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เมืองโคราชสมีาในแผนท่ีของ ลา ลูแบร ์ 
พ.ศ. ๒๒๓๖ 

ความเป็นมาจังหวัดนครราชสีมา 
ประวัติจังหวัดนครราชสีมาเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่

เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในท้องที่อ าเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ ๓
กิโลเมตร คือ เมือง"โคราช" หรือ "โคราฆะ" กับเมือง "เสมา" ทั้งสองเมืองดังกล่าว เคยเจริญ รุ่งเรือง
มากในสมัยขอมแต่ปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริมฝั่งล าตะคอง สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) โปรดให้สร้างเมืองส าคัญท่ีอยู่ชายแดน ให้มีป้อมปราการ 
จึงให้ย้ายเมืองที่ ต าบลโคราช อ าเภอสูงเนิน มาสร้างเมืองที่มีป้อมปราการและคูน้ าล้อมรอบขึ้นใหม่ 
ในที่ซึ่งอยู่ในปัจจุบัน แล้วเอานามเมืองใหม่ทั้งสอง คือเมืองเสมา กับเมืองโคราฆะ มาผูกเป็นนามเมือง
ใหม่ เรียกว่าเมืองนครราชสีมา แต่คนทั่วไป เรียกว่า เมืองโคราช เมืองนี้ก าแพงก่อด้วยอิฐ มีใบเสมา
เรียงรายตลอด มีป้อมก าแพงเมือง ๑๕ ป้อม ๔ ประตู สร้างด้วยศิลาแลง มีชื่อดังต่อไปนี้ 

- ทางทิศเหนือ ชื่อประตูพลแสน นัยหนึ่งเรียกประตูน้ า 
- ทางทิศใต้ ชื่อประตูชัยณรงค์ นัยหนึ่งเรียกประตูผี 
- ทางทิศตะวันออก ชื่อประตูพลล้าน นัยหนึ่งเรียกประตูตะวันออก 
- ทางทิศตะวันตก ชื่อประตูชุมพล 

 
ประตูเมืองทั้ง ๔ แห่งนี้ มีหอรักษาการ

อยู่ข้างบนท าเป็นรูปเรือน (คฤห) หลังคามุงด้วย
กระเบื้องดินเผามีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุก
แห่ง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ทรง
จัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริม
แม่น้ าโขง เป็นประเทศราช ๓ เมือง คือ เมือง
เวียงจันทร์ เมืองคมพนม และเมืองนครจ าปา
ศักดิ์ ให้เมือนครราชสีมา ที่ไม่ขึ้นต่อประเทศราช
ทั้ง ๓ และก ากับตรวจตราเมืองประเทศราช
เหล่านั้นด้วย แล้วยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็น 
เมืองเอก ผู้ส าเร็จราชการ มียศเป็นเจ้าพระยา  
เจ้าพระยาเมืองนครราชสีมาคนแรกชื่อเดิมคือ  

ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมา ได้น าช้าง เผือก ๒ เชือก ที่คล้องได้ในเขตอ าเภอภู
เขียว ซึ่งน้อมเกล้าถวายและได้โปรดเกล้าฯให้ขึ้นระวางเป็นพระอินทร์ไอยรา และพระเทพ กุญชร
ช้างเผือก เมื่อส่งเข้าเมืองยังคงเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าพ่อช้างเผือกอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตรงข้าม
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมืองนครราชสีมา มีความเจริญมากข้ึน เป็นศูนย์กลาง
ค้าขายของหัวเมืองทางตะวันออก เพราะมีสินค้าที่พ่อค้า ต้องการมาก เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ นอแรด 
งา ไหม พวกพ่อค้าเดินทางมาซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วส่งไปจ าหน่ายที่กรุงเทพฯ และน า สินค้าจาก
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กรุงเทพฯมาจ าหน่ายในหัวเมืองตะวันออก โดยตลาดกลางอยู่ที่เมืองนครราชสีมา และในปี พ.ศ. 
๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๑๐) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดให้รวบรวมหัวเมืองในเขตท่ี
ราบสูงเป็น ๓ มณฑล คือ 

๑. มณฑลลาวพวน มีเมืองหนองคาย เป็นที่ว่าการมณฑล 
๒. เมืองลาวกาว มีเมืองนครจ าปาศักดิ์ เป็นที่ว่าการมณฑล 
๓. เมืองลาวกลาง มีเมืองนครราชสีมา เป็นที่ว่าการมณฑล 
ต่อมาเมื่อได้จัดหัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาลทั่วทั้งพระราชอาณาเขตได้เปลี่ยนนามมณฑล

ทั้ง ๓ เสียใหม่ คือมณฑลลาวพวน เป็นมณฑลอุดร มณฑลลาวกาว เป็นมณฑลร้อยเอ็ด มณฑลลาว
กลางเป็นมณฑลนครราชสีมา ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย แล้วได้ยกเลิกการจัดหัวเมืองมณฑล เทศาภิบาล และจัดใหม่เป็นภาคมณฑล
นครราชสีมา เป็นภาคท่ี ๘ มีหัวเมืองอยู่ในความปกครองจังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งที่ว่าการอยู่ที่
จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้เกิดกบฏบวรเดช โดยมีพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
บวรเดช อดตีเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้า ท าการยึดเมืองนครราชสีมาเป็นกองบัญชาการ 
เพ่ือรวบรวมก าลังพล ในการที่จะเข้ายึดพระนครเพ่ือบังคับให้คณะรัฐบาลของ พลเอกพระยาพหล พล
พยุหเสนา ลาออกในการก่อกบฏครั้งนี้ ข้าราชการในเมืองนครราชสีมาส่วนหนึ่งถูกควบคุมตัวไว้ ส่วน
ประชาชนถกูหลอกลวงว่าได้เกิดเหตุการณ์ ไม่สงบขึ้นในพระนคร ทหารจึงจ าเป็นต้องไประงับ
เหตุการณ์ ต่อเมื่อได้รับทราบแถลงการณ์ของรัฐบาล จึงเข้าใจว่าการกระท าของ พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบวรเดช เป็นกบฏ ดังนั้น ข้าราชการที่ถูกคุมขังจึงพยายามหลบหนีเอาตัวรอดไปอยู่เมือง
ไซ่ง่อน ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๔๗๖ รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระ
บรมราชินนยารถ ได้เสด็จเยี่ยมพสนิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก และได้ประทับแรมที่จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ และได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมพสกนิกรชาวเมือง นครราชสีมา
อีกหลายครั้ง  

 
สมัยกรุงศรีอยุธยา 
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๑๙๙-

๒๒๓๑) โปรดให้สร้างเมืองส าคัญท่ีอยู่ชายแดนให้มีป้อมปราการ ส าหรับป้องกันรักษาราชอาณาจักร
หลายเมือง เช่น นครศรีธรรมราช พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เป็นต้น จึงให้ย้ายเมืองที่ต าบลโคราช อ าเภอ
สูงเนิน มาสร้างเป็นเมืองมีป้อมปราการ คือ เมืองเสมา กับ เมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่ 
เรียกว่า เมืองนครราชสีมา แต่คนทั้งหลายคงยังเรียกชื่อเมืองเดิมติดปากอยู่ จึงมักเรียกกันทั่วไปว่า 
เมืองโคราช เมืองนี้ก าแพงก่อด้วยอิฐมีใบเสมาเรียงรายตลอดมีป้อมตามก าแพงเมือง ๑๕ ป้อม ประตู 
๔ ประตู สร้างด้วยศิลาแลงมีชื่อดังต่อไปนี้  
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- ทางทิศเหนือชื่อประตูพลแสน นัยหนึ่งเรียกประตูน้ า  
- ทางทิศใต้ชื่อประตูไชยณรงค์ นัยหนึ่งเรียกประตูผี  
- ทางทิศตะวันออกชื่อประตูพลล้าน นัยหนึ่งเรียกประตูตะวันออก  
- ทางทิศตะวันตกชื่อประตูชุมพล 

