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พงศาวดารเมืองสกลนคร   

 
ฉบับ รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ  

 ( ค าสาย  ศิริขันธ์ ) 

ถอดข้อความจากต้นฉบับเดิม และอธบิายเพิ่มเติม 
 

โดย 
ดร. เกรียงไกร  ปริญญาพล 

ตัวแทนลูกหลานคุณพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) 
 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหนังสือ พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับ รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหนังสือ 

ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล   นางวิจิตรา วชัรเสวี ( ครูเตีย้ม ) 
นายสถาปน์ ศิริขนัธ์    นางสาวพรรณี ไชยภมูิ  
นายสมควร ศิริขนัธ์    นายเกษม โอภาส  
นางสาวเพญ็ศรี นวลมณี   นางสาวลกัษณา ศิริขนัธ์ 
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พ.อ.อ.หญิง บญุอาบ ค าฤาเดช  ผศ. นนัตพร ศิริขนัธ์ 
นางทศัวรินทร์ เสนาไชย   นางกฤษณา อภยัจิตต์ 
นางสาวทิพาพร ศิริขนัธ์   นายสนัทดั ศิริขนัธ์  
นางสาวคุ้มขวญั ศิริขนัธ์   นางสาววนิดา ศิริขนัธ์    
             
อุปถัมภ์การพมิพ์ 

นางวิจิตรา วชัรเสวี ( ครูเตีย้ม ) 

นางสาวพรรณี ไชยภมูิ 

ถอดข้อความจากต้นฉบับเดมิ และอธิบายเพิ่มเตมิ 

ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล  

ตวัแทนลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศริิขนัธ์ )  

 

ออกแบบปก - รูปเล่ม - ภาพ อาจารย์ชยัมงคล จินดาสมทุร์ นกัวิชาการภพูานลุ่มน า้โขง 

 

พมิพ์ครัง้ท่ี ๑ 

จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 

ปีท่ีพมิพ์ ๒๕๕๘ 

สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย 

พมิพ์ท่ี โรงพมิพ์สกลนครการพมิพ์ 

 

สารบัญ 

            

                      หน้า 

 

คณะผู้จดัท า                   ๓ 
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ค านิยม                      ๕ 

ค าน าลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศริิขนัธ์ )              ๗ 

ภาพถ่ายรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )            ๑๐ 

ประวตัิรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศริิขนัธ์ )            ๑๑ 

ค าน าของผู้ พิมพ์ ( นายเตียง ศิริขนัธ์ พิมพ์ครัง้แรกเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๙๓ )             ๑๗ 

ค าน าพงศาวดารเมืองสกลนคร                  ๒๓ 

พงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนท่ี ๑ แยกวงศ์ตระกลูมาจากกรุงอินทปัทม์นคร 

          กรุงกมัพชูาหรือเมืองเขมร              ๒๖ 

พงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนท่ี ๒ แยกวงศ์ตระกลูมาจากเมืองกาฬสินธุ์           ๓๓ 

พงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนท่ี ๓ แยกวงศ์ตระกลูมาจากเมืองนครพนม           ๓๗ 

บรรณานกุรม                   ๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ค านิยม 

  พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) 

เป็นหนงัสือประวตัิศาสตร์ฉบบัเมืองสกลนคร ได้เลา่เร่ืองพงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนท่ี ๑ แยกวงศ์

ตระกลูมาจากกรุงอินทปัทม์นคร ตอนท่ี ๒ แยกวงศ์ตระกลูมาจากเมืองกาฬสินธุ์ และตอนท่ี ๓ แยก

วงศ์ตระกลูมาจากเมืองนครพนม 



๕ 
 

 

  หนงัสือประวตัิศาสตร์  พงศาวดารเมืองสกลนคร  ฉบบัรองอ ามาตย์โท  พระบริบาล

ศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) ซึ่งท่านเป็นผู้ เขียนขึน้ เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกเร่ืองราวของ

จงัหวดัสกลนครในยุคนัน้ และยังมีต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัพระยาประจันตประเทศ

ธานี ( โงน่ค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) เกิดขึน้ในสมยัท่าน ได้จดัท าขึน้เมื่อปีพทุธศกัราช ๒๔๖๐ ใน

สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๖ กรุงรัตนโกสินทร์ 

  พระสุนทรธนศักด์ิ ปลัดมณฑลอุดรมาท าหน้าท่ีข้าหลวงเมืองสกลนคร ได้แต่งตัง้

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีรอบรู้เร่ืองเมืองสกลนครขึน้คณะหนึง่ เพ่ือตรวจค้นต านาน นิทาน พงศาวดาร

เมืองสกลนคร เพ่ือในการเขียนส่งไปกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการชุดนี ้

ประกอบด้วย อ ามาตย์โท พระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) อดีตเจ้า

เมืองสกลนคร รองอ ามาตย์เอก พระอนุบาลสกลเขต ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ปลดัเมือง

สกลนคร รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) กรรมการพิเศษเมืองสกลนคร และ

พระพิทกัษ์เจดีย์ ( แก้ว โคตรธรรม ) กรรมการผู้ รักษาเจดีย์เชิงชมุ กรรมการชดุนีไ้ด้ช่วยเขียนจนแล้ว

เสร็จ จึงท าให้เกิด “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ขึน้ ต่อมา ผศ. สุรัตน์ วรางค์รัตน์ ภาควิชา

ประวตัิศาสตร์ วิทยาลยัครูสกลนคร ( มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ) ได้น าพงศาวดารเมืองสกลนคร 

มาบรรณาธิการ จึงท าให้เกิดต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี       

( โงน่ค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ขึน้ ในเวลาต่อมาพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัรองอ ามาตย์โท 

พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ก็เกิดขึน้อีกฉบบัหนึ่ง ซึง่เป็นฉบบัท่ีมีเนือ้หาค าอธิบายละเอียด

มากขึน้ จึงท าให้จงัหวดัสกลนครมีหนงัสือประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเกิดขึน้ จากการบนัทึกบอกเล่าและ

ความทรงจ าจากเร่ืองราวเหตกุารณ์ต่างๆท่ีเกิดในเมืองสกลนคร  เป็นประวตัิศาสตร์เมืองสกลนคร     

“ ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบบัพระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ 

สกลนคร ) ตอ่มาประวตัิศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบบัรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ 

( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) โดยท่านได้เขียนอธิบายความเพ่ิมเติม จนท าให้ประวตัิศาสตร์เมืองสกลนคร ฉบบั

พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) มีเนือ้หาท่ีชัดเจนมากขึน้และ

ประวัติศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบับรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย          

ศิริขนัธ์ ) ถือได้วา่เป็นประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของจงัหวดัสกลนคร ท่ีดีเลม่หนึง่ 



๖ 
 

 

  พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบัรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) 

เป็นหนงัสือประวตัิศาสตร์จงัหวดัสกลนคร ท่ียงัไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม วนัหนึ่งข้าพเจ้าได้เห็น

ต้นฉบับพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) พิมพ์เผยแพร่โดย     

นายเตียง ศิริขนัธ์ จาก ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล เม่ือได้อา่นพงศาวดารเมืองสกลนคร เอกสารฉบบั

นีมี้เนือ้หาท่ีมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์เป็นอย่างมาก 

  ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้มีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองราวต่างๆ ท่ี เกิดขึน้ใน

ท้องถ่ินเมืองสกลนครหลายเร่ือง จนมาลงตวัท่ีประวตัิศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบบันีว้่า 

ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล ท าไมถึงไม่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขึน้มา เพ่ือไม่ให้ข้อมลูเหล่านีห้ายไปจาก

ท้องถ่ินจังหวัดสกลนคร ดร. เกรียงไกร ปริญญาพล ตอบว่า ไม่มีเวลา ข้าพเจ้าจึงตัง้ค าถามว่า       

ดร. เกรียงไกร ไม่เขียนและจดัพิมพ์ ข้อมลูเหลา่นีก้็จะหายไป และอีกอย่างหนึง่ ดร. เกรียงไกร ก็อยู่ใน

สาแหรกของพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) รวมถึงนายเตียง ศิริขันธ์ ด้วย ข้อมูลก็มีมาก 

เอกสารก็พร้อม ท าไมถงึไม่ยอมเขียน สนทนากนันานเป็นปีๆ ครับท่านผู้อา่น 

  จนล่วงเวลานานจนลืม ดร. เกรียงไกร จึงยอมน าเอาประวตัิศาสตร์ “ พงศาวดาร

เมืองสกลนคร ” ฉบับพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) มาทบทวนและเขียนค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติม จนท าให้ประวตัิศาสตร์ฉบบันีน้่าอา่น และมีคณุคา่ของจงัหวดัสกลนคร 

  ข้าพเจ้าต้องขอขอบคณุ ดร. เกรียงไกร ยอมน าประวตัิศาสตร์ “ พงศาวดารเมือง

สกลนคร ” ฉบบัรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ออกมาตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพ่ือ

นกัอา่นและผู้สนใจประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเมืองสกลนคร 

 

 

 

 

ค าน าลูกหลานคุณพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) 

 รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ  ( ค าสาย  ศิริขันธ์ ) เป็นผู้ ท่ีสนใจและมีความรู้ใน

ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเป็นอย่างมาก ครัง้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเมืองไชยบรีุ ( พ.ศ. ๒๔๕๖ - พ.ศ. 

๒๔๖๐ ) ท่านได้ศึกษาค้นคว้าประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของเมืองไชยบุรี จนสามารถค้นพบศิลา

                 ชัยมงคล  จนิดาสมุทร์ 

                นกัวิชาการภพูานลุม่แม่น า้โขง 

              พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 



๗ 
 

 

จารึกจ านวน  ๒  หลัก  จารึกถึงประวตัิศาสตร์ความเป็นมาดัง้เดิมของชาวเมือง และได้ถอดเป็น

ภาษาไทยปัจจุบนั เก็บรักษาไว้ท่ีอุโบสถวดัไตรภูมิ ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม  

แม้ตอ่มาหนงัสือประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงอีกหลายฉบบั และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองไชย

บรีุของนกัวิชาการหลายท่านในรุ่นหลงั ก็มกัอ้างอิงศิลาจารึก ๒ หลกันีเ้สมอ 

 เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระสนุทรธนศกัด์ิ ( สทุธิ เหมินทร์ ) ปลดัมณฑลอดุรประจ าราชการเมือง

สกลนคร  ได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการรวม ๔ ท่าน เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงประวัติศาสตร์

ความเป็นมาของเมืองสกลนคร  สง่ไปกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 

 ๑.  อ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี  ( โง่นค า  พรหมสาขา ณ สกลนคร )  อาย ุ        

๗๙  ปี  อดีตเจ้าเมืองสกลนครคนท่ี ๓ ( คนสดุท้าย ) และผู้วา่ราชการเมืองสกลนคร ( คนแรก )  

 ๒.  รองอ ามาตย์เอก  พระอนบุาลสกลเขตร์  ( เมฆ  พรหมสาขา ณ สกลนคร )  อาย ุ ๖๑  ปี  

อดีตผู้ช่วยเมืองและปลดัเมืองสกลนคร  ( เทียบได้กบัต าแหน่งปลดัจงัหวดัในปัจจบุนั ) 

 ๓.  รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ  ( ค าสาย  ศิริขนัธ์ )  อาย ุ ๕๖  ปี  กรมการพิเศษเมือง

สกลนคร  อดีตผู้ พิพากษาศาลบริเวณเมืองสกลนคร  ( ปัจจุบนัคือต าแหน่งผู้ พิพากษาหัวหน้าศาล

จงัหวดัสกลนคร )  นายอ าเภอเมืองวาริชภมิู  และนายอ าเภอเมืองไชยบรีุ 

 ๔.  พระพิทักษ์เจดีย์  ( แก้ว  โคตรธรรม )  อาย ุ ๖๘  ปี  อดีตกรมการเมืองสกลนครผู้ รักษา

พระธาตเุชิงชุม ต าแหน่งนายกองข้าพระธาต ุครัง้เมืองสกลทวาปีต่อเน่ืองเมืองสกลนครยงัไม่มีการ

ปกครองในระดบัต าบลหรืออ าเภอ ภายในแขวงเมืองจงึมีเพียงหมู่บ้าน โดยมีนายหมู่เป็นหวัหน้าบ้าน 

หลายหมู่บ้านรวมกันเป็นหมวดมีนายหมวดเป็นหัวหน้า หลายหมวดรวมกันเรียกว่ากองมีนายกอง

เป็นหวัหน้า นายกองข้าพระธาตเุชิงชมุมีบรรดาศกัด์ิและราชทินนามเป็น “ พระพิทกัษ์เจดีย์ ” ราษฎร

ภายในกองนีต้่างเป็นเลกข้าพระธาตไุด้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียส่วย แต่ต้องถูกเกณฑ์อิฐ หิน ปูน 

ทราย และแรงงานเพ่ือซอ่มแซมบรูณะปฏิสงัขรณ์ดแูลองค์พระธาต ุต าแหน่งนายกองข้าพระธาตเุชิง

ชมุจะรับฟังค าสัง่จากเจ้าเมืองสกลทวาปีหรือเจ้าเมืองสกลนครตามสมยั บางครัง้รับฟังค าสัง่จากเจ้า

เมืองกาฬสินธุ์หรือราชส านกักรุงเทพฯ โดยตรงตามแตจ่ะโปรดมีค าสัง่ 

 กรรมการทัง้  ๔  ท่าน ล้วนเป็นอดีตข้าราชการระดับสูง และเป็นผู้สืบสายสกุลเก่าแก่ของ

เมืองสกลนคร  ได้ร่วมกนัสอบค้นเอกสาร  นิทาน  ต านาน  บนัทึกต่างๆ  ตลอดจนเล่าเหตกุารณ์จาก

ความทรงจ าของตนเอง  และจากผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีได้บอกเล่าต่อๆ กนัมา  สมยันัน้หวัเมืองอีสานแถบลุ่ม



๘ 
 

 

น า้โขงสว่นมากข้าราชการเคยชินกบัการเขียนหนงัสือด้วยอกัษรไทยน้อยหรือลาวอีสาน  รองอ ามาตย์

โท  พระบริบาลศภุกิจ  ( ค าสาย  ศิริขนัธ์ )  ซึง่เป็นผู้ ใช้ภาษาไทยกลางได้ดีท่ีสดุในขณะนัน้ จึงเป็นผู้

เรียบเรียงและเข้าเร่ือง   

 ครัง้นัน้ได้จดัท าพงศาวดารเมืองสกลนครรวม  ๒  ฉบบั  คือ  ฉบบัพระยาประจนัตประเทศ

ธานี ( โง่นค า  พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ภาควิชาประวตัิศาสตร์ วิทยาลยัครูสกลนคร เคยจัดพิมพ์

เผยแพร่เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๔  และฉบบัพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ซึง่นายเตียง ศิริขนัธ์ ผู้

เป็นหลานชายขณะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เคยน ามาจัดพิมพ์

เผยแพร่เป็นครัง้แรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ ในโอกาสงานเทศกาลวนัออกพรรษาและนมสัการองค์พระธาตุ

เชิงชมุ เพ่ือจ าหน่ายหาทนุบรูณะองค์พระธาตใุนสมยันัน้ และการพิมพ์ครัง้นีข้้าพเจ้าได้น าค าน าของ

นายเตียง ศิริขนัธ์ ครัง้การพิมพ์ในปีพ.ศ. ๒๔๙๓ มาลงไว้ด้วย เน่ืองจากค าน าฉบบัดงักล่าวมีคณุค่า 

และมีความสมบรูณ์ทางวิชาการเป็นอย่างมาก 

  การถอดความจากต้นฉบบัเดิมครัง้นี ้ ข้าพเจ้าได้จัดเว้นวรรคตอนเสียใหม่ เพ่ือให้อ่านง่าย  

แตย่งัคงรักษาการสะกดอกัขระ  พยญัชนะตามต้นฉบบัเดิมไว้ทกุประการ  และได้อธิบายขยายความ

เพ่ิมเติมเป็นเชิงอรรถไว้ในหลายภาคส่วน  เพ่ือให้เช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์บ้านเมืองและข้อเท็จจริงท่ี

เก่ียวข้อง  ซึ่งจะท าให้มีความเข้าใจมากย่ิงขึน้ เจตนาเพ่ือเป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณ ความคิด 

และภมิูปัญญาของผู้คนผ่านตวัอกัษรจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้นักวิชาการตลอดผู้สนใจในประวตัิศาสตร์

ท้องถ่ินสามารถเข้าใจบทบาททางการเมือง กองทพั และสภาพสงัคมไทยอีสานในสมยันัน้ นอกจากนี ้

ยงัเป็นการถ่ายทอดข้อมลูเก่าสูก่ารบนัทกึท่ีทนัสมยัและเป็นระบบในอีกมิติ  มิฉะนัน้ต้นฉบบัเดิมอาจ

ช ารุดและเสียหายไปตามกาลเวลา  อนัอาจท าให้ข้อมลูท่ีทรงคณุค่าย่ิงในทางประวตัิศาสตร์ต้องสญู

หายไป 

  

 ขอขอบพระคุณ  นางวิจิตรา วัชรเสวีหรือครูเตีย้ม ( สกุลเดิมบุณยารมย์และศิริขันธ์ ) 

เจ้าของและผู้จดัการโรงเรียนสกลราษฎร์อนบุาล  นางสาวพรรณี  ไชยภูมิ  ผู้ พิพากษาสมทบศาล

เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เป็นบุคคลในตระกูลศิริขันธ์ ได้เป็นผู้ อุปถัมภ์การพิมพ์  

ขอขอบคณุ  ท่านอาจารย์ชยัมงคล  จินดาสมทุร์  กลุม่นกัวิชาการภพูานลุม่น า้โขง ท่ีได้กรุณาเขียนค า

นิยมรวมทัง้ออกแบบภาพปก และขอขอบคณุนางสาวลกัษณา  ศิริขนัธ์  นางสาวทิพาพร  ศิริขนัธ์  



๙ 
 

 

นางสาวคุ้มขวญั  ศิริขนัธ์  นางสาววนิดา  ศิริขนัธ์  และนางกฤษณา  อภยัจิตต์  ญาติสนิทได้กรุณา

ร่วมตรวจทานการพิมพ์ 

 ข้าพเ จ้าหวัง เ ป็นอย่าง ย่ิงว่า เอกสารวิชาการฉบับนี  ้  จัก เ ป็นประโยชน์แก่วงการ                    

นกัประวตัิศาสตร์และผู้สนใจทกุท่าน  

                 ดร. เกรียงไกร  ปริญญาพล 

          ตวัแทนลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) 

                      พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )  

ถ่ายในโอกาสคล้ายวนัเกิด ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัต*ิ  

รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกจิ ( ค าสาย ศิริขันธ์ )  
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 รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )  เป็นบตุรของพระเสนาภกัดี  ( ขนัธ์ ) 

กับนางพรหมมา เป็นหลานปู่ ของพระศรีวรราชหรือเพียสีสวุงษ์  ( รี )๑ กับนางที และเป็นเหลน

ของเพียสีหาเทพ ( ศรี ) เกิดเม่ือปีจอ จตัวาศก จลุศกัราช ๑๒๒๔ รัตนโกสินทร์ศก ๘๑ ตรงกบัวนัท่ี 

๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๐๕ ณ คุ้มวัดศรีสระเกษ ต าบลสะพานหิน ( ต าบลธาตุเชิงชุมใน

ปัจจบุนั ) อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร มีพ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกนัรวม ๗ คน คือ  

  ๑. รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) 

  ๒. เมืองขวา๒ ( ค าสอน ศิริขนัธ์ )  

  ๓. ขนุอภิบาลวรเดช ( ขาน ศิริขนัธ์ )  

  ๔. ขนุนิเทศพานิช ( บดุดี ศิริขนัธ์ )๓  

  ๕. นางคาย พงษ์สิทธิศกัด์ิ  

  ๖. นางมัน่ พรหมดิเรก  

  ๗. นางนาง ราชกรม  

________________________________________________ 

 *สอบทานจากเอกสารชัน้ต้นและชัน้รองหลายฉบบัถกูต้องแล้ว หากมีส่วนใดขดัแย้งกบัสิ่งพิมพ์อ่ืน 

ให้ถือเอกสารฉบบันีเ้ป็นส าคญั 

 ๑ เป็นผู้สร้างวดัศรีสระเกษ เม่ือปี พ.ศ. ๒๓๙๓ 

 ๒ เมืองขวา : ครัง้นัน้ท าหน้าท่ีควบคมุบญัชีนกัโทษ และก าลงัคน 

 ๓ เป็นบิดาของนายเตียง ศิริขันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ๕ สมัย         

( พ.ศ. ๒๔๘๐ , ๒๔๘๑ , ๒๔๘๙ , ๒๔๙๒ และ ๒๔๙๕ )  รัฐมนตรี ๓ สมยั ( ชดุ นรม. , นายทวี  

บณุยเกต ุ, ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช , หลวงธ ารงนาวาสวสัด์ิ )   และหวัหน้าขบวนการเสรีไทยกู้ชาติภาค 

 

 ท่านเรียนหนังสือไทยท่ีส านักพระครูศรี  และโรงเรียนการปกครอง๔  ท่ีมณฑลอุดร ได้รับ

ประกาศนียบตัรการปกครอง โดยเรียนพร้อมกบัรองอ ามาตย์ตรี หลวงพิจารณ์อกัษร ( เส พรหมสาขา 

ณ สกลนคร ) บตุรชายของพระยาประจนัตประเทศธานี  ( โงน่ค า  พรหมสาขา ณ สกลนคร ) 

เร่ิมรับราชการตามล าดบัดังนี ้

โดย ดร.เกรียงไกร ปริญญาพล 

อีสาน เจ้าของรหัสหรือนามเรียกขานซึ่งฝ่ายสมัพันธมิตรโดยส านักงานบริการด้านยุทธศาสตร์ของ

สหรัฐอเมริกา ( The American Office Of Strategic Services : O.S.S. ) ณ เมืองแคนดี ลงักา เป็นผู้

ตัง้ให้วา่ “ พลโูต ” ( Pluto ) 
 



๑๒ 
 

 

 ปีฉล ูนพศพ จลุศกัราช ๑๒๓๙ ( พทุธศกัราช ๒๔๒๐ ) เป็น “ ท้าวจนัทะเนตร ”  

 ปีวอก ฉอศก จุลศกัราช ๑๒๔๖ ( พทุธศกัราช ๒๔๒๗ ) ท้าวจนัทะเนตร ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )  

ร่วมกับราชวงศ์  ( ฟอง )  ท้าวสุวรรณสาร  ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร )  ท้าวอินอาสา ( ไค้ 

พรหมสาขา ณ สกลนคร ) คมุก าลงัไพร่พลเมืองสกลนคร จ านวน ๕๐๐ คน  ไปตัง้กองรักษาด่านท่ี

บ้านนากระแด้งเชิงเขาอาด แขวงเมืองภวูดลสอางต่อเขตเมืองค าเกิด - ค าม่วน ( ปัจจบุนัอยู่ในเขต

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ) ด้วยเหตุเจ้าฟ้าหง่ีเวียนเนียน๕ กษัตริย์แห่งราชธานีเว้          

( พูซุน ) อานาม แข็งข้อต่อฝร่ังเศสจะกู้อิสรภาพคืน แต่ถูกฝร่ังเศสปราบปราม จึงพาครอบครัวและ

ไพร่พลหลบหนีเข้ามาอาศยัในเขตบ้านบอ่ค าแฮ แขวงเมืองภวูดลสอาง ซึง่เป็นเขตพระราชอาณาจกัร

สยาม และเพ่ือปอ้งกนัมิให้เจ้าฟ้าหง่ีเวียนเนียนและไพร่พลล่วงล า้เข้ามาอาศยัในพระราชอาณาเขต

ได้ตัง้กองก าลงัรักษาอยู่ ๖ เดือน เมื่อเห็นวา่เหตกุารณ์สงบจงึยกก าลงักลบัเมืองสกลนคร 

 ปีกลุ นพศก จลุศกัราช ๑๒๔๙ ( พ.ศ. ๒๔๓๐ ) เป็น “ เพียซาเนตร์ ” สสัดีเมืองสกลนคร 

 ปีฉล ูเอกศกั จุลศกัราช ๑๒๕๑ ( พ.ศ. ๒๔๓๒ ) มีท้องตราโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนจลุศกัราช

เป็นรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘  ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป ข้าหลวงใหญ่รักษาราชการเมืองลาวพวน มีค าสัง่ให้

หลวงณรงค์โยธา กรมการเมืองนครราชสีมา เป็นข้าหลวงขึน้ไปปักหลกัเขตพระราชอาณาจกัรสยาม 

ซึ่งต่อเขตกับญวนทางเมืองภูวดลสอาง เมืองสกลนคร ได้จัดให้ราชวงศ์ ( จูม ) และเพียซาเนตร์         

( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) คมุราษฎร ๒๐๐ คน ไปพร้อมหลวงณรงค์โยธา เพื่อปักหลกัเขตท่ีเขาไม้แบ่ง แขวง

เมืองภวูดลสอาง ๓ หลกั แขวงเมืองเชียงฮ่ม ๒ หลกั แขวงเมืองผาบงั ๑ หลกั แขวงเมืองค าเกิด ๒ 

หลกั และแขวงเมืองวงัค า ๒ หลกั พอปักท่ีหมายเขตเสร็จแล้ว ได้รับค าสัง่จากข้าหลวงใหญ่ลาวพวน   

________________________________________________ 
 ๔ ใช้บริเวณกองบัญชาการมณฑลอุดรธานี และวังท่ีประทับของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  

ใกล้เคียงหนองประจกัษ์ศลิปาคมในปัจจบุนั เป็นสถานท่ีเรียน และฝึกงาน 

 ๕ ขณะยงัทรงพระเยาว์ 

ให้หลวงณรงค์โยธาแบ่งหน้าท่ีให้รักษาด่านเส้นทางอยู่เมืองภวูดลสอาง ๑ กอง เมืองวงัค า ๑ กอง 

หลวงณรงค์โยธา ข้าหลวง เมืองซ้ายของเมืองนครพนม และเพียซาเนตร์ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ของเมือง
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สกลนคร คมุไพร่พล ๒๐๐ คน ไปอยู่เมืองวงัค า รักษาราชการอยู่ ๑๓ เดือน หลวงมณโยธานโุยค๖ ขึน้

ไปผลดัเปลี่ยนจงึได้เดินทางกลบั  

  รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ ( พ.ศ. ๒๔๓๓ )    เป็นเมืองขวา ต าแหน่งผู้ พิพากษาศาลเมือง

       สกลนคร 

 รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๘ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ )   เป็นพระบริบาลศภุกิจ  

 รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๒ ( พ.ศ. ๒๔๔๖ )   เป็นผู้ พิพากษาศาลบริเวณเมืองสกลนคร      

       ( ปัจจบุนัคือต าแหน่งผู้ พิพากษาหวัหน้า 

       ศาลจงัหวดัสกลนคร ) โดยมีนายมาก    

       พรหมสาขา ณ สกลนคร บุตรพระอนุบาล

       สกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) 

       เป็นผู้ พิพากษารอง   

 รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ ( พ.ศ. ๒๔๕๐ )   โปรดเกล้าฯ ใ ห้ขุนผลาญณรงค์  (  ทุ้ ย 

ศาสตราศรัย ) เป็นผู้ พิพากษาศาลเมืองสกลนคร แทนพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) โดยให้

หลวงพิจารณ์อักษร ( เส พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ไป

เรียนการปกครองท่ีมณฑลอดุร 

 รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑ )   เป็นนายอ าเภอเมืองวาริชภมิู 

 พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๙     เป็นนายอ าเภอเมืองไชยบุรี ( ปัจจุบันยุบ

       เป็นต าบล อยู่ในท้องท่ีอ าเภอท่าอเุทน  

       จงัหวดันครพนม ) 

 เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๐ ลาออกจากราชการ ด้วยเหตรัุบราชการนาน เมืองสกลนครแตง่ตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่งกรมการพิเศษเมืองสกลนคร 

________________________________________________ 

 ๖ นา่จะเป็นข้าราชการผู้ใกล้ชิดพระยาสริุยะเดชวิเศษฤทธ์ิทศพิธวิไชย ( กาจ สิงหเสนี ) 

 

ชีวติครอบครัว 
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 ท่านสมรสกบันางบวั นาถโคษา บุตรีพระโคษาราช อดีตกรมการเมือง ต าแหน่งสดุท้ายเป็น

ก านันต าบลสะพานหิน ( สมัยนัน้เมืองสกลนครฝ่ังตะวนัตกเรียกว่าต าบลสะพานหิน ด้วยเหตุมี

สะพานหินขอมโบราณเป็นสญัลกัษณ์ ) กบันางจนั นาถโคษา มีบตุรด้วยกนัรวม ๔ คน คือ  

  ๑ นายคา่ย ศิริขนัธ์ 

  ๒ นางมลุซา วชิรภกัด์ิ  

  ๓ นางสาวรสสา ศิริขนัธ์  

  ๔ นางสาววารี ศิริขนัธ์ 

 รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) เป็นผู้สนใจและค้นคว้าประวตัิศาสตร์

