(๑)

อัยการ : สานักงานอัยการจังหวัดสกลนครในอดีต *,**
ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล***

อัยการ : ความหมาย : พัฒนาการโดยสังเขป
คำว่ำ “ อัยกำร ” ได้มีปรำกฏไว้ในกฎมณเฑียรบำลซึ่งได้ตรำขึ้นไว้เมื่อวัน
เสำร์ขึ้น ๖ ค่ำ เดือนห้ำ ปีชวดจุลศักรำช ๗๒๐ ( ตรงกับพุทธศักรำช ๑๙๐๑ ) มี
ควำมหมำยว่ำเป็นผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎมณเฑียรบำลหรือเป็นผู้รักษำกฎ
มณเฑียรบำลนั่นเอง ต่อมำในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ระหว่ำง
จ.ศ. ๑๑๖๖ – ๑๑๖๗ ตรงกับพุทธศักรำช ๒๓๔๓ – ๒๓๔๘ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯให้
ชำระสะสำงกฎหมำยเก่ำที่ยังคงใช้ได้ในรัชสมัยนั้นขึ้นเรียกว่ำ “ กฎหมำยตรำสำมดวง ”
จำกข้อควำมในคำพระรำชปรำรภ ในกฎหมำยตรำสำมดวงนี้มีคำว่ำ “ อัยกำร ” อยู่ด้วย
นอกจำกนี้คำว่ำ “ อัยกำร ” ยังปรำกฏอยู่ในคำพระรำชปรำรภในกฎหมำยลักษณะอำญำ
ร.ศ. ๑๒๗ ( ตรงกับพุทธศักรำช ๒๔๕๑ ) และข้อควำมในลักษณะพระธรรมศำสตร์อีก แต่
มี ค วำมหมำยเพี้ ย นไปจำกเดิ ม คื อ หมำยควำมถึ ง พระรำชก ำหนดกฎหมำยที่
พระมหำกษัตริย์ได้ทรงตรำขึ้นไว้เป็นหลักปกครองบ้ำนเมือง ซึ่งตำมนัยแห่งควำมหมำยใน
ประกำรแรก ก็ยังคงใช้สืบเนื่องต่อมำจนถึงปัจจุบันนี้ กล่ำวคือ คำว่ำ “ อัยกำร ” หมำยถึง
พนักงำนฝ่ำยหนึ่งผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกฎหมำยและมีหน้ำที่เป็นทนำยของแผ่นดิน เรียกว่ำ
* ข้อมูลมีจำกัดเท่ำที่สำมำรถสอบค้นได้ในท้องถิ่น
** เคยพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสกลนคร ๑๔ ธันวำคม ๒๕๓๘
โรงพิมพ์สกลนครกำรพิมพ์ หน้ำ ๒๓ – ๓๐
*** ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

(๒)

“ พนักงำนอัยกำร ” ๑
เดิมทีเดียวกำรดำเนินคดีอำญำในประเทศไทย มิได้มีพนักงำนอัยกำรดังเช่นทุกวันนี้
กำรฟ้องควำมอำญำเป็นหน้ำที่ของรำษฎรจะต้องฟ้องเอง ทั้งศำลที่ชำระคดีก็แยกย้ำยกัน
อยู่ตำม กรม กระทรวงต่ำง ๆ ดังนั้น ในปี ร.ศ. ๑๑๐ ( พ.ศ. ๒๔๓๔ ) พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตั้งกระทรวงยุติธรรมโดยรวมศำล
ของกรม กระทรวงต่ำง ๆ ที่กระจำยกันอยู่มำไว้แห่งเดียวกัน แต่ก็ยังมิได้มีเจ้ำพนักงำนเป็น
ผู้ดำเนินคดีอำญำในนำมของแผ่นดิน จน ร.ศ. ๑๑๑ ( พ.ศ. ๒๔๓๕ ) จึงได้มีพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งศำลโปริสภำขึ้น ๒ และให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเป็นเจ้ำพนักงำนผู้ฟ้องในนำมของแผ่นดิน
ต่อศำลโปริสภำในคดีที่ฟ้องร้องกันด้วยเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้ำเป็นคดีมีข้อหำฉกรรจ์ก็ให้เป็น
หน้ำที่ของพนักงำนอัยกำรฟ้องต่อศำลสูง และพนักงำนอัยกำรที่จัดให้มีขึ้นนั้นยังเป็น
เจ้ำหน้ำที่ในกองกลำงกระทรวงยุติธรรมโดยมิได้แยกและยกฐำนะออกเป็นสถำบันต่ำงหำก
จนเมื่อวันที่ ๑ เมษำยน ร.ศ. ๑๑๒ จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯตั้งกรมอัยกำรขึ้นใน
กระทรวงยุติธรรม
อำนำจหน้ำที่ของกรมอัยกำร