ประตูเมืองทั้ง ๔ แห่งนี้มีหอรักษาการอยู่ข้างบนท าเป็นรูปเรือน (คฤห) หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา 
มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันทุกแห่ง แต่ปัจจุบันคงเหลือรักษาไว้เป็นแบบอย่างแห่งเดียวเท่านั้น คือ
ประตูชุมพล ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีสงวนรักษาไว้เป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ นอกนั้นทั้ง
ประตูและก าแพงเมืองได้ถูกรื้อสูญหมดแล้วในหนังสือเที่ยวตามทางรถไฟพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง-ราชานุภาพ เล่าถึงต านานเมืองว่า ในท าเนียบครั้งแผ่นดิน สมเด็จพระ
นารายณ์ เมืองนครราชสีมา มีเมืองขึ้น ๕ เมือง คือ เมืองนครจันทึก อยู่ทางทิศตะวันตก เมือง ๑ เมือง
ชัยภูมิ อยู่ทางทิศเหนือ เมือง ๑ เมืองพิมายอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ๑ เมืองนางรอง อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมือง ๑ต่อมาตั้งเมืองเพิ่มข้ึนอีก ๙ เมือง คือ ทางทิศเหนือ ตั้งเมืองบ าเหน็จ
ณรงค์ ๑ เมืองจตุรัส ๑ เมืองเกษตรสมบูรณ์ ๑ เมืองภูเขียว ๑ เมืองชนบท ๑ เมือง รวม ๕ เมือง 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งเมืองพุทไธสง ๑ เมือง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งเมืองประโคนชัย ๑ 
เมืองรัตนบุรี ๑ เมืองทางทิศใต้ ตั้งเมืองปักธงชัย ๑ เมือง เมืองนครราชสีมาจึงมีเมืองขึ้น ๑๔ เมือง
ด้วยกัน เมื่อสร้างเมืองใหม่ในครั้งนั้น สมเด็จพระนารายณ์ทรงเลือกสรรข้าราชการที่เป็นคนส าคัญ
ออกไปครอง ปรากฏว่าโปรดให้พระยายมราช (สังข์) ไปครองเมืองนครราชสีมา พร้อมกับโปรดให้พระ
ยารามเดโช ไปครองเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนเมืองอ่ืนหาปรากฏนามผู้ไปครองเมืองไม่ ครั้นสมเด็จ
พระนารายณ์ สวรรคต เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑ พระเพทราชาได้ราชสมบัติ พระยายมราชและพระยาราม
เดโช ไม่ยอมเป็นข้าพระเพทราชาต่างตั้งแข็งเมืองนครราชสีมาและเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นด้วยกัน 
กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงยกขึ้นไปทางดงพระยาไฟ พระยายมราชต่อสู้รักษาเมืองนครราชสีมา อยู่ได้
พักหนึ่ง แต่สิ้นก าลังต้องหนีไปอยู่กับพระยารามเดโช ณ เมืองนครศรีธรรมราช ครั้งกองทัพกรุง ฯ ลง
ไปตีเมืองนครราชสีมาได้ในครั้งพระยายมราช (สังข์) ตั้งแข็งเมืองนั้น คงกวาดต้อนผู้คนและเก็บเครื่อง
ศัตราวุธ ซึ่งมีไว้ส าหรับรักษา เมืองน ามาเสียโดยมาก โดยหวังจะมิให้มีผู้คิดแข็งเมืองได้อีก ต่อมาใน
รัชกาลนั้นเอง มีลาวชาวหัวเมืองตะวันออกคนหนึ่ง ชื่อบุญกว้าง ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษกับพรรคพวกเพียง 
๒๓ คน กล้าเข้ามาถึงเมืองนครราชสีมา พักอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งนอกเมือง แล้วให้พระยานครราชสีมา
คนใหม่ออกไป พระยานครราชสีมาขี่ช้างออกไป (เดิมเห็นจะตั้งใจออกไปจับ) ครั้นถูกอ้ายบุญกว้างขู่ 
พระยานครราชสีมากลับครั่นคร้าม (คงเป็นเพราะพวกไพร่พลพากันเชื่อวิชาอ้ายบุญกว้าง) เห็นหนีไม่
พ้นต้องยอมเป็นพรรคพวกอ้ายบุญกว้าง แล้วลวงให้ยก ลงมาตั้งซ่องสุมผู้คนที่เมืองลพบุรี พระยา
นครราชสีมาเป็นไส้ศึกอยู่จนกองทัพกรุง ฯ ยกข้ึนไปถึง จึงจับตัวอ้ายบุญกว้างกับพรรคพวกได้ เห็นจะ
เป็นเพราะที่เกิดเหตุคราวนี้ ประกอบกับที่การรบในกรุง ฯ เป็นปกติสิ้นเสี้ยนหนามแล้ว จึงกลับตั้ง
ก าลังทหารขึ้นที่เมืองนครราชสีมา ดังแต่ก่อน ต่อมาปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่า เจ้าเมือง
หลวงพระบางยกกองทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ เมืองเวียงจันทน์ขอให้กรุงศรีอยุธยาช่วย จึงโปรดให้
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พระยา สระบุรีเป็นนายทัพหน้า ให้พระยานครราชสีมา (ซึ่งเข้าใจว่าตั้งใหม่อีก ๑ คน) เป็นแม่ทัพใหญ่ 
ยกข้ึนไปช่วยเมืองเวียงจันทน์ กองทัพยกข้ึนไปถึง พวกเมืองหลวงพระบางก็ย าเกรง เลิกทัพกลับไป หา
ต้องรบพุ่งไม่ แต่นี้ไปก็ไม่ปรากฏเรื่องเมืองนครราชสีมาในหนังสือพระราชพงศาวดาร จนแผ่นดิน
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ เมื่อพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง ปรากฏว่าเกณฑ์ของกองทัพ
เมืองนครราชสีมาลงมาช่วยป้องกันรักษากรุง ฯ เดิมให้ตั้งค่ายอยู่ท่ีวัดเจดีย์แดงข้างใต้เพนียด แล้วให้
พระยารัตนาธิเบศร์ คุมลงมารักษาเมืองธนบุรี ครั้นกองทัพพม่ายกมาจากเมืองสมุทรสงครามเม่ือเดือน 
๑๐ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ พระยารัตนาธิเบศร์หนีกลับขึ้นไปกรุงฯ พวกกองทัพเมืองนครราชสีมาเห็น
นายทัพไม่ต่อสู้ข้าศึกก็พากันกลับไปบ้านเมืองหาได้รบพุ่งกับพม่าไม่ ต่อมาเม่ือพม่าก าลังตั้งล้อม
พระนครศรีอยุธยา ในปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนครราชสีมาอีกตอนหนึ่ง เหตุด้วย
กรมหมื่นเทพพิพิธ ซึ่งเป็นโทษ ต้องเนรเทศไปอยู่ ณ เมืองจันทบุรี ชักชวนพวกชาวเมืองชายทะเลทาง
ตะวันออกยกเป็นกองทัพมาหวังจะมารบพม่าแก้กรุงศรีอยุธยา กรมหมื่นเทพพิพิธมาถึงเมือง
ปราจีนบุรี ให้กองทัพหน้ามาตั้งปากน้ าโยธกา แขวงจังหวัดนครนายก พม่ายกไปตีกองทัพหน้าแตก 
กรมหมื่นเทพพิพิธเห็นจะสู้พม่าไม่ได้ ก็เลยขึ้นไปทางแขวงเมืองนครราชสีมา ไปตั้งที่ด่านโคกพระยา
พิบูลสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองนครนายก กับหลวงนรินทร์ (ซึ่งได้เข้าเป็นพวกกรมหมื่น เทพพิพิธ) ไป
ตั้งอยู่ที่เมืองนครจันทึกอีกพวกหนึ่ง กรมหมื่นเทพพิพิธคิดจะชักชวนพระยานครราชสีมาให้เกณฑ์
กองทัพลงมารบพม่า แต่พระยานครราชสีมาคนนั้น เป็นอริอยู่กับพระพิบูลสงคราม ผู้ว่าราชการเมือง
นครนายก แต่งคนร้ายให้มาลอบฆ่าพระพิบูลสงครามกับหลวงนรินทร์เสีย รมหมื่นเทพพิพิธจึงให้ลอบ
ไปฆ่าพระยานครราชสีมาเสียบ้าง แล้วเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนครราชสีมา ขณะนั้นหลวงแพ่ง น้องพระ
ยานครราชสีมาหนีไปอยู่เมืองพิมายไปเกณฑ์คนยกกองทัพมา จับกรมหมื่น เทพพิพิธไปคุมตัวไว้ที่
เมืองพิมายครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึก เมื่อวันอังคารขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๕ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ 
สิ้นราชวงศ์ท่ีจะครองพระราชอาณาจักรบ้านเมืองเกิดเป็นจลาจล ผู้มีก าลังฝีมือหวังจะเป็นใหญ่ใน
ประเทศไทยต่อไป ก็คิดตั้งเป็นเจ้ามีรวมด้วยกัน ๕ พรรคคือ  

๑. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองก าแพงเพชร ลงไป
ตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองจันทบุรี มีหัวเมืองอยู่ในอ านาจ ตั้งแต่ชายแดนกรุงกัมพูชาขึ้นมาจนถึงเมือง
ชลบุรี และต่อมาถึงข้างขึ้นเดือน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้ยกกองทัพขึ้นมาโจมตีทหารพม่าซึ่งรักษา
อยู่ที่เมืองธนบุรี กับค่ายโพธิ์สามต้นที่พระนครศรีอยุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิ้น แล้วปราบดาภิเษก
เป็นกษัตริย์ ตั้งแต่งเมืองธนบุรีเป็นราชธาน  

๒. เจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองพิษณุโลกมีอ านาจปกครองตั้งแต่เมือง
พิชัยลงมาถึงเมืองนครสวรรค์  

๓. พระสังฆราชา (เรือน) อยู่ที่วัดพระฝาง เมืองสวางคบุรี (ปัจจุบันเป็นอ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์) ตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้น ทั้งยังอยู่ในสมณเพศ เรียกกันว่าพระฝาง มีอ านาจปกครองหัวเมืองที่อยู่
ข้างเหนือเมืองพิชัย และติดต่อกับแดนเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองหลวงพระบาง  
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๔. พระปลัด (เข้าใจกันว่าชื่อหนู) ผู้รั้งเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมือง
นครศรีธรรมราช เรียกกันว่า เจ้านคร มีอ านาจปกครองหัวเมือง ที่ติดต่อกับชายแดนมลายูขึ้นมาจนถึง
เมืองชุมพร  

๕. กรมหมื่นเทพพิพิธ ซึ่งพระยาพิมายคุมไว้ที่เมืองพิมาย และยกข้ึนเป็นใหญ่ ณ เมืองนั้น 
เรียกว่าเจ้าพิมาย มีอ านาจปกครองตลอดอาณาเขตของ นครราชสีมา เช่น เมืองจันทึก ปักธงชัย 
บุรีรัมย์ พุทไธสง ชัยภูมิ และภูเขียว เป็นต้น 

 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

สมัยกรุงธนบุรี 
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าข้าศึกในวันอังคารขึ้น ๙ ค่ า ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๐ สิ้นพระราชวงศ์

ที่จะปกครองพระราอาณาจักร บ้านเมืองเกิดเป็นจลาจล ผู้มีก าลังฝีมือหวังจะเป็นใหญ่ในประเทศไทย
ต่อไปก็คิดตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้า มีรวมด้วยกัน ๕ ชุมนุม คือ ชุมนุมที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองก าแพงเพชร ลงไปตั้งตัวเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองจันทบุรี มีหัวเมือง
อยู่ในอ านาจตั้งแต่ชายแดนกรุงกัมพูชาขึ้นมาจนถึงเมืองชลบุรี เมื่อถึงข้างขึ้น เดือน ๑๒ ปีกุน พ.ศ. 
๒๓๑๐ ได้ยกกองทัพเรือขึ้นมาโจมตีทหารพม่า ซึ่งรักษาอยู่ที่เมืองธนบุรีกับค่ายโพธิ์สามต้นที่
พระนครศรีอยุธยา พม่าพ่ายแพ้จนหมดสิ้น แล้วปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ตั้งเมืองธนบุรีเป็น
ราชธานี ชุมนุมท่ี ๒ เจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองพิษณุโลก มีอ านาจปกครอง
ตั้งแต่เมืองพิชัยลงมาจนถึงเมืองนครสวรรค์ ชุมนุมท่ี ๓ พระสังฆราชา (เรือน)อยู่ที่วัดพระฝางเมือง
สวางคบุรี (ปัจจุบันเป็นอ าเภอพิชัย จังหวัดอตุรดิตถ์) ตั้งตัวเป็นใหญ่ข้ึนเรียกว่า เจ้าพระฝาง มอี านาจ
ปกครองหัวเมืองที่อยู่เหนือเมืองพิชัยและติดต่อกับแพร่ น่าน หลวงพระบาง ชุมนุมที่ ๔ พระปลัด 
(เข้าใจกันว่าชื่อหนู) ผู้รั้งเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองนครศรีธรรมราชเรียกกันว่าเจ้า
นคร มีอ านาจปกครองหัวเมืองที่ติดต่อกับชายแดนมลายูขึ้นมาจนเมืองชุมพร ชุมนุมที่ ๕ กรมหมื่น
เทพพิพิธ ซึ่งพระพิมายคุมไว้ที่เมืองพิมาย และยกขึ้นเป็นใหญ่ ณ ที่เมืองนั้น เรียกว่า เจ้าพิมาย มี
อ านาจปกครองตลอดอาณาเขตของ นครราชสีมา เช่น เมืองจันทึก ปักธงชัย บุรีรัมย์ พุทไธสง ชัยภูมิ 
และภูเขียว เป็นต้นเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีชัยขับไล่พวกพม่าไปจากพระนครศรีอยุธยา และมา
ตั้งเมือง ธนบุรีเป็นราชธานีเรียบร้อยแล้วก็ทรงเริ่มปราบปราม ชุมนุมอิสระทั้ง ๔ ดังกล่าวมา โดยยก
กองทัพไปตีเมืองพิษณุโลก เมื่อฤดูน้ า ปีชวด พ.ศ. ๒๓๑๑ แต่ไปถูกอาวุธข้าศึกต้องล่าถอยกลับมา พอ
มาถึงฤดูแล้งในปีชวดนั้น ก็ยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองนครราชสีมา กองทัพกรุงธนบุรีที่ยกไปครั้งนี้
แบ่งเป็น ๒ กองทัพ กองทัพที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จคุมไปเอง ยกขึ้นไปทางดงพระยาไฟ เข้าตี
ทางด้านตะวันตกทางหนึ่ง ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังเป็นพระมหา
มนตรีคุมกองทัพขึ้นไปทางช่องเรือแตก (เข้าใจว่าช่องสะแกราช) เข้าตีทางด้านใต้ทางหนึ่ง ฝ่ายเจ้าพิ
มายให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดิน (คือพระพิมาย) เป็นแม่ทัพใหญ่ให้มองย่าปลัด
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ทัพพม่าท่ีหนีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีไปจากพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ปรึกษา คุมกองทัพมาต่อสู้รักษา
เขตแดน ครั้งนั้นก าลังรี้พลของเจ้าพิมายเห็นจะมีน้อยไม่พอรักษาป้อมปราการเอาเมืองนครราชสีมา
เป็นที่มั่น จึงปรากฏว่ากองทัพเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มาตั้งค่ายสกัดทางอยู่ที่ด่านจอหอ ข้างเหนือเมือง
นครราชสีมาแห่งหนึ่งแล้วให้บุตรซึ่งเป็นที่พระยาวรวงศาธิราชคุมกองทัพมาตั้งค่ายสกัดทางอยู่ (เวลา
นี้คือ อ าเภอโชคชัย) ข้างใต้เมืองนครราชสีมาอีกแห่งหนึ่ง กองทัพสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตีได้ด่านจอ
หอ จับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้ กองทัพพระมหามนตรีและพระราชวรินทร์ตีค่ายด่านกระโทกแตก 
พระยาวรวงศาธิราช หนีไปทางเมืองเขมรต่ า กองทัพพระมหามนตรีกับพระราชวรินทร์ตามไปตีได้
เมืองเสียมราฐอีกเมืองหนึ่ง เจ้าพิมายรู้ว่ากองทัพเสียทีก็หลบหนี หมายจะไปอาศัยเมืองเวียงจันทน์ แต่
ขุนชนะกรมการเมืองนครราชสีมา ตามจับมาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ จึงทรงตั้งให้ขุนชนะ
เป็นพระยานครราชสีมา (ต้นสกุล กาญจนาคม) แต่นั้นก็ได้เมืองนครราชสีมามาเป็นเมืองขึ้นกรุงธนบุรี 
แต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยังต้องท าการปราบปรามพวกที่ตั้งเป็นอิสระอ่ืน ๆ เมื่อปราบปรามได้
หมดแล้วยังต้องรบกับพม่า  