ท้องถ่ินอย่างมาก ครัง้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเมืองไชยบุรี ท่านได้สืบค้นประวตัิความเป็นมาจน

สามารถตรวจพบ “ ศิลาจารึก ” เป็นอกัษรธรรมอนัเป็นภาษามคธ จ านวน ๒ หลกั จารึกเร่ืองราว

ความเป็นมาของชาวเมือง และการสร้างวดัไตรภมิู ท่านได้ถอดเป็นภาษาไทยไว้เป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 

๑๖ สิงหาคม ๒๔๕๗ นบัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีอ้างอิงได้ในทางประวตัิศาสตร์ ( ขณะนีเ้ก็บรักษาไว้ใน

โบสถ์วดัไตรภมิู ) 

 เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐  อ ามาตย์โท  พระสนุทรธนศกัด์ิ  ( สทุธิ เหมินทร์ )  ปลดัมณฑลอดุรประจ า

ราชการเมืองสกลนครในสมยันัน้  ได้แต่งตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิและรอบรู้เร่ืองราวเมืองสกลนคร 

จ านวน ๔ ท่าน๗ เพ่ือสอบค้นเร่ืองราวประวัติศาสตร์เมือง ท าการเขียนส่งไปกระทรวงมหาดไทย  

กรุงเทพฯ  กรรมการ ๑ ใน ๔ ท่าน  มีรองอ ามาตย์โท  พระบริบาลศภุกิจ  ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )  รวมอยู่

ด้วย  ท่านมีบทบาทต่อการเขียนเร่ืองราวประวัติศาสตร์เมืองสกลนคร เพราะมีความรอบรู้ทัง้

ภาษาไทยและภาษาลาวเป็นอย่างดี  ต่อมาหนังสือฉบับนีน้ายเตียง  ศิริขันธ์ สมาชิกสภาผู้ แทน

ราษฎร  ๕  สมัย  รัฐมนตรี  ๓  สมัย  และหัวหน้าขบวนการกู้ ชาติเสรีไทยภาคอีสาน  ซึ่งเป็น

หลานชายของท่านได้น ามาจดัพิมพ์เผยแพร่เป็นครัง้แรก  เม่ือปี  พ.ศ. ๒๔๙๓  ในงานนมสัการองค์

พระธาตเุชิงชมุ  วดัธาตศุาสดาราม  (  วดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหารในปัจจบุนั  )  เรียกวา่  “ พงศาวดาร

เมืองสกลนคร ฉบบัพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ” พงศาวดารฉบบันีเ้ป็นอีกฉบบัหนึง่ท่ีได้รับ     

 _______________________________________________ 

 ๗ ดเูพิ่มเตมิค าน าลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศริิขนัธ์ ) หน้า ๖ 
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การยกย่องและเช่ือถือจากนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์เป็นอย่างมาก การเขียนวิทยานิพนธ์หรือ

รายงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินอีสานเก่ียวกับเมืองสกลนคร นักวิชาการมักจะอ้างอิง

พงศาวดารฉบบันีด้้วยเสมอ 

ด้านการศาสนา  

  นอกจากนีเ้ป็นผู้ใจบญุสนุทาน อปุถมัภ์ค า้ชู และบ ารุงรักษาวดัศรีสระเกษ ซึง่เป็นวดั

ท่ีปู่ ของท่านเป็นผู้สร้างแล้ว ยงัมีผลงานด้านการท านบุ ารุงศาสนา โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจดีย์วดั

พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนช ารุด ท่านเป็นนายงานน าลูกจ้างและชาวบ้านท าการ

ซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ และได้บอกบุญปิดทองพระเจดีย์และพระพุทธรูปสิน้เงิน ๙๔๒ บาท ๔๖ 

สตางค์  

  พ.ศ. ๒๔๖๘  เป็นนายงานน าชาวบ้านท าการขยายรัว้วัดพระธาตุเชิงชุมด้าน        

ทิศเหนือและด้านทิศตะวนัออกให้เป็นเขตวดัพระธาตเุชิงชมุ  ตามค าสัง่นายอ าเภอธาตเุชิงชมุ  ฉบบั

ท่ี ๒ / ๒๔๖๘ ลงวนัท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๘   

  ท่านเป็นบุคคลท่ีมีความคิดทันสมัยอยู่เสมอ โอบอ้อมอารีแก่ชนทุกชัน้ บุตร หลาน  

เหลน และญาติพ่ีน้องต่างให้ความเคารพยกย่องเป็นต้นสกลุ “ ศิริขนัธ์ ” ปีพ.ศ.  ๒๔๗๕ ท่านได้

ท าบญุในโอกาสครบ ๗๐ ปีบริบรูณ์ มีบตุร หลาน และญาติพ่ีน้องตลอดผู้ ท่ีเคารพนบัถือต่างมาร่วม

อวยพรกันอย่างคับคั่ง โอกาสดังกล่าวท่านได้แจกหนังสือ “ ธรรมานิสงฺสกถา ” โดยพระมหาเมฆ  

เปรียญธรรม ๙ ประโยค ให้แก่ผู้มาร่วมงานเพ่ือเป็นบรรณาการด้วย 

บัน้ปลายชีวติ 

 รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ )  ถงึแก่กรรมด้วยโรคชรา ณ บ้านพกัตรง

ข้ามวดัศรีสระเกษ ถนนสขุเกษม ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๘๐ 

สิริอายุรวมได้ ๗๖ ปี ทายาทได้ท าการฌาปนกิจศพตามประเพณีนิยมท่ีบริเวณหนองสองห้อง            

( ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาประมงน า้จืด จงัหวดัสกลนคร ) เมรุและหีบศพของท่านได้รับ

การตกแตง่อย่างสวยงามจากช่างฝีมือดีพืน้เพชาวนครหลวงพระบาง พระราชอาณาจกัรลาว  จ านวน 

๕  คน คือ นายสี พมูมา๘ , นายแก่น เมืองหลวง , นายค าตนั , นายเพ็ง และนายพงษ์ 
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 พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายาทชัน้เหลน ได้ร่วมกันสร้างอนสุาวรีย์ของท่าน ณ วดัศรีสระเกษ ถนนสขุ

เกษม ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ในทกุปีลกูหลานสกลุ “ ศิริขนัธ์ ” ร่วมท าบุญ

ร าลกึถงึพระคณุท่าน 

 สิน้ประวตัิโดยย่อรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) เพียงนี.้ 

________________________________________________ 

 ๘  เป็นช่างตีเคร่ืองเงินฝีมือดีประเภท ขนั พาน มีบทบาทส าคญัในฐานะช่างตอ่การซ่อมแซมยอด

ฉัตรทองค าขององค์พระธาตุเชิงชุม ครัง้เกิดวาตภัยเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นบิดาบุญธรรมของนาง

เฉลียว ฤาชยัสา ภรรยานายจรัญ ฤาชยัสา อดีตรองจา่ศาลจงัหวดัสกลนคร    
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ค าน าของผู้พมิพ์* 

  ต้นฉบับ พงศาวดารเมืองสกลนครนี ้ข้าพเจ้าได้รับมอบจากคณุพระบริบาลศภุกิจ     

( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ผู้ เป็นลงุก่อนหน้าท่ีท่านจะถึงแก่กรรมเพียงไม่ก่ีวนั เม่ือรับมอบนัน้ ท่านได้ก าชับ

ให้ข้าพเจ้าเก็บรักษาของท่านไว้ให้ดี และถ้าโอกาสอ านวยก็ให้จัดพิมพ์ขึน้เป็นสาธารณะประโยชน์  

ข้าพเจ้าผู้ รับค าสัง่ได้คอยโอกาสมาเป็นเวลานาน  บัดนี ้ เห็นว่าการจัดพิมพ์หนังสือนีข้ึน้จ าหน่าย 

เพ่ือน าก าไรสมทบทุนบูรณะพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานส าคญั อนัเป็นม่ิงขวญัของชาวสกลนครก็

เป็นการสมควรย่ิง เพราะวา่นอกจากจะเป็นการสนองความประสงค์ของท่านบรรดาพทุธศาสนิกชนท่ี

มีจิตปรารถนาจะท านุบ ารุงวัดธาตุเชิงชุมให้เจริญรุ่งเรืองขึน้แล้ว ยังเป็นการสนองเจตนาของท่าน

เจ้าของต้นฉบบัและท่านคณะกรรมการผู้ เรียบเรียงเร่ืองนีอ้ีกด้วย 

  การจดัพิมพ์พงศาวดารนี ้ข้าพเจ้าใคร่จะตัง้ข้อสงัเกตแุก่ท่านผู้อา่นบางประการ คือ   

  ๑. ได้พยายามรักษาส านวนโวหารของท่านเจ้าของไว้อย่างเตม็ท่ี มีแก้ไขบ้างก็เฉพาะ

เก่ียวกับการเขียนคลาดเคลื่อน หรือท่ีเรียกกันว่าอกัขรวิบัติเท่านัน้ ทัง้นีโ้ดยประสงค์จะให้ท่านผู้ มี

ความรู้ได้พิจารณาเอาเอง เป็นต้นว่า ในต้นฉบับเขียนว่า “ บ่อละบือ ”๑ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าคงจะ

หมายถงึ “ บอ่สะอือ ” บ้านนาเพียง ท้องท่ีต าบลอุ่มจารย์๒ เดี๋ยวนี ้แต่ข้าพเจ้าก็ไม่หาญพอท่ีจะไปแก้  

เพราะช่ือเดิมอาจจะเป็น “ บอ่ละบือ ” จริงๆ คนชัน้หลงัเรียกเพีย้นเองก็ได้ 

________________________________________________ 

 * นายเตียง   ศิริขนัธ์  พิมพ์ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๙๓  ,  ดเูพ่ิมเติมค าน าลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ 

( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) หน้า ๖ 

 ๑ ปรากฏตามพงศาวดารฉบบันี ้เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๑ แรกตัง้เมืองสกลนครนัน้ โปรดเกล้าฯ แบ่งเขตแดน

เมืองนครพนม เมืองมกุดาหาร และเมืองหนองละหาร ( อ าเภอหนองหาน ท้องท่ีจงัหวดัอดุรธานีในปัจจุบนั ) โดย

ก าหนดทิศเหนือ ตัง้แต่บ้านเชียงสือ ( เขตอ าเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนครในปัจจุบนั ) ไปกุสมุาลย์ บ่อละบือ 

ตดัไปปากน า้อนู ตกน า้สงครามเป็นเขตแดนเมืองสกลนคร , “ บ่อสะอือ ” เดิมเป็นหนองน า้ขนาดใหญ่พอควร 

ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน า้เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งท่องเท่ียว อยู่ในเขตท้องท่ีบ้านศรีคงค า หมู่ท่ี 5 

ต าบลนาเพียง อ าเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร  

 ๒ ปัจจบุนับ้านนาเพียง อยู่ในท้องท่ีต าบลนาเพียง อ าเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร 

 



๑๘ 
 

 

  ๒. เน่ืองจากการพิมพ์ครัง้นีไ้ด้จดัท าขึน้โดยกระทนัหนั   เพ่ือให้ทนัในงานออกพรรษา

ปี  ๒๔๙๓  นี ้ จึงมีบางสิ่งบางอย่างท่ีควรจะได้ค้นคว้าสอบสวน ทบทวนดูให้ละเอียดเป็นต้นว่า

ต าแหน่ง  อุปฮาด  มีเรียกต่างกันเป็น  ๔  อย่าง๓  คือ  อปุฮาด , พระอุปฮาด , อุปฮาดพระนาคี ,

อปุฮาดตรีเจา  โดยเฉพาะ  ๒  ค าหลงันีข้้าพเจ้ายงัไม่เข้าใจ  จึงได้ท าการค้นหลกัฐานอยู่  ค าอปุฮาด

ตรีเจานีต้ามภาษาเรียกกนัในหมู่ผู้ เฒ่า  ผู้แก่เมืองสกลนครก็ว่า  “  อปุฮาดตีนเจา๔  ”  ซึง่ข้าพเจ้าไม่

ปลงใจจะเช่ือว่าจะเป็นเช่นนัน้  พินิจดูจากจดหมายเหตุฉบับนีท้่านก็เขียนไว้ชัดเจนหลายแห่งว่า     

ตรีเจา  ไม่มีทางจะคิดเป็นอื่นได้  ครัน้จะวา่อกัขรวิบตัิ  เพราะโบราณชอบเอาตวั  ร  สะกดแทนตวั  น   

และสระ ีี เคลื่อนท่ีมาอยู่บนตวั  ร  ค าวา่  “  ตีน  ”  จงึเป็น   “  ตรี  ”  ก็ไม่น่าเป็นไปได้  เพราะในท่ี 

หลายแห่งท่ีเขียนโดยลายมือของเจ้าของจดหมายเหตเุขียนค าว่า  ตีน  ซึง่แปลว่า  เท้า  นัน้ถูกต้อง  

นอกจากนัน้ยงัมีนามหรือต าแหน่งอีกช่ือหนึ่ง  คือ  ท้าวจลุนี๕  ซึง่ข้าพเจ้ายงัค้นไม่ได้ว่าเป็นต าแหน่ง

อะไร  เทียบเท่าต าแหน่งอะไรในปัจจุบนั  เร่ืองท่ียังเป็นปัญหาอยู่นี ้ ข้าพเจ้าจะได้ค้นคว้าสอบถาม

น ามาชีแ้จงในโอกาสพิมพ์หนงัสืออีกเล่มหนึ่งของท่านเจ้าของจดหมายเหตคุนเดียวกนั  คือ  หนงัสือ          

“  นิทานประวตัิและจดหมายเหตตุา่งๆ  เร่ืองวดัธาตศุาสดาราม  ” 

  ๓.  ค านมัสการพระธาตเุชิงชมุนี ้ คณุพระบริบาลศภุกิจ  ผู้ จดหมายเหตบุอกว่า  มี

ตา่งกนัหลายอย่าง  แล้วแตอ่าจารย์ท่ีท่านเขียนไว้ในจดหมายเหตกุ็รู้สกึวา่จะแปลไม่ออก  ข้าพเจ้าจึง

ได้ไปปรึกษากบัท่านมหาพรหม ป. ๙  วดับวรนิเวศ ( ท่านเป็นคนชาวบ้านนาเพียง  สกลนคร ) คงได้

ความดงันี ้

________________________________________________ 

 ๓  ทัง้ ๔ ช่ือเป็นค าๆ เดียวและเป็นต าแหน่งเดียวกนั อาจมีการเขียนเพีย้นไปบ้างตามกาลเวลาและภาษา

พูด หากเป็นนครรัฐและมีฐานะเป็น “ เจ้า ” ใช้ค าว่า “ อปุราชหรือพระอปุราชหรือพระมหาอปุราช ” ต่อมาเมื่อมี

การเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล ต าแหน่งดงักลา่วจงึเปลี่ยนเป็น “ ปลดัอ าเภอ ” , ดเูพ่ิมเติมตอน

ท่ี ๓ เชิงอรรถท่ี ๑๔ หน้า ๓๗ , ๓๔ หน้า ๔๑ และ ๑๖๕ หน้า ๖๕ 
 ๔  น่าจะเป็นภาษาพดู กาลเวลาผ่านมานาน บางครัง้อาจเพีย้นจากค าว่า “ ตรีเจา ” เป็น “ ตีนเจา ” บ้างก็

เป็นได้ , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๓ 
  

 

 

 ๕  ช่ือเฉพาะต าแหน่งของกรมการเมืองในดินแดนลาว เป็นต าแหน่งล าดบัต้นๆ เมื่อแรกเร่ิมเข้ารับราชการ  

กรณีท้าวอินบิดาของพระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า ) นัน้ ท่านมีนามเดิมว่า “ อิน ” เมื่อครัง้เป็นท้าวจุลนี

เมืองมหาไชยกองแก้ว จงึมีนามตามประวตัิศาสตร์วา่ “ ท้าวจลุนีอิน ” , ดเูพ่ิมเติมตอนท่ี ๓ แยกวงศ์ตระกูลมาจาก

เมืองนครพนม เชิงอรรถท่ี ๒๐ หน้า ๓๘ และ ๓๗ หน้า ๔๑ 
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   ตามจดหมายเหตุ๖ คณุพระบริบาล ฯ  เขียนวา่ดงันี ้

  “  ปัญจะ  ภควา  ปทวลงัถานัง  อห วทามิ  แต่บางอาจารย์ว่า  จตภุควา  พุทธปาท  

เจติยงั  ปัญจะปาทะวลงั  ถานงั  อห วทามิ  ”   

  เมื่อพินิจดแูล้วก็เกิดปัญหาสองข้อ  คือ  การเขียนจะคลาดเคลื่อนหรือไม่  และศพัท์ท่ี

ใช้ถกูต้องหรือคลาดเคลื่อนหรือไม่ ในปัญหาข้อ  ๑  นัน้ พอรับกนัได้ว่า คลาดเคลื่อนแน่ เช่น วทามิ  

คงจะเป็น  วนฺทามิ  ในปัญหาข้อ  ๒  ค าว่า “ ปทวลงัถานงั ”  และ  “  ปัญจะปาทะวลงัถานัง ”  นัน้  

น่าจะเป็น  “  ปทวลญช   ฐาน   ”  และ  “  บญจปาทวลญช   ฐาน   ”  เพราะ  ปทวลงั  หรือ  ปาทวลงั  

แปลไม่ออก  ถ้า  ปทวลญช   หรือ  ปาทวลญช   แปลวา่  รอยเท้า  ด้วยเหตนีุข้้าพเจ้าจงึปลงใจแก้เป็น 

  “ บญจภควา  ปทวลญช   ฐาน   อห   วนฺทามิ  ”  หรือ  “  จตภุควา  พุทธปาท เจติย   

ปญจปาทวลญช  ฐาน   อห   วนฺทามิ  ” 

  ทัง้นีห้ากผิดพลาดประการใด ขอท่านผู้ รู้ได้โปรดให้อภยัและแก้ไขด้วย 

  ๔.  ในการตัง้ช่ือหนังสือนี ้ พงศาวดารเมืองสกลนครนัน้  เม่ือพิจารณาตามรูปเร่ือง

แล้วจะไม่ตรงนกั เพราะในตอนต้นเร่ือง เป็นต านาน๗ หรือนิยาย๘ มากกว่าท่ีจะเป็นพงศาวดาร๙ แต่

อย่างไรก็ดีท่านผู้ เรียบเรียงก็ได้ปรารภไว้แล้วในค าน าของท่านวา่  น่าจะไม่เป็นความจริง  แตก่็จ าต้อง

น ามาพิมพ์เข้าเป็นเร่ืองไว้  มิฉะนัน้ของท่านก็จะขาดไป  ท่านผู้อ่าน ผู้ รู้ จึงพิจารณาเลือกสรรเอาเอง  

เสมือนท่านรู้จกัปอกผลไม้และเลือกรับประทานเนือ้ในอนัโอชารสนัน้เถิด 

________________________________________________ 

 ๖ จดหมายเหตเุร่ืองวดัธาตศุาสดารามหรือวดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหารในปัจจบุนั ซึง่รองอ ามาตย์โท พระ

บริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) เป็นผู้ เรียบเรียงไว้ 

 ๗  คือ นิทานหรือเร่ืองเล่าสืบทอดกันมาเป็นเวลานานจนหาต้นตอไม่ได้ เนือ้เร่ืองส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ

บุคคล ศาสนา บ้านเมือง และมกัจะคดัลอกต่อๆกนัมา บางเร่ืองมีหลายส านวน และเพ่ิมเติมเนือ้เร่ืองจนยากต่อ

การน ามาเป็นข้อมลูอ้างอิง 

 ๘  เร่ืองท่ีเล่าต่อกนัมา ไม่แน่นอนหรือไม่ใช่ความจริงทัง้หมด มีการแต่งเติมเสริมต่อบางตอน แตกต่างไป

จากชีวิตจริง 

  

 

 

 ๙  เป็นบนัทกึความจริง และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์ตามล าดบัเวลาท่ีเกิด โดยการเขียนจาก

มมุมองของผู้บันทึก  มีทัง้บนัทึกพงศาวดารปัจจุบนั  (  Live Chromicles  )  และการบนัทึกพงศาวดารอดีต         

( Dead Chromicles ) 
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  ๕.  เมืองสกลนครมีโบราณวตัถ ุ   ทศันียสถานโบราณหลายแห่ง    ซึง่ขาดการบรูณะ

ดแูลแม้ท่ีสดุถกูท าลายและถกูฝังทิง้เสมือนของไร้คา่  เช่น  สะพานหิน๑๐  เดก็รุ่นหลงัจะไม่มีโอกาสได้ 

________________________________________________ 

 ๑๐ เป็นสะพานขอมโบราณ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองสกลนคร ครัง้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาด ารงราชานภุาพ ได้เสดจ็ตรวจราชการท่ีเมืองสกลนคร เมื่อวนัท่ี ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๔๔๙  ทรงบนัทึกไว้

วา่ “ วนัท่ี ๑๕ มกราคม ข่ีม้าไปบ้านนาเวง ระยะทาง ๑๔๐ เส้น ไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดกึด าบรรพ์ มีสะพาน

หินเปนสะพานศิลาแลง ฝีมือขอมท าดีน่าดอูยู่แห่ง ๑ เปนของสมยัเดียวกนักบัเทวสถานท่ีต าบลนาเวง มีเทวสถาน

เรียกว่า “ อรดีมายานารายณ์เจงเวง ” ตัง้อยู่บนเนินซึ่งมีซุ้มไม้ร่มร่ืนดี... ” และได้ทรงกล่าวถึงสะพานขอมอีกครัง้ 

ในสาสน์สมเดจ็เล่ม ๑๔ ( พ.ศ. ๒๔๘๑ ) ในลายพระหตัถ์ลงวนัท่ี ๑๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึงสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เป็นเนือ้หาท่ีทรงเล่าถึงเมื่อครัง้เสด็จตรวจราชการ ในปีพ .ศ. 

๒๔๔๙ ดงันี ้“ ... ท่ีเมืองสกลนครนัน้ มีถนนขอมไปจากพระธาตเุชิงชมุ ขนาดกว้างราว ๓ วา มีตะพานข้ามห้วยก่อ

ด้วยศิลาแลงท าดี น่าชมอยู่แห่ง ๑ ถนนนัน้ยาวประมาณ ๒๐๐ เส้น ไปถึงปราสาทหินเทวสถานฝ่ายวิษณุเวทอยู่

บนไหล่เขาเรียกว่า “ อรดีนารายณ์เจงเวง ” นอกจากนีย้ังได้ปรากฏเอกสารเก่ียวกับสะพานขอม ก่อนหน้าท่ี        

สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ เสดจ็ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ประมาณ ๒๓ ปี คือ บนัทึกการเดินทางในลาวภาค

หนึง่ พ.ศ. ๒๔๓๘ โดย เอเจียน แอมอนิเย ได้บนัทกึการส ารวจในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ไว้ดงันี ้

 “ วนัพธุท่ี ๒๓ มกราคม พวกเขมร ๒ คน เดินทางจากเมืองสะขุน ( สกล ) โดยข่ีม้าไปทีละก้าว ผ่านทุ่งนา

และผ่านไปท่ีหินตะพาน ( HIN TA PHAN )  ซึง่เป็นสะพานสร้างด้วยศิลาแลงท่ีปลูงบนพืน้ดินท่ีปรับดีแล้ว สะพาน

ดงักล่าวยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร สงู ๔ เมตร จากท่ีนั่นมองเห็นภูพิก ( PHOU PHIK ) ได้ชัด.....หลงัจาก

เดินทางไปอีกชัว่โมงคร่ึง พวกเขาหยดุท่ีวดัลาว ซึง่เป็นวดัเก่าแก่ เรียกวา่ธาตนุาเวง ( THAT NA VENG ) ...” 

 ในภายหลงัเมื่อมีการพฒันาจงัหวดัสกลนคร มีการตดัถนนสายอดุรธานี - สกลนคร ทางการได้ถมสะพาน

ขอมเสียเพ่ือท าถนนสายนี ้ดงัปรากฏข้อความในอกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ตีพิมพ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ดงันี ้ “ ...มี

สะพานหินของขอม ซึ่งสร้างไว้แต่โบราณ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร บัดนีถ้มเป็นถนนเข้า    

เมือง... ” และกรมศิลปากรได้ก าหนดเขตท่ีดินโบราณ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนท่ี ๑๗๒ วันท่ี ๑๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ฉบับพิเศษ ระบุว่า “ โบราณสถานสะพานขอม...ปัจจุบนัอยู่ในท้องท่ีต าบลพระธาตเุชิงชุม 

อ าเภอเมืองสกลนคร...ก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน...พืน้ท่ีประมาณ ๑ ไร่ ๑๙ ตารางวา ”  ต่อมาในราวปี  พ.ศ. 

๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ กรมศิลปากรได้ขดุลอกดินท่ีทบัถมสะพานขอมออก และด าเนินการบรูณะซอ่มแซม 

  

 

 

 ปัจจบุนัจงัหวดัสกลนครได้ปรับปรุงและพฒันาพืน้ท่ีบริเวณทางเข้าเมืองสกลนคร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสะพาน

ขอม เป็นสวนสาธารณะประจ าจงัหวดั 



๒๑ 
 

 

เห็นของดี  ฝีมือของชิน้นีห้ากว่าเราจะไม่คิดช่วยกันบูรณะขุดค้นขึน้  อนึ่ง  ในสมัยเม่ือขอมเรือง

อ านาจปกครองดินแดนส่วนนีอ้ยู่นัน้  นอกจากการสร้างเจดีย์หรือกู่เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเจริญ

แล้ว ในท้องท่ีเมืองสกลนครยังมีสระน า้ซึ่งขุดโดยฝีมือคนโบราณ มิใช่เป็นหนองน า้ตามธรรมชาติ

หลายแห่ง  เช่น  สระพงัทอง๑๑  หนองสระริมบ้านห้วยแคน  และบ้านหนองสระ , หนองบวัข้างธาต ุ 

ดมุ , หนองบวัน้อย , หนองบวัใหญ่ ,  เหล่านี ้ คงเป็นวิธีการชลประทานในสมยันัน้อย่างหนึ่ง เพราะ

ปรากฏตามประวตัิวา่เกิดฝนแล้งเสมอ  เจ้าบ้านผ่านเมืองผู้ มีอ านาจคงจะได้เกณฑ์แรงราษฎรขดุสระ

น า้ไว้เพ่ือปอ้งกนัการอดน า้ เข้าแบบชลประทานสมยัใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ ( ข้อความสว่นนีเ้ลือนหายไป ) 

ซึ่งเป็นแบบผู้ช านาญของ ( ข้อความส่วนนีเ้ลือนหายไป ) แนะน าและให้ความเห็นแก่ข้าพเจ้าและ

อธิบดีกรมชลประทาน เมื่อคราวเราเดินทางขึน้มาส ารวจการชลประทานในท้องท่ีสกลนคร เม่ือต้นปี  

นี ้ตา่งแตว่า่สมยัใหม่เห็นวา่ไม่ต้องขดุสระ แตใ่ห้กกัน า้ในบริเวณท่ีลุม่ หรือเลิง หรือแอง่น า้น้อยใหญ่ท่ี 

จะขงัน า้ไว้ได้ตลอดปี  ตลอดจนกกัน า้ระหวา่งหบุเขาหรือวงเขา  หากมีงบประมาณพอจะท าได้ เหตนีุ ้

มีความกังวลในเร่ืองน า้  ไม่ว่าเร่ืองน า้ท่วมหรือฝนแล้ง  จึงเป็นปัญหาท่ีผู้ปกครองบ้านผ่านเมืองใน

สมัยโบราณเอาใจใส่  เราเป็นคนชัน้หลังหากละเลยเสียก็อาจจะพบปัญหายุ่งยากอันน าความ

เดือดร้อนมาสูร่าษฎรพ่ีน้องชาวสกลนครของเราได้ 

  อนึง่  ข้าพเจ้าใคร่ขอกราบเรียนวา่ การพิมพ์หนงัสือเลม่นีส้ าเร็จด้วยการแบ่งเอาทนุท่ี

สะสมโดยน า้พักน า้แรงของพ่ีน้องชาวสกลนครทุกคน  ซึ่งขณะนีร้วบรวมแล้วได้ประมาณ  ๓,๘๐๐  

บาท  ( ยังรวบรวมไม่เสร็จ เพราะคอยบญัชีการจ าหน่ายรูปพระแก้วมรกตทางอ าเภอวานรนิวาส )  

เงินทนุยอดนีเ้ป็นอีกยอดหนึง่ตา่งหากจากท่ีคณะกรรมการจงัหวดั  คณะกรรมการอ าเภอ  ได้ช่วยกนั

หาสะสมไว้และก็ไม่เก่ียวกบัยอด  ๕๐,๐๐๐  บาท  ซึง่ได้โดยการแปรญัตติในงบประมาณแผ่นดิน  ปี  

๒๔๙๓  เม่ือจ าหน่ายหนังสือเล่มนีไ้ด้เท่าใด  จะได้สมทบเท่ากับทุนยอดท่ีว่าไว้นัน้  ถ้าหากว่าการ

จ าหน่ายหนงัสือเลม่นีไ้ม่ได้ทนุคืน  ข้าพเจ้าขอเอาตวัเข้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตผู่้ เดียว 

  สว่นรายการละเอียดเก่ียวกบับญัชีการบริจาคทรัพย์ท่ีรวบรวมได้นัน้ ข้าพเจ้าจะได้จดั 

________________________________________________ 

 ๑๑ แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของจงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 

 

 



๒๒ 
 

 

พิมพ์ขึน้พร้อมกบัหนงัสือเลม่ท่ีสอง  คือหนงัสือ  “  นิทาน  ประวตัิ  และจดหมายเหตตุ่างๆ  เร่ือง  วดั

ธาตศุาสดาราม  ”  เรียบเรียงโดยพระบริบาลศภุกิจ  ( ค าสาย  ศิริขนัธ์ )  ในหนงัสือเล่มนัน้ท่านจะได้

เห็นบญัชีการบริจาคทรัพย์สร้างซ่อมแซมโบสถ์  วิหาร  ศาลาต่าง ๆ  ในพระธาตศุาสดารามตัง้แต่ต้นมา  

จงึเป็นการเหมาะสมท่ีจะรวบรวมในบญัชียอดเงินใหม่นีเ้ข้าไว้ในเลม่เดียวกนั 

  อนึ่ง  เงินท่ีสะสมไว้ในยอดใหม่นี ้ คณะกรรมการมี  นายวิสิฏฐ์   วัฒนสุชาติ ,       

นายศาสตร  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร , นายคง  โสตถิสวสัด์ิ , นายปาน  ประจกัษ์วงศ์  และข้าพเจ้า

เป็นผู้ดแูลรักษาและหาผลประโยชน์สะสมต่อไป  เม่ือท่านผู้ ใดมีความประสงค์จะทราบรายละเอียด

ประการใด  โปรดติดตอ่สอบถามจากกรรมการได้ 

  ในท่ีสดุข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทุก ๆ คน  ท่ีมีจิตเจตนาอันแรงกล้าในอันท่ีจะช่วย

ส่งเสริมการบูรณะพระธาตเุชิงชุมและวดัธาตศุาสดารามนีใ้ห้เป็นผลส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี  ขอกุศล

บญุราศรีอนัเกิดแก่วิทยาทานการพิมพ์หนงัสือนี ้ จงึมีแดท่่านทัง้หลายโดยทัว่หน้ากนัเทอญ 

 

    เตียง    ศิริขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

ค าน า* 
พงศาวดารเมืองสกลนคร 

************************************ 

วนัท่ี  ๒๖  ตลุาคม  พระพทุธศกัราช  ๒๔๖๐ 

  คณะกรรมการผู้ มีนามข้างท้ายนี ้  ได้ประชุมเรียบเรียงพงศาวดารเมืองสกลนคร  

โดยค าสั่งท่านอ ามาตย์เอก   พระยาสกลกิจวิจารณ์   ปลัดมณฑลอุดร   เม่ือท่านยังมีบรรดาศกัด์ิเป็น

พระสุนทรธนศักด์ิ   ประจ าจังหวัดสกลนครสั่งให้ตรวจค้นต านาน  นิทาน  ซึ่งเป็นเร่ืองราวสืบ

พงศาวดารเมืองสกลนครนัน้   คณะกรรมการตรวจพบต านานในอุรังคนิทาน  ผูก๑ ๒ ผูก ๓ บ้าง  

และเก็บเอาตามถ้อยค าคนโบราณเล่าสืบต่อ ๆ  กนัมาบ้าง  และเก็บเอาตามจดหมายเหตขุองพระ

ประทมุกรมการเมืองนครพนมคนเก่าบ้าง   มาเรียบเรียงเข้าเป็นเร่ืองไว้เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อบตุร

และหลาน  ซึง่สืบวงศ์ตระกลูเมืองสกลนคร  จะได้รู้เร่ืองราวในอดีตและปัจจบุนัวา่  เมืองสกลนครเชือ้

สายวงศ์ตระกูลมาจากไหน  ขออธิบายให้เข้าใจว่า  เดิมเมืองสกลนครมีผู้ปกครองบ้านเมืองมาแต่

ก่อนจนถงึปรัตยบุนันี ้ ๓  ตอน  หรือ  ๓  วงศ์ 

  ตอนท่ี  ๑  แยกวงศ์ตระกลูมาจากกรุงอินทปัทม์นคร 

  ตอนท่ี  ๒  แยกวงศ์ตระกลูมาจากเมืองกาฬสินธุ์ 

  ตอนท่ี  ๓  แยกวงศ์ตระกลูมาจากเมืองนครพนม 

  กรรมการบางท่านมีข้อปุจฉาถามว่า  ผู้ ปกครองบ้านเมืองแต่ก่อนต่างวงศ์  ต่าง

ตระกลู  ทัง้อยู่ห่างไกลกนั  เหตใุดแลได้มาตัง้บ้านสร้างเมืองขึน้  ณ  ท่ีนี ้ และท่านจะมีความประสงค์

ตอ่ประโยชน์อนัใด  คณะกรรมการจงึขอตอบโดยความพิเคราะห์เหตผุลเป็น  ๓  ประการ๒ ดงันีค้ือ 

  ๑.  ท่านคงมุ่งหมายสิ่งซึ่งเป็นวัตถุของโบราณ  มีเจดีย์เชิงชุมเป็นท่ีชุมนุมรอยพระ

พทุธบาทตัง้เป็นหลกัอยู่ท่ีภนู า้ลอดเชิงชมุนีเ้ป็นเหต ุ ผู้ ใดได้มาตัง้บ้านสร้างเมืองอยู่ในต าบลนีก้็นบัวา่

ใกล้พระพทุธศาสนากวา่ท่ีอื่น  เพราะได้บ าเพ็ญทานการกศุลให้เกิดมรรค   เกิดผล    ตามปรารถนานี ้ 

  ________________________________________________ 

 * ของรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) เม่ือครัง้ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 
 ๑ เป็นใบลานขนาดยาวเท่ากบัใบลานเทศน์ในภาคกลาง ร้อยด้วยเชือกมดั และใช้ไม้ประกบัไว้ทัง้ ๒ ด้าน 

สว่นใหญ่จะบนัทกึด้วยอกัษรไทยน้อย หากมีขนาดสัน้ประมาณ ๑ คืบ เรียกวา่ “ หนงัสือก้อม ” 

 ๒ เป็นเหตผุล และหลกัฐานส าคญัประการหนึง่ในการสร้างเมืองสกลทวาปี 
 



๒๔ 
 

 

นบัวา่เป็นเหต ุเป็นผล ในประการท่ี ๑ 

  ๒.  ภมิูภาคเป็นพืน้ท่ีท านาอดุม  มีหนองหาร๓ เป็นเหต ุ ซึง่เป็นท่ีอาศยัของราษฎรท า

มาหาเลีย้งชีพได้หลายหม่ืนคน  คือ 

  ก.  ในบริเวณหนองหารมีทุ่งท่าราบเตียน  พอกับการท านาปีนาแซงหลายต าบล   

เม่ือมีเหตุทุพภิกขภุยัก็ได้อาศยัหนองหารท านาแซงได้  อาศยัป่าดงพงแขมท าไร่ปลกูข้าวและปลูก

ผลไม้ตา่ง ๆ บ้าง  อาศยัของป่ามี  บกุ  กลอย  เผือก  มนั  บ้าง 

  ข.  อาศยัสินค้ามาทางน า้  มีพ่อค้าเรือจากแม่น า้โขงขึน้ตามล าน า้ก ่า  ถึงหนองหารมี  

เปลือกเสียด  ปนู  ยา  เป็นต้น 

  ค.  อาศยัสินค้าทางบก  พ่อค้าเกวียนจากเมืองนครราชสีมา  มีสินค้าทกุอย่างไปมา 

  ง.  อาศยัสินค้าในพืน้ท่ีมีผลเร็ว  เช่น  เกลือสินเธาว์  พริก  ฝา้ย  ป่าน  ไหมกบัปลาใน

หนองหาร  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  ของราษฎรเลีย้งบ ารุงพืชพันธุ์   พอเป็นสินค้า

แลกเปลี่ยนกนันี ้ นบัวา่เป็นเหตเุป็นผลในประการท่ี  ๒ 

  ๓.  อาศยัไออากาศปลอดโปร่งสอดส่องสว่างดี  ไม่ร้อนไม่เย็นมากนัก  ซึ่งไม่ท าให้

ผิดปกตินีเ้ป็นเหต ุ ในกลางหนองหารมีเกาะแก่งแห่งท่ีจะเท่ียวตากอากาศให้ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

  ________________________________________________ 
 ๓ หนองหารอดุมสมบรูณ์ด้วย กุ้ง หอย ป ูปลานานาชนิด และเป็นต้นน า้ของล าน า้ก ่าไหลลงสู่แม่น า้โขงท่ี

อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม มีระยะทางประมาณ ๘๔ กิโลเมตร , เดิมพืน้น า้หนองหารบริเวณท่ีมีน า้ขงัตลอด

ทัง้ปีอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัออกของดอนสวรรค์ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศกึษา

ความเป็นไปได้ของแหล่งน า้จึงมีความเห็นว่า หากมีการก่อสร้างประตูน า้ท่ีปากล าน า้ก ่าจะสามารถเก็บกกัน า้ได้

เป็นจ านวนมาก รวมทัง้เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาเพ่ือประโยชน์แก่ราษฎร ดงันัน้เมื่อพ .ศ. ๒๔๙๖ กรมประมงได้

ก่อสร้างประตนู า้ขนาด ๒ บาน ยาวรวม ๘ เมตร ตัง้ช่ือว่าประตนู า้ “พยคัฆ์มนัตร์” ต่อมาพิจารณาเห็นว่าเพ่ือเป็น

การเพ่ิมปริมาณการเก็บกกัน า้ให้เหมาะสม น า้ท่ีเกินจากการเก็บกกัสามารถน าไปใช้ในการชลประทาน อีกทัง้ยัง

ควบคุมความเสียหายอนัเกิดจากน า้ท่วมต่อพืน้ท่ีบริเวณรอบๆหนองหาร กรมประมงจึงออกแบบก่อสร้างขยาย

ประตรูะบายน า้ให้กว้างขึน้กวา่เดิม และสร้างฝายน า้ล้น มีความยาว ๒๐๐ เมตร ขุดลอกล าน า้ก ่าตดัเส้นทางใหม ่

เพ่ือให้มีการระบายน า้ได้ดี สร้างบันไดปลาโจนให้เป็นทางเดินของปลาจากแม่น า้โขงมาตามล าน า้ก ่าเข้าสู่หนอง

หาร เพ่ือการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพนัธุ์ตอ่ไป แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๖ และเปลี่ยนช่ือประตนู า้วา่ “สรัุสวดี” 
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ได้ดี  ทัง้มีวิหกนกไม้น่าชม  นีเ้ป็นผลให้เกิดสุขภาพสบายจิต  ก็นับว่าเป็นเหตุผลในประการท่ี  ๓  

ท่านอาศยัหลกัฐานภมิูภาคพืน้ท่ีโดยเหตนีุก้ระมงั  ท่านจงึได้รวมหมู่รวมคณะก่อสร้างบ้านเมืองขึน้ 

  การเรียบเรียงพงศาวดารนี ้ ในตอนต้นท่ีแยกวงศ์ตระกูลมาจากกรุงอินทปัทม์นคร๔ 

นัน้   ตัง้แต่พระพุทธศาสนาพระพุทธกัสสปมาจนศาสนาพระพุทธโคดมบรมครูเจ้าของเรานี  ้ ยังมี

บุคคลสืบเน่ืองกันมาพุทธันดรหนึ่งไม่ใช่น้อยตัง้นับกัปนับกัลป   หรือจะผลดัเปลี่ยนสืบวงศ์ตระกูล   

ตอ่ ๆ กนัมาหลายชัว่ก็ไม่รู้  เพราะไม่มีต านานนิทานติดต่อเป็นเร่ืองมาก  เม่ือคิดดแูล้วจะไม่จริง  ใน

ตอนท่ี  ๒  ท่ี   ๓  นัน้   เป็นความจริงแน่นอน  เพราะบุคคลยังมีตัวสืบต่อกันมา  ข้าพเจ้า

คณะกรรมการจงึขออภยัโทษแก่ท่านผู้อา่น  ผู้ ฟัง  เม่ือท่านเห็นวา่บทใด ตอนใด ขาดเหลือผิดตอ่แบบ

แผนของบ้านเมืองอย่างใด  ขอได้โปรดตบแต่ง ต่อเติม ขีดฆ่าเสียด้วยเทอญ  ข้าพเจ้าจะขอขอบพระ

เดชพระคณุเป็นอนัมาก 

ลงนามกรรมการ 

  ๑.  อ ามาตย์โท  พระยาประจนัตประเทศธานี  ( โง่นค า  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร )  

อาย ุ ๗๙  ปี  ผู้วา่ราชการเมืองสกลนคร  ผู้จด จดหมายเหตตุอ่ ๆ มา 

  ๒.  รองอ ามาตย์เอก  พระอนุบาลสกลเขตต์  ( เมฆ  พรหมสาขา  ณ  สกลนคร )  

อาย ุ ๖๘  ปี  ปลดัเมืองสกลนคร  ผู้จดจ าค าคนโบราณเลา่ตอ่ ๆ มา 

  ๓.  รองอ ามาตย์โท  พระบริบาลศภุกิจ  ( ค าสาย  ศิริขนัธ์ )  อาย ุ ๕๖  ปี  กรมการ 

พิเศษเมืองสกลนคร  ผู้ เรียบเรียงเข้าเร่ือง 

  ๔.  พระพิทักษ์เจดีย์  ( แก้ว  โคตรธรรม ) อายุ  ๖๘  ปี กรมการผู้ รักษาเจดีย์เชิง    

ชมุ เมืองสกลนคร  ผู้แนะน าในเร่ืองนิทานโบราณ 

  ________________________________________________ 

 ๔ กรุงกมัพชูาหรือดนิแดนในเขมร 
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พงศาวดารเมืองสกลนคร 

ตอนที่  ๑ 

แยกวงศ์ตระกูลมาจากกรุงอนิทปัทม์นคร 

กรุงกัมพูชาหรือเมืองเขมร 

.................................. 

  จ าเดิมแต่เม่ือพระศาสนาพระพุทธกัสสปเจ้า  เมืองสกลนครปรากฏนามว่าเมือง

หนองหารหลวง  ซึง่มีนิทานองค์พระสมัมาสมัพุทธโคดมบรมครูเจ้าของเรา  พระองค์โปรดประทาน

พระสทัธรรมเทศนาไว้ในอรัุงคนิทานผกู  ๒  วา่ 

  เมื่อศาสนาพระพทุธกสัสป  ขนุขอมเป็นพระราชนดัดาพระเจ้ากรุงอินทปัทม์นคร  ได้

พาบา่วไพร่ของตนมาสร้างเมืองขึน้ท่ีริมหนองหารหลวงตรงกบัท่านางอาบ สมมตุินามว่าเมืองหนอง  

หารหลวง  ขนุขอมได้เป็นเจ้าเมืองขึน้กับกรุงอินทปัทม์นคร ขนุขอมมีพระราชโอรสช่ือ เจ้าสรุอทุก 

กุมาร  คือ  เม่ือวันประสูติเจ้าสุรอทุกกุมารนัน้  มีอศัจรรย์สองประการ  ประการท่ี  ๑  เจ้าสรุอทุก

กุมารถือพระขรรค์แต่ก าเนิด  เกิดมาพร้อม  ประการท่ี  ๒  ในวนัประสตูิเกิดมีน า้พุกับท่ีใกล้กับริม

เมืองนัน้  คนชาวเมืองทัง้หลายจงึเรียกวา่  “  ทรงน า้พ ุ ”  ตอ่มา  เพราะเหตวุ่าเจ้าผู้ครองเมืองเคยไป

ทอดพระเนตร  ทรงพระส าราญท่ีน า้พใุนฤดสูงกรานต์ทกุปี  เจ้าสรุอทุกนัน้บิดาจึงให้นามตามเหตท่ีุมี

อัศจรรย์  ซึ่งมีน า้พุเกิดขึน้ในวันประสูติ  พอพระชนม์พรรษาเจ้าสุรอุทกจ าเริญวัฒนาครบ  ๑๕  

พรรษา  ขนุขอมผู้ เป็นพระราชบิดาก็สิน้พระชนม์ 

  ฝ่ายเสนากรมการ  ราษฎร  พร้อมกันอญัเชิญพระเจ้าสุรอทุกขึน้ครองราชย์สมบัติ    

สมมตุินามวา่เจ้าพระยาสรุอทุก  ครองราชย์สมบตัิต่อมา  มีบตุรชายสององค์  องค์พ่ีชายสมมตุินาม

วา่  เจ้าภิงคาร  องค์น้องชายปรากฏนามว่าเจ้าค าแดง  ในวนัหนึ่งเจ้าพระยาสรุอทุกมีรับสัง่แก่เสนา

ข้าราชการให้จดัรีพ้ลโยธาจะเสดจ็ประพาสเลียบเขตพระนครของตน  ครัน้เสด็จถึงปากน า้มลูนที  ซึง่

เป็นเขตติดต่อกบัเขตกรุงอินทปัทม์นคร  จึงเสนาข้าราชการทลูว่า  ท่ีน่ีเป็นท่ีแบ่งเขตเมืองหนองหาร  

หลวงกับกรุงอินทปัทม์นครตามล าแม่น า้มลูนทีจดดงพญาไฟ  ขนุขอมพระราชบิดาพระองค์กบัพระ

เจ้าอินทปัทม์นครได้มอบอ านาจให้ธนะมลูนาคเป็นผู้ รักษาอาณาเขตต่อไป  เจ้าพระยาสรุอทุกทรง

พระพิโรธว่าพระเจ้าปู่ กบัพระราชบิดามอบอ านาจให้ธนะมลูนาค  ซึง่เป็นสตัว์เดรัจฉานรักษาอาณา

เขตบ้านเมืองนัน้ยงัไม่สมควร  พระยาสรุอทุกคิดจะลองฤทธ์ิกบัธนะมลูนาค  พระองค์จงึชกัพระขรรค์
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คูก่บัก าเนิดออกท าฤทธ์ิไตไ่ปบนน า้ตรงปากน า้มลูนที  แกวง่พระแสงขรรค์แสดงฤทธ์ิข่มข่ีธนะมลูนาค  

ธนะมลูนาคโกรธก็แสดงตนให้เจ้าพระยาสรุอทุกและเสนาข้าราชการเห็นเป็นอศัจรรย์ต่าง ๆ นา ๆ 

ในขณะนัน้การแสดงฤทธ์ิตา่งคนก็ตา่งหยดุหย่อนท้อถอยซึง่กนัและกนั  ฝ่ายเจ้าพระยาสรุอทุกก็ยกรี ้

พลโยธากลบัพระนครของตน  ฝ่ายพระยาธนะมลูนาคยงัไม่หายโกรธ  จงึจดัก าลงัโยธาทัง้หลายท่ีอยู่

ในอ านาจของตนติดตามเจ้าพระยาสรุอทุกไปถึงหนองหารหลวง  แล้วส าแดงตนและโยธาทัง้หลาย

ให้เป็นฟานด่อน ( อีเก้งเผือก ) ทุกตัวขาวบริสุทธ์ิเดินผ่านเมืองไปทางทุ่งโพธ์ิสามต้น  ชาวเมือง

ทัง้หลายเห็นจงึน าขึน้ทลูเจ้าพระยาสรุอทุก  เจ้าพระยาสรุอทุกไม่มีพระด าริติตรองเป็นอย่างดี  สัง่ให้

หานายพรานมาหลายคน  ไปล้อมจับเป็นมาถวาย  ถ้าจบัเป็นไม่ได้ให้จับตาย  นายพรานรับรับสัง่

แล้วก็พร้อมข้าราชการแลราษฎรติดตามไปถึงโพธ์ิสามต้นจึงพบฝูงพรานเผือก  นายพรานจัดก าลงั

เข้าล้อมจบั  ฝงูนาคและเงือกงทูัง้หลายตา่งคนก็ตา่งหลบหลีกก าบงัตวัหายไป  ยงัอยู่แต่ธนะมลูนาค

ตวัเดียว  พระยาธนะมลูนาคก็ท าทีหลอกลอ่ให้นายพรานกลบัก าลงัโยธาเข้าไปในป่า  พอถงึหนองบวั 

สร้าง  พระยาธนะมลูนาคก็ท าทีเป็นเจ็บ  นายพรานกบัพวกก็เข้าล้อมขบัจะจบัเอาเป็นท่าใดก็ไม่ได้จงึ

ยิงด้วยหน้าไม้๑ อนัมีลกูปืนผสมด้วยยาพิษคือ น่อง๒ ลกูปืนถกูฟานเผือกเข้าท่ีส าคญั  พระยานาคคิด

ว่าจะสู้ รบกับเด็กไม่รู้ภาษาก็เสียฤทธ์ิ  จึงสบูเอาดวงจิตออกจากกายฟานเผือก  ฟานก็ถึงแก่ความ

ตาย  พอฟานเผือกตายแล้ว  พระยานาคก็กระท าร่างกายของฟานเผือกใหญ่โตเท่ากบัช้างสาร  ฝ่าย

นายพรานเห็นได้ทีก็ให้ก าลังโยธาเข้าหามเอาซากศพฟานเผือก  ยกก็ไม่ไหวโดยความหนักเกิน

ประมาณ  นายพรานก็จดัก าลงัเข้าลากเอาซากศพฟานเผือกลงมาทางทุ่งโพธิสามต้น  ครัน้ถึงทุ่งโพธิ

สามต้นริมหนองหารหลวง  จะชกัลากซากศพฟานเผือกเท่าใดก็ไม่ไหวติง  นายพรานจึงใช้ม้าเร็วน า

เหตุไปทูลเจ้าพระยาสุรอุทก ๆ  รับสั่งให้เถือเอาเนือ้มาถวาย  นายพรานก็พร้อมก าลังโยธากับ

พลเมืองโดยมาก  เข้าเถือเนือ้ฟานเผือกสามวนัสามคืนก็ไม่หมด  เนือ้ยงังอกทวีขึน้เสมอ  คนในเมือง

ได้รับประทานทั่วกัน  ฝ่ายเจ้าพระยาสุรอุทกได้รับประทานเนือ้ฟานเผือกก็มีความยินดีปรีเปรม   

เกษมสุข  เพราะเป็นเนือ้ท่ีโอชารสอร่อยดีกว่าเนือ้สัตว์ต่าง ๆ ฝ่ายพระยานาคยังไม่หายโกรธ  

รวบรวมก าลงัโยธาพร้อมแล้ว ก็พากนัท าฤทธ์ิมดุลงไปในน า้หนองหารหลวง พอเวลากลางคืนคนนอน 

________________________________________________ 

 ๑ เคร่ืองยิงชนิดหนึง่ท าด้วยไม้ มีคนัและราง 

 ๒ ยางไม้ชนิดหนึง่ ออกจากต้นนอ่ง มีพิษมากใช้ทาลกูดอกยิงสตัว์ 
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สงดัเงียบดี  พระยานาคกบัก าลงัรีพ้ล  เงือกงทูัง้หลายก็ขดุแผ่นดินเมืองให้ถล่มลงเป็นน า้เจือเป็นอนั

เดียวกนักบัหนองหารหลวง  พระยานาคก็ตรงเข้าจบัพระยาสรุอทุกได้  ก็พารีพ้ลมดัผกูด้วยบ่วงบาศ

พนัธนาการ  ชกัลากลงไปหาแม่น า้ธนะนที  คือ  บดันีเ้รียกแม่น า้โขง  พระยานาคให้รีพ้ลชกัลากพระ

ยาสรุอทุกเลีย้วไปงอมา  คดไปอ้อมมา  เพื่อทรมาณร่างกายให้พระยาสรุอทุกถงึแก่ความตายล าบาก    

เวทนา  พอถึงแม่น า้ธนะนที  คือแม่น า้โขง  พระยาสรุอทุกก็สิน้พระชนม์   พระยานาคก็เอาพระศพ

เจ้าพระยาสรุอทุกไปถวายกรุงอินทปัทม์นคร 

  ฝ่ายเมืองหนองหารหลวง  เจ้าภิงคาระ  เจ้าค าแดง  กับพระญาติพระวงศ์ชาว

ประชาชนท่ีเหลือจากพวกก าลังนาคท าอันตรายไม่หมด  ก็พากันตัง้ทัพก าลงัพลอยู่ท่ีโพนเมืองริม

หนองหารหลวงทางทิศใต้  เจ้าภิงคาระ  เจ้าค าแดง  พร้อมด้วยเสนาอ ามาตย์ไปตรวจดชูยัภมิูท่ีจะได้

ตัง้บ้านสร้างเมือง  ก็เห็นว่าท่ีภนู า้ลอดเป็นท่ีชยัภมิูดี  เจ้าภิงคาระจึงตัง้สตัยาธิษฐานว่า ข้าพเจ้าจะ

พาบา่วไพร่  ครอบครัว  มาตัง้บ้านสร้างเมืองขึน้ท่ีภนู า้ลอดนี ้ขอให้เทพยดาอภิบาลบ ารุงให้บ้านเมือง

วฒันาถาวรต่อไปเทอญ  ในขณะนัน้มีพระยานาคตัวหนึ่งช่ือสุวรรณนาค  ถือภิงคารทองค าบรรจุ

น า้หอมทิพย์  ผุดขึน้มาจากพืน้พสธุาดลกระท าฤทธ์ิเกล็ดเป็นทองค า  แล้วกล่าวว่า  เราช่ือพระยา

สวุรรณนาค เป็นผู้ รักษารอยพระพุทธบาทอยู่ในภนู า้ลอดนี ้แล้วพระยานาคก็ให้อภิเษกเจ้าภิงคาระ

เป็นเจ้าเมืองหนองหารหลวง  ให้นามวา่ เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระ  ครองราชสมบตัิตอ่มาโดยสวสัดิภาพ 

  ฝ่ายเมืองหนองหารน้อย  ( บดันีอ้ยู่ท่ีอ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี )  ในขณะเวลา

นัน้ไม่มีผู้ครอบครองบ้านเมือง  เสนาอ ามาตย์แต่งราชทตูน าเคร่ืองราชบรรณาการมาขออญัเชิญเจ้า

ค าแดงไปเป็นเจ้าเมืองหนองหารน้อย  เจ้าค าแดงก็ได้ไปครองราชย์สมบตัิเป็นเจ้าเมืองหนองหารน้อย 

ตอ่มาเมืองหนองหารน้อยกบัเมืองหนองหารหลวงจงึเป็นไมตรีพ่ีน้องกนัแตค่รัง้นัน้มา 

  ส่วนทางท่ีพระยานาคท่ีลากเจ้าพระยาสุรอุทกลงไปหาแม่น า้โขงนัน้  ก็กลายเป็น

คลองน า้ น า้ไหลจากหนองหารหลวงตกน า้โขง คนทัง้หลายก็เรียกกันว่าคลอง  “ น า้กรรม ” เพราะ

เหตุพระยานาคทรมาณทรกรรมเจ้าพระยาสุรอุทกให้ถึงแก่มรณะภัยในท่ีนัน้  บัดนีค้นทัง้หลาย

เปลี่ยนค าเรียกคลองนัน้วา่  คลอง  “ น า้ก ่า ”๓ 

________________________________________________ 

 ๓ ดเูพิ่มเตมิค าน าพงศาวดารเมืองสกลนคร เชิงอรรถท่ี ๓ หน้า ๒๒ 
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  ส่วนทางท่ีนายพรานลากซากศพฟานเผือกมาจากหนองบัวสร้างนัน้ ก็กลายเป็น

คลองน า้ไหล ไหลจากหนองบวัสร้างมาตกหนองหารหลวง คนทัง้หลายก็เรียกคลองนัน้ว่า “ น า้ลาก ”  

ตามเหตนุัน้ตอ่มาจนบดันี ้

  ตอนนีพ้ระยาสวุรรณภิงคาระจกัครองราชย์สมบตัิเมืองหนองหารหลวงก่ีปีไม่ปรากฏ  

หรือจะผลดัเปลี่ยนเจ้าผู้ครองเมืองมาก่ีองค์ไม่ปรากฏในอรัุงคนิทาน  ต่อมาจนถึงพระพุทธศาสนา 

พระพทุธโคดมบรมครูเจ้าของเรา ก็ยงัปรากฏวา่เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระ  ได้ราชาภิเษกกบัพระนาง

เจ้านารายณ์เจงเวง  ราชธิดาอินทปัทม์นครเป็นเอกอคัรมเหษี  ครัน้มาหวลคิดดพูระพทุธกาลของพระ