เมื่อแรกตั้งมีขอบเขตอยู่แต่ในกรุงเทพมหำนคร

เท่ำนั้น ส่วนในหัวเมืองนั้นพระธรรมนูญศำลหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๔ ( พ.ศ. ๒๔๓๘ ) บัญญัติ
ว่ำ ข้ำหลวงเทศำภิบำลเมื่อได้รับอนุญำตจำกกระทรวงยุติธรรมแล้ว มีอำนำจตั้งพนักงำน
อัยกำรไว้สำหรับเป็นทนำยแผ่นดินฟ้องคดีมีโทษหลวง และในท้องที่ศำลใดไม่มีพนักงำน
๑

กรมอัยกำร ( รวบรวม ) “ ประวัติกรมอัยกำร ” พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ

หลวงอรรถปรีชำชนูปกำร ณ เมรุหน้ำพลับพลำอิศริยำภรณ์ วัดเทพศิรินทรำวำส กรุงเทพมหำนคร ๓๐
พฤศจิกำยน ๒๕๑๓ หน้ำ ๑๓
๒

เทียบได้กับศำลแขวงในปัจจุบัน

(๓)

อัยกำร หรือพนักงำนอัยกำรไม่มำศำล ผู้พิพำกษำจะสั่งให้กรมกำรแขวง ๓ ในท้องถิ่นนั้นว่ำ
ควำมเฉพำะเรื่องก็ได้
ร.ศ. ๑๑๖ ( พ.ศ. ๒๔๔๐ ) จึงมี พระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้เสนำบดี
กระทรวงมหำดไทยตรำข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง มีกำรตั้งอัยกำรหัวเมืองขึ้นทุกหัว
เมืองและทุกมณฑล เรียกว่ำ “ยกกระบัตร” มีตำแหน่งผู้ช่วย เรียกว่ำ “ แพ่ง ” ๔
ต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๕๑ มีพระบรมรำชโองกำรให้ใช้พระธรรมนูญศำลยุติธรรม ร.ศ.
๑๒๗ กำหนดอำนำจหน้ำที่ของอัยกำรทั้งในหัวเมืองและในกรุงเทพฯ รวมไว้เป็นแห่งเดียว
ระหว่ำงนั้นคดีอำญำที่เกิดในกรุงเทพฯ ตำรวจนครบำลเป็นผู้ฟ้องต่อศำลโปริสภำ แต่ถ้ำคดี
นั้นเกินอำนำจศำลโปริสภำจะพิจำรณำพิพำกษำคดี พนักงำนอัยกำรในกรมอัยกำรจะเป็นผู้
ฟ้องต่อศำลอำญำ นอกจำกนี้ยังมีอัยกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับสรรพำกร สุรำ และฝิ่นแยก
ออกไปต่ำงหำก จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๕๘ จึงได้มีประกำศรวมพนักงำนอัยกำรทั้งในหัวเมือง
และกรุงเทพฯและกรมต่ำงๆ เข้ำมำสังกัดอยู่ในกรมอัยกำรเดียว โดยให้สังกัดอยู่ในกระทรวง
ยุติธรรม และพ.ศ. ๒๔๖๕ ได้ประกำศโอนกรมอัยกำรจำกกระทรวงยุติธรรมมำอยู่ใน
กระทรวงมหำดไทย ๕ ต่อมำมีประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่
๔๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้เปลี่ยนชื่อกรมอัยกำรเป็น “สำนักงำน
อัยกำรสูงสุด” กำหนดเป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
ใด และนับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๓๔ ให้อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี โดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔ แม้ปัจจุบันจะมี
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ ยกเลิกประกำศคณะรักษำ
๓