ต่อมาอีกหลายปีจึงมิได้จัดวางรูปการปกครองเมืองนครราชสีมาให้เป็นเขื่อนขัณฑ์มั่งคง 
เพราะเหตุนั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๘ เวลากรุงธนบุรีก าลังติดพัน รบพุ่งกับพม่า คราวอะแซหวุ่นกี้มาตีเมือง
เหนือ พระยานางรอง เจ้าเมืองนางรอง อันเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมา ไม่ชอบกับพระยา
นครราชสีมาแต่เดิม เห็นได้ทีจึงเอาเมืองไปขอขึ้นต่อเจ้าโอ ซึ่งครองเมืองจ าปาศักดิ์เป็นอิสระอยู่ใน
สมัยนั้น ฝ่ายเจ้าโอคาดว่าไทยคงสู้พม่าไม่ได้ก็รับไว้ พระยานางรองก็ตั้งแข็งเมืองไม่ยอมข้ึนต่อเมือง
นครราชสีมา ครั้นพม่าถอยทัพไปแล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลกเมื่อยังด ารงพระยศเป็นพระยาจักรี เสด็จไปปราบปรามเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙ เจ้าพระยาจักรียก
กองทัพไปยังเมืองนครราชสีมา แล้วให้กองหน้าไปจับได้ตัวพระยานางรองมาช าระความ จึงทราบว่า
เจ้าเมืองจ าปาศักดิ์ ก าลังเตรียมกองทัพ จึงบอกเข้ามายังกรุงธนบุรี จะขอไปตีเมืองจ าปาศักดิ์ต่อไป 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อยังด ารงยศ เป็นเจ้าพระยา
สุรสีห์ ยกกองทัพหนุนเข้าไปอีกทัพหนึ่ง เจ้าพระยาทั้งสองยกกองทัพไปตีได้เมืองนครจ าปาศักดิ์และ
หัวเมืองทางฟาก แม่น้ าโขงฝั่งซ้ายจนถึงเมืองอัตบือ ได้หัวเมืองทางริมแม่น้ าโขงข้างใต้ตลอดจนต่อ
แดนกรุงกัมพูชา ซึ่งเวลานั้นเป็นประเทศราชขึ้นต่อกรุงธนบุรีอยู่ ได้ไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองเขมรป่าดง 
คือ เมืองตะลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขันธ์ ก็ยอมสวามิภักดิ์ขึ้นต่อไทยทั้ง ๓ เมือง ในครั้งนั้น
ราชอาณาเขตกรุงธนบุรีขยายต่อออกไปตลอดแผ่นดินสูงใน ตอนข้างฝ่ายใต้ เมืองนครราชสีมาได้
ปกครองบังคับบัญชาเหล่าหัวเมืองที่ได้ใหม่ เมืองนครราชสีมาจึงเป็นเมืองส าคัญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน  

 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 
 
 



ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา 

 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑  
ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงจัดการปกครองหัวเมืองทางแผ่นดินสูงตอนริมแม่น้ าโขงเป็นประเทศ

ราช ๓ เมือง คือ เมืองเวียงจันทร์ เมืองนครพนม และเมืองนครจ าปาศักดิ์ ให้เมืองนครราชสีมา
ปกครองเมืองเขมรป่าดงและหัวเมืองดอนที่ไม่ได้ขึ้นต่อประเทศราชทั้ง ๓ นั้น และก ากับตรวจตรา
เมืองประเทศราช เหล่านั้นด้วย แล้วยกฐานะเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองชั้นเอก ผู้ส าเร็จราชการเมือง
มียศเป็นเจ้าพระยาเจ้าพระนครราชสีมา คนแรก ชื่อเดิมคือ ปิ่น ณ ราชสีมา และในรัชกาลนี้ เมือง
นครราชสีมาได้น าช้างเผือก ๒ เชือก ที่คล้องได้ในเขตเมืองภูเขียวขึ้นน้อมเกล้าถวายและได้ 
โปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นระวางเป็นพระอินทรไอยราและ พระเทพกุญชรช้าง ซึ่งเสาที่ผูกช้างเผือกเพ่ือส่งเข้า
เมืองนครราชสีมายังคงเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าพ่อช้างเผือก อยู่ริมถนนมิตรภาพ ตรงข้ามโรงเรียน 
สุรนารีวิทยา  
 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒  
ใน พ.ศ. ๒๓๖๒ มีข่าคนหนึ่งชื่อ อ้ายสาเกียดโง้ง ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นที่เมือสลวันทางฝั่งซ้าย

แม่น้ าโขง รวมรวบสมัครพรรคพวกได้หลายพัน ยกทัพมาตีเมืองนครจ าปาศักดิ์ เจ้านครจ าปาศักดิ์ 
(หมาน้อย) สู้ไม่ได้ต้องทิ้งเมืองหนีมา รัชกาลที่ ๒ จึงให้พระยานครราชสีมายกกองทัพออกไป
ปราบปราม และสั่งเจ้าอนุแต่งกองทัพเมืองเวียงจันทน์ลงมาช่วยปราบปรามด้วยอีกพวกหนึ่ง เจ้าอนุ
จึงให้ราชบุตร (โย้) ซึ่งเป็นบุตรคุมกองทัพไปถึงเมืองจ าปาศักดิ์ก่อนกองทัพ เจ้าพระยานครราชสีมา 
เจ้าราชบุตรรบชนะพวกขบถจับได้ตัวอ้ายสาเกียดโง้งกับพรรคพวกเป็นอันมาก ส่งเข้ามาถวายยัง
กรุงเทพฯ เมื่อเสร็จจากการปราบขบถครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ตั้งเจ้าราชบุตร (โย้) ให้เป็นเจ้าครองนครจ าปาศักดิ์ และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในเจ้า
อนุ เจ้าอนุจึงมีอ านาจตลอดล าแม่น้ าโขงลงมาจนถึงฝ่ายใต้ 

 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓  
พ.ศ. ๒๓๖๕ เจ้าพระยาก าแหงสงครามรามภักดี ซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมา ได้กราบบังคม

ทูลให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ขุนภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมิเม่ือปี พ.ศ. 
๒๓๖๙ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุรุทธราช (เจ้าอนุวงศ์) ผู้ครองนคร
เวียงจันทน์ ได้ขอครอบครัวลาวที่เมืองสระบุรีซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์ ในคราวสงครามครั้ง
ที่ได้พระพุทธปฏิมากรแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ ณ กรุงธนบุรีนั้น เมื่อไม่ได้ดังประสงค์ก็ก่อการกบฏ
โดยยกกองทัพจะลงมาตีกรุงเทพมหานคร เมื่อเจ้าอนุยกกองทัพมาถึงเมืองนครราชสีมาและเข้าโจมตี



ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา 

 

เมืองนั้น พระยาปลัด (พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู้รักษาเมืองไม่อยู่ เพราะไปปราบการ
จลาจลที่เมืองขุขันธ์ กองทหารของเจ้าอนุจึงตีเมืองนครราชสีมาได้โดยง่ายและกวาดต้อนกรมการเมือง 
ตลอดจนพลเมืองทั้งชายหญิงไปเป็นเชลย เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๓๖๙ ในระหว่างการเดินทาง
คุณหญิงโมภรรยาพระปลัด ได้คิดอุบายกับกรมการเมืองให้ชาวบ้านเชื่อฟังทหารผู้ควบคุม แกล้งท า
กลัวเกรงและประจบเอาใจจนทหารของเจ้าอนุตลอดจนเพ้ียรามพิชัย ซึ่งเป็นผู้ควบคุมให้ความ
ไว้วางใจและพยายามถ่วงเวลาในการเดินทาง แล้วลอบส่งข่าวถึงเจ้าเมืองนครราชสีมา เจ้าพระยาก า
แหงสงครามรามภักดี (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลัด จนกระทั่งเดินทางมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์
แขวงเมืองพิมาย ได้พักตั้งค่ายค้างคืนอยู่ ณ ที่นั้น คุณหญิงโมได้ออกอุบายให้ชาวเมืองน าอาหารและ
สุราไปเลี้ยงดูผู้ควบคุมอย่างเต็มที่ จนทหารต่างก็เมามายไม่ได้สติ หมดความระมัดระวัง พอตกดึกก็
พร้อมกันจับอาวุธไล่ฆ่าทหารเวียงจันทน์ตายเป็นจ านวนมาก แล้วหาชัยภูมิตั้งม่ันอยู่ ณ ที่นั้น เจ้าอนุ
ทราบข่าวก็ให้เจ้าสุทธิสาร (โป้) บุตรคนใหญ่คุมก าลังทหารเดินเท้าประมาณ ๓,๒๐๐ คน และทหาร
ม้าประมาณ ๔,๐๐๐ คน รีบรุดมาท าการปราบปรามท าการต่อสู้รบกันถึงตลุมบอน แต่คุณหญิงโมก็จัด
ขบวนทัพ กรมการผู้ใหญ่คุมพลผู้ชาย ตัวคุณหญิงโมคุมพลผู้หญิงออกตี กองทัพพวก เวียงจันทน์แตก
ยับเยิน พอดีเจ้าอนุได้ข่าวว่ากองทัพจากกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาช่วยชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้องรีบถอน
ก าลังออกจากเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๓๖๙ วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นที่
ทุ่งสัมฤทธิ์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาคุณ 
หญิงโมด ารงฐานันดรศักดิ์ เป็นท้าวสุรนารี และพระราชทานเครื่องยศทองค าประดับเกียรติดังนี้  

- ถาดทองค าใส่เชี่ยนหมาก ๑ ใบ  
- จอกหมากทองค า ๑ คู ่
- ตลับทองค า ๓ เถา  
- เต้าปูนทองค า ๑ อัน  
- คณโฑทองค า ๑ ใบ 
- ขันน้ าทองค า ๑ ใบ 
ในปี พ.ศ. ๒๓๗๖ กองทัพนครราชสีมาได้เป็นก าลังส าคัญในการท าสงครามกับญวนใน

ดินแดนเขมร เพ่ือขับไล่ญวนออกจากเขมร เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ได้
ร่วมกับเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ท าการรบด้วยความสามารถ ปี พ.ศ. ๒๓๗๗ 
เจ้าพระยานครราชสีมาได้น าช้าง พลายเผือกหางด า ขึ้นน้อมเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และโปรดเกล้าฯ ให้สมโภชขึ้นระวางเป็น พระยามงคลนาดินทร์ ปี พ.ศ. ๒๓๘๐โปรดเกล้าฯ 
ให้เจ้าพระยานครราชสีมาท านุบ ารุงเมืองพระตะบองให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น โดยน าชาวเมือง
นครราชสีมาจ านวน ๒,๐๐๐ คน ไปปฎิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ปี พ.ศ. ๒๓๘๓ เจ้าพระยา
นครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) พร้อมด้วยบุตร (พระยาภักดีนุชิต) คุมก าลังพลไปปรามกบฏนัก
องค์อ่ิมที่เมืองพระตะบอง เพราะนักองค์อ่ิมได้ปกครองเมืองพระตะบองแทนพระยาอภัยภูเบศร์ แล้ว
คิดกบฏไปฝักใฝ่กับญวณ โดยจับกุมกรรมการเมืองพระตะบอง รวมทั้งน้องชายของเจ้าพระยา 
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นครราชสีมา (พระยาราชานุชิต) และกวาดต้อนครอบครัวหนีไป ทัพจากนครราชสีมาขับเคี่ยว จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๓๘๖ เจ้าพระยานครราชสีมาได้ล้มป่วย จึงกลับมาพักรักษาตัวที่เมืองนครราชสีมา ท าให้การ
รบยืดเยื้อต่อไปอีก ซึ่งการท าสงครามกับญวนนี้ เมืองนครราชสีมาเป็นก าลังส าคัญของราชการทัพมา
โดยตลอด ปี พ.ศ. ๒๓๘๗ เมืองนครราชสีมาได้น าช้างพลาย ๓ เชือก น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ ๓ คือ 
พลายบาน พลายเยียว พลายแลม ปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ได้น าช้างพลาย ๒ เชือก น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่ 
๓ อีกครั้ง คือ พลายอุเทน และพลายสาร 
 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔  
เมืองนครราชสีมามีความเจริญมากขึ้น เป็นศูนย์กลางการค้าขายของหัวเมืองทางตะวันออก 