พทุธกสัสปสมัมาสมัพทุธเจ้าโน้น  มาจนถงึพทุธกาลพระโคดมบรมครูเจ้าของเรานีจ้ะได้มาตรัสรู้เป็น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าก็ช้านานนบักปันบักลัป  อายบุุคคลจะอยู่ยืนนานถึง  ๒  พทุธกาลก็ดจูะไม่มี   

จะไม่จริง  ข้าพเจ้าเห็นว่าจะผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ขัติยราชสืบกษัตริย์สันตติวงศ์ต่อ ๆ กันมา  นาม

เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระจงึมีปรากฏจนถงึพระพทุธศาสนาพระโคดมบรมครูเจ้าของเรานี ้

  บดันี ้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงพงศาวดาร  เมืองหนองหารหลวงต่อไปตามอรัุงคนิทาน

ผกู  ๓  ซึง่เก่ียวมาในศาสนาพระโคดมบรมครูเจ้าของเรานี ้ ปรากฏว่าพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธ

เจ้าของเรานี ้ พระองค์พร้อมด้วยพระสาวกอรหนัตา  ๑,๕๐๐  เสดจ็จากเมืองศรีโคตบรูณ์มาฉนัข้าวท่ี

ภกู าพร้า๔ หรือนยัหนึง่เรียกว่าดอยเข็ญใจ  พระพทุธเจ้าพิจารณาตามประเพณี  แล้วมีพระพทุธฎีกา

ตรัสว่า  ท่ีนีเ้ป็นท่ีบรรจธุาตหุวัอกพระพทุธเจ้าทัง้  ๓  พระองค์ท่ีเข้าสู่ปรินิพพานแล้วอีกแห่งหนึ่ง  ก็

ได้มาประชุมรอยพระพุทธบาทท่ีภนู า้ลอดเชิงชุม๕ ทุกพระองค์  พระองค์ส่องด้วยทิพย์จักษุญาณก็

เห็นวา่พระองค์จวนจะเข้าสูป่รินิพพานแล้ว  พระพทุธเจ้าจึงพาสาวกอรหนัตา  ๑,๕๐๐  เสด็จเข้าสู่ภู

น า้ลอดเชิงชมุจะประทานรอยพระบาท  อนัท้าวสวุรรณนาครักษาอยู่ท่ีพืน้พสธุา  ก็ผุดขึน้มารับรอง

รอยพระพทุธบาท  พระพทุธเจ้าจงึเหยียบซน่พระบาททบัซ้อนลงในแผ่นศิลานัน้ 

  ฝ่ายเจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระกบัพระนางเจ้าเจงเวง  พระราชเทวี  พร้อมด้วยบริพาร  

มาต้อนรับเสด็จพระสัมมาสมัพทุธเจ้า  พระพุทธเจ้ากระท าปาฏิหารย์ให้เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระ

เห็นเป็นอศัจรรย์  คือแสดงให้มหารัตนมณีสามดวงเสดจ็ออกจากพระโอษฐ์มีรัศมีตามกนัออกมาแล้ว 

________________________________________________ 

 ๔ วดัพระธาตพุนมในปัจจบุนั 

 ๕ บริเวณท่ีประดษิฐานองค์พระธาตเุชิงชมุในปัจจบุนั 
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ก็หายสูญไป  แล้วก็มีรัตนมณีหนึ่งดวง  เสด็จออกมาจากพระโอษฐ์  มีรัศมีโชติช่วงชัชวาลทั่วทัง้

อากาศนพดล  คนทัง้หลายพอเห็นเส้นผมพองสยองเกล้า  เจ้าพระสวุรรณภิงคาระ  จงึกราบทลูพระผู้

มีพระภาคเจ้าถามปัญหาในข้ออศัจรรย์  พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระสทัธรรมเทศนาว่า  ท่ีน่ีเป็นท่ีอัน

ประเสริฐอดุมอนัหนึ่งแห่งพระพุทธเจ้าทัง้ห้าพระองค์  ซึง่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสพัพัญญใูนภทัรกัปนี ้ 

ทกุพระองค์ได้ปฏิญาณกันไว้แต่เม่ือแรกสร้างโพธิสมภาร  ตัง้ปณิธานความปรารถนาเป็นพระพุทธ

ภมิู  เม่ือผู้ ใดได้ส าเร็จเป็นพระสพัพญัญกู่อน  ก็ให้มาประชมุรอยพระพทุธบาทไว้ในท่ีน่ี  รัตนมณีสาม

ดวงท่ีออกจากพระโอษฐ์ของตถาคตนี ้ คือ  ดวงท่ีหนึ่งพระเจ้ากุกกฎุสนธ์ิ  ดวงท่ีสองก็คือพระโกนา

คมน์  ดวงท่ีสามก็คือพระเจ้ากสัสปท่ีล่วงลบัเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว  ดวงท่ีสี่ซึง่เสด็จออกมาทีหลงัก็คือ      

องค์พระโคดมสมัมาสมัพทุธเจ้านีแ้หละ  เมื่อหมดศาสนาของตถาคตครบถ้วน  ๕,๐๐๐  พรรษาแล้ว  

ยงัจะมีพระศรีอริยเมตไตรยเจ้าองค์หนึง่ได้ตรัสรู้เป็นพระสพัพญัญใูนภทัรกปันี ้ พระองค์ก็ยงัจะได้มา

ประชุมรอยพระบาทไว้ในท่ีนี ้ จึงจะหมดภัทรกัปเจ้าพระยาสุวรรณภิงคาระ  เม่ือได้สดับฟังพระ

สทัธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้าแล้ว  ก็มีความโสมนสัยินดีปรีดาปราโมทย์ในพระสทัธรรมเทศนานัน้

ย่ิงนกั  เพราะวา่บ้านเมืองของตนได้ตัง้อยู่ในสถานท่ีอนัประเสริฐ  เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระชกัพระ

ขรรค์ออกจะตดัศีรษะของตนบชูาพระสทัธรรมเทศนา  ฝ่ายนางนารายณ์เจงเวงราชเทวีเห็นพระองค์

ทรงสญัญาวิปลาส  ดงันัน้จงึเข้าจบัพระหตัถ์แย่งพระขรรค์ไว้  ทลูวา่เม่ือพระองค์ยงัทรงพระชนม์มายุ

อยู่ยืนนาน  ก็จะได้อุปถัมป์บ ารุงรอยพระพุทธบาทสืบพระพุทธศาสนา ได้สร้างบุญกุศลต่อไป         

พระยาฯ ได้ฟังนางเทวีห้ามปรามก็สะดุ้ งพระทัย  รู้สึกระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย  มีพระหฤทัย

เลื่อมใสในรอยพระพทุธบาท  พระยาก็ถอดมงกฎุกษัตริย์ซึง่มีน า้หนกัค ามณีค่าแสนต าลงึ  สวมลงใน

รอยพระพุทธบาทเป็นเคร่ืองสักการะบูชาแล้วหินศิลาอันบรรจุรอยพระบาทก็จมลงใต้พืน้พสุธาท่ี       

ภนู า้ลอดเชิงชมุในขณะนัน้  เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระก็อาราธนาพระพทุธเจ้ากบัพระอรหนัตาขีณา

สาวก  ๑,๕๐๐  องค์  ไปรับจังหันบิณฑบาตท่ีพระราชวงัของพระองค์  พระพทุธเจ้าพร้อมด้วยพระ 

อรหนัตา ๑,๕๐๐ กระท าภตักิจเสร็จแล้ว  ก็กระท าภตัตานุโมทนาซึง่ทานแห่งพระยาสวุรรณภิงคาระ  

แล้วก็เสด็จไปบรรทมท่ีพระแท่นศิลาอาศน์ดอยคูหา  ทรงสั่งพระมหากัสสปเถระเจ้าซึ่งเป็นพระ

ขีณาสพผู้ใหญ่วา่  เมื่อพระตถาคตเข้าสูพ่ระนิพพานแล้ว  ให้พระมหากสัสปเอากระดกูพระธาตหุวัอก  

คือกระดูกหัวอกของเราผู้ตถาคต  ไปสถาปนาไว้ท่ีภูก าพร้าตามเย่ียงอย่างประเพณีพระพุทธภูมิ

เทอญ  พระมหากสัสปเถรเจ้ารับพระพทุธฎีกาแล้วก็นมสัการบงัคมลาพระพทุธเจ้าเสด็จสู่ท่ีของตน  
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ในแวน่แคว้นกรุงราชคฤห์มหานคร  ฝ่ายพระพทุธเจ้าก็เสดจ็จาริกโปรดสรรพสตัว์ตามนิคมเขตไป จน

บรรลเุมืองกสุินารา  ก็เสดจ็เข้าสูป่รินิพพานในกาลนัน้แล 

  ฝ่ายเจ้าพระยาสุวรรณภิงคาระกับนางนารายณ์เจงเวงราชเทวี  พร้อมด้วยบริวาร

สร้างอุโมงค์แล้วก่อด้วยหินเป็นรูปเจดีย์ สวมรอยพระพุทธบาท ตรงท่ีแผ่นศิลาจมลงนัน้  พระยา 

สวุรรณภิงคาระจงึให้นามวา่พระเจดีย์เชิงชมุ๖ หรือโรมชมุพระคนัถรจนาจารย์ กล่าวพระคาถาว่า จต ุ

ภควา พุทฺธบาท เจติย  ปญจปาทวลญ ช อห วนฺทามิ เป็นอาทิ อธิบายเนือ้ความในพระคาถาว่าถ้า

บุคคลใดจะนมัสการบูชาพระเจดีย์นี ้ ก็ให้กล่าวความตามคาถานัน้แล้ว จึงระลึกถึงคุณนามของ

พระพุทธเจ้า  ๕  พระองค์ว่า กกุกฎุสนัโธ โกนาคมโน กสัสโป โคตโม อริยเมตฺเตยฺโย ให้ครบ ๓  คน

แล้วจงึกราบลง จะปรารถนาอย่างไรก็ตามแตจ่ะประสงค์เทอญ 

  ครัน้เมื่อเดือน  ๖  เพ็ญ  วนัองัคาร  ปีมะเสง็  เบญจศกนกัขตัฤกษ์  ช่ือ  อโนราทราศรี 

วนันัน้พระพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธ์เข้าสู่ปรินิพพาน  ฝ่ายเจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระเม่ือได้ทราบข่าวว่า

พระมหากสัสปเถรเจ้ากบัพระอรหนัตา  ๕๐๐  จะเชิญพระอรัุงคธาตุพระพทุธเจ้ามาประดิษฐานไว้ท่ี

ภกู าพร้า  จึงปรึกษาประชมุข้าราชการราษฎรทัง้หลายว่า  เราท่านทัง้หลาย  ควรคิดถึงพระคณุพระ 

สมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นอนัมาก  สมควรสร้างอโุมงค์ไว้คอยอรัุงคธาต ุ เพ่ือขอแบง่อรัุงคธาตไุว้สถาปนา

เป็นท่ีสกัการบชูา  สืบพระพทุธศาสนาต่อไปเสนาบดีข้าราชการทัง้ชายแลหญิงมีความยินดีเห็นชอบ

ด้วย แต่ความศรัทธาแยกเป็น  ๒  พวก คือ พวกผู้ชายพอใจจะไปก่ออโุมงค์ไว้ท่ีดอยคหูาซึง่เป็นพระ 

แท่นบรรลังก์  พระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับบรรทมครัง้หนึ่ง  เจ้าพระยาสุวรรณภิงคาระก็

เห็นชอบด้วย ฝ่ายหญิงมีพระนางเจ้านารายณ์เจงเวงเป็นประธาน พอใจจะก่ออุโมงค์ไว้ในสวน

อทุยานเจงเวง  เพ่ือให้สะดวกแก่การไปมานมัสการบูชาพระธาตนุัน้ได้ทุกฤดูกาล  ฝ่ายเจ้าพระยา 

สุวรรภิงคาระ ก็อนุญาตให้ตามความประสงค์ของพระนางเจ้านัน้  ฝ่ายผู้หญิงผู้ ชายต่างมีความ

โสมนสัยินดีต่างก็พดูจาแข็งขนักนัว่า  เม่ือรวมหินอิฐปนูพอแล้ว  จะก่อเวลาใดให้สญัญากันไว้  คือ  

ให้เสร็จภายในวนัหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอย่างช้า  ถ้าฝ่ายใดก่อเสร็จภายในดาวเพ็กออกพ้นเขายคุนัธร ให้

ถือว่าฝ่ายนัน้ชนะ เม่ือได้อาณัตสญัญากันแน่นอนแล้วต่างก็ลงมือก่อ ครัน้เวลากลางคืนพระนาง     

เจ้านารายณ์เจงเวงให้ชกัโคมไฟขึน้เสาสงูผกูติดไว้บนต้นไม้อนัสงู เพ่ือให้แสงสวา่งทัว่กนัจะได้ท าการ 

________________________________________________ 

 ๖ องค์พระธาตเุชิงชมุในปัจจบุนั 



๓๒ 
 

 

ก่อสะดวก พวกผู้ชายหนุ่มก็มกัลกัลอบหนีไปช่วยผู้หญิงเสียโดยมาก เพราะยินดีในรูป รส กลิ่น เสียง   

อโุมงค์ของหญิงก่อจงึเสร็จก่อน  ฝ่ายผู้ชายท่ีท าการก่ออโุมงค์อยู่บนดอยคหูาเห็นแสงโคมก็ส าคญัว่า

ดาวเพ็ก ( หรือดาวกลัปพฤกษ์ ) ออกแล้วก็พากนัหยดุเสีย ก่อขึน้ไปได้เพียงขื่อเท่านัน้ ฝ่ายผู้หญิงก่อ

วนัยงัค ่าคืนยงัรุ่งจงึส าเร็จตามก าหนดสญัญา 

  พอรุ่งขึน้พระมหากัสสปกับพระอรหันตา ๕๐๐ องค์ เป็นบริวารเชิญอุรังคธาตุ

พระพุทธเจ้ามาถึงดอยคหูา  เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระกบัพระนางนารายณ์เจงเวงราชเทวี ขอแบ่ง  

อรัุงคธาตพุระพทุธเจ้าจะสถาปนาไว้ท่ีอโุมงค์ของตนเพ่ือเป็นท่ีไหว้และบชูาให้ส าเร็จความปรารถนา

ของตน  พระมหากัสสปเถรเจ้าจึงมีพระเถระวาจาว่า  ท่ีนีไ้ม่ใช่ภกู าพร้า จะแบ่งอรัุงคธาตไุว้ก็จะผิด

จากพระพุทธวัจนะซึ่งทรงสัง่อาตมาไว้ และทัง้จะไม่เป็นมงคลอันประเสริฐแก่พระราชสมภารเจ้า        

พระมหากัสสปจึงสั่งให้พระอรหันตากลับไปเอาถ่านไฟหรือพระอังคารพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ท่ี       

พระอโุมงค์ดอยคหูา อโุมงค์นารายณ์เจงเวง พอเป็นท่ีนมัสการบูชา พระมหากัสสปให้นามอโุมงค์

ดอยคหูาว่า ธาตภุเูพ็ก๗ โดยเหตผุู้ชายหลงว่าโคมไฟผู้หญิงเป็นดาวเพ็กหรือดาวกัลปพฤกษ์  จึงก่อ

อโุมงค์ไม่ส าเร็จ  ให้นามอโุมงค์นารายณ์เจงเวง  ธาตเุจงเวงตามนามของนางนารายณ์เจงเวงผู้ เป็น

ต้นศรัทธานัน้  พระมหากัสสปจดัการสถาปนาธาตภุเูพ็กและธาตเุจงเวงแล้ว  ก็พร้อมพระอรหนัตา  

๕๐๐ เชิญพระอรัุงคธาตพุระพทุธเจ้าไปยงัภกู าพร้า พร้อมทัง้เจ้าพระยาสวุรรณภิงคาระ และท้าวพระ

ยาทัง้หลายก่ออโุมงค์บรรจุพระอรัุงคธาตุพระพุทธเจ้าไว้ท่ีภกู าพร้า  พระมหากัสสปเถรเจ้ากับพระ

อรหนัตา  ๕๐๐  ก็นมสัการบ าเพ็ญลาพระอรัุงคธาตเุสด็จเฉพาะเมืองราชคฤห์มหานครกระท าปฐม

สงัคายนา ฝ่ายท้าวพระยาทัง้หลายพากนันมสัการลาพระอรัุงคธาตเุจ้าแล้ว ตา่งองค์ก็จบัพระหตัถ์ซึง่

กนัและกนัสัง่ลากลบัไปสูบ้่านเมืองของตนในกาลนัน้แล 

  ฝ่ายพระเจ้าภิงคาระ เม่ือสิน้บุญกรรมของตนแล้วก็ถึงสวรรคตไปเมืองหนองหาร

หลวงครัง้นัน้ไม่มีเจ้านายปกครองสืบตระกูลกษัตริย์มา เพราะวงศ์อินทปัทม์นครหมดเพียง  

เจ้าพระยาภิงคาระเท่านัน้  ตัง้แต่เจ้าพระยาภิงคาระถึงซึ่งสวรรคตแล้ว  เสนากรมการก็สมมตุิกนัขึน้

เป็นเจ้าเมืองผลดัเปลี่ยนกนัต่อไปหลายชัว่อายเุจ้าเมือง  กล่าวพงศาวดารเมืองสกลนครซึง่แยกวงศ์

ตระกลูมาจากอินทปัทม์นคร  ก็สมมตุิยตุิลงเพียงเท่านี ้

________________________________________________ 

 ๗ ปัจจบุนัคือพระธาตภุเูพ็กอยูใ่นท้องท่ีต าบลนาหวับอ่ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 

_____________________________ 
 



๓๓ 
 

 

ตอนที่  ๒ 

แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองกาฬสินธ์ุ 

..................................... 

  บดันี ้ คณะกรรมการขอเรียบเรียงพงศาวดารเมืองสกลนคร  ตอนท่ี  ๒  ซึง่แยกวงศ์

ตระกลูมาจากเมืองกาฬสินธุ์  ข้าพเจ้าขอแถลงตามถ้อยค าพระบรรเทา๑ กรมการเมืองขขุนัธ์๒ เก่า กบั

ถ้อยค าเพีย้ศรีครชุม๓ คนเก่า  ซึง่เป็นหวัหน้าข้า๔ ปฏิบตัิพระธาตเุชิงชุม ท่านผู้ เฒ่าทัง้สองนีเ้ล่าต่อสู่

กนัฟังวา่ 

  อยู่มาปีหนึ่ง เกิดทุพภิกขภยัคือฝนแล้ง ราษฎรไม่ได้ท านาถึงเจ็ดปี  ความอดอยาก

อัตคัดขัดสนข้าวปลาอาหารแสนกันดารเป็นอันมาก ราษฎรมารวมกันท านาปีนาแซง ตามริมฝ่ัง  

หนองหารก็ไม่พอเลีย้งชีพอาศัยเผือกมัน  บุก  กลอย  ก็หมดไป  เหตุฝนแล้วถึงเจ็ดปีเหลือท่ีจะ

ทนทานอยู่ได้  เจ้าเมืองกรมการชาวชาติเขมร  ซึ่งอยู่ในจังหวดัเมืองหนองหารหลวง  พากันอพยพ

ครอบครัวไปอยู่แขวงเมืองเขมร หรือกรุงกัมภชูาเสียหมด ชาวเขมรไม่เหลืออยู่สกัหมู่บ้านเลย เมือง

หนองหารก็เป็นเมืองร้าง ๆ เมื่อใด  ร้างมาได้ก่ีปีไม่ปรากฏ 

  พระเจ้าแผ่นดินกรุงทวารวดีศรีอยธุยาสยาม๕        จะเป็นรัชกาลใดไม่ปรากฏแน่ชดั๖  

________________________________________________ 

 ๑ บรรดาศกัด์ิและราชทินนามเต็ม คือ “ พระบรรเทาทุกขราษฎร ” เมืองใหญ่จะปรากฏข้าราชการมีช่ือ

บรรดาศกัด์ิและราชทินนามเดียวกนันีเ้สมอ 

 ๒ เมืองขขุนัธ์เดิม ปัจจบุนัอยู่ในท้องท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

 ๓ เพีย้ศรีครชุมเป็นข้าราชการเก่ามาก่อน , ค าว่า “ เพีย้ ” เพีย้นมาจากค าว่า “ เพีย ” เป็นบรรดาศกัด์ิ

ข้าราชการระดบัสงูของล้านช้างลาว หากผู้ปกครองนครรัฐมีสถานะเป็น  “ เจ้า ” อาทิ นครหลวงพระบาง นคร

เวียงจนัทน์ นครจ าปาศกัด์ิ ข้าราชการระดบัสงูมีบรรดาศกัด์ิชัน้เพียหรือพญา ซึง่เป็นบรรดาศกัด์ิในระดบัเดียวกนั 

หากเมืองท่ีผู้ ปกครองมิได้มีสถานะเป็นเจ้า ข้าราชการระดบัสูงอาจมีบรรดาศักด์ิเป็น “ เพีย ” และมีบางเมือง

เท่านัน้อาจเทียบได้กับเพียหรือพระยาหรือพญาของนครรัฐ กล่าวได้ว่าการบริหารการปกครองระดับเมืองนัน้ 

ต าแหน่งผู้บริหารก็พยายามลอกเลียนแบบมาจากการปกครองระดบันครรัฐ 

 ๔ ข้า ( ทาส ) โอกาสเพ่ือปฏิบตัิรักษาดแูลองค์พระธาต ุ

 ๕ พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี กรุงเทพฯ 

 ๖ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลที่ ๑  



๓๔ 
 

 

โปรดเกล้าฯ ให้อปุฮาดเมืองกาฬสินธุ์๗ มารักษาพระธาตเุชิงชมุ  อปุฮาดเมืองกาฬสินธุ์พาบตุรภริยา

บ่าวไพร่ของตนมาตัง้อยู่  ณ  ต าบลธาตุเชิงชุม๘ ได้หลายปี  ราษฎรเรียกกันว่าบ้านธาตุเชิงชุม๙ 

อปุฮาดก็ชกัชวนราษฎรพลเมืองเมืองกาฬสินธุ์  ข้ามเขาพราน๑๐ มาตัง้ท ามาหากินอยู่ในจงัหวดัหนอง

หารหลวงหลายต าบล    

  พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยาม๑๑ โปรดเกล้าฯ ตัง้ให้อปุฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็นพระ    

________________________________________________ 

 ๗ ตามประวตัิศาสตร์เมืองกาฬสินธุ์นัน้ ราชวงศ์ ( หมาฟอง ) มีความขดัแย้งกบัพระยาไชยสุนทร ( หมา

แพง ) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ดงันัน้อปุฮาด ( หมาสยุ ) ราชวงศ์ ( หมาฟอง ) กบัท้าวหมาป้อง ซึง่เป็นบุตรของพระยา

ไชยสนุทร ( โสมพะมิต ) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนก่อน จึงสมคบคิดกนักบัพระยาบ้านเว่อ อพยพครอบครัวและผู้คน

ข้ามเทือกเขาภูพานไปอยู่ ณ บ้านเชียงชุมหรือเชิงชุม ซึง่ตัง้อยู่ใกล้เจดีย์เชิงชุม เมืองหนองหารเก่า ต่อมาได้กราบ

บงัคมทลูขอยกขึน้เป็นเมือง พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี ๑ โปรดเกล้าฯ ยกบ้านเชียงชุมขึน้

เป็นเมืองสกลทวาปี และตัง้พระยาบ้านเว่อเป็น “ พระธานี ” ต าแหน่งเจ้าเมือง ให้ท้าวหมาป้องเป็นอปุฮาด ท้าว

หมาฟองเป็นราชวงศ์ แล้วให้ยกเมืองสกลทวาปีไปขึน้กับกรุงเวียงจันทน์ , เมื่อเปรียบเทียบประวัติศาสตร์        

เมืองสกลนครกับเมืองกาฬสินธุ์แล้ว หากยึดประวตัิศาสตร์เมืองกาฬสินธุ์จะได้ข้อเท็จจริงว่า พระธานี เจ้าเมือง

สกลทวาปีคนแรกก็คือพระยาบ้านเว่อ เหตุท่ีได้เป็นเจ้าเมืองตามค ากราบบงัคมทูลนัน้ อาจเป็นเพราะตวัพระยา

บ้านเว่อเองน่าจะเป็นผู้ ท่ีควบคุมกองก าลงัทางทหาร และมีบทบาทอย่างสูงต่อการเคลื่อนย้ายผู้คนเข้ามาอยู่ท่ี  

บ้านเชียงชุมหรือเชิงชุม กรณีอย่างใดก็ตามจากหลกัฐานพงศาวดารฉบบัพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า 

พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และฉบับรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) รวมทัง้หนังสือ

ประวตัิศาสตร์อีสานของนายเติม วิภาคย์พจนกิจ ต่างให้รายละเอียดตรงกนัว่า โปรดเกล้าฯ ตัง้อุปฮาดลาวเมือง

กาฬสินธุ์เป็นพระธานี เจ้าเมืองสกลทวาปี ซึง่เป็นคนละคนกบัพระยาบ้านเวอ่  

    ความเห็นของข้าพเจ้านัน้ น่าจะยึดพงศาวดารทัง้สองฉบับและเอกสารของนายเติม  วิภาคย์พจนกิจ 

เป็นส าคญั เน่ืองจากมีข้อมลูตรงกนั โอกาสผู้ควบคมุกองก าลงัทหารในระดบัเมืองบริเวณนีจ้ะขึน้มาเป็นผู้บริหาร

และใช้อ านาจปกครองนัน้ จงึไมน่่าเป็นไปได้ และไมเ่คยมีปรากฏมาก่อน 

 ๘ สมยันัน้ยงัไมม่ีการปกครองระดบัต าบล เป็นเพียงหมูบ้่านเท่านัน้ 

 ๙ บ้านธาตเุชิงชมุหรือบ้านเชิงชมุหรือเชียงชมุในสมยันัน้ 

 ๑๐ เทือกเขาภูพานกัน้เขตแดนระหว่างเมืองสกลนครกบัเมืองกาฬสินธุ์ การข้ามเขาพรานจึงหมายถึงการ

เดินทางข้ามภพูานหรือเทือกเขาภพูานเข้ามาสูบ้่านเชียงชมุหรือเชิงชมุ เมืองหนองหารเก่า 

 ๑๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๖ 



๓๕ 
 

 

ธานี  ยกบ้านธาตุเชิงชุม๑๒ เป็นเมืองสกลทวาปี    ให้พระธานีเป็นเจ้าเมือง  ขึน้แก่กรุงสยามต่อ         

มา หลายชัว่เจ้าเมือง๑๓ ถึงปีกนุ นพศก พระพทุธศกัราช  ๒๓๗๐  จลุศกัราช  ๑๑๘๙   รัตนโกสินทร์

ศก  ๔๖ ในรัชกาลท่ี ๓ กรุงเทพมหานคร เจ้าอนุฯ๑๔ เจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดกบฏ กระท าศึกต่อ

กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพหลวงกรุงเทพฯ๑๕ ขึน้มา

ปราบเมืองเวียงจันทน์ แม่ทัพ๑๖ นายกองได้มาตรวจการทัพถึงเมืองสกลทวาปี  เจ้าเมือง กรมการ

เมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียมก าลงัไพร่พล ลกูกระสนุดินด า  เสบียงอาหาร  ไว้ตามค าสัง่แม่ทพั  แม่ทพั   

________________________________________________ 

 ๑๒ สมยันัน้รอบองค์พระธาตเุชิงชุมมีราษฎรอาศยัอยู่ แต่เป็นเพียงหมู่บ้านขนาดเล็ก เรียกกนัว่าบ้านเชียง

ชุมหรือเชิงชุม ซึง่ “ เชียงชุมหรือเชิงชุม ” น่าจะมาจากความหมายท่ีว่า “ ชุมนุม ” โดยชาวบ้านเหล่านัน้ต่างมา

รวมกนัดแูลองค์พระธาตหุรือเป็นข้าโอกาสพระธาต ุดงันัน้ค าว่า “ เชิงชุม ” จึงอาจหมายความถึงการมาร่วมกัน

หรือชมุนมุกนัเพ่ือปฏิบตัิรักษาและดแูลองค์พระธาตกุ็เป็นได้ , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๔ 

 ๑๓ ระหว่างโปรดเกล้าฯ ตัง้ให้เป็นเมืองสกลทวาปีเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๓๗๐ ซึ่งเป็นปีท่ีเกิดกบฏ  

เจ้าอนวุงศ์นัน้ รวมระยะเวลา ๔๑ ปี จงึมิน่าจะมีล าดบัผู้บริหารเมืองมากนกั  

 ๑๔ เป็นพระโอรสของพระเจ้าธรรมวงศ์ ( เจ้าองค์บุญหรือบุญสาร ) สมภพเมื่อปีกุล นพศก พ.ศ. ๒๓๑๐ 