หัวหน้ำส่วนรำชกำรในจังหวัด

๔

ปัจจุบันคือตำแหน่งอัยกำรจังหวัดผู้ช่วย สมัยนั้น “ แพ่ง ” สำมำรถรักษำกำรอัยกำรเมืองได้ด้วย

๕

กรมอัยกำร ( รวบรวม ) “ ควำมรู้เกี่ยวกับงำนอัยกำร ” พิมพ์แจกในงำนพระกฐินพระรำชทำน

กรมอัยกำร ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหำนคร ๑๙ ตุลำคม ๒๕๑๙ หน้ำ ๓ – ๔

(๔)

ควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่ ๔๗ แต่ก็ยังคงให้สำนักงำนอัยกำรสูงสุดเป็นส่วน
รำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
ดำเนินคดีอำญำทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง ให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่รัฐบำลและหน่วยงำน
ของรัฐ และให้มีอำนำจหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย อยู่ในควำมบังคับบัญชำของ
นำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๓๓ และ ๓๙
อัยการ : สานักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
๑. สำนักงำนอัยกำรในสมัยแรก
สำนักงำนอัยกำรในสมัยเริ่มแรกนั้น ไม่ปรำกฏหลักฐำนในส่วนของรูปแบบ
ที่ทำกำรและสถำนที่ตั้ง แต่ในสมัยแรกที่ศำลำกลำงจังหวัด ๖ ยังไม่มีกำรก่อสร้ำง ๗ กำร
ทำงำนของกรมกำรเมืองจะใช้บริเวณจวนเจ้ำเมืองหรือผู้ว่ำรำชกำรเมือง

๘

จวนจะตั้งอยู่

บริเวณใกล้เคียงกับลำนโพธิ์ ( ใกล้เคียงคลินิกหมอบุญลือในปัจจุบัน ) ถนนใจผำสุก เขต
เทศบำลนครสกลนคร ยกกระบัตรหรืออัยกำรเมืองก็จะใช้ศำลำในบริเวณจวนเจ้ำเมืองหรือ
ผู้ว่ำรำชกำรเมืองเป็นสถำนที่ทำงำนร่วมกับกรมกำรเมืองฝ่ำยต่ำงๆ
๖

ก่อน พ.ศ. ๒๔๔๑ ยังไม่มีกำรสร้ำงศำลำกลำงจังหวัด กรมกำรเมืองและส่วนรำชกำรฝ่ำยต่ำงๆ

จะไปทำงำนรวมกันที่ศำลำซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจวนเจ้ำเมืองหรือผู้ว่ำรำชกำรเมือง เรียกว่ำ “ ศำลำกลำง ” คำ
ว่ำศำลำกลำงจังหวัด จึงน่ำจะมำจำกคำว่ำ ศำลำกลำงในจวนเจ้ำเมืองนั่นเอง
๗

ร.ศ. ๑๑๗ (๒๔๔๑) โปรดเกล้ำฯ ให้มีบังคับลักษณะกำรปกครองหัวเมือง ระบบกำรปกครองได้

เปลี่ยนจำกเจ้ำเมืองเป็นผู้ว่ำรำชกำรเมือง โดยมีข้ำหลวงกระทรวงมหำดไทยมำบริหำรรำชกำรร่วมกัน
หลังจำก พ.ศ. ๒๔๔๑ หัวเมืองต่ำงๆ จะเริ่มทยอยทำกำรสร้ำงศำลำกลำง ซึ่งเรียกว่ำศำลำกลำง
เมือง จนกระทั่งมีประกำศของกระทรวงมหำดไทยลงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๔๕๙ ให้เปลี่ยนคำว่ำเมืองเป็น
จังหวัดทั่วทั้งพระรำชอำณำจักร และนับจำกนั้นเป็นต้นมำจึงเรียกว่ำศำลำกลำงจังหวัดจนถึงปัจจุบัน
๘

อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ อำมำตย์โท พระยำประจันตประเทศธำนี ( โง้นคำ พรหม

สำขำ) สกลนคร เมื่อปีกุน พ.ศ. ๒๔๖๖ หน้ำ ง.