เพราะมีสินค้าที่พ่อค้าต้องการมาก เช่น หนังสัตว์ เขาสัตว์ นอแรด งา และไหม พวกพ่อค้าเดินทางมา
ซื้อสินค้าเหล่านี้แล้วส่งไปจ าหน่ายที่กรุงเทพฯ และซื้อสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจ าหน่ายในหัวเมือง
ตะวันออก โดยตลาดกลางอยู่ที่เมืองนครราชสีมาในรัชกาลนี้ ทรงปรารภว่าควรจะมีราชธานีห่างทะเล
ไว้อีกสัก ๑ แห่งทรงพระราชด าริว่าควรเป็นเมืองนครราชสีมา จึงโปรดเกล้า ให้พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นไปทรงตรวจภูมิประเทศ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สมุหพระ
กลาโหมเมื่อได้ทรงตรวจพิจารณาแล้ว ทรงเห็นว่ายังไม่เหมาะสม เพราะเมืองนครราชสีมาอัตคัตน้ า
และการคมนาคมก็ยังล าบาก รัชกาลที่ ๔ จึงทรงเปลี่ยนพระทัยมาสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีแทน 
และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกราบทูลขอให้เปลี่ยนนามการเรียกดงพระยาไฟเสีย
ใหม่ว่าดงพระยาเย็น เพ่ือไม่ให้คนครั่นคร้ามหรือไม่กล้าเดินทางผ่านเข้าไป  
 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕  
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๑๗ พวกฮ่อได้เข้ามารุกรานเมืองหนองคายหลายครั้ง และเมือง

นครราชสีมาก็เป็นก าลังส าคัญ ในการจัดก าลังทัพ ไปปราบฮ่อ ส่วนวิธีการปกครองเมืองนครราชสีมา 
ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อ ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) โดยโปรดฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงเป็น 
๓ มณฑล คือ  

๑. มณฑลลาวพวน มี เมืองหนองคายเป็นที่ว่าการมณฑล  
๒. มณฑลลาวกาว มี เมืองนครจ าปาศักดิ์เป็นที่ว่าการมณฑล  
๓. มณฑลลาวกลาง มี เมืองนครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑล 
ส าหรับมณฑลลาวกลางนั้นมีกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ ต่อมาเม่ือได้จัด

หัวเมืองเป็นมณฑลเทศาภิบาลทั่วทั้งพระราชอาณาเขต ให้เปลี่ยนนามมณฑล ทั้ง ๓ เสียใหม่ คือ 



ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา 

 

มณฑลลาวพวน เป็น มณฑลอุดร , มณฑลลาวกาว เป็น มณฑลร้อยเอ็ด และมณฑลอุบล มณฑลลาว
กลาง เป็นมณฑลนครราชสีมา เหตุการณ์ส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองนครราชสีมาในรัชกาลที่ ๕ 
นี้ คือ ในด้านการคมนาคม ได้มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา ใน พ.ศ. ๒๔๓๔ ซ่ึง
เป็นทางรถไฟของรัฐบาลสายแรก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเปิดทางรถไฟเมื่อวันที่ 
๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองนครราชสีมาจนเท่าทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมงกุฏราชกุมาร ได้เสด็จตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา และต่อมาได้มีการทดลอง การเกณฑ์ทหาร แบบใหม่ที่มณฑลนครราชสีมาเป็นแห่งแรก 
ปรากฏว่าได้ผลดีจึงขยายไปยังมณฑลอ่ืน ๆ  

 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๖  
ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเด็จพระพันปีหลวง (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เสด็จกรม

ทหารม้าที่ ๕ ที่มณฑลนครราชสีมาและทรงรับต าแหน่งผู้บังคับการพิเศษ กรมทหารม้าที่ ๕ มณฑล
นครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาธิ
การทหารบก เสด็จตรวจราชการทหารที่มณฑลนครราชสีมา 

 
หมายเหตุ : ที่มาจากหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๙  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยมพสก

นิกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก และได้เสด็จพระราชด าเนินมาเยี่ยมพสกนิกรชาวเมือง
นครราชสีมาอีกหลายครั้ง เช่น เสด็จทอด พระเนตรการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมแบบประสมที่
โรงเรียนสุรนารีวิทยา , เสด็จท าพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา เป็นต้น ยังความปลาบปลื้มใน
พระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวนครราชสีมาเป็นล้นพ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น ๓๒ อ าเภอ ๒๘๙ ต าบล ๓๗๔๓ หมู่บ้าน เนื้อท่ีรวม 

๒๐,๔๙๓.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร 
๑. อ าเภอเมืองนครราชสีมา    ๑๗. อ าเภอชุมพวง 
๒. อ าเภอครบุรี    ๑๘. อ าเภอสูงเนิน 
๓. อ าเภอเสิงสาง    ๑๙. อ าเภอขามทะเลสอ 
๔. อ าเภอคง    ๒๐. อ าเภอสีคิ้ว 
๕. อ าเภอบ้านเหลื่อม   ๒๑. อ าเภอปากช่อง 
๖. อ าเภอจักราช    ๒๒. อ าเภอหนองบุญมาก 
๗. อ าเภอโชคชัย    ๒๓. อ าเภอแก้งสนามนาง 
๘. อ าเภอด่านขุนทด    ๒๔. อ าเภอโนนแดง 
๙. อ าเภอโนนไทย    ๒๕. อ าเภอวังน้ าเขียว 
๑๐. อ าเภอโนนสูง    ๒๖. อ าเภอเทพารักษ์ 
๑๑. อ าเภอขามสะแกแสง   ๒๗. อ าเภอเมืองยาง 
๑๒. อ าเภอบัวใหญ่    ๒๘. อ าเภอพระทองค า 
๑๓. อ าเภอประทาย    ๒๙. อ าเภอล าทะเมนชัย 
๑๔. อ าเภอปักธงชัย    ๓๐. อ าเภอบัวลาย 
๑๕. อ าเภอพิมาย    ๓๑. อ าเภอสีดา 
๑๖. อ าเภอห้วยแถลง    ๓๒. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ: ภาคเกษตรและภาค อุตสาหกรรม ยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ  ที่ส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อย  
โดยในปี ๒๕๕๓  มีพ้ืนที่ปลูกข้าว ๓.๗๘ ล้านไร่ มันส าปะหลัง ๑.๙๖ ล้านไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๐.๘๗ 
ล้านไร่  และอ้อย ๐.๕๒ ล้านไร่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมา จึงได้ก าหนดทิศทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด คือ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหมและการท่องเที่ยวของภาค มีการก าหนดยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ในการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  

ปี ๒๕๕๒ จังหวัดนครราชสีมา มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross 
Provincial Product : GPP) เป็นมูลค่า ๖๙,๓๓๖ ล้านบาท โดยมาจากภาคเกษตร ๑๓,๒๕๓  ล้าน
บาท และนอกภาคเกษตร ๕๖,๐๘๓ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๑ ซึ่งมีมูลค่า ๖๙,๖๐๗ ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ ๐.๓๙  ส าหรับปี ๒๕๕๓ ประชากรมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่ ๕๘,๔๘๑ บาทต่อคน เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๕๒  ซึ่งมีรายได้ต่อหัว ๕๘,๐๙๕ บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖๖  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)   

 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามสาขาการผลิตที่ส าคัญ  

 

                              

                  ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

เกษตรกรรม 

19% 

อุตสาหกรรม 

20% 

ค้าส่งค้าปลีก 

16% 

ขนส่ง  

8% 

อื่น ๆ 

37% 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าส่งค้าปลีก 

ขนส่ง  อ่ืน ๆ 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ในแต่ละสาขา  ปี  ๒๔๔๑  และ  ปี  ๒๕๕๒  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
ปี   ๒๕๕๑ 
(ล้านบาท) 

ปี  ๒๕๕๒ 
(ล้านบาท) 

สาขาอุตสาหกรรม ๑๓,๙๓๖ ๑๓,๖๗๑ 
สาขาเกษตรกรรม ๑๓,๕๐๙ ๑๓,๒๕๓ 
สาขาค้าส่งค้าปลีก ๑๑,๒๓๗ ๑๑,๓๔๐ 
สาขาขนส่ง ๕,๙๔๑ ๕,๕๕๕ 
สาขาการศึกษา ๓,๘๘๕ ๓,๘๔๕ 
สาขาการบริหารราชการแผ่นดิน ๓,๗๔๖ ๓,๗๕๒ 
สาขาการไฟฟ้า  ก๊าซ และการประปา ๓,๕๑๒ ๓,๖๖๑ 
สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ๓,๔๕๓ ๓,๔๒๐ 
สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ๒,๗๐๗ ๒,๘๙๐ 
สาขาการก่อสร้าง ๒,๖๐๒ ๒,๕๓๘ 
สาขาตัวกลางทางการเงิน ๒,๔๙๒ ๒,๗๐๖ 
สาขาอ่ืน ๆ  ๒,๕๘๗ ๒,๗๐๖ 

                
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  ในสาขาอุตสาหกรรมลดลง ๑.๙๐ %  เกิดจาก

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เช่น  แป้งมันส าปะหลังและข้าว ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีเสถียรภาพ  ส่งผลให้สถานประกอบการที่ผลิตสินค้าส่งออก มียอด
การสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง  

เศรษฐกิจทั่วไป  : ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ ๒,๓๘๗.๓๒๔ 
ล้านบาท  เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ ซึ่งจัดเก็บได้ ๒,๑๗๔.๗๐๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๗๘ และ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ๑,๗๙๕.๖๘๕ ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ ซึ่งจัดเก็บได้ 
๑,๖๑๔.๔๒๗  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๒๓ รถจดทะเบียนใหม่ ปี ๒๕๕๓ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิน ๗ คน ๙,๑๕๐ คันเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ จดทะเบียนใหม่ ๖,๙๘๘ คันเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓๐.๙๔  
และรถจักรยานยนต์ ๕๑,๒๓๔คัน เมื่อเทียบกบัปี ๒๕๕๒ จดทะเบียนใหม่ ๕๒,๒๙๐คัน ลดลงร้อยละ 
๒.๐๒ สว่นธุรกิจจดทะเบียนใหม่มีจ านวน ๗๔๙ ราย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๓.๘๐ เงินทุนจดทะเบียนมี
จ านวน ๑,๑๔๐.๖๖ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒๑.๑๘    