พระองค์เคยมาประทบัเป็นตวัประกนัและศกึษาเล่าเรียนอยู่ในราชส านกักรุงเทพฯ  ได้รับการเลีย้งดอูย่างเจ้านาย

ในราชส านกั มีความคุ้นเคยกบัเจ้านายไทยหลายพระองค์โดยเฉพาะกบัพระเจ้าลกูยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ 

ซึง่ตอ่มาได้เสดจ็เถลิงถวลัย์ราชสมบตัิเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๓ ต่อมาพระองค์ได้รับ

โปรดเกล้าฯ ให้กลบัไปครองกรุงเวียงจนัทน์ เฉลิมพระนามตามประวตัิศาสตร์ว่าพระเจ้าอนุรุทธราชหรือต่อมา คือ 

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ี ๕ ( ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๔๗ - ๒๓๗๐ ) แต่คนไทยนิยมเรียกว่าเจ้าอนุหรือ      

เจ้าอนุวงศ์  เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ได้สร้างและท าพิธีเปิด

พระราชานสุาวรีย์ของพระองค์ท่ีริมแม่น า้โขง ในท่าประทบัยืนผินพระพกัตร์และยกพระหตัถ์ขวาเหยียดตรงมาฝ่ัง

ไทย รัฐบาลลาวได้ถวายความยกย่องพระเกียรติยศของพระองค์อย่างย่ิงใหญ่ อาจเทียบได้ดัง่พระเจ้าฟ้างุ้มแหล่ง

หล้าธรณี ผู้ทรงรวบรวมพระราชอาณาจกัรลาวให้เป็นปึกแผ่น และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชมหาราช วีรกษัตริย์ลาว

ผู้ ย่ิงใหญ่อีกพระองค์หนึง่ การท าศกึกบักรุงเทพฯ ของเจ้าอนุวงศ์ครัง้นีน้ัน้ รัฐบาลลาวนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัถือ

วา่เป็นวีรกรรมกู้ชาติ กู้อิสรภาพ และปลดปลอ่ยพระราชอ านาจจากราชส านกักรุงเทพฯ แต่ราชส านกักรุงเทพฯ ถือ

วา่การกระท าของพระองค์เป็นกบฏและมีโทษถงึประหาร 

 ๑๕ โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพ ( วงัหน้า ) ทรงเป็นจอมทพัหลวง 

 ๑๖ เจ้าพระยาบดินเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ครัง้เป็นพระยาราชสภุาวดี 
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เห็นวา่เจ้าเมืองสกลทวาปีกบฏท าการขดัขืนอ านาจอาญาศกึ จงึเอาตวัพระธานี   เจ้าเมืองสกลทวาปี

ไปประหารชีวิตเสียท่ีหนองหารไทรขาว๑๗  แม่ทพันายกองกวาดต้อนครอบครัวไพร่พลเมืองเมืองสกล

ทวาปีลงไปอยู่เมืองกระบิลจันทคาม๑๘ เป็นอันมาก ยังเหลืออยู่ให้รักษาพระธาตุเชิงชุมแต่พวก     

เพีย้ศรีครชุม๑๙  บ้านธาตเุชิงชมุต าบลหนึ่ง  กบับ้านหนองหิน  บ้านจารเพ็ญ  บ้านอ้อมแก้ว๒๐  บ้าน

ธาตุเจงเวง๒๑  บ้านพราน๒๒  บ้านนาดี๒๓  บ้านวังยาง๒๔  บ้านผ้าขาว๒๕  บ้านพันนา๒๖  รวม  ๑๐  

ต าบล๒๗  พอให้เป็นข้าปฏิบัติพระธาตเุชิงชุมเท่านัน้  เมืองสกลทวาปีก็เป็นเมืองร้างไม่มีเจ้าเมือง

ปกครอง  แม่ทัพนายกกองฝ่ายสยามจึงให้ราชวงศ์๒๘ ( ลาว )  เมืองกาฬสินธุ์  มาเป็นผู้ รักษาเมือง

สกลทวาปีพร้อมด้วยแม่ทัพ๒๙ นายกองฝ่ายสยาม  ตัง้อยู่ต าบลธาตเุชิงชุม กล่าววงศ์ตระกูลเมือง

สกลนครตอนท่ี  ๒  ซึง่แยกมาจากเมืองกาฬสินธุ์ก็ปรากฏแตเ่ท่านี.้ 

________________________________________________ 

 ๑๗ น่าจะเป็นบ้านหนองทรายขาว ห่างจากศนูย์ราชการจงัหวดัสกลนครไปทางทิศตะวนัตกเลก็น้อย และ

อยู่ด้านหลงักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี ๒๓ คา่ยศรีสกลุวงศ์ในปัจจบุนั 

 ๑๘ ปัจจบุนัเป็นอ าเภอกบินทร์จนัตคาม จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 ๑๙ น่าจะเป็นข้าราชการเก่ามาแต่ครัง้สมยัล้านช้างหรือราชส านักกรุงเวียงจนัทน์ จึงได้รับการวางตวัใน

บทบาทผู้น าชมุชนตอ่การปฏิบตัิเป็นข้าพระธาตสุืบเน่ืองไป , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๓ 

 ๒๐ บ้านอ้อมแก้ว ต าบลบ้านโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๑ บ้านธาตนุาเวง ต าบลธาตเุชิงชมุ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๒ บ้านพาน ต าบลขมิน้ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๓ บ้านนาดี ต าบลนาหวับ่อ อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๔ บ้านวงัยาง ต าบลวงัยาง อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๕ บ้านผ้าขาว ต าบลมว่งไข่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๖ บ้านพรรณา ต าบลพรรณา อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๒๗ รวม ๑๐ หมูบ้่าน , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๘ 

 ๒๘  ราชวงศ์ ( โคตร ) ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๔ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพระยาไชยสนุทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์  

ด ารงต าแหน่งได้ ๑ ปี ก็ถงึแก่อนิจกรรมด้วยโรคชรา      

 ๒๙ พระยามหาอ ามาตย์ ( ป้อม อมาตยกลุ ) ครัง้เป็นพระมหาสงครามหรือมหาเทพ ตัง้กองบญัชาการอยู่

ท่ีเมืองนครพนม ครอบคลมุดแูลถงึเมืองสกลทวาปี บงัคบับญัชากองทหารและข้าราชการระดบัสงูทัง้หมด  
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ตอนที่  ๓ 

แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองนครพนม 

---------------------------------- 

  บดันี ้ ข้าพเจ้า๑ ขอเรียบเรียงพงศาวดารเมืองสกลนครตอนท่ี  ๓  ซึง่แยกวงศ์ตระกลู

มาจากเมืองนครพนม  คณะกรรมการขอแถลงตามจดหมายเหตพุระประทมุฯ คนเก่า กรมการเมือง

นครพนม กับจดหมายเหตุของเจ้าคุณพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า ) ผู้ ว่าราชการเมือง

สกลนคร  ท่านเป็นผู้ประกอบด้วยความเพียร  จดจ าเหตตุ่าง ๆ ซึง่เกิดมีขึน้ในระหว่างเมืองสกลนคร

กับเมืองนครพนม ชัน้ต้นท่านก็อาศัยจดเอามาจากหมายเหตุของพระประทุมฯ กรมการเมือง

นครพนมนั่นเอง  แล้วท่านก็จดต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ลงไว้ในสมดุจดหมายเหตขุองท่าน แต่ท่านยัง

ไม่ให้โอกาสแก่ผู้ ใดเรียบเรียงเป็นพงศาวดารขึน้ไว้จนอายุท่านได้  ๗๙ ปี ท่านจึงได้ให้โอกาสแก่

คณะกรรมการเรียบเรียงเป็นพงศาวดารขึน้มาโดยค าสัง่ท่านพระยาสกลกิจวิจารณ์๒  ปลดัมณฑล

อดุร๓  ซึง่มาประจ ารักษาราชการจงัหวดัสกลนคร เพ่ือให้บตุรหลานทราบตอ่ไป ดงันีค้ือ 

  เมื่อปีขาล  ฉอศก  จลุศกัราช  ๑๑๕๖  พระพทุธศกัราช  ๒๓๓๗  รัตนโกสินธ์ศก  ๑๓ 

________________________________________________ 
 ๑ รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) , ท่านเคยครอบครองพงศาวดารเมืองสกลนคร

ฉบบัลายมืออกัษรไทยน้อย ซึง่พระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และกรมการเมือง

ได้เรียบเรียงไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตามค าสัง่ของ ฯพณฯ มหาอ ามาตย์เอก พระยามหาอ ามาตย์ ( หรุ่น ศรีเพ็ญ ) 

สมหุมหาดไทยฝ่ายเหนือ และอภิรัฐมนตรีสภา ( สภาองคมนตรี ) สมยัรัชกาลท่ี ๕ และรองมาตย์โท พระบริบาล   

ศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) ได้บันทึกความเห็นเพ่ิมเติมบางส่วนถึงวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๓ พงศาวดารฉบับ

ดงักล่าวมีรายละเอียดมาก อาทิ รายช่ือบุตรหลานชายและหญิงของเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และ

กรมการเมืองบางส่วน โดยเฉพาะรอยต่อทางประวตัิศาสตร์ท่ีอาจขาดหายไปในรายช่ือบุตรหญิง ( สมยันัน้สงัคม

ให้ความส าคญัตอ่ชายมากกวา่หญิง ) แม้จ านวนบุคคลและรายช่ือบุตรหลานอาจมีบางส่วนไม่ตรงกบัพงศาวดาร

ฉบับอื่นอยู่บ้าง คงเป็นเพราะการจดบันทึกในสมยันัน้ทุกฝ่ายอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ แต่ก็เป็นส่วนน้อย 

พงศาวดารฉบบันีจ้งึมีคณุคา่ทางวิชาการสงูย่ิง  

 ๒ อ ามาตย์เอก พระยาสกลกิจวิจารณ์ ( สุทธิ เหมินทร์ ) ครัง้เป็นพระสุนทรธนศักด์ิ ปลัดมณฑลอุดร

ประจ าจงัหวดัสกลนคร  

  
 ๓ ปลดัมณฑลอดุร เดิมเรียกว่า “ ข้าหลวงรอง ” เป็นผู้บงัคบับญัชาและมีอ านาจหน้าท่ีรองลงมาจาก

สมหุเทศาภิบาล ตอ่มาได้เปลี่ยนให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรักษาการในแผนกปกครองมณฑลนัน้ 
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 ๙ พระยาสโุภหรือพญาสโุพ เป็นช่ือบรรดาศกัด์ิข้าราชการระดบัสงูของราชส านกักรุงเวียงจนัทน์ อาทิ พญา  
ชานนท์ พญาอุปราชา พญานานนุง เป็นต้น พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ี ๔ ( เจ้าอินทรวงศ์ ) เจ้าผู้ ครองนคร
เวียงจนัทน์ โปรดให้พญาสโุพเป็นแมท่พัคมุกองทพัลาวเข้าร่วมกบักองทพัพระยามหาอ ามาตย์ ( ป้อม อมาตยกลุ )   

ในแผ่นดินรัชกาลท่ี  ๑  กรุงเทพมหานคร พระบรมราชา  ( พรหมมา )  เจ้าเมืองนครพนม  ซึง่เป็นบตุร 

พระบรมราชา ( กู่แก้ว )๔  นัน้  ถึงแก่กรรมแล้ว  นายสุตาผู้ เป็นพ่ีภรรยาพระบรมราชาพรหมมา           

ซึ่งนามสกุลเน่ืองมาจากพระบรมราชากู่แก้วเป็นวงศ์เดียวกัน  ได้เป็นพระบรมราชาสุตาเจ้าเมือง

นครพนม  ฝ่ายท้าวจลุนี  ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  บตุรพระบรมราชาพรหมมาหลานพระบรมราชา

กู่แก้วท่ีเป็นเชือ้สายเจ้านายต่อเน่ืองพระบรมราชาโดยตรง  ไม่ได้เป็นเจ้าเมืองก็มีความขดัเคือง      

อยู่เป็นอนัมาก  ท้าวจุลนี  ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  พาพ่ีน้องครอบครัวบ่าวไพร่ของตนข้ามโขง    

ไปตัง้บ้านเรือนอยู่กวนกู้   กวนงัว๕  ฟากโขงฝ่ังซ้าย๖  เกลีย้กล่อมบ่าวไพร่ท าการขัดขืนต่อ            

เมืองนครพนมฝ่ายเมืองนครพนมไปขอก าลังกรุงเทพและไปขอก าลังเมืองเวียงจันทน์๗  มาช่วย

ปราบปรามท้าวจลุนี  ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  ท่ีกบฏ  ฝ่ายกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าให้พระยา  

มหาอ ามาตย์๘  เป็นแม่ทพัคมุก าลงัขึน้มา  ฝ่ายเมืองเวียงจนัทน์ให้พระยาสโุภ๙  เป็นแม่ทพัคมุก าลงั

มาสมทบกนัท่ีเมืองนครพนม แม่ทัพทัง้สองฝ่ายจัดให้นายทพันายกองคมุก าลงัข้ามโขงไปตี - ปล้น

กวนกู้  กวนงวัแตก ท้าวจลุนี ท้าวก่ิงหงษา ค าสาย หนีกองทพัไปตัง้เกลีย้กลอ่มไพร่พละก าลงัอยู่เมือง

มหาชยัร้างแทนเมืองร้างของพระบรมราชากู่แก้ว ผู้ เป็นปู่  แม่ทพัทัง้สองฝ่ายมีหนงัสือแต่งท้าวเพีย้ไป

เกลีย้กลอ่มท้าวจลุนี ท้าวก่ิงหงษา ท้าวค าสาย ให้กลบัคืนมาอยู่เมืองนครพนมตามเดิม  จะตัง้ให้เป็น

เจ้าบ้านผ่านเมือง  ฝ่ายท้าวจลุนี  ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  ไม่ยอมคืนมาอยู่เมืองนครพนม  เพราะ

มีความรังเกียจพระบรมราชาสตุา   ถ้าจะให้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองขอตัง้อยู่เมืองมหาชยัเป็นเมืองขึน้ 

________________________________________________ 

 ๔ พระบรมราชา ( กู่แก้ว )  เป็นบุตรของพระบรมราชา ( ก่านหรือเอวก่าน )  มีน้องสาวนามว่า “ สวุรรณ

ทอง ” และมีบุตรชาย ๘ คน นามว่า ท้าวพรหมมา ( ท่านผู้ นีต้่อมาได้เป็นเจ้าเมืองนครพนม ) ท้าวสีวิไชย ท้าวอุ่น

เมือง ( ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองนครพนม ) ท้าวเลาค า ท้าวลาด ท้าวแก้วมณีโชติ ท้าวพรมบุตร มีบุตรหญิง ๙ คน 

นามวา่ นางแท่งค า นางแท่งแก้ว นางค าเพา นางม่ิง นางตอม นางยอด นางค าพัว้ นางเบ้า และนางเมาะ 
 ๕ บ้านกวนกู้ และกวนงัวอยู่ในดินแดนลาว แขวงเมืองมหาไชยกองแก้วเดิม ปัจจุบันไม่มีร่องรอยทาง

ประวตัิศาสตร์หลงเหลืออยู่แล้ว  

 ๖ ฝ่ังซ้ายดินแดนลาว 

 ๗ สมยันัน้ราชส านกักรุงเวียงจนัทน์เป็นข้าขอบขณัฑ์สีมากรุงเทพฯ  

 ๘ พระยามหาอ ามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล ) ครัง้เป็นพระมหาสงครามหรือมหาเทพ แม่ทัพผู้ รักษาเมือง

นครพนมและเมืองสกลทวาปี ตัง้กองบญัชาการอยู่ท่ีเมืองนครพนม 
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แก่เมืองเวียงจนัทน์๑๐   แม่ทพัทัง้สองฝ่ายก็ตกลงตามค าขอของท้าวจลุนี  ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  

แม่ทัพ  ทัง้สองรับให้ท้าวจุลนี   ท้าวก่ิงหงษา  ท้าวค าสาย  มาประชุมถือน า้สัตยานุสัตต่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม๑๑  ณ  วดัธาตศุรีโคตรบอง๑๒  เมืองมรุกขนครเก่า  เม่ือสิน้การทัพ

ศึกสงครามแล้วแม่ทัพฝ่ายไทยให้  พระยาสโุภแม่ทัพฝ่ายเมืองเวียงจันทน์พาตวัท้าวจุลนี  ท้าวก่ิง

หงษา  ท้าวค าสาย  ท้าวน้อยบุตร  ท้าวจลุนี  ขึน้ไปเฝ้าเจ้าเมืองเวียงจนัทน์๑๓  เจ้าเมืองเวียงจนัทน์  

ตัง้ให้ท้าวจลุนีเป็นพระพรหมอาษาเจ้าเมืองมหาชยักองแก้ว  ท้าวก่ิงหงษา  เป็นอปุฮาดพระนาคีก่ิง๑๔ 

ท้าวค าสายเป็นราชวงศ์๑๕ ท้าวน้อย บตุรพระพรหมอาษาเจ้าเมืองเป็นราชบตุรขึน้กบัเมืองเวียงจนัทน์   

________________________________________________ 
 ๑๐ สมยันัน้หลายเมืองในดินแดนลาวล้านช้าง ได้ถวายเคร่ืองราชบรรณาการต่อราชส านกักรุงเวียงจนัทน์

ซึง่เป็นประเทศราชของไทย สว่นเมืองท่ีอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามยงัต้องถวายเคร่ืองราชบรรณาการตอ่ราชส านกัเว้

อานามเพ่ือความปลอดภยัอีกด้วย 

 ๑๑ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓  

 ๑๒ วดัพระธาตศุรีโคตรบอง ริมแมน่ า้โขง เมืองท่าแขก แขวงค ามว่น สปป.ลาว ฝ่ังตรงข้ามจงัหวดันครพนม

ในปัจจบุนั 

 ๑๓ เจ้าอินทรวงศ์ , ก่อนนัน้เม่ือพ.ศ. ๒๓๓๖ พระเจ้านนัทเสน เจ้าผู้ครองนครเวียงจนัทน์ ถกูกลา่วหาว่าคบ

คิดกบัพระบรมราชา ( พรหมมา ) เจ้าเมืองนครพนม มีหนงัสือชกัชวนพระเจ้าญาลอง กษัตริย์กรุงเว้อานามจะเป็น

กบฏต่อกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี ๑ โปรดให้หลวงทรงพลราบเจ้ากรมเกราะ

ทองขวาเชิญศุภอกัษรขึน้ไปให้ทัง้สองลงมาเฝ้าและช าระความ ได้ความจริงตามนัน้ จึงรับสัง่ให้ประหารพระเจ้า

นันทเสน แต่กรมพระราชวงับวรมหาสุรสิงหนาททูลขอราชทานชีวิตไว้ ส่วนพระบรมราชา ( พรหมมา ) ให้โบย 

๑๐๐ ที และภาคทณัฑ์ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าอินทรวงศ์ครองกรุงเวียงจนัทน์แทน เมื่อพ.ศ. ๒๓๓๙ เกิดศกึพม่าท่ี

เมืองเชียงใหม ่พระเจ้านนัทเสนและพระบรมราชา ( พรหมมา ) ขออาสาไปท าศกึ ระหวา่งเดินทพัถึงเมืองเถิน พระ

บรมราชา ( พรหมมา ) รับประทานแกงผกัหวานเบ่ือถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ตัง้พระศรีเชียงใหม่ ( สตุา ) ซึง่เป็นพ่ี

ภรรยาของพระบรมราชา ( พรหมมา ) เป็นเจ้าเมืองนครพนมแทน 

 ๑๔ “ อปุฮาด ” เป็นช่ือต าแหน่งของผู้บริหารเมืองในแถบอีสานตอนเหนือและในดินแดนลาว ตามธรรม

เนียมแบบแผนการปกครองของอาณาจกัรลาวล้านช้าง ซึง่ราชส านกักรุงเทพฯ อนุโลมให้ใช้ การปกครองในระบบ

อาญาสี่นัน้ประกอบด้วย เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร แต่บางเมืองผู้ ด ารงต าแหน่งอุปฮาดอาจมีช่ืออื่น   

และมีความหมายเป็นการภายในระหวา่งหมูญ่าติมิตร  อาทิ “ ตรีเจาหรือตีนเจาหรือพระนาคี ”  เม่ือท้าวก่ิงอปุฮาด  
เมืองมหาไชยกองแก้ว มีนามเรียกเป็นการภายในว่าพระนาคี และมีนามเรียกเป็นทางการว่าท้าวก่ิง จึงปรากฏ

นามตามประวตัิศาสตร์บนัทกึไว้วา่ “ อปุฮาดพระนาคีก่ิง ”       

  ๑๕ ราชวงศ์ เป็นต าแหน่งทางการปกครองในระบบอาญาสี่ , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑๔ 
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พระพรมอาษาจลุนี  เจ้าเมืองมหาชยักองแก้ว  ได้กับนางเภาบตุรสาวเจ้าเมืองค าเกิด๑๖ เป็นภรรยา

ต้น๑๗ มีบตุรชายช่ือท้าวเหง้า ท้าวเหม็น ท้าวค า ท้าวเสือ ท้าวโถง ท้าวละ ท้าวนาค ท้าวหล้า ท้าวศรี

แก้ว รวมชาย ๙ หญิง ๖ คน๑๘ อปุฮาดพระนาคีก่ิงมีบตุรชายช่ือท้าวค า๑๙ ท้าวอิน๒๐ ท้าวเกษ ท้าวสิง  

ท้าวแก้ว ท้าวสอน ท้าวเขียว ท้าวจนั รวมชาย ๘ หญิง ๗ คน๒๑ ราชวงศ์ค าสายมีบตุรชาย ช่ือท้าวเอ็บ 

ท้าวโก้ ท้าวปิด ท้าวเกษ ท้าวตงุ ท้าวค า ท้าวสอน ท้าวหน ูท้าวอุน่หล้า รวมชาย ๙ คน หญิง ๙  คน๒๒ 

อปุฮาดพระนาคีก่ิงอยู่ในราชการ  ๑๐  ปีถงึแก่กรรม   เจ้าผู้ครองเมืองเวียงจนัทน์๒๓  ตัง้ให้ราชวงศ์ค า 

________________________________________________ 
 ๑๖  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๓ ได้กวาดต้อนเจ้าเมืองและไพร่พลเมือง   

ค าเกิดเข้ามาในราชอาณาจักรสยาม เพ่ือเป็นการตัดทอนก าลังของราชส านักเว้อานาม โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้

บ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านท่าขอนยาง  ตอ่มายกขึน้เป็นเมืองนามวา่ “ เมืองท่าขอนยาง ” ตัง้พระค าก้อนหรือล าดวน

เจ้าเมืองค าเกิดเป็นพระสุวรรณภักดี เจ้าเมือง ปัจจุบันเมืองท่าขอนยางมีฐานะเป็นต าบล อยู่ในเขตอ าเภอ      

กนัทรวิชยั ท้องท่ีจงัหวดัมหาสารคาม 

 ๑๗ ภรรยาหลวงหรือเอกภรรยา , สมยันัน้ข้าราชการระดบัสงูของไทยและลาวผู้มีฐานะ สามารถมีภรรยา

ได้หลายคน ถือวา่ภรรยาทกุคนล้วนชอบด้วยกฎหมายตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทัง้สิน้ โดยมีภรรยาหลวง

เป็นผู้ปกครอง และแนะน าข้อปฏิบตัิภายในครอบครัวแก่ภรรยาล าดบัรองลงไป 

 ๑๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ นางไผ่ นางสิง นางสยุ นางบงึ นางตดู นางลนุ รวมบตุรหญิง ๖ คน 

 ๑๙ ต่อมาได้เลื่อนเป็นราชวงศ์เมืองมหาไชยกองแก้ว และได้พาญาติพ่ีน้องไพร่พลอพยพมาอยู่เมืองสกล

ทวาปี ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือเมืองสกลทวาปี

เป็นเมืองสกลนคร ตัง้ท้าวค าเป็นพระยาประเทศธานี  ต าแหน่งเจ้าเมือง ( เจ้าเมืองสกลนครคนท่ี ๑ ) ให้ท้าวอิน

น้องชายเป็นราชวงศ์เมืองสกลนคร  

 ๒๐ ท้าวอินหรืออินทร์ , เป็นบิดาของพระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า ) เจ้าเมืองสกลนครคนท่ี ๓ และ

คนสดุท้าย  

 ๒๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ นางตยุ นางพอง นางลนุ นางหมา นางน้อย นางกอง นางดอกแก้ว รวม

บตุรหญิง ๗ คน 

 ๒๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า นางนาง นางจวง นางบุษ นางหมา นางสนั นางสี นางเขียว นางลาว 

นางน้อย รวมบตุรหญิง ๙ คน  

 ๒๓ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชท่ี ๔  ( เจ้าอินทรวงศ์ ) ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าธรรมเทวงศ์ ครองราชย์

ระหวา่ง พ.ศ. ๒๓๓๗ - ๒๓๔๗  
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สายเป็นอปุฮาดตรีเจา๒๔ ค าสาย ให้ท้าวค าบุตรอปุฮาดพระนาคีก่ิงเป็นราชวงศ์ ราชบตุรคงท่ีเดิม๒๕ 

เมืองนครพนมกบัเมือง มหาชยัก็ปรองดองเป็นบ้านพ่ีเมืองน้องกนัตอ่มาจนบดันี ้
   เมื่อปีกนุ นพศก๔  พระพทุธศกัราช  ๒๓๗๐  จลุศกัราช  ๑๑๘๙  รัตนโกสินทร์ศก ๔๖ 

ในแผ่นดินรัชกาลท่ี  ๓  กรุงเทพฯ  เจ้าอนฯุเจ้าเมืองเวียงจนัทน์คิดกบฏ๒๖  ท าศกึกบัพระเจ้ากรุงสยาม 

เจ้าอนกุ็พ่ายแพ้ปราชยัแก่กองทพักรุงเทพฯ   แตกหนีกองทพักรุงเทพฯ  ไปเมืองญวนครัง้ท่ี  ๑  ได้พกั  

________________________________________________ 
 ๒๔ เปรียบเทียบเชิงอรรถท่ี ๑๓ , อปุฮาดตรีเจา ( ค าสาย ) เป็นบิดาของพระยาประเทศธานี ( เจ้าเมือง

สกลนคร คนท่ี ๒ ) 
 ๒๕ คงเป็นราชบตุร ( น้อย ) บตุรพระพรหมอาษาคนเดิม 
 ๒๖ เจ้าอนุวงศ์ก่อการกบฏเดินทพัเข้าสู่เขตพระราชอาณาจกัรสยามถึง ๕ ทาง กองทพัหลวงสามารถยึด

เมืองนครราชสีมาได้เม่ือวนัท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ กองทพัหน้ารุกถึงเมืองสระบุรี พระบาทสมเด็จพระนัง่

เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ครัง้เป็นพระยาราชสุภาวดี 

เป็นแม่ทัพหน้ายกทัพตีโต้กลบั กองทัพเจ้าอนุวงศ์พ่ายแพ้ พระองค์ต้องเสด็จลีภ้ัยไปเมืองล่าน า้ ( แง่อาน ) เขต

ญวน โดยเอาตวัพระบรมราชา ( มงั ) เจ้าเมืองนครพนมไปด้วย เน่ืองจากพระไชยองเว้ พระอยักาของพระองค์เคย

ลีภ้ัยการเมืองมาก่อน จึงมีสายสมัพันธ์อนัดีกบัราชส านกัเว้อานาม ซึง่ถือว่าเป็นการ เสด็จลีภ้ยัการเมืองเป็นครัง้

แรก พระเจ้าแผ่นดินญวนตัง้สตัตะคุณเตียนยิน เป็นแม่ทัพหน้าคมุไพร่พล ๒ หมื่นคนเศษพาเจ้าอนุวงศ์มาอ่อน

น้อมตอ่กองทพัสยาม อ้างวา่เวียงจนัทน์ก็เป็นเมืองดินแดนกรุงเวียดนาม ขอให้กองทพัสยามยกทพักลบัไป ไมตรีก็

ยงัจะคงอยู่ตอ่ หากไมรั่บฟัง ถ้าองกิงเลือกแมท่พัใหญ่ยกมาถงึแล้ว แม้แตห่ญ้าต้นหนึง่ก็ไมใ่ห้เหลือไว้ ครัน้เดือน ๘ 

แรม ๑ ค ่า ปีชวด พ.ศ. ๒๓๗๑ ทูตญวนพาเจ้าอนุวงศ์ และเจ้าราชวงศ์มาส่ง ณ กรุงเวียงจันทน์ มีไพร่พลลาว

ประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ ญวนประมาณ ๘๐ คนเศษ ล่ามญวน ๒ คน โดยพาเข้าพบพระยาพิไชยสงคราม      

พระยาบรรเทาทุกขราษฎร หลวงสุเรนทรวิชิต ณ ศาลาลกูขุน การเจรจาเป็นไปตามปกติ แต่หลงัจากเจ้าอนุวงศ์