(๕)

๒. สำนักงำนอัยกำรในสมัยที่สอง
ต่อมำเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ได้มีกำรสร้ำงศำลำกลำงจังหวัดขึ้นเป็นหลังแรก
ขนำดควำมกว้ำง ๕ วำ ยำว ๒๔ วำ มี ๑๖ ห้อง พื้น ๒ ชั้น ๓ มุข พื้นฝำทำด้วยกระดำน
หลังคำมุงกระเบื้องไม้ ๙ นำยประพันธ์ จันทะ ๑๐ เคยติดตำมเป็นเสมียนรับใช้รองอำมำตย์
เอก พระอนุบำลสกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ) กรมกำรเมืองสกลนคร ๑๑ ไป
ประชุมที่ศำลำกลำงจังหวัด ขณะนั้นตนเองอำยุได้ ๑๒ ปี ได้เล่ำถึงสภำพของสำนักงำน
อัยกำรจังหวัดในสมัยนั้นว่ำ ศำลำกลำงจังหวัดตั้งอยู่ภำยในบริเวณสนำมมิ่งเมือง

๑๒

มี

ลักษณะเป็นอำคำร ยำว ๒ ชั้น มีมุขยื่น สร้ำงด้วยเครื่องไม้ทั้งหลัง หลังคำมุงด้วยกระเบื้อง
ไม้ มีบันไดใช้สำหรับขึ้นและลงด้ำนหน้ำเพียงแถวเดียว ตัวอำคำรตั้งหันหน้ำไปทำงทิศ
ตะวันออก

๑๓

สำนักงำนอัยกำรจะตั้งอยู่ภำยในตัวอำคำรด้ำนขวำสุด มีประตูใช้สำหรับ

เป็นทำงเข้ำออก ๒ ด้ำน เหนือประตูมีป้ำยกระดำนไม้ติดไว้มีข้อควำมว่ำ “ ห้องอัยกำร ”
เข้ำใจว่ำคงจะใช้เป็นสถำนที่ทำกำรมำพร้อมกับศำลำกลำงหลังนี้
จำนวนอัยกำรและแพ่งนั้น มียกกระบัตร ๑ คน แพ่ง ๑ คน ๑๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔
๙

พระบริบำลศุภกิจ (คำสำย ศิริขันธ์) “ พงศำวดำรเมืองสกลนคร ” อัดสำเนำ , พ.ศ.

๒๔๙๓ หน้ำ ๒๐
๑๐

สัมภำษณ์ ประพันธ์ จันทะ ข้ำรำชกำรบำนำญ อำยุ ๙๑ ปี บ้ำนเลขที่ ๖๐๑ ก. ถ.กำจัดภัย ต.

ธำตุเชิงชุม จ.สกลนคร ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘
๑๑

ขุนศรีนครำนุรักษ์ “ ตำนำนเมืองสกลนคร ” พิมพ์เป็นที่ระลึกในงำนพระรำชทำนเพลิงศพรอง

อำมำตย์เอก พระอนุบำลสกลเขตร์ (เมฆ พรหมสำขำ) สกลนคร เดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๖๗ หน้ำ ๑
๑๒

เดิมเรียกว่ำ “ สนำมศำลำกลำง ”

๑๓

ด้ำนสถำนีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร

(๖)
๑๔

กระทรวงมหำดไทย “ ทำเนียบข้ำรำชกำรกระทรวงมหำดไทยและหัวเมือง ” (พ.ศ. ๒๔๖๗ –

๒๔๖๙) หน้ำ ๒๐๖ , ๒๑๒ - ๒๑๓, ๒๑๔ – ๒๑๕

ได้มีกำรสร้ำงบ้ำนพักของยกกระบัตร ๑ หลัง ลักษณะเป็นบ้ำนชั้นเดียว ๔ ห้อง กว้ำง ๓ วำ
ยำว ๕ วำ พื้นฝำมุงกระดำน มีมุขหน้ำเฉวียงข้ำงท้ำย เรือนครัว ๑ หลัง ๓ ห้อง มีรั้วรอบ
และสร้ำงบ้ำนพักแพ่ง ๑ หลัง ลักษณะเป็นบ้ำนชั้นเดียว ๓ ห้อง ยำว ๔ วำ ๒ ศอก มีมุข
หน้ำ พื้นฝำมุงกระดำน เรือนครัว ๑ หลัง มีรั้วรอบ