           ภาคอุตสาหกรรม: ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา มีโรงงานทั้งสิ้น ๒,๐๔๙  โรง แยกเป็น
จ าพวก      ๒ จ านวน  ๔๒๒ โรง และจ าพวก ๓ จ านวน ๑,๖๒๗ โรง   มีเงินลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 
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๑๑๕,๖๗๑.๕๕ ล้านบาท  คนงาน ๑๒๑,๒๓๑ คน กระจายอยู่ทั่วไปในทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มี
โรงงานมากที่สุดคือ อ าเภอเมืองนครราชสีมา   ปากช่อง  สีคิ้ว   สูงเนิน  และพิมาย คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๒๖ ,๑๔.๙๘ , ๗.๑๓ , ๕.๔๗  และ ๔.๖๙ ตามล าดับ  เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒  มีโรงงานลดลง
ร้อยละ ๖.๔๘  สาขาอุตสาหกรรมที่มีมากท่ีสุด  คือ อุตสาหกรรมเกษตร , อุตสาหกรรมขนส่ง , 
อุตสาหกรรมอโลหะ ,  อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  จ านวน ๓๖๘ , ๒๔๘ , ๒๓๒, 
๒๑๕  และ ๑๙๔ โรง ตามล าดับ และอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร , 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ,อุตสาหกรรมเกษตร  , อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลาสติก เงินลงทุน 
๑๙,๖๔๑ , ๑๕,๙๒๓ , ๑๒,๓๘๘ , ๑๐,๗๘๘ และ ๑๐,๒๒๔  ล้านบาท ตามล าดับ 
 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แยกตามจ าพวกโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๓  
(ม.ค. – ธ.ค. ๕๓) 

                                 

                             ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

          ส าหรับการท าเหมืองแร่ ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา มีประทานบัตรเปิดการ  ๓๓  แปลง 
๒๓  ราย เป็นโรงงานโม่ บด ย่อยหิน จ านวน ๗ ราย  เงินลงทุน ๓๓๑,๒๓๖,๐๐๐  ล้านบาท แรงงาน 
๓๕๐  คน  , เป็นโรงงานท าเกลือสินเธาว์ จ านวน ๒๔  ราย เงินลงทุน ๙๗,๑๔๒,๐๐๐  ลา้นบาท  
แรงงาน ๔๑๖ คน 
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อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
สาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญ  ๕  อันดับแรก  
 

สาขา โรงงาน 
(โรง) 

เงินทุน(ล้าน
บาท) 

คนงาน +  /  - 
จากปี ๕๑ (โรง) 

  อาหาร ๒๑๕ (๑๐.๔๙%) ๑๙,๖๔๑ ๑๔,๓๒๘ - ๑๕ 

   เกษตร ๓๖๘ (๑๗.๙๖%) ๑๒,๓๘๘ ๘,๐๑๗ - ๘ 
  ไฟฟ้า ๓๗ (๑.๘๐%) ๑๐,๗๘ ๑๗,๘๐๓ - ๘ 
  พลาสติก ๑๐๒ (๔.๙๘%) ๑๐,๒๒๔ ๑๒,๗๗๐ + ๑ 

  ขนส่ง ๒๔๘ (๑๒.๑๐%) ๙,๐๒๔ ๘,๒๓๗ - ๘ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

 การจ้างงาน : ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา มีการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑๒๑,๒๓๑  คน  เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒  ลดลงร้อยละ ๐.๕๙ (จ้างงานจ านวน 
๑๒๑,๙๕๑ คน) โดยประเภทอุตสาหกรรม ที่มีการจ้างงานมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้า  
อุตสาหกรรมอาหาร ,อุตสาหกรรมพลาสติก , อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จ านวน ๑๗,๘๐๓ , ๑๔,๓๒๘ , ๑๒,๗๗๐ , ๑๑,๓๙๐ และ๑๐,๗๒๐ คน สว่นการจ้างงานของจังหวัด
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.  ๒๕๕๓  ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว   โดยพิจารณาจากจ านวนแรงงานที่
อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งมีจ านวน   ๒๓๑,๑๖๖   คน    เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๔.๑๘  เมื่อเทียบกับปีที่
แล้ว     อัตราค่าจ้างข้ันต่ า  ๑๘๓  บาท/วัน       
 การลงทุนใหม่: ปี ๒๕๕๓ (ม.ค. – ธ.ค. ๕๓)  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่ จ านวน ๗๕ โรง   
เงินลงทุน ๓,๒๖๕.๓๔ ล้านบาท มีการจ้างงาน ๘๑๓  คน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๒ มีการลงทุนใหม่ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๓  (ปี ๒๕๕๒ มีจ านวน ๘๙ โรง เงินลงทุน ๒,๘๗๘.๑๒ ล้านบาท การจ้างงาน 
๓,๖๘๗ คน) โดยโรงงานที่ส าคัญและมีเงินลงทุนมาก ได้แก่  ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด ๖ เมกะวัตต์ สกัดน้ ามันร าข้าวและท าน้ ามันร าข้าวให้บริสุทธิ์,  ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ , ผลิตก๊าซชีวภาพ , ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ,   โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กระสอบ 
และผืนผ้าพลาสติก และซ่อมรถยนต์ทุกชนิด เงินลงทุน ๗๐๐, ๖๘๑ , ๒๑๖ , ๑๙๘ และ ๑๙๘ ล้าน
บาท ตามล าดับ  ส่วนสาขาอุตสาหกรรมที่ไม่มีการลงทุนใหม่  ได้แก่  อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  , 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ , อุตสาหกรรมเครื่องหนัง , อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ , อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ , อุตสาหกรรมโลหะ , อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
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  การส่งเสริมการลงทุน : ปี ๒๕๕๓ จังหวัดนครราชสีมา มีนักลงทุนไทยและต่างชาติเชื่อมั่น
เดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากศูนย์เศรษฐกิจ
การลงทุนภาคท่ี  ๒  (จังหวัดนครราชสีมา) จ านวน ๖๓ โครงการ เงินลงทุน  ๔๗,๗๗๓ ล้านบาท  
ก่อให้เกิดการ จ้างงาน ๑๕,๐๙๑ คน  เช่น  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง , กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ 
(Bio-gas) , กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ และอุปกรณ์ขนส่ง , กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

 
การส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๔๙ -๒๕๕๓ 
 

                          
 
                             ที่มา : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  ๒ 
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กลุ่มประชากร 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยประชากรหลากหลายเชื้อ
ชาติหรือหลายชาติพันธุ์ แต่กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีจ านวนมากมีอยู่สองกลุ่มใหญ่คือ 
ไทย (หรือเรียกอีกอย่างว่า ไทยโคราช) และอีกกลุ่มคือ ลาว (หรือไทยอีสาน) และมีชนกลุ่มน้อยอีก
ได้แก่ มอญ กุย (หรือส่วย) ชาวบน จีน ไทยวน ญวน และแขก 
 
 ไทย  

ชาวไทยสยามเก็บน้ าตาลกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่อยู่ในนครราชสีมาเรียกอีกอย่างว่า ไทยโคราช 
เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา คนกลุ่มนี้ใช้ภาษาเหมือนไทยในส่วนกลาง เพียงแต่เสียง
วรรณยุกต์เพ้ียนไปบ้าง และมีค าศัพท์ส านวนบางอย่างที่มีลักษณะเป็นของตนเอง เดิมถ่ินนี้ชาว
พ้ืนเมืองเป็นละว้า ชาวไทยได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย สมัยกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองให้ขุนหลวงพะ
งั่วยกกองทัพมารวบรวมดินแดนแถบนี้เข้ากับกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทองโปรดฯ ให้กองทหารอยุธยา
ตั้งด่านอยู่ประจ า และส่งช่างชาวอยุธยามาก่อสร้างบ้านเรือนและวัดวาอารามเป็นอันมาก ชาวไทย
อยุธยาได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้อพยพมาอยู่
นครราชสีมาอีกระลอกหนึ่งคือ คราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ โดยมีชาวไทยชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกได้
อพยพเข้ามาเพ่ิมด้วย ชาวไทยกลุ่มนี้และชาวไทยพ้ืนเมืองเดิม (เข้าใจว่าเป็นชาวสยามลุ่มน้ ามูล  
(ไท-เสียม) อาจมีเขมรและมอญปนอยู่ด้วย) สืบเชื้อสายเป็นชาวไทยโคราชและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีสืบทอดกันมา 

กลุ่มไทยโคราชเป็นกลุ่มที่แสดงเอกลักษณ์ของเมืองนครราชสีมา เพราะส าเนียงแตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน เป็นกลุ่มท่ีพูดภาษาไทยโคราชซึ่งคล้ายคลึงภาษาไทยกลางแต่ส าเนียงเพ้ียน เหน่อ ห้วนสั้น 
เกิ่นเสียง มีค าไทยลาว (อีสาน) ปะปนบ้างเล็กน้อย ชาวไทยโคราชแต่งกายแบบไทยภาคกลาง 
รับประทานข้าวเจ้า อาหารทั่วไปคล้ายคลึงภาคกลาง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมคล้าย
ไทยภาคกลาง ปัจจุบัน กลุ่มไทยโคราชอาศัยอยู่ในทุกอ าเภอในจังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นบางอ าเภอ
ที่มีชาวไทยลาวมากกว่า (อ าเภอบัวใหญ่ ปักธงชัย และสูงเนิน) และยังพบชาวไทยโคราชในบางส่วน
ของจังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยภูมิ (อ าเภอบ าเหน็จณรงค์และจัตุรัส) และจังหวัดบุรีรัมย์ 
(อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง และละหานทราย) 
 

ลาว 
ลาว (ลาวเวียง ไทยลาว หรือไทยอีสาน) เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีจ านวนประชากรมากรองจากกลุ่ม

ไทยโคราช แต่อพยพเข้ามาทีหลัง อาศัยอยู่มากในบางอ าเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น อ าเภอบัว
ใหญ่ ปักธงชัย สูงเนิน และบางส่วนของอ าเภอประทาย ห้วยแถลง ชุมพวง และสีคิ้ว เป็นต้น ไทย
อีสานพูดภาษาอีสานและมีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนชาวอีสานทั่วไป กลุ่มไทยอีสานอพยพเข้า
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มาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาหลายรุ่น ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาอยู่สมัยสงครามปราบปรามเมือง
เวียงจันทน์ สมัยธนบุรี มีการกวาดต้อนครอบครัวลาวเข้ามาอยู่ในหัวเมืองชั้นใน และอพยพเข้ามาโดย
สมัครใจเพ่ิมข้ึนในระยะหลัง 
 
 มอญ 

มอญจากการส ารวจส ามะโนประชากรของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ พบว่า มีชาวมอญอยู่จ านวน ๒,๒๔๙ คน จากจ านวนประชากรของนครราชสีมา 
๔๐๒,๖๖๘ คน ชาวมอญอพยพเข้ามาอยู่บริเวณเมืองนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ ในสมัยกรุง
ธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระราชทานครัวมอญที่อพยพเข้ามาสวามิภักดิ์ มีพระมหาโยธา (เจ่ง) 
เป็นหัวหน้า แบ่งให้พระยานครราชสีมาน าขึ้นมาอยู่ที่เมืองนครราชสีมา ตั้งครัวมอญที่ล าพระเพลิง 
เขตอ าเภอปักธงชัยที่บ้านพลับพลา อ าเภอโชคชัย พระยาศรีราชรามัญผู้เป็นหัวหน้าพาญาติพ่ีน้องมา
อยู่ในเมืองเป็นสายกองส่วยทอง ตั้งบ้านเรือนเรียกว่าบ้านมอญ เมื่อเกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 
๒๓๓๖ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรีย) คุมกอง
มอญมาสมทบมาร่วมรบกับก าลังฝ่ายไทย เมื่อเสร็จศึกแล้วพวกมอญเห็นเมืองปักธงชัยอุดมสมบูรณ์จึง
มาตั้งถ่ินฐาน ปัจจุบันชาวมอญในนครราชสีมายังรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญไว้ เช่น ภาษา การไหว้
ผี การเล่นสะบ้าในเขตบ้านท่าโพธิ บ้านส าราญเพลิง ต าบลนกออก อ าเภอปักธงชัย ประกอบอาชีพท า
นา ท าสวน ท าเครื่องปั้นดินเผา ภาษามอญจะใช้พูดในชาวไทยมอญที่อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป คนรุ่น
หลังจากนี้จะพูดภาษาไทยโคราชทั้งสิ้น 
 

ส่วย 
ส่วย หรือ ข่า เป็นชนพื้นเมืองของหัวเมืองเขมรป่าดงและเมืองนครราชสีมา พูดภาษาตระกูล