เสดจ็กลบัไปวดัพระแก้ว ในวนัรุ่งขึน้เวลาประมาณบ่าย  ๔  โมง  พระองค์ตดัสินพระทยัยกไพร่พลเข้าโจมตีกองทพั

สยามท่ีรักษากรุงเวียงจนัทน์จนแตกพ่ายล้มตายเกือบหมดสิน้ เหลือแต่หมื่นรักษานาเวศกบัไพร่พล ๔๐ - ๕๐ คน 

ว่ายน า้เกาะขอนไม้ข้ามมาได้  เจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์   สิงหเสนี ) จึงยกทัพบุกเข้าท าลายกรุงเวียงจนัทน์ 

เจ้าอนุวงศ์ต้องเสด็จลีภ้ัยอีกครัง้ไปอาศยัอยู่บริเวณ “ น า้ไฮ้เชิงเขาไก่ ”  เขตเมืองพวน ( เชียงขวาง ) ใกล้ชาย    

แดนญวน  เจ้าน้อยผู้ปกครองเมืองพวนซึ่งเป็นราชบุตรเขยเจ้าอนุวงศ์เกรงว่าตนจะมีความผิดจากการให้ลีภ้ัย     

ในเขตปกครอง  และกองทพัสยามอาจบกุเข้าท าลายเมืองพวนได้  จงึแจ้งกองทพัสยาม  เม่ือเดือน  ๑๒ ขึน้ ๑๕ ค ่า    
 

   ก าลงัอยู่เมืองมหาชยั๒๖นางตดับตุรสาวเจ้าเมืองมหาชยัได้กบัเจ้าเหม็นบตุรเจ้าอนเุป็นสามี 
( ธันวาคม ) ให้ส่งคนมาจบักุม ต่อมาสามารถควบคมุพระองค์และครอบครัวได้ น าส่งเข้ากรุงเวียงจนัทน์ แล้วส่ง

ตอ่ถงึกรุงเทพฯ พระองค์และครอบครัวถูกถอดออกเป็นไพร่ ขงักรงประจาน ทรมานได้ประมาณ ๗ - ๘ วนั จนตก

พระโลหิตถงึแก่พิราลยั ขณะพระชนม์มาย ุ๖๐ พรรษา ปัจจบุนับริเวณถ า้เจ้าอนวุงศ์ทรงลีภ้ยัอยู่นัน้ทางการลาวได้

บรูณะแล้ว เรียกวา่ “ ถ า้เจ้าอน ุ” ตัง้อยู่ในเขตเมืองไซสมบนู  แขวงเชียงขวาง   



๔๒ 
 

 

ก าลงัอยู่เมืองมหาชยั๒๗ นางตดับตุรสาวเจ้าเมืองมหาชยัได้กบัเจ้าเหม็นบตุรเจ้าอนเุป็นสามี 

  ถงึปีมะโรง จตัวาศก๙  พระพทุธศกัราช  ๒๓๗๕  จลุศกัราช  ๑๑๙๔  รัตนโกสินทร์ศก  

๕๑ กองทพักรุงเทพฯ ยกขึน้ไปตีเมืองมหาชยั๒๘ เมืองมหาชยัแตก พระพรหมอาษาจลุนีเจ้าเมืองกับ

ราชบตุรน้อยพาครอบครัวหนีกองทพักรุงเทพฯ ไปเมืองญวนก็ถงึแก่กรรมท่ีเมืองญวน ฝ่ายอปุฮาดตรี

เจาค าสาย ราชวงศ์ค าก็หลบหนีกองทัพอยู่ตามภูเขาเหล่านัน้หาได้หนีไปเมืองญวนไม่ กองทัพ

กรุงเทพฯ จบัตวันางจวงภรรยาราชวงศ์ค า นางเทพภรรยาท้าวจลุนีอินกบัครอบครัวบ่าวไพร่ส่งลงไป

กรุงเทพฯ พระอินทรอาษาเจ้าเมืองพนัสนิคมผู้ เป็นพ่ี๒๙ ลกูป้าหรือบุตรชายพ่ีสาวของนางจวง นาง

เทพ มาทลูขอรับพระราชทานเอาตวันางจวง นางเทพ กบัพรรคพวกไปอยู่เมืองพนสันิคม๓๐  

  ถึงปีมะแม สปัตศก๑๒ จุลศกัราช ๑๑๙๗ พระพุทธศักราช ๒๓๗๘ รัตนโกสินทร์ศก

๕๔ อปุฮาดตรีเจาค าสาย ราชวงศ์ค า ท้าวจลุนีอิน๓๑ เมืองมหาชยัพาครอบครัวบ่าวไพร่ ลงมาสู่พระ

บรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม ได้เข้าหาแม่ทัพ๓๒ ท่ีเมืองสกลทวาปีขออาษาสวามิภกัด์ิ   

ท าราชการฉลองพระเดชพระคณุ  พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามตอ่ไปจนชัว่บตุรและหลาน   พระ 

________________________________________________ 

 ๒๗ พกักองก าลงัพลอยู่ท่ีเมืองมหาไชยกองแก้ว 
 ๒๘ กองทพักรุงเทพฯ โดยพระยามหาอ ามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล ) ยกขึน้ไปตีเมืองมหาไชยกองแก้ว เพ่ือ

กวาดต้อนผู้คนเข้ามาราชอาณาจกัรสยาม เป็นการตดัทอนก าลงัของหัวเมืองในดินแดนลาวตามหลกัรัฐศาสตร์

การเมือง และยุทธศาสตร์การรบในสมยันัน้ พระพรหมอาษา ( จุลนี ) เจ้าเมืองมหาไชยกองแก้ว  และราชบุตร       

( น้อย ) พร้อมครอบครัว พากนัหลบหนีเข้าไปในเขตญวน พระพรหมอาษา ( จลุนี ) ได้ถงึแก่กรรมท่ีเมืองญวน  

 ๒๙ มารดาของพระอินทรอาษาเป็นพ่ีสาวของนางจวงและนางเทพ , เม่ือ พ.ศ. ๒๓๗๑ พระบาทสมเดจ็พระ

นัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ตดัเอาแขวงเมืองชลบุรี เมืองฉะเชิงเทรา ตัง้เป็นเมืองใหม่นามว่า        

“ พนสันิคม ” ให้ชาวนครพนมซึง่เป็นกองลาวอาสาปากน า้ เมืองสมทุรปราการ ไปตัง้รกรากอยู่ท่ีนัน่ และให้ท้าว

อินทิสารบตุรอปุฮาด ( สีวิชยั ) เมืองนครพนม เป็นเจ้าเมืองนามวา่ “ พระอินทรอาสา ” 
 ๓๐ อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุในปัจจบุนั 

 ๓๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐ 
 ๓๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๘ , แม่ทพัให้อปุฮาดตรีเจา ( ค าสาย ) พาครอบครัวและไพร่พลไปอยู่บริเวณเมือง

สกลทวาปีเก่า  
   



๔๓ 
 

 

มหาสงคราม๓๓  กบัเจ้าอปุราช๓๔ ผู้ เป็นแม่ทพัแต่งให้ขนุศรีโยธา๓๕ น าตวัราชวงศ์ค า๓๖ ท้าวจลุนีอิน๓๗ 

ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระเจ้ากรุงสยาม๓๘ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนางจวง นางเทพ  

ขึน้มาตามราชวงศ์ค า ท้าวจุลนีอิน ผู้ เป็นสามี ตัง้บ้านเรือนอยู่ในเมืองสกลทวาปี และได้ข้ามโขงไป

เกลีย้กลอ่ม  กวาดต้อนเอาครอบครัวเมืองมหาชยัท่ียงัตกค้างอยู่นัน้ให้ข้ามโขงมาตัง้ภมิูล าเนาอยู่ใน

จงัหวดั เมืองสกลทวาปีเป็นอนัมาก๓๙  

  ถึงปีระกา   นพศก๑๔    จุลศักราช   ๑๑๙๙   พระพุทธศักราช   ๒๓๘๐   รัตนโก        

สินทร์ศก  ๕๖  อปุฮาดตรีเจาป่วยถงึแก่กรรม๔๐     พระมหาสงคราม๔๑      กบัเจ้าอปุราช๔๒    แม่ทพัมี 

________________________________________________ 
 ๓๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๘   
 ๓๔ พระมหาอุปราช ( ติสสะ ) พระอนุชาของเจ้าอนุวงศ์นัน้ ราชส านักกรุงเทพฯ ได้ให้โอกาสท า

ราชการตอ่ โดยโปรดเกล้าฯ ให้คมุกองทหารรักษาเมืองสกลทวาปีและเมืองนครพนม มีพระมหาสงคราม     

( ปอ้ม อมาตยกลุ ) เป็นแมท่พั ตัง้กองบญัชาการอยูท่ี่เมืองนครพนม 
 ๓๕ น่าจะเป็นข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่จากเมืองอ่ืนท่ีถูกสั่งให้มาช่วยราชการทัพ  สมัยนัน้การช่วย

ราชการอาจต้องใช้เวลาหลายปี 
 ๓๖ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๙ 
 ๓๗ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐ 
 ๓๘ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี ๓  

 ๓๙ ราชวงศ์ ( ค า ) ท้าวจุลนี ( อิน ) พากันข้ามล าน า้โขงฝ่ังด้านเมืองนครพนมไปเกลีย้กล่อม

ครอบครัวชาวเมืองมหาไชยกองแก้ว และเมืองใกล้เคียงท่ียงัตกค้างหรือหลบภัยอยู่ตามป่าเขา ให้ข้ามมา

อาศยัอยู่ท่ีเมืองสกลทวาปีเก่า การอพยพของผู้คนและผู้บริหารเมืองในครัง้นัน้น่าจะพิจารณาถึงความ

จ าเป็นหลายประการ อาทิ โรคระบาด ความยากล าบากตอ่การด ารงชีวิตอนัเน่ืองจากภยัสงครามจากการ

ขยายอิทธิพลของราชส านกัญวน 

 ๔๐ ถึงแก่กรรม ณ บ้านพกัภายในเมืองสกลทวาปี และปีถดัไป ( พ.ศ. ๒๓๘๑ ) ราชวงศ์ ( ค า ) และ

ท้าวจุลนี ( อิน ) จึงลงไปเฝ้าล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๓ ตามค าสั่งพระมหาสงคราม ( ป้อม อมาตยกุล ) และ

อปุราช ( ตสิสะ ) แมท่พัผู้ รักษาเมืองสกลทวาปี 
 ๔๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๘ 
 ๔๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๓๔ 



๔๔ 
 

 

ใบบอก๔๓  ให้ท้าวราชวงศ์ค า  ท้าวจุลนีอิน  ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ในใบบอกแม่ทัพขอ

ราชวงศ์ค า  เมืองมหาชยัเป็นเจ้าเมืองสกลทวาปี  ขอท้าวจลุนีอินเมืองมหาชยัเป็นราชวงศ์เมืองสกล

ทวาปี  ขอราชบตุรดา่ง๔๔ เมืองกาฬสินธุ์ เป็นราชบตุรเมืองสกลทวาปี 

  ถึงปีจอ  สัมฤทธิศก  จุลศักราช  ๑๒๐๐  พระพุทธศักราช  ๒๓๘๑  รัตนโกสินทร์   

ศก  ๕๗  พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามในแผ่นดินรัชกาลท่ี  ๓  กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ มีห้องตรา

พระราชสีห์  ลงวนั  ๖๑๑ฯ ๙ ๔๕ ตัง้ให้ราชวงศ์ค าเป็นพระยาประเทศธานี  เจ้าเมือง๔๖  เปลี่ยนนามเมือง  

วา่เมืองสกลนคร๔๗  ให้ราชวงศ์ลาว๔๘ เป็นอปุฮาด ให้ท้าวจลุนีอิน๔๙ เป็นราชวงศ์ ให้ราชบตุรดา่งเมือง  

________________________________________________ 
 ๔๓ “ ใบบอก ” เป็นหนงัสือราชการระหวา่งเมืองกบัราชส านกักรุงเทพฯ ใช้กบัเมืองท่ีมิได้มีฐานะเป็น
นครรัฐและเจ้าเมืองมิได้มีสถานะเป็น “ เจ้า ” หากเป็นนครรัฐประเทศราชใช้ค าว่า “ ศภุอกัษร ” เมืองหรือ
นครรัฐท่ีผู้ปกครองมีสถานะเป็นเจ้านัน้ ต้องมีองค์ประกอบอยา่งน้อย ๖ ข้อ คือ 
     ๔๓.๑ มีอ านาจเด็ดขาดในการด าเนินการในกิจการต่างประเทศได้ อาทิ การแต่งตัง้ทูต
จากเมืองหรือรัฐของตนไปประจ ารัฐอ่ืน และรับรองทตูจากรัฐอ่ืนมาประจ าในรัฐของตน 
     ๔๓.๒ มีอ านาจเด็ดขาดทางด้านการทหาร และสามารถส่งกองทหารไปปฏิบตัิการในรัฐ
อ่ืนได้เม่ือมีการร้องขอจากรัฐนัน้ รวมทัง้สามารถประกาศสงครามตอ่เมืองหรือรัฐภายนอกได้  โดยมิต้องขอ
อนญุาตจากรัฐอ่ืนใด 
     ๔๓.๓ มีอ านาจเดด็ขาดในการแตง่ตัง้ โยกย้ายผู้บริหาร และกรมการเมืองทกุระดบัภายใน
เมืองหรือรัฐของตน และอาจรวมถึงเมืองหรือรัฐภายใต้ความอารักขาแหง่ตนด้วย  
  ๔๓.๔ มีอ านาจเด็ดขาดในด้านศาลยุติธรรม  สามารถพิจารณาและพิพากษาอรรถคดี
ความได้ในทกุคดี  และโดยไมจ่ ากดัอตัราโทษ 
     ๔๓.๕ มีอาณาเขตและจ านวนประชากรมากพอสมควร 
   ๔๓.๖ เมืองหรือรัฐนัน้มีอ านาจรัฏฐาธิปัตย์ตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
 ๔๔ ราชบตุรดา่งเป็นสามีนางขาวบตุรสาวของพระยาไชยสนุทร ( หล้า ) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ตอ่มาใน
ปีพ.ศ. ๒๔๐๕ โปรดเกล้าฯ ให้ราชบตุรดา่งเป็น “ พระธิเบศวงษา ” เจ้าเมืองกฉิุนารายณ์  
 ๔๕ วนัศกุร์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค ่า 
 ๔๖ กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐ ( พ.ศ. ๒๓๘๑ )  
 ๔๗ กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐ ( พ.ศ. ๒๓๘๑ ) เลขท่ี ๑๐.  
 ๔๘ ราชวงศ์ ( โคตร ) เมืองกาฬสินธุ์  
 ๔๙ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐ 
 



๔๕ 
 

 

กาฬสินธุ์มาเป็นราชบตุรเมืองสกลนคร  พระราชทานเคร่ืองยศให้พระยาประเทศธานี  ( ค า )  คนโท

เงินถมยา  ๑  พานหมากเงินกลมกลีบบวัถมยา  ๑  เคร่ืองกินหมากเงินถมยา  ๑  ส ารับ  กระบี่บัง้เงิน 

๑  เล่ม๕๐  ปืนคาบศิลา  ๑  กระบอก  สปัทนปราบศัตรู  ๑  คัน  อุปฮาดถาดหมากเงิน  ๑  ส ารับ  

คนโทเงิน  ๑  ส ารับ  ราชบตุรเคร่ืองเกียรติยศคงเดิม๕๑  และโปรดเกล้าฯ  แบ่งเขตแดนเมืองนครพนม 

เมืองมกุดาหาร   เมืองหนองละหาร๕๒   ให้เป็นเขตแดนเมืองสกลนคร   ทิศตะวนัออกตัง้แตป่ากน า้ก ่า  

ตกน า้โขงตดัไปบ้านหนองเหียน  บ้านจารเพ็ญ๕๓  เป็นเขตแดนเมืองสกลนคร  ตอ่กบับ้านนาแก  บ้าน

ดงหลวง๕๔ เขตแดนเมืองมกุดาหาร ทิศเหนือตัง้แตบ้่านเชียงสือไปกสุมุาลย์บ่อละบือตดัไปปากน า้อนู

ตกน า้สงครามเป็นเขตแดนเมืองสกลนคร  ทิศตะวนัตกตัง้แตป่ากน า้ยามตกล าน า้สงครามตดัไปบ้าน

ผ้าขาว  บ้านพนันาเป็นเขตแดนเมืองสกลนคร  ตัง้แต่ปากห้วยศีรษะแรตตกน า้สงคราม  ตามล าน า้

สงครามไปจนถึงเขาพรานเป็นเขตแดนเมืองหนองละหาร  ทิศใต้เขตแดนเมืองสกลนครกับเมือง

กาฬสินธุ์ให้คงอยู่ตามเดิม    เมืองสกลนครรับผกูสว่ยผลเร่ว   ( หมากแหน่ง )๕๕   คือ   มีตวัเลขท่ีเป็น

ชายฉกรรจ์  ๓,๐๐๐  คน  ให้ผูกส่วย  ๒,๐๐๐  คน  ยกให้เจ้าเมืองกรมการ  ๑,๐๐๐  คน  เป็นเลข

ทนายในตวัเลข  ๒,๐๐๐  คนนัน้   ผกูสว่ยผลเร่วเลขหนึง่คนละ  ๕  ชัง่  ปีหนึง่เป็นผลเร่ว  ๒๐๐  หาบ   

________________________________________________ 
 ๕๐ เมืองสกลนคร เดิมเป็นเมืองชัน้โท เจ้าเมืองได้รับพระราชทานเคร่ืองประกอบยศเป็นกระบ่ีบัง้เงิน หาก

เป็นเมืองชัน้เอก อาทิ เมืองหนองคาย เมืองอบุลราชธานี เจ้าเมืองจะได้รับพระราชทานเป็นกระบ่ีบัง้ทอง แต่ใน

สมยัเจ้าจนัทรเทพสุริยวงษ์ด ารงรัฐสีมามกุดาธิบดี ( เจ้าหนู ) เจ้าเมืองมกุดาหารซึง่เป็นเมืองชัน้โท แต่เป็นหลาน

เจ้าอนุวงศ์ [ โอรสอปุราช ( ติสสะ ) ]  มีสถานภาพส่วนบุคคลเป็น “ เจ้า ”  จึงได้รับพระราชทานกระบ่ีทองค า

เทียบเท่าเจ้าประเทศราชเป็นกรณีพิเศษ  

 ๕๑ มิได้รับพระราชทานเคร่ืองยศใหม่หรือเพ่ิมเติม อนัเน่ืองจากราชบุตรด่างมีต าแหน่งเป็นราชบุตรเมือง

กาฬสินธุ์ในขณะนัน้ หากเพียงย้ายมาเป็นราชบตุรเมืองสกลนครเท่านัน้  

 ๕๒ เมืองหนองหาร , อาจขึน้กบัเมืองอดุรธานีหรือเมืองสกลนครตามหลกัรัฐศาสตร์การปกครองในสมยันัน้ 

ปัจจบุนัเป็นอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี 

 ๕๓ บ้านจนัทร์เพ็ญ อยู่ในท้องท่ีต าบลจนัทร์เพ็ญ อ าเภอเตา่งอย จงัหวดัสกลนคร ในปัจจบุนั 

 ๕๔ อยู่ในท้องท่ีอ าเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร ในปัจจบุนั 

 ๕๕ ผลไม้ชนิดหนึ่ง น ามาตากแห้งเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองราชบรรณาการ โดยราชส านกักรุงเทพฯ 

จดัสง่ผลเร่วสว่ยไปขายท่ีประเทศจีน ด้วยเหตชุาวจีนสมยันัน้นิยมรับประทาน และมีความเช่ือวา่เป็นยาขบัลมท่ีดี 



๔๖ 
 

 

ถ้าไม่ได้ผลเร่วครบจ านวนให้คิดเงินแทนผลเร่ว  เลขหนึง่ปีละ  ๒  บาท  ผลเร่ว  ๒๐๐  หาบ๕๖  ปีหนึ่ง

คิดเป็นเงินแทนผลเร่ว  ๕๐  ชัง่  สว่นตวัเลข  ๑,๐๐๐  คนนัน้  พระราชทานให้เป็นเลขทนาย เจ้าเมือง 

กรมการ   เจ้าเมือง  กรมการ ได้แบง่ตวัเลขแก่กนัเป็นสว่นดงันี ้ คือ  เจ้าเมืองได้  ๖๐  คน  กรมการ๕๗ 

ในต าแหน่ง  ๔  นาย  คือ  อปุฮาด  ๕๐  คน  ราชวงศ์  ๔๐  คน  ราชบตุร  ๓๐  คน  ผู้ช่วย  ๒๐  คน  

กรมการรองต าแหน่ง  ๘  นาย  คือ  เมืองแสน  เมืองจัน  ทนายคนละ  ๑๕  คน  ชาเนตร ชานน 

ทนายคนละ  ๑๐  คน  เมืองขวา  เมืองซ้ายทนายคนละ  ๘  คน  กรมการผู้ น้อยต ่ากว่าต าแหน่ง  ๘  

นายลงมา  ได้ทนายคนละ  ๓  คนบ้าง  ๔  คนบ้าง  เลขทนายต้องเสียเงินประจ าปีให้กรมการผู้      

เป็นนายของตนคนหนึ่งปีละ ๔ บาท ไม่ต้องการให้ถูกการกะเกณฑ์อย่างอื่นหรือจะใช้แรงท าการ   

ตา่งๆ มีการสร้างบ้านปลกูเรือน เป็นต้น ก็ให้ใช้แรงได้แตใ่ห้คิดคา่แรงคนหนึง่ไม่ให้เกินคนละ ๔  บาท 

________________________________________________ 

 ๕๖ ๑ หาบ น า้หนกั ๔๐ กิโลกรัม 

 ๕๗ กรมการหรือกรมการเมือง หมายถึง ข้าราชการล าดบัรองลงมาจากเจ้าเมืองหรือผู้ ว่าราชการเมือง มี

ทัง้หมด ๒ คณะ คือ กรมการเมืองในท าเนียบ ได้แก่ ข้าราชการประจ า รับราชการเป็นอาชีพ ได้รับเงินตอบแทน

จากรัฐเป็นรายเดือนหรือรายปีหรือเบีย้หวดัในลกัษณะอื่นใด อยู่ใต้ข้อบงัคบัท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ โยกย้าย ถูกถอด

ถอน  ตามระบบระเบียบการบริหารราชการภายในหรือจากส่วนกลาง  อาทิ  ปลดัเมือง  ยกกระบัตร  ( อยัการ

จงัหวดั )  ผู้ช่วยราชการ  จ่าเมือง  สสัดี  แพ่ง  (  อยัการจงัหวดัผู้ช่วย  )  ศภุมาตรา  ( สรรพากรจงัหวดั )  สาระเลข 

( อักษรเลข ) ฯลฯ แต่ทัง้นีก้รมการเมืองหรือข้าราชการทุกระดบัชัน้ยศบรรดาศกัด์ิ ( พัน - หมื่น - ขุน - หลวง -    

พระ ) และทกุประเภท ( ยกเว้น “ ท้าว ” ) เจ้าเมืองไมม่ีอ านาจแตง่ตัง้ได้ กรมการเมืองนอกท าเนียบ เกิดขึน้โดย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงจัดขึน้ตามข้อบังคับ

ลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ ( พ.ศ. ๒๔๔๑ ) ท้ายข้อ ๓ และข้อท่ี ๖ เป็นต าแหน่งท่ีเลือกขึน้โดยผู้ ว่า

ราชการเมืองและสมุหเทศาภิบาล ให้ถือว่าเป็นกรมการเมืองชัน้ผู้ ใหญ่ โดยพิเคราะห์ดูการประกอบอาชีพของ

ประชาชนเป็นหลกั แล้วเลือกสรรผู้ประกอบอาชีพและมีความช านาญการนัน้ ไม่จ ากดัว่าจะมีสญัชาติใดให้ขึน้รับ

ต าแหน่งกรมการพิเศษ ในเมืองหนึง่ๆ ประมาณ ๑๐ คน เป็นต าแหน่งประจ า ๕ คน ไม่ประจ า ๕ คน ในชัน้ต้นเมื่อ

ยงัไมไ่ด้รับประทวนหรือใบตัง้หรือสญัญาบตัร ล าดบัแห่งยศบรรดาศกัด์ิซึง่เจ้ากระทรวงรับพระบรมราชานุญาตตัง้

นัน้ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๓ ปี ถ้าพ้นจาก ๓ ปียังไม่ได้รับเลือกใหม่ให้พ้นจากต าแหน่ง กรมการพิเศษหรือ

กรมการนอกท าเนียบนีไ้มไ่ด้เงินเดือนหรือสินจ้างรางวลัจากรัฐ เว้นแตผู่้ ได้รับบ านาญอยู่แล้ว มีหน้าท่ีท าความเห็น

เพ่ือท านบุ ารุงแก้ไขความขดัข้องในการเลีย้งชีพในมณฑลหรือเมืองนัน้ๆ   เสนอต่อผู้ว่าราชการเมืองเพ่ือแก้ไขหรือ 
แจ้งต่อรัฐบาล   นอกจากนีย้งัตรวจรายงานการค้าขายส าหรับเมืองนัน้ด้วย   ปรากฏว่ากรมการเมืองพิเศษหรือ    
กรมการนอกท าเนียบบางคนได้เสียสละเวลา สติปัญญา และทรัพย์สินช่วยเหลือราชการด้วยดี 

 



๔๗ 
 

 

พระยาประเทศธานี  ( ค า )  มีบตุรชายคนใหญ่ช่ือท้าวชยั รวมชาย ๗  คน๕๘  หญิง ๖ คน๕๙ อปุฮาด

ลาว๖๐ มีบตุรชาย ๙  คน๖๑ หญิง ๕  คน๖๒  ราชวงศ์จลุนีอิน๖๓ มีบตุรชายใหญ่ช่ือโง่นค า รวมชาย ๙๖๔  

หญิง ๑๒  คน๖๕  ราชบตุรดา่ง๖๖ มีบตุรก่ีคนไม่ปรากฏ๖๗ 

  ถงึปีขาล จตัวาศก๑๙  จลุศกัราช ๑๒๐๔ พระพทุธศกัราช ๒๓๘๕ รัตนโกสินทร์ศก ๖๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม โปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์อิน ขึน้ไปเกลีย้กล่อมเจ้าเมืองวงั ๖๘  ฟาก

โขงฝ่ังซ้ายซึ่งยงัขดัขืนอยู่นัน้ ราชวงศ์อินขึน้ไปเกลีย้กล่อมได้ตวัท้าวโรงกลาง บุตรเจ้าเมืองวงั ท้าว

ราชวงั  ท้าวนวนหลานเจ้าเมืองวงั  กบับา่วไพร่ชาวภไูทยเมืองวงัเป็นมาก  ข้ามโขงมาตัง้บ้านเรือนอยู่ 

  ________________________________________________ 
 ๕๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ ท้าวชยั ท้าวพอง ท้าวสินลา ท้าวไค ท้าวทพั ท้าวรัง ท้าวแต รวมชาย ๗ 

คน  
 ๕๙ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ นางแพง นางหมนุ นางนินทา นางบวัค า นางกอก รวมบตุรหญิง ๕ คน  

 ๖๐ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๔๘ 

 ๖๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า ท้าวโคตร ท้าวสิน ท้าวพิมพา ท้าวแสง ท้าวคาน ท้าวพู ท้าวโส รวม

บตุรชาย ๗ คน  
 ๖๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ นางตือ้ นางแท่ง นางทองแดง นางกณัหา รวมบตุรหญิง ๔ คน  
 ๖๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐ 
  ๖๔ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ ท้าวเหมน็ ( โง่นค า ) ท้าวขี ท้าวเมก ท้าวสงตา ท้าวตบู ท้าวเรา ท้าวเรา 

ท้าวเสา ท้าวค าจนัทร์ ท้าวซาย รวมบตุรชาย ๙ คน  
 ๖๕ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า นางอุ่น นางบัวรพันธ์ นางหมี นางพู นางหมู นางเขียด นางแกว       

นางปอง นางสภุา นางเฟือง นางเหลือง นางจนัแดง รวมบตุรหญิง ๑๓ คน  

 ๖๖ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๔๔ 

 ๖๗ มีหลกัฐานเท่าท่ีปรากฏรวม ๓ คน คือ นางออ่น ท้าวเปีย ท้าวอปุาระ   
 ๖๘ เมืองวังอ่างค า เป็นถ่ินเดิมของชาวภูไท เดิมแบ่งเป็น ๒ เมือง คือ เมืองวังมล และเมืองวังค า อัน

เน่ืองจากทัง้ ๒ เมืองตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันดูลกัษณะคล้ายอยู่ในอ่างเดียวกัน สมยันัน้นิยมมีช่ือบุคคลและ

สถานท่ีตอ่ท้ายวา่ “ ค า ” เพราะถือวา่ค าหรือทองค าเป็นของสงู มีค่า เป็นสิริมงคล คนไทยมกัเรียก ๒ เมืองรวมกนั