๑๕

บ้ำนทั้ง ๒ หลังตั้งอยู่ข้ำงเรือนจำ

จังหวัดสกลนครทำงด้ำนทิศตะวันออก ๑๖ ส่วนอัตรำเสมียนธุรกำรไม่ปรำกฏหลักฐำน
๓. สำนักงำนอัยกำรในสมัยที่สำม
ต่อมำศำลำกลำงจังหวัดหลังแรกเก่ำและทรุดโทรมลงมำก ทำงรำชกำรได้รื้อ
และสร้ำงศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ขึ้นในบริเวณเดียวกัน เมื่อสร้ำงเสร็จแล้วส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ รวมทั้งสำนักงำนอัยกำรจังหวัดจึงได้ย้ำยที่ทำกำรมำอยู่ในศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่
นี้ นำยใช่ จันทรัตน์

๑๗

เคยรับรำชกำรประจำแผนกอัยกำรจังหวัดสกลนคร (ช่วง พ.ศ.

๒๔๗๕ – ๒๕๑๒) ได้เล่ำถึงสภำพของสำนักงำนอัยกำรในสมัยนั้นว่ำ ศำลำกลำงจังหวัด
สร้ำงเสร็จก่อนตนเองเข้ำรับรำชกำรประมำณ ๑ - ๒ ปี ๑๘ มีลักษณะเป็นอำคำรเรือนยำวชั้น
เดียว ใต้ถุนสูง มีหน้ำมุขยื่น หลังคำมุงสังกะสี มีบันไดสำหรับใช้ขึ้นลงด้ำนหน้ำ ๒ แถว ตัว
อำคำรสร้ำงด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งหันหน้ำไปทำงทิศเหนือ ๑๙ สำนักงำนอัยกำรตั้งอยู่ภำยในตัว
อำคำรตรงกับบันไดทำงขึ้นแถวขวำ ลักษณะเป็นห้องโถงมีขนำดกว้ำงประมำณ ๗ เมตร ยำว
ประมำณ ๑๐ เมตร เพดำนตีด้วยไม้ มีประตูด้ำนหน้ำที่ใช้สำหรับเข้ำออก ๒ ด้ำน เหนือ
๑๕

พระยำประจันตประเทศธำนี ( โง้นคำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ) “ ตำนำนพงศำวดำรเมือง

สกลนคร ” อัดสำเนำ หน้ำ ๓๕
๑๖

ตรงข้ำมโรงเรียนอนุบำลสกลนคร

๑๗

สัมภำษณ์ ใช่ จันทรัตน์ ข้ำรำชกำรบำนำญ อำยุ ๘๗ ปี บ้ำนเลขที่ ๑๒๖๐ ถ.เจริญเมือง ต.

ธำตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๓๘

(๗)
๑๘

ประมำณ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔

๑๙

ด้ำนโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล

ประตูมีป้ำยกระดำนไม้ติดไว้มีข้อควำมว่ำ “อัยกำรจังหวัด” ส่วนในสุดของห้องมีฝำกั้นเป็น
ห้องเล็กให้อัยกำรจังหวัดและแพ่งใช้เป็นที่ทำงำนโดยมีบังตำเป็นตัวกั้น โต๊ะทำงำนอัยกำร
จังหวัดตั้งหันหน้ำไปทำงทิ ศตะวันตก

