดหลัน่กนัเป็นขัน้อนัดบัดงัน้ีคอื ส่วนใหญ่เป็นมณฑล รองถดัลงไปเป็นเมอืง



 ๑๓ 

คอืจงัหวดั รองไปอกีเป็นอําเภอ ตําบล และหมูบ่า้น จดัแบ่งหน้าทีร่าชการเป็นส่วนสดัแผนกงานให้

สอดคลอ้งกบัทาํนองการของกระทรวงทบวงกรมในราชธานี และจดัสรรขา้ราชการทีม่คีวามรูส้ตปิญัญา 

ความประพฤตดิ ี ใหไ้ปประจาํทํางานตามตําแหน่งหน้าทีม่ใิหม้กีารก้าวก่ายสบัสนกนัดงัทีเ่ป็นมาแต่ก่อน 

เพื่อนํามาซึง่ความเจรญิเรยีบรอ้ย รวดเรว็ แก่ราชการและธุรกจิของประชาชนซึง่ต้องอาศยัทางราชการ

เป็นทีพ่ึง่ดว้ย” 

จากคําจาํกดัความดงักล่าวขา้งตน้ ควรทําความเขา้ใจบางประการเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

การปกครองแบบเทศาภบิาล ดงัน้ี 

การเทศาภบิาลนัน้ หมายความรวมว่าเป็น “ระบบ” การปกครองอาณาเขตชนิดหน่ึงซึง่

เรยีกว่า “การปกครองส่วนภมูภิาค” ส่วน “มณฑลเทศาภบิาล” นัน้ คอืส่วนหน่ึงของการปกครองชนิดน้ี 

และยงัหมายความอกีว่า ระบบเทศาภบิาลเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางไปบรหิาร

ราชการในทอ้งทีต่่างๆ แทนส่วนภมูภิาคจะจดัปกครองกนัเองเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่เดมิอนัเป็นระบบกนิ

เมอืง ระบบการปกครองแบบเทศาภบิาลจงึเป็นระบบการปกครองซึง่รวมอํานาจเขา้มาไวใ้นส่วนกลาง 

และรดิรอนอํานาจของเจา้เมอืงตามระบบกนิเมอืงลงอยา่งสิน้เชงิ 

นอกจากน้ี มขีอ้ทีค่วรทาํความเขา้ใจอกีประการหน่ึง คอื ก่อนการจดัระเบยีบการปกครอง

แบบเทศาภบิาลนัน้ ในสมยัรชักาลที ่ ๕ ก่อนปฏริปูการปกครองกม็กีารรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล

เหมอืนกนั แต่มณฑลสมยันัน้หาใช่มณฑลเทศาภบิาลไม ่ ดงัจะอธบิายโดยยอ่ดงัน้ี เมือ่พระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระปิยมหาราช ทรงพระราชดํารจิะจดัการปกครองพระราชอาณาเขตให้

มัน่คงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทรงเหน็ว่าหวัเมอืงอนัมมีาแต่เดมิแยกกนัขึน้อยูใ่น

กระทรวงมหาดไทยบา้ง กระทรวงกลาโหมบา้ง และกรมเจา้ท่าบา้ง การบงัคบับญัชาหวัเมอืงในสมยันัน้

แยกกนัอยูถ่งึ ๓ แห่ง ยากทีจ่ะจดัระเบยีบปกครองใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเหมอืนกนัไดท้ัว่

ราชอาณาจกัร ทรงพระราชดาํรวิ่าควรจะรวมการบงัคบับญัชาหวัเมอืงทัง้ปวงใหข้ึน้อยูใ่น

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีว จงึไดม้พีระบรมราชโองการแบ่งหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทย

กบักระทรวงกลาโหมเสยีใหมเ่มือ่วนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ เมือ่ไดม้อบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยปกครองหวัเมอืงทัง้ปวงแลว้ จงึไดร้วบรวมหวัเมอืงเขา้เป็นมณฑล มขีา้หลวงใหญ่

เป็นผูป้กครอง การจดัตัง้มณฑลในครัง้นัน้มอียู่ทัง้สิน้ ๖ มณฑล คอื มณฑลลาวเฉียงหรอืมณฑลพายพั 

มณฑลลาวพวนหรอืมณฑลอุดร มณฑลลาวกาวหรอืมณฑลอสีาน มณฑลเขมรหรอืมณฑลบรูพา และ

มณฑลนครราชสมีา ส่วนหวัเมอืงทางฝ ัง่ทะเลตะวนัตกบญัชาการอยูท่ีเ่มอืงภเูกต็ 

การจดัรวบรวมหวัเมอืงเขา้เป็น ๖ มณฑลดงักล่าวน้ี ยงัมไิดม้ฐีานะเหมอืนมณฑล

เทศาภบิาล การจดัระบบการปกครองมณฑลเทศาภบิาลไดเ้ริม่อยา่งแทจ้รงิเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นตน้

มา และกม็ไิดด้าํเนินการจดัตัง้พรอ้มกนัทเีดยีวทัว่ราชอาณาจกัร แต่ไดจ้ดัตัง้เป็นลาํดบั ดงัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นปีแรกทีไ่ดว้างแผนงานจดัระเบยีบการบรหิารมณฑลแบบใหมเ่สรจ็ 

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัตัง้มณฑลเทศาภบิาลขึน้ ๓ มณฑล คอื มณฑลพษิณุโลก มณฑลปราจนีบุร ี

มณฑลนครราชสมีา ซึง่เปลีย่นแปลงจากสภาพมณฑลแบบเก่ามาเป็นแบบใหม ่และในตอนปลายน้ี เมือ่