มอญ-เขมร ได้อยู่ในพ้ืนที่นี้ก่อนที่คนไทยจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ ามูลตอนบน 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๖๒ เจ้าเมืองนครราชสีมา (ทองอินทร์) ตีข่าได้ แล้วน ามายังเมืองนครราชสีมา ภาษา
ส่วย เป็นภาษาของชาวส่วยที่อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มา
ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ ต าบลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง ปัจจุบันมีเฉพาะผู้ที่อายุเกิน ๔๐ ปีขึ้นไป ที่ยังคง
ใช้ภาษาส่วยในกลุ่มของตนเอง นอกจากนั้นจะใช้ภาษาไทยโคราชเป็นพื้น 
 

ญัฮกุร 
ญัฮกุร หรือ เนียะกุล เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ตามไหล่เขาหรือเนินเขาเตี้ย ๆ บริเวณด้าน

ในของที่ราบสูงโคราช ชาวบนอาจสืบเชื้อสายมาจากคนในสมัยทวารวดี อยู่ในบางหมู่บ้านของอ าเภอ
ปักธงชัย อ าเภอครบุรี และอ าเภอหนองบุญมาก ภาษาชาวบน เป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร ปัจจุบัน
ชาวบนพูดภาษาชาวบนเฉพาะผู้ที่อายุเกิน ๖๐ ปีขึ้นไป นอกจากนั้นใช้ภาษาไทยโคราช 
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ไทยยวน 
ไทยยวน หรือ ไทยโยนก เป็นเผ่าไทยในภาคเหนือของไทย ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่อ าเภอสีคิ้ว

สองทางด้วยกันคือ พวกแรกอพยพจากทางเหนือมาอยู่ที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ต่อมาเจ้าเมือง
สระบุรีต้องการตั้งกองเลี้ยงโคนมที่เมืองนครจันทึก จึงได้แบ่งครอบครัวชาวไทยยวนจากอ าเภอเสาไห้
ไปอยู่ที่อ าเภอสีคิ้ว ส่วนอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์ ชาวไทยยวนยังรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมแบบโยนกไว้ได้ดีมาก ภาษาไทยยวน ใช้พูดในหมู่ไทยยวนด้วยกันเองซึ่งมีอยู่ประมาณ 
๕,๐๐๐ คน ในเขตอ าเภอสีคิ้ว ในท้องที่ต าบลลาดบัวขาว ต าบลสีคิ้ว และต าบลบ้านหัน 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม ชาวจีน ชาวเวียดนาม และชาวแขก 
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ประชากรจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๓ 

ที ่ อ ำเภอเมอืง 
จ ำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ เมือง ๖๖,๙๙๔ ๗๑,๐๕๔ ๑๓๘,๐๔๘ 
๒ คง ๒๒,๔๕๓ ๒๓,๖๘๐ ๔๖,๑๓๓ 
๓ ครบุรี ๒๖,๘๘๙ ๒๖,๖๓๘ ๕๓,๕๒๗ 
๔ จกัราช ๒๕,๔๗๙ ๒๕,๕๖๒ ๕๑,๐๔๑ 
๕ โชคชยั ๒๐,๙๑๓ ๒๑,๙๓๒ ๔๒,๘๔๕ 
๖ ชุมพวง ๒๔,๕๗๙ ๒๔,๘๕๖ ๔๙,๔๓๕ 
๗ ด่านขนุทด ๓๙,๒๒๓ ๓๙,๐๓๘ ๗๘,๓๓๑ 
๘ โนนไทย ๒๐,๕๐๔ ๒๑,๕๘๙ ๔๒,๐๙๓ 
๙ บวัใหญ่ ๒๑,๑๓๐ ๒๒,๑๙๖ ๔๓,๓๒๖ 
๑๐ โนนสูง ๓๖,๗๖๖ ๓๘,๕๘๔ ๗๕,๓๕๐ 
๑๑ ปักธงชยั ๓๕,๗๒๒ ๓๗,๘๙๓ ๗๓,๖๑๕ 
๑๒ ปากช่อง ๔๗,๓๓๙ ๔๖,๓๓๙ ๙๓,๖๗๘ 
๑๓ พิมาย ๓๙,๖๗๒ ๔๑,๕๗๓ ๘๑,๒๔๕ 
๑๔ สีคิ้ว ๓๑,๔๗๕ ๓๐,๓๐๑ ๖๑,๗๗๖ 
๑๕ สูงเนิน ๒๕,๐๘๘ ๒๖,๒๔๓ ๕๑,๓๓๑ 
๑๖ ประทาย ๒๔,๐๖๑ ๒๕,๖๖๔ ๔๙,๗๒๕ 
๑๗ หว้ยแถลง ๒๓,๖๘๘ ๒๔,๑๔๔ ๔๗,๘๓๒ 
๑๘ ขามทะเลสอ ๙,๐๙๗ ๙,๒๓๙ ๑๘,๓๓๖ 
๑๙ ขามสะแกแสง ๑๐,๐๓๗ ๑๐,๒๖๙ ๒๐,๓๐๖ 
๒๐ เสิงสาง ๑๙,๐๙๔ ๑๘,๓๗๘ ๓๗,๔๗๒ 
๒๑ บา้นเหล่ือม ๕,๔๔๙ ๕,๓๕๑ ๑๐,๘๐๐ 
๒๒ หนองบุญมาก ๒๔,๓๐๙ ๒๓,๖๒๘ ๔๗,๙๓๗ 
๒๓ แกง้สนามนาง ๑๔,๖๓๘ ๑๔,๖๒๒ ๒๙,๒๖๐ 
๒๔ โนนแดง ๖,๔๗๑ ๗,๐๐๐ ๑๓,๔๗๑ 
๒๕ วงัน ้ าเขียว ๑๑,๕๐๗ ๑๑,๔๗๕ ๒๒,๙๖๔ 
๒๖ เมืองยาง ๗,๗๘๒ ๗,๗๑๘ ๑๕,๕๐๐ 
๒๗ เทพารักษ ์ ๕,๙๗๙ ๔,๙๕๙ ๑๐,๙๓๘ 
๒๘ พระทองค า ๑๐,๘๕๖ ๑๑,๓๙๖ ๒๒,๒๒๕ 
๒๙ ล าทะเมนชยั ๘,๔๐๔ ๘,๖๖๕ ๑๗,๐๖๙ 
๓๐ เฉลิมพระเกียรติ ๑๑,๘๖๒ ๑๒,๒๑๑ ๒๔,๐๗๓ 
๓๑ สีดา ๕,๘๕๕ ๖,๒๒๔ ๑๒,๐๗๙ 
๓๒ บวัลาย ๗,๒๖๐ ๗,๓๖๘ ๑๔,๖๒๘ 

รวม ๖๙๐,๕๘๕ ๗๐๕,๘๐๔ ๑,๓๙๖,๓๘๙ 
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ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
ประตูเมือง 
ในสมัยแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑) มีพระราชด าริว่า 

ดินแดนภาคอีสานเป็นฉนวนป้องกันการรุกรานของขแมร์ (เขมร) ลาว ญวน และเป็นหัวเมืองใหญ่
ควบคุมเขมรป่าดงที่ข้ึนแก่ไทย ขณะนั้น มีเมืองเสมา เมืองโคราช และเมืองพิมาย เป็นชุมชนใหญ่ ควร
จะตั้งเป็นหน้าด่านได้ จึงโปรดให้สร้างเมืองที่มีป้อมปราการแบบฝรั่ง ในฐานะเมืองส าคัญชายพระราช
อาณาเขต โดยเกณฑ์ช่างจากกรุงศรีอยุธยา เกณฑ์แรงงานจากเมืองโคราช กับเมืองเสมา ช่วยกันสร้าง
เมืองใหม่ ห่างจากเมืองโคราชเก่าในท้องที่ อ าเภอสูงเนิน ไปทางทิศตะวันออก ๘๐๐ เส้น (๓๒ 
กิโลเมตร) ซึ่งก็คือ พ้ืนที่ตัวเมืองเก่า บริเวณเขตก าแพงเมือง และคูเมืองในปัจจุบัน มีนายช่างชาว
ฝรั่งเศสเป็นผู้วางผังเมือง ผังเมืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม รูปกลองชัยเภรี มีความกว้างประมาณ 
๑,๐๐๐ เมตร (มาตราวัดของไทย : ๒๕ เส้น) ยาวประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร (มาตราวัดของไทย : ๔๓ 
เส้น) มีพ้ืนที่ภายในประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ( ๑.๖๐ ตร.กม.) ขุดคูกว้าง ๒๐ เมตร (๑๐ วา) และลึก ๖ 
เมตร (๓ วา) ยาวล้อมรอบเมือง มีโครงข่ายถนนภายใน ตัดกันมีรูปแบบเป็น ตารางหมากรุก (Grid 
pattern system) ก่อสร้างก าแพงเมือง โดยก่ออิฐขึ้นจากหินศิลาแลง มีความสูง ๖ เมตร (๓ วา) ยาว
โดยรอบ ๕,๒๒๐ เมตร (๒,๖๑๐ วา) บนก าแพงมีใบเสมาโดยรอบ จ านวน ๔,๓๐๒ ใบ เดิมนั้น ก่อน
การก่อสร้างก าแพงเมือง ใบเสมาบนก าแพง ได้ออกแบบไว้ให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามแบบของ
ฝรั่ง แต่ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้าง พระยมราช (สังข์) เจ้าเมืองนครราชสีมา ได้เปลี่ยนแปลงลักษณะใบ
เสมาให้เป็นแบบของไทยแทน มีป้อมประจ าก าแพง และป้อมตามมุมก าแพงรวม ๑๕ ป้อม มีประตู
เมืองกว้าง ๓ เมตร (๑ วา ๒ ศอก) จ านวน ๔ ประตู โดยประตูเมืองทั้ง ๔ เป็นทางเข้าออกเมืองทั้งสี่
ทิศ บริเวณซุ้มประตูเมือง จะมีหอยามรักษาการณ์ - เชิงเทิน รูปแบบเป็นทรงไทยโบราณ ศิลปะสมัย
อยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้าใบระกาเหมือนกันหมดทุกแห่ง มีชื่อเรียกประตูเมืองทั้ง 
๔ นี้ว่า 

๑. ประตูชุมพล 
๒. ประตูพลแสน 
๓. ประตูพลล้าน 
๔. ประตูไชยณรงค์ 
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เมื่อระยะเวลาผ่านไป สิ่งก่อสร้างบางอย่างได้ถูกท าลายลง เมื่อครั้งที่ได้เกิดศึกกับเจ้าอนุวงศ์ 
แห่งกรุงเวียงจันทน์ ที่ได้เข้ามายึดเมืองนครราชสีมา กอร์ปกับส่วนหนึ่งถูกสภาพภูมิอากาศ และ ภัย
ธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม และ ฝน ท าลายเสียหายไปบ้าง ท าให้ทรุดโทรมลง เหลือแต่เพียง ประตู
เดียวก็คือ ประตูชุมพล ที่ยังหลงเหลือโครงสร้างเดิมไว้อยู่ 

 
 
 
ปร 
 
ประตูชุมพล    ประตูพลแสน          ประตูพลล้าน           ประตูไชยณรงค์ 
 

ปราสาทหินพนมวัน 
ปราสาทหินพนมวัน ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ต าบลโพธิ์ ถนนสายโคราช-ขอนแก่น จังหวัด

นครราชสีมา เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความ
เชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เพ่ือ
เป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็น
ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ของประเทศไทย 

ตัวปราสาทหินพนมวัน สร้างเป็นปรางค์มีฉนวน 
(ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว ๒๕.๕๐ เมตร 
กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร พระปรางค์มีประตูซุ้ม ๓ ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน
ปางประธานอภัย ๑ องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วย
หินกว้าง ๕๔ เมตร ยาว ๖๓.๓๐ เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า ๔ ทิศ ทางด้านทิศตะวันออกมี 
“บาราย” หรือสระน้ าขนาดใหญ่ประจ าชุมชน เรียกว่า "สระเพลง" 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด คือแหล่งโบราณที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุด และมี

ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ นับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ส าริด 
เหล็ก เรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบัน กว่า ๒๐๐ ชั่วอายุคน ตัวแหล่งขุดค้นตั้งอยู่ในเขตต าบลพลสงคราม 
อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภายในได้มีขุดพบหลุมศพ กระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ และไห
โบราณลวดลายงดงาม ซึ่งมีอายุอานามใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานี คือ
ประมาณ ๔,๕๐๐ ปี และในอนาคตจะมีการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย 
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การขุนค้นทางโบราณคดี  ณ บ้านโนนวัด 

โครงการศึกษาวิจัย “The Development of An Iron Age Chiefdom : Phase Twor” 
เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับอนุญาตจาก
ภารกิจการต่างประเทศ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เข้า
มาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีในประเทศ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร 
และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึ่งด าเนินการระหว่าง พ.ศ. 
๒๕๓๘ ถึง ๒๕๔๒ ในบริเวณบ้านโนนวัด 
ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อศึกษาเรื่องราวของคนใน
ประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่อารย
ธรรมอย่างแท้จริงในช่วงคริสตกาล สาเหตุที่เลือกศึกษาในบริเวณนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดเจน
ว่า มีอารยธรรมเขมรโบราณที่เก่าแก่ คือ ปราสาทหินพิมาย ปราสาทหินพนมวัน และปราสาทหิน
พนมรุ้ง อันเป็นถิ่นก าเนิดของกษัตริย์ที่ส าคัญของราชวงศ์หนึ่งของเขมรโบราณ คือ มหิธรปุระ และ
หลังจากโครงการศึกษาวิจัย : The Development of An Iron Age Chiefdom : Phase Two 
สิ้นสุดโครงการลง และได้ข้อมูลในปริมาณมาก ดร.ไนเจล ชาง นักโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยเจมส์
คุกประเทศออสเตรเลีย จึงสนใจเข้ามาศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมลุ่มแม่น้ ามูลตอนบน 
Environment Change and Society before Angkor : Ban Non Wat and the upper Mun 
River Catchment in Prehistory เพ่ือเป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมในส่วนของวิถีชิวิตในรอบ ๕,๐๐๐ ปี 
การแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ า และปัญหาน้ าท่วม โดยเริ่มจากการ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานของสังคมชาวนาสมัยแรกสุดในบริเวณนี้ ต่อด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีการใช้โลหะ
เป็นครั้งแรกๆ จากภายนอก คือ การใช้ทองแดง ส าริด และเหล็ก จากนั้นจึงมีการเกิดข้ึนของสังคม
แบบรัฐ มีผู้น าของสังคม ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอารยธรรมทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยและ
อายธรรมแห่งเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาในระยะเวลาต่อมา 
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ปราสาทหินพิมาย 
เมืองพิมายเป็นเมืองที่สร้างตามแบบแผนของศิลปะขอม มีลักษณะเป็นเวียงสี่เหลี่ยม ชื่อ  

พิมาย น่าจะมาจากค าว่า วิมาย หรือ วิมายปุระ ที่ปรากฏในจารึกภาษาขอมบนแผ่นหินตรงกรอบ
ประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท จากหลักฐานศิลาจารึก
และศิลปะสร้างบ่งบอกว่า ปราสาทหินพิมายคงเริ่มสร้างขึ้นสมัย
พระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ในฐานะเทวสถาน
ของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวน
ผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด ซึ่งหมายถึงปราสาทนี้ได้ถูก
ดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 
๗ เมื่ออิทธิพลของวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงหลังรัชสมัยของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ ๗ และมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลา
ต่อมา เมืองพิมายคงจะหมดความส าคัญลง และหายไปในที่สุด 

เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายเลยในสมัยสุโขทัย 
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน 

และได้จัดตั้งเป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงจัดตั้งถึง ๑๓ ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙-
๒๕๓๒ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชด าเนิน เป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดอุทยาน 

ตัวอุทยานตั้งอยู่ฟากทิศตะวันออกของแม่น้ ามูล บนพื้นที่ ๑๑๕ ไร่ วางแผนเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๕๖๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ 
ปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหินอ่ืนๆที่มักหันไปทางทิศตะวันออก 
สันนิษฐานว่าเพ่ือให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซึ่งเข้า
มาสู่เมืองพิมายทางทิศใต้ 

สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พลับพลาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า
ก าแพงชั้นนอก ด้านซ้ายมือของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาท เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เดิมเรียกกันว่า 
"คลังเงิน" จากต าแหน่งที่ตั้งสันนิษฐานว่าคงเป็นที่พักเตรียมพระองค์ส าหรับกษัตริย์ หรือเจ้านายชั้นสูง
ที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆ จากการขุด
แต่งบริเวณนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้พบโบราณวัตถุจ านวนมาก มีท้ังรูปเคารพ เครื่องประดับ และ
เหรียญส าริด เป็นเหตุให้เรียกกันว่า "คลังเงิน" 
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สะพานนาคราช ปราสาทหินพิมายตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโคปุระด้านทิศใต้สร้างด้วย
หินทราย มีผังเป็นรูปกากบาท กว้าง ๔ ม. 
ยาว ๓๑.๗๐ ม. ยกพ้ืนสูง ราวสะพานท า
เป็นตัวนาค ที่ปลายราวสะพานท าเป็นรูป
นาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาค ๗ 
เศียร สะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดิน
ทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติ
ความเชื่อเรื่องจักรวาล เชื่อว่าเป็นเส้นทาง
เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ คตินี้ถือสืบกันมาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิกายมหายาน 

ซุ้มประตูซุ้มประตูหรือโคปุระ ตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวก าแพงแก้ว อยู่ในแนวตรงกันหมดทั้ง  
๔ ด้าน คือ ทิศเหนือ-ใต้ อยู่ตรงกึ่งกลางของก าแพง ทิศตะวันออก-ตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย 
ผังโดยรอบของซุ้มประตูมีลักษณะเป็นรูปกากบาท จากก าแพงแก้วเข้ามาด้านในเชื่อกันว่าเป็นดินแดน
ของโลกสวรรค์ อันเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าชาลาทางเดิน ชาลาทางเดินก่อสร้างด้วยหินทราย เชื่อมต่อ
ระหว่างซุ้มประตูด้านทิศใต้ของระเบียงคดที่ล้อมรอบ 

ปราสาทประธาน โดยท าทางเดินยกพ้ืนสูงประมาณ ๑ เมตร แบ่งเป็น ๓ ช่องทางเดิน ผังท า
เป็นรูปกากบาท จากการบูรณะพบเศษกระเบื้องมุงหลังคาและบราลีดินเผาจ านวนมาก สันนิษฐานว่า
เดิมคงเป็นระเบียงโปร่ง หลังคามุงกระเบื้อง รองรับด้วยเสาไม้ ซุ้มประตูและระเบียงคดเป็นอาคารก่อ
ด้วยหินทรายยกพ้ืนสูง อยู่ล้อมรอบปราสาทประธาน ระเบียงคดมีลักษณะคล้ายก าแพงแก้วทั้ง ๔ ด้าน 
โดยมีต าแหน่งที่ตั้งตรงกับแนวของประตูเมือง และประตูทางเข้าปราสาทประธาน ปรากฏหลักฐาน
ส าคัญที่ซุ้มประตูด้านทิศใต้ บริเวณกรอบประตูพบจารึกภาษาเขมร อักษรขอมโบราณ ระบุศักราชตรง
กับ พ.ศ. ๑๖๕๑-๑๖๕๕ กล่าวถึงการสร้างรูปเคารพ การสร้างเมือง ตลอดจนปรากฏพระนามของขุน
นางชั้นสูง และพระนางมหากษัตริย์คือ พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ ๑ 

ปราสาทประธานเป็นส่วนส าคัญที่สุดของ
ปราสาทหินพิมาย เป็นปราสาทองค์ใหญ่ สร้างข้ึน
ราวพุทธศรรตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ก่อสร้างด้วยศิลา
ทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งแตกต่างจากศา
สนสถานแบบขอมในที่อ่ืนๆ ซึ่งมักจะหันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ปราสาทประธานประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ๒ ส่วนคือ มณฑป และ เรือนธาตุ มีการ
จ าหลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆ เช่น หน้าบัน ทับหลัง มักจ าหลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์
และเรื่องราวทางพุทธศาสนา ยกเว้นทางด้านทิศใต้ จ าหลักเป็นภาพศิวนาฏราช ภายในเรือนธาตุเป็น
ส่วนส าคัญท่ีสุดเรียกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพส าคัญ พ้ืนห้องตรงมุมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีร่องน้ ามนต์ต่อลอดผ่านพ้ืนห้องออกไปทางด้านนอก เรียกว่า ท่อโสมสูตร 
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ปรางค์หินแดง สร้างข้ึนราวปลายพุทธศรรตวรรษที่ ๑๗ ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางค์
ประธาน มีมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ทิศ เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ มีทับหลังหินทรายจ าหลัก
ภาพเล่าเรื่องมหากาพย์มหาภารตะ ตอนกรรณะล่าหมูป่า ส่วนกรอบประตูด้านอื่นคงเหลือร่องรอย
เฉพาะเสาประดับกรอบประตูศิลปะแบบเขมรประดับอยู่ 

หอพราหมณ์ เป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันกับบปรางค์หิน
แดง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ค้นพบศิวลึงค์ สลักด้วยหินทรายจ านวน ๗ ชิ้นอยู่ภายในหอพราหมณ์ เชื่อ
กันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ แต่จากรูปแบบและต าแหน่งที่ตั้ง
เดิมคงเป็นที่ตั้งของบรรณาลัยมากกว่า 

ปรางค์พรหมทัต ลักษณะของปรางค์องค์นี้ สร้างด้วยศิลาแลงตั้งอยู่ด้านหน้าของปราสาท
ประธานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ประตูท าเป็นมุขยื่นออกไปทั้ง ๔ ทิศ 
ภายในองค์ปรางค์พบประติมากรรมส าคัญ ๒ ชิ้น คือ ประติมากรรมรูปบุคคลขนาดใหญ่อยู่ในท่า
นั่งขัดสมาธิ สลักด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นรูปจ าลองของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ชาวบ้านเรียกว่า 
ท้าวพรหมทัต ส่วนอีกรูปเป็นรูปสตรีนั่งคุกเข่าสลักด้วยหินทราย ส่วนศีรษะและแขนหักหายไป เชื่อกัน
ว่าเป็นรูปของพระนางชัยราขเทวีมเหสี ชาวบ้านเรียกตามนิยายพื้นบ้านว่า นางอรพิม ปัจจุบัน
ประติมากรรมทั้ง ๒ ชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย 

บรรณาลัย ตั้งอยู่บริเวณลานชั้นนอก ระหว่างก าแพงแก้วและซุ้มประตูระเบียงคด ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นอาคาร ๒ หลังขนาดเดียวกัน ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพ้ืนสูง ก่อด้วยหินทราย
กั้นเป็นห้องยาวตลอดแนว พบร่องรอยหลุมเสารูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เดิมคงเป็นหลังคาเครื่องไม้มุง
กระเบื้อง เชื่อกันว่าบรรณาลัยคือสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา 
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ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๔ จังหวัด ๑๑ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอมวกเหล็ก 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อ าเภอปากช่อง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอนาดี 
อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอปากพลี อ าเภอบ้านนา อ าเภอ
เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของ
กลุ่มประเทศอาเซียน" 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ปกคลุม ๒,๑๖๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  
ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น 
ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ใน
ระดับความสูง ๔๐๐-๑,๐๐๐ เมตร
จากระดับน้ าทะเล พืชพรรณมี 
๓,๐๐๐ ชนิด นกมี ๒๕๐ ชนดิและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๖๗ ชนิด ซึ่ง
ได้แก่ ช้าง เสือ ชะนี กวาง และหมู
ป่า พบอยู่ตามทุ่งหญ้ากว้างทั่วๆ ไป 