ส่วนโต๊ะทำงำนของแพ่ งตั้งหันหน้ำไปทำงทิศ

ตะวันออก บริเวณด้ำนหน้ำเป็นที่สำหรับเสมียนธุรกำรและนักกำรใช้ทำงำน รวมทั้งใช้เป็น
บริเวณที่เก็บเอกสำรต่ำงๆ ในสมัยนั้นสำนักงำนยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ และไม่มีเสมียนธุรกำรหรือ
นักกำรเฝ้ำเวรในช่วงเวลำกลำงคืนแต่อย่ำงใด
๓.๑ งำนเอกสำรและคดีควำม
เอกสำรและแบบพิมพ์ต่ำงๆได้รับกำรส่งมำจำกกรมอัยกำร มีเครื่องพิมพ์ใช้
เพียง ๑ เครื่อง ต่อมำรำว พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้รับมอบเครื่องพิมพ์ดีดจำกกรมอัยกำรเพิ่มอีก ๑
เครื่องโดยสำนักงำนมิได้ร้องขอ ๒๐ ส่วนเอกสำรและสำนวนคดีควำมเก็บไว้ในตู้ฝำไม้และฝำ
ประจก จำนวน ๓ - ๔ หลัง
ปำกกำที่ใช้ สำหรับขีดเขียนสำนวนควำมจะเป็นปำกกำคอแร้งซึ่งทำงกรม
อัยกำรจัดส่งมำให้ มีหลำยขนำดหรือหลำยเบอร์ เวลำใช้จะต้องจุ่มน้ำหมึกเป็นระยะ โดย
แยกเป็นใช้สำหรับขีดเส้นคั่นหนังสือให้เป็นบรรทัดบ้ำง หำกใช้เขียนหรือลงลำยมือชื่อนั้นจะ
เป็นเบอร์ ๔ - ๕ และกำรใช้แต่ละครั้งจะต้องจุ่มน้ำหมึกเป็นระยะ น้ำหมึกจะถูกส่งมำเป็น
ขวดใหญ่ ขนำดของขวดจะมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ ๖ นิ้ว สูงประมำณ ๑ ศอก โดยจะ
เทแบ่งใส่ขวดเล็กเพื่อนำมำใช้ตำมวิธีกำรดังกล่ำว
คดี ค วำมอำญำมี จ ำนวนไม่ ม ำก ส่ ว นมำกจะเป็ นคดี เ กี่ ย วกั บกำรพนั น
( ไพ่ - โบก - เบี้ย ) สุรำ ฝิ่น และฆ่ำสัตว์โดยมิได้รับอนุญำต ส่วนคดีอุกฉกรรจ์จะมีปีละ
ประมำณ ๒ - ๓ เรื่อง คดีอำญำเหล่ำนี้ส่วนมำกผู้ต้องหำจะให้กำรรับสำรภำพไม่ขอต่อสู้

(๘)
๒๐

ส่งทำงรถไฟมำลงที่จังหวัดอุดรธำนี และจำกจังหวัดอุดรธำนีมำถึงจังหวัดสกลนครโดยทำง

รถยนต์

คดี คดีแพ่ งมี น้อยมำก บำงปี ไม่ มี เลย เสมี ยนธุรกำรและนักกำรจะเป็นคนในท้ องถิ่นมี
ประมำณ ๕ คน ๒๑
๓.๒ อัยกำรและแพ่ง : บ้ำนพัก
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีอัยกำรจังหวัด ๑ คน แพ่ง ๑ คน ภำยหลังได้มีตำแหน่ง
แพ่งเพิ่มอีก ๑ คน สมัยนั้นยังไม่มีรถประจำตำแหน่งอัยกำรจังหวัดหรือรถประจำส่วน
รำชกำร อัยกำรจังหวัดบำงท่ำนจึงซื้อรถจักรยำนสองล้อมำใช้ แต่ได้มีกำรนำรถยนต์เก๋ง
ยี่ห้อมอดีส สีฟ้ำ จำกกรุงเทพฯ มำใช้เป็นส่วนตัวในสมัยนำยมำตย์ เจริญวัลย์ ๒๒
สำหรับบ้ำนพักของอัยกำรจังหวัดและแพ่ง มีจำนวน ๒ หลัง ๒๓ อุปกรณ์
ประจำบ้ำนพัก อำทิ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี้ และเตียงนั้น ทำงรำชกำรยังไม่มีให้ ส่วนแพ่งอีก ๑
คน ได้เช่ำบ้ำนพักจำกรำษฎร อัยกำรจังหวัดและแพ่งคนใดหำกมีครอบครัวจะนำภรรยำ
และบุตรมำพักรวมอยู่ด้วย ๒๔
๔. สำนักงำนอัยกำรจังหวัดในสมัยที่สี่
สำนักงำนอั ยกำรจังหวัดตั้งอยู่ภำยในอำคำรศำลำกลำงจังหวัดหลั งที่ สอง
ตลอดมำ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำงรำชกำรได้ ย้ำยศูนย์ รำชกำรมำอยู่บริเวณ
ดงบำก๒๕ และได้สร้ำงศำลำกลำงจังหวัดหลังใหม่ ๒๖ จึงได้ย้ำยสำนักงำนอัยกำรไปอยู่
ภำยในตัวอำคำรศำลำกลำงจังหวัด สำนักงำนได้ว่ำจ้ำงรถยนต์ของเอกชนขนพัสดุคุรุภัณฑ์
๒๑