ในคราวเดียวว่า “ เมืองวงัอ่างค า ” ปัจจุบันดินแดนดงักล่าวอยู่ในเขตแขวงสุวรรณเขต ติดชายแดนเวียดนาม 

ทางการลาวได้เปลี่ยนช่ือใหมว่า่เมืองวีระบรีุ  



๔๘ 
 

 

ในเขตแขวงเมืองสกลนคร  กับเกลีย้กล่อมได้ตัวเพีย้เมืองสูง  เพีย้บุตโคด  หัวหน้าข่ากะโซ่๖๙ กับ

ครอบครัวบา่วไพร่ขา่กระโซ ่ ข้ามโขงมาตัง้บ้านเรือนอยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนครเป็นอนัมาก 

  ถงึปีมะโรง  ฉอศก๒๑  จลุศกัราช  ๑๒๐๖  พระพทุธศกัราช  ๒๓๘๗  รัตนโกสินทร์ศก  

๖๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลท่ี ๓ กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ ตัง้เมืองพรรณนานิคม  

เมืองกสุมุาลย์มณฑล  ให้เป็นเมืองขึน้เมืองสกลนคร ตัง้ให้ท้าวโรงกลาง๗๐  เป็นพระเสนาณรงค์ เจ้า

เมืองพรรณนานิคม ยกบ้านพงัพร้าวในเขตแขวงเมืองสกลนครเป็นเมืองพรรณนานิคม ให้ท้าวราชวงั

เป็นอปุฮาด ให้ท้าวนวน๗๑  เป็นราชวงศ์  ให้เพีย้ผ่านคีรีเป็นราชบตุร ตัง้ให้เพีย้เมืองสงูเป็นหลวงอารัญ

อาษา เจ้าเมืองกสุมุาลย์  ยกบ้านกสุมุาลย์๗๒  ในเขตแขวงเมืองสกลนคร  เป็นเมืองกสุมุาลย์มณฑล  

อปุฮาด  ราชวงศ์  ราชบตุรไม่ปรากฏ  เมืองพรรณารับผกูส่วยทองค าเลขละ ๑ สลงึ  ตวัเลขฉกรรจ์๗๓ 

๘๘ คน ปีหนึ่งเป็นทองค า ๒๒ บาท นอกส่วยผลเร่ว เมืองกุสุมาลย์ผูกส่วยผลเร่วรวมอยู่ในเมือง

สกลนคร 

  ถึงปีจอ โทศก๑  จุลศักราช ๑๒๑๒ พระพุทธศักราช ๒๓๙๓ รัตนโกสินทร์ศก ๖๙ 

อปุฮาดลาว๗๔ถงึแก่กรรม อยู่ในราชการ ๑๓ ปี ราชบตุรดา่ง๗๕ก็พาครอบครัวกลบัไปอยู่เมืองกาฬสินธุ์ 

ราษฎรพวกไทยลาวกาฬสินธุ์พากันอพยพครอบครัวกลบัไปอยู่ในเขตแขวงเมืองกาฬสินธุ์พร้อมราช

บตุรดา่งก็มี  ยงัอยู่ท่ีเมืองสกลนครก็มีเชือ้สายเท่าทกุวนันี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม

รัชกาลท่ี ๔ จงึโปรดเกล้าฯ  ตัง้ให้ท้าวโถงบตุรเจ้าเมืองมหาชยัจลุนีคนเก่าเป็นอปุฮาด ให้ท้าวเหม็น๗๖ 

________________________________________________ 

 ๖๙ ชนเผ่ากระโซ่หรือกระโส้อาศยัอยู่มากในเมืองยมราช  ปากทางเข้าเมืองมหาไชยกองแก้ว  ปัจจุบันมี

ฐานะเป็นเมือง  (  อ าเภอ  )  อยู่ในท้องท่ีแขวง (  จังหวดั  )  ค าม่วน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        

( สปป. ลาว ) ฝ่ังตรงข้ามจงัหวดันครพนม 

 ๗๐ ท้าวโรงกลางหรือโฮงกลาง ( โฮงแปลวา่บ้าน ) นามเรียกเป็นการภายใน อาทิ อยู่โฮงเหนือ อยู่โฮงกลาง 

อยู่โฮงใต้ ท่านผู้ นีน้ามเดิมวา่ “ สี ” เป็นต้นสกลุ “ แก้วก่า ” 

 ๗๑ ตอ่มาได้เป็นเจ้าเมืองพรรณานิคม คนท่ี ๒ 

 ๗๒ เดิมช่ือบ้านกุดขมานหรือกุดสมานหรืออชุุมานหรือศรีสตัตนาค โดยเรียกตามช่ือล าห้วยขมาน ( มีต้น

ขมานหรือหมากหลูิงขึน้อยู่มาก )  
 ๗๓ เลขฉกรรจ์ หมายถงึ ชายอายตุัง้แต ่๒๐ ปี ถงึ ๗๐ ปีบริบรูณ์ในสมยันัน้ 
 ๗๔  อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๔๘ 
 ๗๕ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๔๔ 
 ๗๖ ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ท้าวเหม็นเป็น      
พระภวูดลบริรักษ์ เจ้าเมืองภวูดลสอาง  



๔๙ 
 

 

น้องชายอปุฮาดโถงเป็นราชบตุร  อปุฮาดมีบตุรชาย  ๑๑  คน๗๗  หญิง  ๑๒  คน๗๘ 

  ถึงปีฉล ู เบญจศก๔  จุลศกัราช  ๑๒๑๕  พระพุทธศกัราช  ๒๓๙๖  รัตนโกสินทร์ศก  

๗๒  เกิดเพลิงป่าลกุลามมาทางทิศใต้ในเวลากลางวนัตอนบา่ย  ไฟติดเข้าไปในเมืองไหม้ท าลายล้าง

ผลาญบ้านเรือนเจ้าเมือง  กรมการ  ราษฎร  หมดทรัพย์สมบตัิเสียหายในเพลิงเป็นอนัมาก๗๙  ยัง

เหลืออยู่แต่พระเจดีย์เชิงชุมวัดธาตุศาสดาราม๘๐ เจ้าเมืองกรมการพากันอพยพครอบครัวออกไป

ตัง้อยู่ดงบาก๘๑ ห่างจากเมืองเดิมประมาณ  ๕๐  เส้น 

  ถึงปีมะโรง  อัฎฐศก๗  จุลศกัราช  ๑๒๑๘  พระพุทธศกัราช  ๒๓๙๙  รัตนโกสินทร์   

ศก ๗๕  เจ้าหน่อค า๘๒  บตุรเจ้าอนเุวียงจนัทน์มาช าระเอาช้างม้า   ข้าทาษจากเจ้าเมืองกรมการเมือง 

________________________________________________ 
 ๗๗ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า ท้าวราช ท้าวมมุ ท้าวจุม ท้าวจี ท้าวอินทร์ ท้าวค า ท้าวชยั ท้าวพรหม 

ท้าวเส้น ท้าวสา รวมบตุรชาย ๑๐ คน  
 ๗๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า นางจวง นางจนัทร์ นางวนั นางปอง นางหม ูนางยนั นางมาก นางมิ่ง 

นางตุม่ นางแอก นางออ่น และนางสนั รวมบตุรหญิง ๑๒ คน 
 ๗๙ บ้านเรือนเจ้าเมือง กรมการ และราษฎรส่วนใหญ่ฝาท าด้วยไม้หรือใบตองกุง หลงัคามงุด้วยกระเบือ้ง

ไม้หรือหญ้า เมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงลุกลามอย่างรวดเร็ว เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๘ มิสเตอร์เอเจียน แอมมอนิเย นักส ารวจ

ศิลาจารึกชาวฝร่ังเศส เดินทางมาส ารวจเมืองสกลนครและได้บันทึกสภาพบ้านเรือนสมัยนัน้ไว้ว่า “ เมืองสกล

ตัง้อยู่บนเนินสงู มีกระท่อมอยู่ประมาณ ๓๐๐ หลงั กระจดักระจายอยู่ตามต้นไผ่ อยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของแอ่ง

น า้ใหญ่ช่ือหนองหาน... ” ความหมายวา่บ้านเรือนสมยันัน้มีประมาณ ๓๐๐ หลงั แตล่ะหลงัคงมีขนาดไม่ใหญ่มาก

นกั ชาวตา่งชาติจงึเรียกวา่กระท่อม 

 ๘๐ วดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหารในปัจจบุนั 
 ๘๑  บริเวณวดัป่าสทุธาวาสและศนูย์ราชการจงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 
 ๘๒ เจ้าหน่อค า ตอ่มาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์วงศ์ เจ้าเมืองอบุลราชธานีคนสดุท้าย 

ทรงเป็นโอรสของเจ้าเสือ ( พระอนุชาเจ้าอนุวงศ์ ) กบัเจ้านางท่อนแก้ว ครัง้การศกึเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ กองทพัเจ้า

อนวุงศ์โดยอปุราช ( ติสสะ ) เคยเดินทพัข้ามแม่น า้โขงผ่านเมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองกาฬสินธุ์เข้าสู่

เมืองร้อยเอด็ ภายหลงักองทพัเจ้าอนวุงศ์พ่ายศกึ ระหวา่งเดินทพักลบัได้น าของมีคา่ซึง่ยดึมาจากเมืองอื่น และช้าง 

ม้า ววั ควาย พร้อมทาสบริวารที่กวาดต้อนมาฝากไว้ท่ีเมืองสกลนคร แม้อปุราช ( ติสสะ ) จะยกกองทพัมา แต่ก็มิ

เห็นด้วยกับการท าสงคราม จึงสวามิภักด์ิต่อกองทัพไทย และได้รับพระราชทานให้ดื่มน า้พิพัฒน์สัตยาแล้ว      

โปรดเกล้าฯ ให้ไปอยู่ต าบลบางย่ีขนั ฝ่ังธนบรีุ , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๓๔ 



๕๐ 
 

 

สกลนคร  หาวา่เจ้าอนบุิดาเจ้าหน่อค าฝากไว้แตค่รัง้แตกไปอาศยัอยู่เมืองมหาชยั  เจ้าเมือง  กรมการ

เมืองสกลนคร  ตามเจ้าหน่อค าลงไปช าระกนัท่ีกรุงเทพฯ  ได้คืนบ้าง แตส่ว่นน้อย 

  ถึงปีมะเส็ง  นพศก๘  จลุศกัราช  ๑๒๑๙  พระพุทธศกัราช  ๒๔๐๐  รัตนโกสินทร์ศก  

๗๖  พวกไทยโย้ยกรมการเมืองสกลนคร  คบคิดกนัแตกหมู่แตกกองออกเป็น  ๓  พวก  พวกหนึ่งไป

ร้องสมคัรขอเป็นเมืองขึน้เมืองยโสธร  พวกหนึ่งไปร้องสมคัรขอเป็นเมืองขึน้เมืองนครพนม  พวกหนึ่ง

ขอเป็นเมืองขึน้กับเมืองสกลนคร  พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  รัชกาลท่ี  ๔  โปรดเกล้าฯ  ตัง้  

นายจารค าผู้ เป็นหวัหน้าไทยโย้ยเป็นหลวงประชาราษฎร์รักษา เจ้าเมือง  ยกบ้านกดุลิงในแขวงเมือง

ยโสธรเป็นเมืองวานรนิวาสขึน้กบัเมืองยโสธร๘๓  แตเ่จ้าเมือง  กรมการ  ราษฎรไม่ได้อพยพไปอยู่บ้าน

กุดลิง  คงตัง้ภูมิล าเนาอยู่ท่ีบ้านแฮ่กุดชมพู๘๔ ในเขตแดนเมืองสกลนครตามเดิม  ภายหลงัมาทาง

ราชการให้เมืองวานร๘๕ ขึน้เมืองสกลนครจนบดันี ้ พวกไทยโย้ยพวกหนึง่ท่ีสมคัรขึน้เมืองนครพนมนัน้

โปรดเกล้าฯ ให้เพีย้ติว้ซอยผู้ เป็นหวัหน้าไทยโย้ยเป็นหลวงผลานกุลู  เจ้าเมือง  ยกบ้านม่วงน า้ยามใน

เขตแดนเมืองสกลนครเป็นเมืองอากาศอ านวย๘๖ ขึน้เมืองนครพนมตามท้องท่ีเดิม   

  ถงึปีมะเมีย  สมัฤทธิศก๙  จลุศกัราช  ๑๒๒๐  พระพทุธศกัราช  ๒๔๐๑  รัตนโกสินทร์

ศก  ๗๗  เจ้าเมือง  กรมการ  ราษฎรเมืองสกลนคร  ซึง่อพยพไปตัง้อยู่ดงบากหนีอคัคีภยันัน้  เม่ือเห็น

ว่าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสขุแล้ว  ก็พากันอพยพครอบครัวกลบัมาตัง้ภมิูล าเนาสร้างบ้านเมืองขึน้ใน

เมืองสกลนครตามเดิม  ราชวงศ์อินถงึแก่กรรม๘๗ ในปีนี ้ อาย ุ ๖๔  ปี  อยู่ในราชการ  ๒๑  ปี 

  ถงึปีมะแม  เอกศก๑๐  จลุศกัราช  ๑๒๒๑  พระพทุธศกัราช  ๒๔๐๒  รัตนโกสินทร์ศก  

๗๖  โปรดเกล้าฯ  ให้พระราชเดโช ขึน้มาตัง้เป็นแม่กองสกัอยู่เมืองยโสธร  เมืองสกลนครได้คมุตวัเลข 

________________________________________________ 

 ๘๓  บางหมู่บ้านมีพืน้ท่ีอยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนคร แต่การปกครองอาจไปขึน้กับเมืองอื่นได้  แม้ไม่มี

อาณาเขตติดตอ่กนัก็ตาม ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัรัฐศาสตร์การปกครองในสมยันัน้ 

 ๘๔ อยู่ในท้องท่ีต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 
 ๘๕ เมืองวานรนิวาสถกูยบุเป็นอ าเภอ อยู่ในท้องท่ีจงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 
 ๘๖ พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษายุบลง โดยให้มีฐานะเป็นต าบลหนึ่งของเมืองท่าอเุทน ปี 

พ.ศ. ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ต าบลอากาศอ านวย อยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอวานรนิวาส และวนัท่ี ๑๕ 

พฤษภาคม ๒๕๐๖ ให้ยกขึน้เป็นก่ิงอ าเภอ ท้ายสดุเมื่อวนัท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ยกฐานะขึน้เป็นอ าเภออากาศ

อ านวย ท้องท่ีจงัหวดัสกลนคร 

 ๘๗ ถงึแก่กรรมท่ีบ้านพกั บริเวณคุ้มวดัเหนือ 



๕๑ 
 

 

ไปสกั๘๘ ข้อมือท่ีเมืองยโสธร เลขฉกรรจ์ท่ีสกัข้อมือแล้ว  ๕,๐๐๐  คน 

  ถงึปีกนุ  เบญจศก๑๔  จลุศกัราช  ๑๒๒๕  พระพทุธศกัราช  ๒๔๐๖  รัตนโกสินทร์ศก  

๘๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม  โปรดเกล้าฯ ตัง้เมืองภวูดลสอางเมืองหนึ่ง  เมือง

สวา่งแดนดินเมืองหนึ่ง   เป็นเมืองขึน้เมืองสกลนคร  เมืองภวูดลสอางนัน้โปรดเกล้าฯ ตัง้ให้ราชบตุร

เหม็นเมืองสกลนคร  เป็นพระภวูดลบริรักษ์  เจ้าเมือง ยกบ้านโพหวา๘๙  ริมเซบัง้ไฟในแขวงเมือง

มหาชยั  ฟากโขงฝ่ังซ้ายเป็นเมืองภวูดลสอาง  ให้เจ้าเมืองภวูดลสอางพาเอาบตุร  ภริยา  สมคัรพรรค

พวกของตนอพยพครอบครัวข้ามโขงไปตัง้บ้านเรือนอยู่บ้านโพหวา  ให้รักษาด่านช่องทางสมทบเข้า

กบัไพร่พลเมืองภวูดลสอาง  ปอ้งกนัพระราชอาณาเขตกรุงเทพฯ ต่อไป  มิให้ญวนซึ่งเป็นศตัรูกบักรุง

สยามลว่งล า้เข้ามาท าการกดข่ีบา่วไพร่ราษฎรให้ได้ความเดือดร้อนเป็นอนัขาด 

  ส่วนเมืองสว่างแดนดินนัน้  โปรดเกล้าฯ  ให้ท้าวเทพกัลยาผู้ เป็นหัวหน้าไทย         

โย้ยเป็นพระสิทธิศกัด์ิประสิทธ์ิ๙๐  เจ้าเมือง ยกบ้านโพนสวา่งหาดยาวริมน า้ปลาหางในแขวง๙๑  เมือง

สกลนครเป็นเมืองสวา่งแดนดิน พวกไทยโย้ยแยกหมู่แยกกองออกเป็น ๓ หมู่ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว เมือง

ภวูดลสอาง เมืองสวา่งแดนดิน ๒ เมืองนีผ้กูสว่ยผลเร่ว รวมอยู่ในยอด๙๒ เมืองสกลนคร และเป็นเมือง 

________________________________________________ 

 ๘๘ การสกัหรือสกัเลก คือ การขึน้ทะเบียนชายฉกรรจ์ตัง้แต่อายุ ๒๐ ถึง ๗๐ ปีบริบูรณ์ ให้อยู่ในสงักดักอง

ใดหรือกรมการเมืองคนใดเรียกว่า “ มลูนาย ” เพ่ือทางราชการจะได้สะดวกต่อการเรียกเกณฑ์ทหารหรือเก็บเงิน

รัชชปูการ ( ภาษีตวับคุคล ) โดยมีการสกัเคร่ืองหมายไว้บนข้อมือชายฉกรรจ์เหลา่นัน้ด้วย 
 ๘๙ บ้านโพหวาตัง้อยู่ริมแม่น า้เซบัง้ไฟ แขวงเมืองมหาไชยกองแก้ว ริมหมู่บ้านซึง่อยู่ติดกบัแม่น า้มีต้นโพธ์ิ

ใหญ่ลกัษณะส่วนบนขยายหรือบานออกมาก ( ลาวเรียกหวาออก ) อนัเป็นสญัลกัษณ์พิเศษ จึงเรียกว่าบ้านโพธ์ิ

หวา ปัจจบุนัต้นโพธ์ิดงักลา่วยงัคงมีอยู่ และทางการลาวได้อนรัุกษ์ไว้ 
 ๙๐ พระสิทธิศกัด์ิประสิทธ์ิ ( ท้าวเทพกลัยาหรือแดง ) เป็นเจ้าเมืองสว่างแดนดินคนแรก เป็นต้นสกุล “ เทศ

ประสิทธ์ิ ” มีบตุรเขยนามวา่ท้าวห าซึง่ตอ่มาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพระสิทธิศกัด์ิประสิทธ์ิ เจ้าเมืองสวา่งแดนดินคน

ท่ี ๒ 

 ๙๑ สมยันัน้เมืองสกลนครยงัไม่มีการปกครองในระดบัต าบลและอ าเภอ คงเป็นเพียงหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

เรียกวา่อยู่ในแขวงเมืองสกลนคร เม่ือยกบ้านโพนสวา่งขึน้เป็นเมืองสวา่งแดนดินแล้ว การปกครองในพืน้ท่ีดงักล่าว

จงึถกูแบ่งแยก แตก่ารบงัคบับญัชายงัขึน้ตอ่เมืองสกลนครซึง่เป็นเมืองใหญ่ 
 ๙๒ สง่ผลเร่วรวมกบัเมืองสกลนครเป็นเคร่ืองราชบรรณาการตอ่ราชส านกักรุงเทพฯ 



๕๒ 
 

 

 ๙๖ ตอ่มาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าเมืองสกลนครคนท่ี ๒ ในบรรดาศกัด์ิและราชทินนามว่า พระยาประจนัต
ประเทศธานี   

 ๙๗ พระพิศาลสิมานรัุกษ์ ( ค าตนัหรือเขียว  รันพิศาล ) เป็นต้นสกลุ “ รันพิศาล ” 
 

ขึน้เมืองสกลนครตามเดิม   

  ในปีกนุนีเ้กิดฝนแล้งท่ีเมืองร้อยเอ็ด  เมืองอบุลราชธานี  ราษฎรอดข้าวเป็นอนัมาก   

ทนความอดอยากไม่ได้ก็อพยพครอบครัวมาอยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนครหลายหมู่บ้าน  ไทยลาว

เมืองอบุล  ร้อยเอด็จงึมีเชือ้สายสืบมาจนบดันี ้ สว่นราษฎรชาวเมืองสกลนครพอทนความอดอยากได้

เพราะว่าอาศัยข้าวในพืน้เมือง  กับของป่าพอเลีย้งกันคุ้มความอดอยากได้เพราะว่าอาศยัข้าวใน

พืน้เมือง  กบัของป่าพอเลีย้งกนั  คุ้มความอดอยากได้ปีหนึง่ 

  ถึงปีชวด  ฉอศก๑๕  จลุศกัราช  ๑๒๒๖  พระพุทธศกัราช  ๒๔๐๗  รัตนโกสินทร์ศก  

๘๓ เมืองสกลนครเกิดฝนแล้งไม่ได้ท านา  ไม่ไผ่เกิดลกูขวย๙๓  ข้าวเปลือกขายกนั  ๕  ชัง่ตอ่ ๑ บาท๙๔  

เงินแตร่าษฎรไม่ได้แตกตื่นไปอยู่ตา่งท้องท่ี  เพราะข้าวในพืน้บ้านเมืองก็มีพอซือ้ขายแจกจ่ายเจือจาน

กนัได้๙๕ ราษฎรผู้ ท่ีขดัสนทรัพย์ก็ได้อาศยัผลประโยชน์ของป่า  ซึง่มีอยู่ในเขตแขวงบ้านเมือง  เช่น  หวั

กลอย  เผือก  มนัและลกูขวย  เป็นต้น  กบัได้อาศยัหนองหารท านาแซงปอ้งกนัความอดอยากได้อีกปี

หนึง่  ราษฎรจงึไม่ได้ละทิง้ภมิูล าเนาอย่างพวกร้อยเอด็  อบุล  ดงัปีท่ีแล้วมา 

  ถึงปีเถาะ  นพศก๑๘  จลุศกัราช  ๑๒๒๙  พระพุทธศกัราช  ๒๔๑๐  รัตนโกสินทร์ศก  

๘๖   พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  รัชกาล  ๔  กรุงเทพพระมหานคร  โปรดเกล้าฯ ตัง้ให้ท้าว  

ปิด๙๖ บุตรอปุฮาดตรีเจาเป็นราชวงศ์  ให้ท้าวลาดบุตรอปุฮาดโถงเป็นราชบุตรเมืองสกลนคร  แทน

ต าแหน่งราชวงศ์ราชบตุรท่ีวา่งอยู่นัน้ 

  ถึงปีจอ  จัตวาศก๕  จุลศกัราช  ๑๒๓๔  พระพุทธศกัราช  ๒๔๑๕  รัตนโกสินทร์ศก  

๙๑  ไทยข่ากะโซ่เมืองกุสุมาลย์  เกิดวิวาทขัดแย้งชิงต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  โดยเหตุท้าวขัติย       

ไทยข่ากะโซ่  เป็นหัวหน้าร้องขอเป็นเมืองขึน้เมืองสกลนคร  ขอแยกออกจากเมืองกุสุมาลย์  

พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลท่ี  ๕  กรุงเทพพระมหานคร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ    

ตัง้ให้ท้าวขตัิย  เป็นพระไพศาลสินานรัุกษ์๙๗ เจ้าเมือง  ยกบ้านนาโพธ์ิในแขวงเมืองสกลนครเป็นเมือง  

________________________________________________ 
 ๙๓ ฝนแล้งและร้อนจดัถงึขนาดโคนต้นไผ่ซึง่เป็นดินชืน้และมกัมีแมลงต่างๆอาศยัอยู่ ความร้อนของพืน้ดิน
ท าให้แมลงเหลา่นัน้ไมส่ามารถอยู่ได้ ต้องออกมาจากใต้ผิวดินท าให้เกิดขวยหรือขยุบริเวณรอบๆโคนต้นไผ่ 
 ๙๔ เงินบริสทุธ์ิ ๑ บาท ยังเป็นของหายาก บางครัง้การซือ้ขายจึงใช้ “ เบีย้ ” ซึ่งท าด้วยหอยน า้จืดและ
น า้เคม็แทน 
 ๙๕ สมยันัน้ชาวเมืองยงัมีวฒันธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้าและอาหารแทนการซือ้ขาย 
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โพธิไพศาลนิคม๙๘ขึน้เมืองสกลนครอีกเมืองหนึง่ รับผกูสว่ยผลเร่วรวมอยู่ในเมืองสกลนคร ในปีนีพ้ระ

ยาประเทศธานี เจ้าเมืองมีใบบอกขอตัง้ต าแหน่งผู้ช่วยว่าราชการเมือง๙๙  โดยเหตเุมืองสกลนครมี

เมืองขึน้ถึง ๖ เมือง๑๐๐ ราชการก็มีชกุชมุ ขอให้ท้าวโง่นค า๑๐๑ บตุรราชวงศ์อิน๑๐๒ คนเก่า  รับราชการ

ต าแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองอีกต าแหน่งหนึง่  พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  โปรดเกล้าฯ ตัง้ท้าว

โงน่ค าเป็นพระศรีสกลุวงศ์   ผู้ช่วยราชการเมืองสกลนคร 

  ถึงปีกุน  สปัตศก๘  จุลศกัราช  ๑๒๓๗  พระพุทธศกัราช  ๒๔๑๘  รัตนโกสินทร์ศก 

๙๔ อ้ายฮ่อ๑๐๓ คบพวกเข้ามากระท าการจลาจลถึงเมืองเวียงจนัทน์ในเขตแขวงเมืองหนองคายฟาก

โขงฝ่ังซ้าย  ซึง่แตก่่อนยงัเป็นพระราชอาณาเขตสยาม พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลท่ี  ๕ 

กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้พระยามหาอ ามาตย์  ( ช่ืน )๑๐๔  เป็นแม่ทพัคมุทหารกรุงเทพฯ และทหารหวั   

________________________________________________ 

 ๙๘ ครัง้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จ

มาตรวจราชการมณฑลอีสานและเมืองสกลนคร เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๔๙ ภายหลังพระองค์เสด็จกลับแล้ว 

ทางการให้ยบุลงเป็นต าบลโพธิไพศาล ปัจจบุนัอยูใ่นท้องท่ีอ าเภอกสุมุาลย์ จงัหวดัสกลนคร 
 ๙๙ ต าแหน่งผู้ ช่วยว่าการเมือง มีหน้าท่ีช่วยเหลือเจ้าเมืองบริหารงาน หากเมืองใดมีภารกิจมาก

สามารถมีผู้ชว่ยวา่การเมืองได้มากกวา่ ๑ คน 

 ๑๐๐ เมืองสว่างแดนดิน เมืองกสุมุาลย์มณฑล เมืองพรรณานิคม เมืองโพธิไพศาล เมืองภูวดลสอาง 

และเมืองจ าปาชนบท ( บ้านนาเหมือง อ าเภอพงัโคนในปัจจบุนั )  
 ๑๐๑ ท้าวเหม็นหรือโง่นค า ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมือง

สกลนคร นบัเป็นเจ้าเมืองคนท่ี ๓ และคนสดุท้ายในระบบการปกครองแบบอาญาส่ี ข่ือบ้านขางเมือง ตาม

แบบแผนประเพณีลาวล้านช้าง 
 ๑๐๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐ 
 ๑๐๓ “ ฮ่อ ” เดิมเป็นพวกกบฏไต้เผง หมายจะชิงเมืองจีนจากอ านาจพวกเม่งจู แต่พ่ายแพ้ต้อง

หลบหนีแตกแยกย้ายไปหลบซ่อนตามภูเขา จากนัน้ได้อพยพเข้ามาในเขตเวียดนาม สามารถยึดเมือง  

ญวนได้หลายเมือง พวกฮ่อมีหลายกลุ่ม หลายพวก มีก าลังมาก กล้าแข็ง และโหดร้าย ใช้สีธงเป็น

สญัลกัษณ์ อาทิ ฮ่อธงด า ฮ่อธงเหลือง กระทัง่พวกฮ่อบุกยึดเมืองเชียงขวางได้แล้ว จึงมาตัง้กองทัพท่ีทุ่ง

เชียงค า ( ทุง่ไหหิน ) อนัเป็นต้นทางท่ีจะลงมาแมน่ า้โขง เพื่อจะเข้าตีนครหลวงพระบางตอ่ไป 

          ๑๐๔ พระยามหาอ ามาตย์ ( ช่ืน กลัยาณมิตร ) สมหุมหาดไทยฝ่ายเหนือ 



๕๔ 
 

 

เมืองมาปราบปรามอ้ายฮ่อท่ีตัง้ค่ายมั่นอยู่เมืองเวียงจันทน์  เมืองสกลนครถูกเกณฑ์พลก าลัง  