โปรดเกลา้ฯ ใหโ้อนหวัเมอืงทัง้ปวงซึง่เคยขึน้อยูใ่นกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศมา



 ๑๔ 

ขึน้อยูใ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดยีวแลว้ จงึไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลราชบุรขีึน้อกีมณฑล

หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ไดร้วมหวัเมอืงจดัเป็นมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๓ มณฑล คอื มณฑลนครชยั

ศร ีมณฑลนครสวรรค ์และมณฑลกรงุเก่า และไดแ้กไ้ขระเบยีบการจดัมณฑลฝา่ยทะเลตะวนัตก คอื ตัง้

เป็นมณฑลภเูกต็ใหเ้ขา้รปูลกัษณะของมณฑลเทศาภบิาลอกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๓๙ ไดร้วมหวัเมอืงมณฑลเทศาภบิาลขึน้อกี ๒ มณฑล คอื มณฑล

นครศรธีรรมราช และมณฑลชุมพร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดร้วมหวัเมอืงมะลายตูะวนัออกเป็นมณฑลไทรบุร ี และในปีเดยีวกนันัน้เอง 

ไดต้ัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีมณฑลหน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดเ้ปลีย่นแปลงสภาพของมณฑลเก่าๆ ทีเ่หลอือยูอ่กี ๓ มณฑล คอื มณฑล

พายพั มณฑลอุดร และมณฑลอสีาน ใหเ้ป็นมณฑลเทศาภบิาล 

พ.ศ. ๒๔๔๗ ยบุมณฑลเพชรบูรณ์เพราะเหน็ว่ามแีต่จะสิน้เปลอืงค่าใชจ้่าย 

พ.ศ. ๒๔๔๙ จดัตัง้มณฑลปตัตานี และมณฑลจนัทบุร ีมเีมอืงจนัทบุร ีระยอง และตราด 

พ.ศ. ๒๔๕๐ ตัง้มณฑลเพชรบรูณ์ขึน้อกีครัง้หน่ึง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ จาํนวนมณฑลลดลง เพราะไทยตอ้งยอมยกมณฑลไทรบุรใีหแ้ก่องักฤษเพื่อ

แลกเปลีย่นกบัการแกไ้ขสญัญาคา้ขาย และเพื่อจะกู้ยมืเงนิองักฤษมาสรา้งทางรถไฟสายใต ้

พ.ศ. ๒๔๕๔ ไดแ้ยกมณฑลอสีานออกเป็น ๒ มณฑล มชีื่อใหมว่่า มณฑลอุบล และมณฑล

รอ้ยเอด็ 

พ.ศ. ๒๔๕๘ จดัตัง้มณฑลมหาราษฎรข์ึน้ โดยแยกออกจากมณฑลพายพั 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

การปรบัปรงุระเบยีบการปกครองหวัเมอืง เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองประเทศมา

เป็นระบอบประชาธปิไตยนัน้ ปรากฏตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 

๒๔๗๖ จดัระเบยีบราชการบรหิารส่วนภูมภิาคออกเป็นจงัหวดัและอําเภอ จงัหวดัมฐีานะเป็นหน่วย

บรหิารราชการแผ่นดนิ มขีา้หลวงประจาํจงัหวดั และกรมการจงัหวดัเป็นผูบ้รหิารเมือ่ก่อนเปลีย่นแปลง

การปกครอง นอกจากจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจงัหวดัและอําเภอแลว้ ยงัแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็นมณฑลอกีดว้ย เมือ่ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบราชการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึไดย้กเลกิมณฑลเสยี เหตุทีย่กเลกิมณฑลน่าจะเน่ืองจาก 

๑. การคมนาคมสื่อสารสะดวกและรวดเรว็ขึน้กว่าแต่ก่อน สามารถทีจ่ะสัง่การและตรวจ

ตราสอดส่องไดท้ัว่ถงึ 

๒. เพื่อประหยดัค่าใชจ้า่ยของประเทศใหน้้อยลง 

๓. เหน็ว่าหน่วยมณฑลซอ้นกบัหน่วยจงัหวดั จงัหวดัรายงานกจิการต่อมณฑล มณฑล

รายงานต่อกระทรวง เป็นการชกัชา้โดยไมจ่าํเป็น 

๔. รฐับาลในสมยัเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ  มนีโยบายทีจ่ะใหอ้ํานาจแก่ส่วนภมูภิาค

ยิง่ขึน้และการทีย่บุมณฑล เพื่อใหจ้งัหวดัมอีํานาจนัน่เอง 



 ๑๕ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกี

ฉบบัหน่ึง ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ดงัน้ี 

๑. จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล จงัหวดัตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยระเบยีบการบรหิารแห่ง

ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ หามฐีานะเป็นนิตบุิคคลไม ่

๒. อํานาจบรหิารในจงัหวดั ซึง่แต่เดมิตกอยูแ่ก่คณะบุคคล ไดแ้ก่ คณะกรรมการจงัหวดั

นัน้ไดเ้ปลีย่นแปลงมาอยูก่บับุคคลคนเดยีว คอื ผูว้่าราชการจงัหวดั 

๓. ในฐานะของคณะกรรมการจงัหวดั ซึง่แต่เดมิเป็นผูม้อีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการ

แผ่นดนิในจงัหวดั ไดก้ลายเป็นคณะเจา้หน้าทีท่ีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 

ต่อมา ไดม้กีารแกไ้ปขปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลายๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล การตัง้ยุบ และ

เปลีย่นแปลงเขตจงัหวดัใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของผูว้่า

ราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 
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