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๑๗

๒๒

อัยกำรจังหวัดช่วง พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๗

๒๓

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๑๕

๒๔

เข้ำใจว่ำเนื่องจำกสมัยนั้น กำรคมนำคมยังไม่สะดวก หำกกลับไปเยี่ยมครอบครัวจะเป็น

กำรลำบำกมำก
๒๕

บริเวณศูนย์รำชกำรในปัจจุบัน

(๙)
๒๖

ศำลำกลำงจังหวัด หลังเก่ำตรงข้ำมจวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ด้ำนหลังของศำลำ

กลำงจังหวัดหลังปัจจุบัน

ต่ำงๆ ใช้เวลำในกำรขนย้ำย ๒ วัน ๒๗ สำนักงำนจะตั้งอยู่ชั้นล่ำงห้องแรกทำงปีกขวำของ
แนวตัวอำคำร มีขนำดควำมกว้ำงประมำณ ๕ เมตร ยำวประมำณ ๑๗ เมตร ริมห้อง
ทำงด้ำนทิศเหนือใช้ฝำไม้กั้นเป็นห้อง และมีประตูกระจกสำหรับใช้เป็นที่ทำงำนของ
พนั กงำนอั ย กำร
โดยมี ข นำดควำมยำวประมำณ ๗ เมตร ภำยในห้ อ งติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอำกำศ ๒๘ โต๊ะอัยกำรจังหวัดตั้งหันหน้ำไปทำงประตูทำงออกด้ำนทิศใต้ ส่วน
ด้ำนทิศตะวันออกตั้งโต๊ะหมู่บูชำโดยมีพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ชนิดโลหะ สีดำ ขนำดหน้ำตัก
๕ นิ้ว สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นองค์ประธำน ส่วนบริเวณที่เหลือภำยนอกห้องทำงำน
ของพนักงำนอัยกำรนั้น จะใช้เป็นที่ทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรและนักกำร รวมตลอดทั้ง
เก็บสำนวนคดีควำมและหนังสือกฎหมำยต่ำง ๆ
บ้ำนพักอัยกำรจังหวัด รองอัยกำรจังหวัด และอัยกำรจังหวัดผู้ช่วย ตั้งอยู่
บริเวณด้ำนหลังและด้ำนขวำทำงทิศใต้ของสำนักงำนอัยกำรจังหวัดสกลนครหลังปัจจุบัน ๒๙
รำยนำมยกบัตรเมือง / อัยกำรจังหวัดสกลนคร
พระบุรีบริรักษ์ ( คลี่ ) ๓๐
๒๔๓๗ - ๒๔๔๐
พระอนุบำลสกลเขตร์ ( เมฆ ) ๓๑
๒๔๔๐ - ๒๔๔๕
พระสกลกิจวิจำรณ์ ( ฟอง ) ๓๒
๒๔๔๕ – ๒๔๔๙
ขุนพินิจคดีรำษฎร์ ๓๓
๒๔๔๙ - ๒๔๕๐
หลวงศุภกรพนมกิจ ( กระจ่ำง )
๒๔๕๐ - ๒๔๕๒
๒๗

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๑๗

๒๘

ระยะแรกยังไม่มีเครื่องอำนวยควำมสะดวก ต่อมำจึงได้เริ่มมีกำรติดตั้งพัดลม และเปลี่ยนเป็น

เครื่องปรับอำกำศในภำยหลัง
๒๙

ยังใช้พักอำศัยอยู่ในปัจจุบันนี้

๓๐

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๙

๓๑

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๙

(๑๐)
๓๒

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๙

๓๓

อ้ำงแล้ว , เชิงอรรถที่ ๙

ขุนผลำญณรงค์ ( ทุ้ย ศำสตรำศรัย ) ๓๔

๒๔๕๒ - ๒๔๕๖

ขุนชันพลวรสิทธิกร ( บัวรศ )

๒๔๕๖ - ๒๔๕๗

หลวงเพ็ชร์สงครำม (เห้)