ในสมัยก่อน การเดินทางติดต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานนั้น มีอุปสรรคคือจะต้องผ่าน
ป่าดงดิบขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายมากมายทั้งสัตว์ร้ายและไข้ป่า ผู้คนที่เดินทางผ่านป่านี้ล้ม
ตายเป็นจ านวนมาก จึงได้ขนานนามว่า ดงพญาไฟ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ัวเสด็จผ่านในคราวเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพ-นครราชสีมา ทรงเห็นว่าชื่อดงพญาไฟนี้ ฟังดูน่า
กลัว จึงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็นตั้งแต่นั้นเป็นมา เมื่อมีการสร้างทางรถไฟ ชาวบ้านก็ได้เข้า
มาจับจองพ้ืนที่กัน โดยเฉพาะบนยอดเขา โดยถางป่าเพ่ือท าไร่ และในปี ๒๔๖๕ ได้ขอจัดตั้งเป็นต าบล
เขาใหญ่ แต่ด้วยการที่จะเดินทางมายังยอดเขานี้ค่อนข้างล าบากห่างไกลจากการปกครองของ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ต าบลเขาใหญ่จึงเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรผู้ร้าย จนกระท่ังปี ๒๔๗๕ ทางราชการ
ได้ส่งปลัดจ่างมาปราบโจรผู้ร้ายจนหมด แต่สุดท้ายปลัดจ่างก็เสียชีวิตด้วยไข้ป่า ได้ตั้งเป็นศาลเจ้าพ่อ
เขาใหญ่ เป็นที่เคารพนับถือจนปัจจุบันนี้ 

หลังจากปราบโจรผู้ร้ายหมดลงแล้ว ทางราชการเห็นว่าต าบลเขาใหญ่นี้ยากแก่การปกครอง 
อีกท้ังปล่อยไว้จะเป็นแหล่งซ่องสุมโจรผู้ร้ายอีก จึงได้ยุบต าบลเขาใหญ่ และให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บนเขา
ทั้งหมดย้ายลงมาอาศัยอยู่ข้างล่าง ป่าที่ถูกถางเพ่ือท าไร่นั้นปัจจุบันคือยังมีร่องรอยให้เห็นเป็นทุ่งหญ้า
โล่งๆ บนเขาใหญ่นั่นเอง 
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ปี ๒๕๐๒ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เล็งเห็นว่าบริเวณเขาใหญ่นี้ มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อีก
ทั้งมีความสวยงาม เหมาะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่มีปัญหาคือมีการตัดไม้ท าลายป่า จึงได้ให้มีการ
ส ารวจพื้นที่บริเวณต าบลเขาใหญ่เดิมและบริเวณ
โดยรอบและได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
ขึ้น ตั้งเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ๒๕๐๕ โดย
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และ
ได้ตัดถนนธนะรัชต์แยกออกมาจากถนนมิตรภาพ
มายังตัวเขาใหญ่ โดยถนนนี้ขึ้นมาบนเขาใหญ่แล้วจะ
แยกเป็นสองสาย คือไปสิ้นสุดที่น้ าตกเหวสุวัตสาย
หนึ่ง และไปสิ้นสุดที่เขาเขียวอีกสายหนึ่ง ซึ่งก่อนปี ๒๕๒๕ ถนนธนะรัชต์นี้เป็นเพียงถนนสายเดียวที่
จะมายังเขาใหญ่ได้ 

ในปี ๒๕๒๓ ได้มีการตัดถนนสายปราจีนบุรี-เขาใหญ่ โดยถนนนี้เปิดใช้งานในปี ๒๕๒๕ ท าให้
สามารถเดินทางได้สะดวกข้ึน และเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้ระยะทางสั้นกว่า อีกท้ังเส้นทางยัง
ชันและมีโค้งหักศอกน้อยกว่าถนนธนะรัชต์เดิม อีกท้ังยังท าให้การท่องเที่ยวในส่วนใต้ของอุทยาน
สะดวกขึ้น เช่น สามารถเดินทางมายังน้ าตกเหวนรกได้โดยตรง ซึ่งแต่เดิมจะต้องเดินเท้าเข้ามาจาก
อ าเภอปากพลีแล้วเลาะมาตามหน้าผา แต่การตัดถนนใหม่สามารถน ารถยนต์เข้าไปจอดแล้วเดินเท้า
ประมาณ ๑ กิโลเมตรก็ถึงน้ าตกเหวนรกได้แล้ว 

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" จากองค์การ
ยูเนสโก ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” 
 

อุทยานแห่งชาติทับลาน 
อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติในภาคอีสาน มีพื้นท่ีครอบคลุมท้องที่อ าเภอปัก

ธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอครบุรี อ าเภอ
เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดม
สมบูรณ์และมีป่าลาน ซึ่งหาดูได้ยากที่มี
เฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตาม
ธรรมชาติ เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ า ล าธาร
ต่างๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หุบผา 
หน้าผา น้ าตก 
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เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน ปางสีดา ตาพระยา 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลกทางธรรมชาติ" จากองค์การ
ยูเนสโก ภายใต้ชื่อกลุ่ม "ดงพญาเย็น-เขาใหญ่" 

อุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง 
โดยมีเขาท่ีส าคัญหลายลูก เช่น เขาละมั่ง เขาภูสามง่าม เขาภูสูง เขาใหญ่ เขาวง เขาสลัดได เขาทิดสี 
เขาไม้ปล้อง เขาทับเจ็ก และเขาด่านงิ้ว ซึ่งยอดเขาละมั่งเป็นยอดเขาที่สูงสุด มีระดับความสูงประมาณ 
๙๙๒ เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันท าให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และ
น้ าตก เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยค าแช ห้วยค าข้ีแรด 
ห้วยมูลสามง่าม ห้วยภูหอม ห้วยกระทิง ห้วยล าเลย ห้วยกุดตาสี ห้วยล าดวน เป็นต้น ล าห้วยแต่ละ
สายไหลรวมกันเป็นแม่น้ ามูล ส่วนล าห้วยสวนน้ าหอม ห้วยหินยาว ห้วยชมพู ห้วยสาลิกา ห้วยวังมืด 
ห้วยล าไยใหญ่ ฯลฯ ล าห้วยเหล่านี้จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ าบางปะกง 

ลักษณะภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติทับลาน ในช่วงฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ความชุ่มชื้นจะถูกพัดมาจากทะเลอันดามันและอ่าวไทย จนท า
ให้พ้ืนที่บริเวณนี้ได้รับปริมาณน้ าฝนมาก เฉลี่ยตลอดปี ๑,๐๗๐ มิลลิเมตร ฝนจะตกชุกท่ีสุดในเดือน
กันยายน ซึ่งเทือกเขาพนมดงรักจะปะทะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และท าให้ฝนตกในบริเวณด้านรับ
ลมมากกว่าด้านไม่รับลม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมากราคม อากาศจะหนาวเย็น
มากในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ าสุด ๒๒.๘ องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมากในเดือนเมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
๒๙.๓ องศาเซลเซียส ส าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ๒๖.๗ องศาเซลเซียส 

พืชพรรณและสัตว์ป่า  
อุทยานแห่งชาติทับลาน มีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ าที่มีความสมบูรณ์มากสามารถจ าแนกได้ 

๔ ประเภท คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง จัดเป็นสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกัน
ของลักษณะทางนิเวศของป่าภาคกลางและป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุกชุม 

ป่าเต็งรัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ขาดแคลนแหล่งน้ า มีต้นไม้ข้ึน
กระจัดกระจายทั่วพ้ืนที่และมักจะมีล าต้นเล็กและเตี้ย พืชพ้ืนล่างเป็นพวกหญ้าเพ็ก หญ้าคา และ
สาบเสือ พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง ฯลฯ 
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ป่าเบญจพรรณ จะมีไม้ต่างชนิดขึ้นปะปน และจะพบไผ่ขึ้นปนมากมาย มีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ เช่น 
แดง ตะแบกใหญ่ ประดู่ มะกอก ชิงชัน ฯลฯ พืช
พ้ืนล่างที่ส าคัญ เช่น ไผ่กาย โด่ไม่รู้ล่ม เป็นต้น 
ป่าผลัดใบเหล่านี้ในช่วงฤดูฝนไม้พ้ืนล่างจะผลิใบ
อ่อนเป็นแหล่งอาหารส าคัญของสัตว์กินพืช ได้แก่ 
ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า และนกที่อาศัย
พ้ืนที่นี้ได้แก่ ไก่ป่า เหยี่ยวชิครา นกแขกเต้า นก
หัวขวาน สัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ ตะกวด และ
แย้ เป็นต้น 

ป่าดงดิบชื้น พบขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล ๔๐๐-๑,๐๐๐ เมตร 
ป่าดงดิบแล้ง จะพบขึ้นอยู่บนพ้ืนที่ค่อนข้างราบ ไม้ที่พบโดยทั่วไปได้แก่ ยางนา ยางแดง เป็น

ต้น จากลักษณะเรือนยอดที่ต่อเนื่องกันนั้นจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชะนีมือขาว ชะนีมงกุฎ ค่าง
หงอก ลิงกัง พญากระรอกบินหูแดง และจากสภาพป่าที่มีความรกทึบเป็นที่หลบพักและซ่อนตัวของ
สัตว์ใหญ่ เช่น ช้างป่า กระทิง นกป่าท่ีหากินและด าเนินกิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้า
หลังขาว นกมูม นกลุมพู นกเค้าเหยี่ยว นกเงือกกรามช้าง นกแก๊ก นกกก นกพญาปากกว้างสีด า นก
พญาปากกว้างหางยาว นกขุนแผนหัวแดง และนกขุนทอง สัตว์เลื้อยคลานที่พบได้แก่ ตะกวด เต่า
ใบไม้ เต่าเหลือง และตะกอง เป็นต้น 

 ต้นลานออกดอกครั้งใหญ่ในปี ๒๕๕๒ นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติทับลานยังมีป่าอีกชนิด
หนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่าผลัดใบ ป่าชนิดนี้ถูกเรียกว่า “ป่าลาน” สภาพจะเป็นป่าโปร่ง มีลานขึ้นอย่าง
หนาแน่นทั่วพื้นที่ ป่าลานนี้มีเนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ บริเวณท่ีราบบนเขาละม่ัง ด้านต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอ
นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ไม้ลานเป็นพืชในตระกูลปาล์ม (Palmae) บริเวณป่าลานและป่ารุ่นเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่สามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ กระรอก หนู กระต่ายป่า 
พังพอน เก้ง กวางป่า เหยี่ยวขาว นกคุ่มอกลาย กิ้งก่าหัวแดง ตุ๊กแกบ้าน กิ้งก่าหางยาว อ่ึงอ่างบ้าน 
และคางคก เป็นต้น 

ต้นลาน เมื่ออายุได้ประมาณ ๖๐ ปี จะมีต้นสูงใหญ่ราว ๑๐ เมตร และจะออกดอกเพียงครั้ง
เดียวในชีวิต หลังจากนั้นต้นลานจะตายลง และให้เมล็ด
ที่ร่วงลงมาขึ้นเป็นต้นใหม่แทน โดยเมื่อช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ต้นลานได้ออก
ดอกเป็นจ านวนมากกว่าปีอื่น เชื่อว่าอีกหลายปีจึงจะ
พบเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้อีก 

บริเวณเขาหินปูน ถ้ า หน้าผา ซึ่งได้แก่บริเวณ
เขาละมั่ง เขาวง และภูสามง่าม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และที่ก าบังภัยของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น เลียงผา 
เม่นหางพวง และค้างคาว เป็นต้น บริเวณแหล่งน้ า ห้วย ล าธาร เป็นย่านที่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิด



ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา 

 

ได้แก่ งูปลิง กบหงอน เขียดอ่องเล็ก นกยางไฟธรรมดา นกยางเขียว นกกระเต็นธรรมดา นกกระเต็น
ใหญ่ธรรมดาและนกกระเต็นลาย ปลาน้ าจืดที่พบ เช่น ปลาชะโอน ปลาดุกเนื้อเลน ปลากระสง ปลา
ดัก และปลากระทิงด า เป็นต้น 

 
 
 

 
 