๒๔๕๗ - ๒๔๕๘

หลวงประจิตรัฐกรรม (ตู๋ ปำณิกบุตร)

๒๔๕๘ - ๒๔๖๓

หลวงประเชินคดี (เป้ำ ปรัชญำ)

๒๔๖๓ - ๒๔๖๘

ขุนอนุสรกรณีย์ (ทะ พรหมประกำยหรือ ณ นครพนม)

๒๔๖๘ - ๒๔๗๓

นำยถม วุฒิวัย

๒๔๗๓ - ๒๔๗๙

นำยวิชัย วำนิช

๒๔๗๙ - ๒๔๘๒

นำยเจริญ ปันยำรชุน

๒๔๘๒ - ๒๔๘๗

นำยประสำร ศักดิ์ณรงค์

๒๔๘๗ - ๒๔๙๐

นำยจิตติ สังข์พิชัย

๒๔๙๐ -๒๔๙๕

นำยอิสระ หงส์เทศ

๒๔๙๖ - ๒๕๐๐

นำยสนัด บัณฑิต

๒๕๐๐ - ๒๕๐๔

นำยมำตย์ เจริญวัลย์

๒๕๐๔ - ๒๕๐๗

นำยโชติ นำถเสวี

๒๕๐๗ - ๒๕๑๒

นำยสิทธิ์ ไทยเที่ยง

๒๕๑๒ - ๒๕๑๔

ร.ต.อ. ปรำโมทย์ สุทธิธำรณฤภัย

๒๕๑๙ - ๒๕๒๑

นำยบดินทร์ เยี่ยมสมบัติ

๒๕๒๑ - ๒๕๒๓

นำยสัลวิทย์ นำมโคตร

๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

ร.ต.ท เกรียงศักดิ์ เห็นสุข

๒๕๒๖ - ๒๕๒๗

นำยสมเกียรติ เหล่ำพูลสุข

๒๕๒๗ - ๒๕๒๙

(๑๑)
๓๔

อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ ขุนผลำญณรงค์ ( ทุ้ย ศำสตรำศรัย ) สุสำนวัดโพนแก้ว อ.

หนองบึก จ.นครพนม ๒๑ พฤศจิกำยน หน้ำ ๑

นำยสุเมธ ชัยช่วงโชค

๒๕๓๐ - ๒๕๓๑

นำยไชยยงค์ เปรื่องเวทย์

๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

นำยวันชัย รุจนวงศ์

๒๕๓๓ - ๒๕๓๔

นำยวรวิทย์ กังศศิเทียม

๒๕๓๔ – ๒๕๓๖

นำยพิทักษ์ ฉันทประยูร

๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

นำยศิษฐำ วงศ์สุเมธ

๒๕๓๘ - ๒๕๓๘

นำยชยำวุธ ศิริยุทธวัฒนำ

๒๕๓๘ - ๒๕๓๘

นำยอัษฎำงค์ เชี่ยวธำดำ

๒๕๓๘ - ๒๕๔๑

นำยสุทธิ สังสรรค์อนันต์

๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

นำยวิศิษฎ์ ตรังคสัญชัย

๒๕๔๒ - ๒๕๔๓

นำยสุริยะ แบ่งส่วน

๒๕๔๓ - ๒๕๔๔

นำยไพโรจน์ คงฤทธิ์

๒๕๔๔ - ๒๕๔๕

นำยชวลิต สุวรรณภูชัย

๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

นำยวิเชียร ปริสุทธิวุฒิพร

๒๕๔๖ - ๒๕๔๘

นำยสุรพล เติมประทีป

๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

นำยภิรัตน์ ควรสนธิ

๒๕๔๙ - ๒๕๕๐

นำยทินกร วิเศษสุข

๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

นำยพิพำกษำ ชุมแวงวำปี

๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

นำยอรุณ เคยสนิท

๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

นำยนิพันธ์ จันโททัย

๒๕๕๓ - ๒๕๕๔

นำยเอกคม ด้วงชะเอม

๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

(๑๒)

นำยวรวิทย์ เหนี่ยวผึ้ง

๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

นำยนิพนธ์ ทิพย์ไกรศร

๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

นำยพงษ์เทพ แซ่ลิ้ว

๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

( ขอได้รบั ควำมขอบคุณและปรำรถนำดีจำก www.kkppn.com )