๑,๐๐๐  คน  ให้ราชวงศ์  ( ปิด )  กบัพระศรีสกลุวงศ์ผู้ช่วย  ( โง่นค า )  คมุก าลงัสมทบรบกบัอ้ายฮ่อ   

จนอ้ายฮ่ออปัราชยัพ่ายแพ้แก่กองทพักรุงเทพฯ ในการทพัคราวนี ้พระพิไสยสรเดช๑๐๕ เจ้าเมืองโพนพิ

ไสย๑๐๖ กับราชบุตรเมืองหนองคายถูกประหารชีวิต โดยเหตุเจ้าเมืองโพนพิไสย กับราชบุตรเมือง

หนองคายไม่จดัการต้านทานต่อสู้กบัอ้ายฮ่อ  พาราษฎรพลเมืองแตกตื่นหนีอ้ายฮ่อ  ทิง้บ้านเมืองให้

ข้าศกึเข้ากระท าย ่ายีได้  ราษฎรได้ความเดือดร้อน 

  ถึงปีชวด  อฎัฐศก๙   จุลศกัราช  ๑๒๓๘  พระพุทธศกัราช  ๒๔๑๙  รัตนโกสินทร์ศก  

๙๕  พระยาประเทศธานี  ( ค า )  ป่วยโรคชราถึงแก่กรรม  อายุ  ๘๖  อยู่ในราชการ  ๓๙  ปี  ในปีนี ้

เมืองสกลนคร เกิดอหิวาตกโรค๑๐๗  อปุฮาดโถงกบัราชบุตรลาด  ถึงแก่กรรมโดยโรคร้ายรายนี ้ ทัง้

ราษฎรพลเมืองก็ตาย๑๐๘ ด้วยโรคนีเ้ป็นอันมาก  เม่ือเจ้าเมือง  อุปฮาด  ราชบุตร  ถึงแก่กรรมในปี

เดียวดงันี ้ ทางราชการก็ให้ราชวงศ์ปิดเป็นผู้ รักษาราชการเมือง 

  ถงึปีฉล ู นพศก๑๐  จลุศกัราช  ๑๒๓๙  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๐๑๐๙  รัตนโกสินทร์ศก  

๙๖  พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรให้พระศรีสกลุวงศ์ผู้ช่วย  

( โงน่ค า ) เป็นพระอปุฮาด  ให้ท้าวฟอง  บตุรพระยาประเทศธานี  เป็นราชวงศ์เมืองสกลนคร 

  ถงึปีขาล  สมัฤทธิศก๑๓  จลุศกัราช  ๑๒๔๐  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๑  รัตนโกสินทร์ 

ศก  ๙๗   พระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรให้ราชวงศ์ปิด  เป็น 

________________________________________________ 

 ๑๐๕ การประหารชีวิตพระพิไสยสรเดช ( หนู ) และราชบุตร ( จัน ) เป็นการลงอาญาศึกท่ีเข้มแข็งและ

เดด็ขาดมากในสมยันัน้  
 ๑๐๖ ปัจจบุนัเป็นอ าเภอโพนพิสยั จงัหวดัหนองคาย 
 ๑๐๗ โรคนีร้ะบาดมาจากเมืองหนองคาย สมยันัน้เรียกกนัว่าโรคพายุ เน่ืองจากระบาดอย่างรวดเร็วและ

ร้ายแรง ชาวเมืองสกลนครพากนัหวาดกลวัมาก อปุฮาด ราชบตุร กรมการเมือง และราษฎรต่างอพยพหลบภยัร้าย

ไปอยู่บ้านดงขมุข้าวเป็นจ านวนมาก อปุฮาด ( โถง ) ราชบตุร ( ลาด ) ก็ถงึแก่กรรมด้วยโรคนี ้
 ๑๐๘ นางเทพและนางบวัรพนัธ์ มารดาและพ่ีสาวของพระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า ) ถึงแก่กรรม

ด้วยอหิวาตกโรค ขณะอพยพไปอยู่บ้านดงขมุข้าว , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๘๙ 
 ๑๐๙  ปีนีพ้ระยามหาอ ามาตย์ ( ช่ืน กลัยาณมิตร ) ได้เลิกทพักลบักรุงเทพฯ พระศรีสกลุวงศ์ ( โง่นค า พรหม

สาขา ณ สกลนคร ) พระเสนาภกัดี  ( ขนัธ์ ศิริขนัธ์ ) และพระพลจางวาง ( แฝง ) ได้คมุเงินสว่ยและส ามะโนครัวไป  

พร้อมแมท่พั เพ่ือสง่ท่ีกรุงเทพฯ พระเสนาภกัดี ( ขนัธ์  ศิริขนัธ์ )  ป่วยท้องร่วงและถึงแก่กรรมท่ีกรุงเทพฯ  พระพล

จางวาง ( แฝง ) ได้รับหมายตัง้เป็น “ เมืองแสน ” ท้าวค าสาย ศิริขนัธ์ ได้รับหมายตัง้เป็น “ ท้าวจนัทะเนตร ”  

 



๕๕ 
 

 

พระยาประจันตประเทศธานี  เจ้าเมืองสกลนคร  ให้ท้าวจุมบุตรอปุฮาดโถง  เป็นราชบุตร  ให้ท้าว

หอมเป็นพระศรีสกลวุงศ์  ผู้ ช่วย  พระยาประจันตประเทศธานีปิด  มีบุตรชายคนใหญ่ช่ือท้าวแสง  

รวมชาย  ๘๑๑๐  หญิง  ๖  คน๑๑๑ 

  ถงึปีมะเสง็  ตรีศก๑๔  จลุศกัราช  ๑๒๔๓  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๔  รัตนโกสินทร์ศก 

๑๐๐  มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  นับแต่ตัง้มาบรรจบครบรอบร้อยปีในปีนี ้ เมืองสกลนครพระ

อปุฮาดโง่นค า  คมุเคร่ืองราชบรรณาการลงไปเฝ้าทูลลอองธุรีพระบาททนัในงานพระราชพิธีสมโภช   

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญสตัพรรษ์มาลา๑๑๒ เงินแก่เจ้าเมือง  กรมการ  เป็นท่ีระลกึ 

  ถงึปีมะเมีย  จตัวาศก๑๕  จลุศกัราช  ๑๒๔๔  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๕  รัตนโกสินทร์

ศก  ๑๐๑  มีท้องตราโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกพลับพลารับเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ

บ าราบปรปักษ์๑๑๓  ท่ีเมืองสกลนครแห่งหนึ่ง  ท่ีเมืองนครพนมแห่งหนึ่ง  เจ้าเมือง  กรมการ   ได้

จัดการปลูกพลบัพลาตามแผนท่ีและท้องตราเสร็จแล้ว พอปลายปีมีท้องตราบอกเลิกรับเสด็จว่ามี

ราชการในกรุงเทพฯ  ชกุชมุไม่ได้เสดจ็ 

  ถงึปีมะแม  เบญจศก๑๖  จลุศกัราช  ๑๒๔๕  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๖  รัตนโกสินทร์

ศก  ๑๐๒  บาดหลวงอาแลกซิสโปรดม  ชาวชาติฝร่ังเศส  แรกมาสอนศาสนาโรมนัคาทอลิก  ตัง้อยู่

บ้านท่าแร่ฟากน า้หนองหารห่างจากเมืองสกลนครประมาณ  ๓๐๐  เส้นเศษ  บาทหลวงสร้างวัด 

สร้างโบสถ์ใหญ่โตก่อด้วยอิฐด้วยหิน  ราษฎรท่ีเป็นข้าทาษ  เจ้าเมือง  กรมการ  สมคัรเข้าถือศาสนา

อยู่กับบาดหลวงหลายต าบล  ต่อมาในสมัยท่ีบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองทันเวลาราชการ

เจริญขึน้  อ านาจศาสนาบาดหลวงน้อยลง  ราษฎรพากนัออกจากศาสนาบาดหลวงเป็นอนัมาก  โดย 

________________________________________________ 
 ๑๑๐ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า ท้าวแสง ท้าวเพา ท้าวรด ( ท้าวเลาค า ) ท้าวจูม ท้าวเกต ท้าวสิม   

ท้าวนา รวมบตุรชาย ๗ คน  
 ๑๑๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามวา่ นางเหมน็ นางผิว นางทองค า นางน้อย นางเข็ม นางศร รวมบุตรหญิง 

๖ คน 
 ๑๑๒ เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์แพรแถบอกัษรย่อ ส.ม. โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นท่ีระลกึครบ ๑๐๐ ปี ของ

การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 

  

 

 ๑๑๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ ๒ กบัสมเด็จพระราชชายานารี เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ทรงเป็น

ต้นราชสกลุ “ มาลากลุ ณ อยธุยา ” 



๕๖ 
 

 

เหตท่ีุเขาเห็นวา่ไม่มีประโยชน์  พวกถือศาสนาบาทหลวงยงัอยู่แตบ้่านท่าแร่๑๑๔ ต าบลเดียว 

  ถึงปีวอก  ฉอศก๑๗  จลุศกัราช  ๑๒๔๖  พระพุทธศกัราช  ๒๔๒๗  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๐๓  เกิดจลาจล๑๑๕  ขึน้ท่ีเมืองเชียงขวางทุ่งเชียงค า๑๑๖ แขวงจงัหวดัเมืองบริคณัฑนิคม๑๑๗ ฟากโขง

ฝ่ังซ้ายเม่ือยังเป็นพระราชอาณาเขตสยาม  คือ  พวกกองทัพอ้ายฮ่อ๑๑๘ ท่ีหนีกองทัพกรุงเทพฯ  ท่ี

เมืองเวียงจันทน์  ไปตัง้ค่ายมั่นประชมุพลทหารอยู่  ณ  ทุ่งเชียงค า  กระท าการปล้นตีบ้านเล็กเมือง

น้อยปลายพระราชอาณาเขตเข้ามาถึงเมืองเชียงขวาง  ชาวเมืองเชียงขวางแตกตื่นทิง้ภมิูล าเนาเสีย

เป็นอนัมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล้าฯ  ให้พระยาราชวรานุกูล๑๑๙  

เป็นแม่ทัพคมุทหารกรุงเทพฯ และหัวเมืองขึน้มาปราบปรามอ้ายฮ่อ  เมืองสกลนครเกณฑ์พลก าลงั  

๑,๐๐๐  คน  ช้าง  ๒๕  เชือก  โคต่าง  ๑๐๐  โค  ข้าวสาร  ๓,๐๐๐  ถัง  ให้พระอุปฮาดโง่นค า  

ราชวงศ์ฟอง  เป็นนายทพัคมุก าลงัเสบียงอาหารพาหนะเข้าสมทบกองทพัพระยาราชวรานกุลู  ยกทพั

ไปถึงเมือง บริคัณฑนิคมฟากโขงฝ่ังซ้าย  แม่ทัพได้รับใบบอกกรมการเมืองสกลนครว่าพระยา

ประจนัตประเทศธานี ( ปิด ) เจ้าเมืองป่วยถึงแก่กรรม อาย ุ ๖๙  ปี   อยู่ในราชการ  ๗  ปี  แม่ทพัสัง่

ให้พระอปุฮาด ( โงน่ค า )  กลบัคืนรักษาราชการเมือง  ให้ราชวงศ์ฟองคมุกองทพัตามแม่ทพัไปถึงทุ่ง

เชียงค า  ได้สู้รบกบัอ้ายฮ่อถงึความอปัราชยั  โดยเหตท่ีุแม่ทพัต้องอาวธุปืนข้าศกึบาดเจ็บมาก๑๒๐  แม่

ทพัเลิกทพักลบัมาตัง้พกัพลก าลงัอยู่เมืองหนองคาย 

  ถงึปีระกา  สปัตศก๑๘  จลุศกัราช  ๑๒๔๗  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๘  รัตนโกสินทร์ศก 

________________________________________________ 

 ๑๑๔ ปัจจบุนับ้านท่าแร่ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมืองสกลนคร 

 ๑๑๕ พวกฮ่อปล้นเมือง 
 ๑๑๖ ทุ่งไหหิน 
 ๑๑๗ เป็นเมืองในดินแดนลาว และอยู่ในความปกครองของมณฑลอดุรในสมยันัน้ 

 ๑๑๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๐๓ 
 ๑๑๙ พระยาราชวรานุกูล  ( เวก บุณยรัตพนัธุ์  )  แม่ทัพปราบฮ่อครัง้ท่ี  ๒  ต่อมาเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมา    

ธิราช ปลดัทลูฉลองกรมมหาดไทย  
 ๑๒๐ พระยาราชวรานกุูล (เวก บุณยรัตพนัธุ์  ) แม่ทพัถูกอาวธุปืนของพวกฮ่อท่ีบริเวณขาได้รับบาดเจ็บ แต่

ยงัท าหน้าท่ีบัญชาการรบต่อ โดยล้อมพวกฮ่ออยู่ ๒ เดือน เกิดขัดสนเสบียงอาหารเพราะส่งไปไม่ทัน จึงเลิกทัพ

กลบัเมืองหนองคาย 



๕๗ 
 

 

๑๐๔ ในต้นปีนีเ้จ้าฟ้าหามงีเวียนเนียน๑๒๑ เจ้าแผ่นดินกรุงเว้อานาม หนีกองทพัฝร่ังเศสมาทางเมืองวงั

ค า ล่วงเวลามาถึงบ้านบ่อค าแฮ แขวงเมืองภวูดลสอาง รัฐบาลสยามโปรดเกล้าฯ ให้เมืองสกลนคร

จดักรมการผู้มัน่คงแขง็แรง  คมุไพร่  ๕๐๐  คน  พร้อมด้วยเคร่ืองศาสตราวธุ ขึน้ไปรักษาด่านทางใน

แขวงเมืองภวูดลสอางไว้โดยกวดขนั อย่าให้เจ้าฟ้าญวนล่วงล า้เข้ามาพกัอาศยัในพระราชอาณาเขต

สยามได้   เมืองสกลนครได้จดัให้ท้าวสวุรรณสารเมฆ๑๒๒  ท้าวอินอาษา  ( ไค้ )  คมุไพร่พลเมืองภวูดลส

อาง ๓๐๐ คน ขึน้ไป รักษาด่านทางบ้านน้อยนายม บ้านท่าประโจ้น แขวงเมืองภวูดลสอาง ต่อเขต

เมืองวงัค า ให้ราชวงศ์ฟอง พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย )๑๒๓ คมุไพร่เมืองสกลนคร ๒๐๐ คน พร้อม

ด้วยศาสตราวธุขึน้ไปรักษาด่านทางบ้านนากะแด้ง  ต่อเขตเมืองค าเกิดค าม้วนแล้วโปรดเกล้าฯ ให้

เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์๑๒๔ สมหุเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี  เม่ือท่านยังเป็นท่ี 

จม่ืนมนเทียรพิทักษ์  ขึน้ไปพร้อมนายกองรักษาด่าน ตรวจปักหลัก๑๒๕ พระราชอาณาเขตสยาม        

ท่ีต าบลบ้านน้อยนายมหลกัหนึง่    บ้านท่าประโจ้นหลกัหนึง่   บ้านนากระแด้งตีนเขาอากหลกัหนึง่ใน 

________________________________________________ 

 ๑๒๑ เจ้าฟ้าหามหง่ีเวียนเนียน ( ขณะทรงพระเยาว์ ) หลานจักพรรด์ิตือดึก แห่งกรุงเว้ ( พูซุน ) อานาม 

ต้องการเป็นเอกราชจึงแข็งเมืองกับฝร่ังเศส แต่สู้ก าลังของฝร่ังเศสไม่ได้ เสด็จพาครอบครัวและไพร่พลหนีภัย

การเมืองเข้ามาอาศยัท่ีเมืองวงัค า บ้านบ่อค าแฮ แขวงเมืองภูวดลสอาง ซึ่งอยู่ภายในพระราชอาณาเขตของไทย 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการหัวเมืองลาวพวน               

ตัง้กองบญัชาการอยู่ท่ีเมืองหนองคาย โปรดให้จมื่นมณเฑียรพิทักษ์ ( ชม สนุทราชุน ) ขึน้ไปตัง้กองก าลงัรักษา

ด่าน ตรวจปักรักษาเขตแดนของพระราชอาณาจักรสยาม  และโปรดให้เมืองสกลนครน าก าลงัขึน้ไปสมทบการ

รักษาด่านและปักหลกัเขตด้วย ราชการคราวนีเ้มืองสกลนครให้ราชวงศ์ ( ฟอง ) และพระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย  

ศิริขันธ์ ) ครัง้เป็นท้าวจันทะเนตร คุมไพร่พลขึน้ไปตามค าสั่ง และได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถจน

ภารกิจส าเร็จจึงยกกลบั ภายหลงักองทพัฝร่ังเศสจบักุมพระองค์ได้ และเนรเทศไปประทับอยู่ในดินแดนประเทศ

แอลจีเรียทวีปแอฟริกาตอนเหนือครัง้ยงัเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส 
 ๑๒๒ ท้าวสุวรรณสาร ( เมฆ ) ต่อมาเป็นราชบุตรและพระอนุบาลสกลเขตรตามล าดบั เป็นน้องชายของ  

พระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร )  
 ๑๒๓ ครัง้เป็นท้าวจนัทะเนตร 

 ๑๒๔ เจ้าพระยาศรีวิชัยชนินทร์ ( ชม สุนทราชุน ) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรี ครัง้เป็นจมื่น

มณเฑียรพิทกัษ์ 

 ๑๒๕ หลกัเขตมกัท าด้วยหินหรือปนู 
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แขวงเมืองภวูดลสอางรวม ๔ หลกั พระยาศรีวิไชยชนินทร์ให้ราชวงศ์ฟอง พระบริบาลศภุกิจ (ค าสาย) 

คมุไพร่พลเมืองภวูดลสอาง ๓๐๐ คน ตัง้กองรักษาช่องทางพระราชอาณาเขตอยู่บ้านนากะแด้ง  ท้าว

สวุรรณสาร  ( เมฆ )  ท้าวอินอาษา  ( ไค้ )  ตามเจ้าพระวิไชยชนินทร์ไปปักหลกัพระราชอาณาเขต

สยามทางแขวงเมืองท่าอุเทนต่อเขตแขวงเมืองค าเกิดค าม้วนท่ีเมืองหลวงปุ่ งลิงเก่า๑๒๖ หลกัหนึ่ง  ท่ี

ผาตัง้เมืองเชียงหลกัหนึง่  ท่ีบ้านนาหลกัหินหลกัหนึ่ง  ในแขวงเมืองท่าอเุทนรวม ๓ หลกั ฝ่ายเจ้าฟ้า

ญวนเกรงกลวัอ านาจพระเดชานภุาพพระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามก็พาครอบครัวหลบหนีออกไป

ทางปลายเขตแดนเมืองภวูดลสอาง  ไปบ้านนาด  บ้านตองแขวงเมืองติงเง่ท่ีเป็นพระราชอาณาเขต

ของกรุงเว้อานามญวน ราชวงศ์ฟอง พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ) ตัง้รักษาราชการอยู่บ้านนากะแด้ง 

๖ เดือน  รัฐบาลฝ่ายสยามโปรดเกล้าฯ ให้กลบัยงับ้านเมืองโดยเห็นวา่ราชการสงบเรียบร้อยแล้ว 

  ถงึปีจอ  อฏัฐศก๑๙  จลุศกัราช  ๑๒๔๘  พระพทุธศกัราช  ๒๔๒๙  รัตนโกสินทร์  ศก  

๑๐๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์

ศิลปาคม๑๒๗ แม่ทพัใหญ่  คมุกองทพักรุงเทพฯ  ไปปราบปรามอ้ายฮ่อค่ายทุ่งเชียงค า  กองทพัหลวง 

พระองค์เสด็จประทับอยู่เมืองหนองคาย  ให้แม่ทัพนายกองทัพหน้า  ล่วงเลยขึน้ไปสืบสวนดูทัพ    

อ้ายฮ่อถึงเมืองเชียงขวาง  ได้ความว่ากองทพัอ้ายฮ่อพากนัหลบหนีพ่ายแพ้พระเดชานภุาพไปอยู่ในเขต

แขวงอ้ายฮ่อตัง้แตไ่ด้ขา่ววา่กองทพัหลวงเสดจ็ออกจากกรุงเทพฯ พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์

ศิลปาคม  ทรงจดัหวัเมืองลาวพวนสงบเรียบร้อยแล้ว  ให้พระยาสริุยะวงษา๑๒๘  เจ้าเมืองหล่มศกัด์ิไป

เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมืองเชียงขวาง ในปีนีพ้ระศรีสกลุวงศ์ผู้ช่วย ( หอม ) ถงึแก่กรรม 

________________________________________________ 

 ๑๒๖ ท้าวหม้อ เจ้าเมืองไชยสทุธ์ิอตุมบรีุ ( ต าบลไชยบรีุ  ท้องท่ีอ าเภอท่าอเุทน จงัหวดันครพนมในปัจจบุนั ) 

หนีภยัสงครามครัง้เจ้าอนวุงศ์ ข้ามแมน่ า้โขงไปฝ่ังลาว ตัง้เมืองขึน้ใหมน่ามวา่ “ ปงุลิงหรือปุ่ งลิง ” 

 ๑๒๗ ทรงพระนามเดิมว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๕ กบัเจ้าจอมมารดาสงัวาลย์ ทรงเป็นข้าหลวงต่างพระองค์

ส าเร็จราชการหวัเมืองลาวพวนเป็นพระองค์แรก ชาวเมืองนบัถือวา่พระองค์เป็นผู้สร้างและวางรากฐานความเจริญ

ให้แก่เมืองอดุรธานี ต่างร าลกึถึงพระคณุของพระองค์ท่าน ทุกภาคส่วนจึงร่วมกนัสร้างพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน

อยู่ ณ ทุ่งศรีเมืองข้างหนองประจักษ์ศิลปาคม ต่อมาได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ท่ีวงเวียนห้าแยกกลางเมือง

อุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินเปิด       

พระอนสุาวรีย์เม่ือวนัท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๔ ทรงเป็นต้นราชสกลุ “ ทองใหญ่ ณ อยธุยา ”   

 ๑๒๘ พระยาสริุยะวงษา ( คง สวุรรณทา ) 



๕๙ 
 

 

  ถงึปีกนุ นพศก๒๐  จลุศกัราช ๑๒๔๙ พระพทุธศกัราช ๒๔๓๐ รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๖

โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม เลิกกองทพักลบักรุงเทพฯ  ให้พระ

ยาสริุยะเดชวิเศษฤทธ์ิทศทิศวิไชย๑๒๙  ปลดัเมืองนครราชสีมา  อยู่รักษาราชการหวัเมืองลาวพวนแทน

พระองค์  ในปีนีพ้ระอปุฮาดโงน่ค าเมืองสกลนครตามเสดจ็ในกรม๑๓๐  ลงไปเฝา้ทลูละอองธลุีพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม๑๓๑  โปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรให้พระอปุฮาดโงน่ค า  เป็น

พระยาประจนัตประเทศธานี  เจ้าเมืองสกลนคร  พระราชทานเพ่ิมเคร่ืองยศอีก  คือ  หอกซดัปลอก

ทองค า  ๒  คนั  ลกูประค าทองค า  ๑๐๘  เม็ด  ๑  สาย  แคร่หาม ๑  ส ารับ  พระยาประจนัตประเทศ

ธานี ( โงน่ค า )  เจ้าเมืองท่ี ๓ มีบตุรชายคนใหญ่ช่ือพงัคี  รวมชาย ๙๑๓๒ หญิง ๘๑๓๓  ในปีนีมี้ท้องตรา

พระราชสีห์ โปรดเกล้าฯ ให้เมืองสกลนครเอาเงินส่วยของหลวง  ๑,๖๐๐  บาท  ซือ้ข้าวเหนียวให้ได้

ข้าวเปลือก ๑๖,๐๐๐ สดั๑๓๔ ส่งไปให้ข้าหลวงลาวพวนประจ าเมืองหนองคาย  จ่ายเลีย้งครอบครัว

ชาวเมืองหลวงพระบางท่ีหนีทพัอ้ายฮ่อลงมาอยู่เมืองหนองคาย  เมืองปากลาย  เมืองปากเหลือง 

  ถึงปีฉลู เอกศก๒๒  ๑๒๕๑ พระพุทธศักราช ๒๔๓๒ รัตนโกสินทร์ศก ๑๐๘  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม โปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรให้ท้าวสวุรรณสาร    

( เมฆ ) บตุรราชวงศ์ ( อิน ) เป็นราชบตุร ให้ท้าวแก้วบตุรพระนครฯ เป็นพระศรีสกุลวงศ์ ผู้ช่วยขวา   

ให้ท้าวอินอาษา ( ไค้ ) บตุรพระยาประเทศธานี ( ค า )๑๓๕ เป็นพระวิชิตพลทหาร ผู้ช่วยซ้าย ในปีนีท้าง

ราชการโปรดเกล้าฯ  ให้หวัเมืองมณฑลตา่ง ๆ  ในพระราชอาณาเขตสยาม  เปลี่ยนใช้รัตนโกสินทร์ศก 

________________________________________________ 

 ๑๒๙ พระยาสริุยเดชวิเศษฤทธ์ิทศพิธวิไชย ( กาจ สิงหเสนี ) หลานเจ้าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )  
 ๑๓๐ กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑๒๗ 
 ๑๓๑ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ 
 ๑๓๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า ท้าวพังคี ท้าวอรดี ท้าวนรกา ท้าวสิงห์ ท้าวสงั ท้าวเส ท้าวโท รวม

บตุรชาย ๗ คน 
 ๑๓๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑ , นามว่า นางหน่อแก้ว นางจันทโครพ นางหยด นางคาย นางอวน นางโส      

นางไสย รวมบตุรหญิง ๗ คน 

 ๑๓๔ สดั เป็นภาชนะใช้ตวงข้าว 
 ๑๓๕ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๙ 



๖๐ 
 

 

แทนจลุศกัราชตัง้แตปี่รัตนโกสินทร์ศก  ๑๐๘  นีเ้ป็นต้นไป  กบัมีท้องตรา โปรดเกล้าฯ  ให้ข้าหลวงรักษา

ราชการเมืองลาวพวน  จัดข้าหลวงกรมการขึน้ไปปักหลักพระราชอาณาเขตสยามให้ถึงหลังเขา

บรรทัดท่ีน า้แบ่ง๑๓๖ ซึ่งต่อกับเขตแดนเมืองญวน  พระยาสุริยะเดชข้าหลวงรักษาราชการเมืองลาว

พวน  จัดให้หลวงณรงค์โยธา๑๓๗  เป็นข้าหลวงพร้อมด้วยราชวงศ์  ( จมู )  พระบริบาลศภุกิจ  ( ค า

สาย )๑๓๘ ขึน้ไปปักหลกัพระราชอาณาเขตสยามท่ีบนหลงัเขาทมึซึง่เป็นท่ีน า้แบ่งในแขวงเมืองค าม้วน

หลกัหนึ่ง  แขวงเมืองวงัค าสองหลัก  แขวงเมืองผาบังสองหลกั  หลวงณรงค์โยธาข้าหลวงกับพระ

บริบาลศุภกิจ ( ค าสาย )  ตัง้กองรักษาราชการอยู่เมืองวงัค า  ราชวงศ์จูมตัง้รักษาราชการอยู่เมือง

ภูวดลสอ่าง ๑๓  เดือน   จึงได้กลับบ้านเมืองโดยโปรดเกล้าฯ ให้หลวงมลโยธานุโยค๑๓๙ ขึน้ไป

ผลดัเปลี่ยน 

  ถึงปีขาล โทศล๒๓  จุลศกัราช  ๑๒๕๒  พระพุทธศกัราช  ๒๔๓๓  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๐๙  พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยาม  โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ราชวงศ์ฟอง     

เป็นอปุฮาด ให้ราชบตุร ( จมู ) เป็นราชวงศ์เมืองสกลนคร  ราชการบ้านเมืองเรียบร้อยไม่มีเหตกุารณ์

พิเศษเกิดขึน้ 

  ถึงปีเถาะ  ตรีศก๒๔  จุลศกัราช  ๑๒๕๓  พระพุทธศกัราช  ๒๔๓๔  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

ประจกัษ์ศิลปาคม  ขึน้มาจดัการหวัเมืองลาวพวน๑๔๐  พระองค์เสดจ็ประทบัอยู่เมืองหนองคาย  โปรด 

________________________________________________ 
 ๑๓๖ ล าน า้บนหลงัเขาท่ีไหลผ่านแนวเขตระหว่างดินแดนลาวซึ่งสมยันัน้ เป็นเขตพระราชอาณาจักรของ
สยาม กบัดินแดนของญวนซึง่อยู่ภายในพระราชอ านาจของราชส านกักรุงเว้ ( พซูุน ) อานาม 
 ๑๓๗ เป็นกรมการเมืองนครราชสีมา ถูกสัง่ให้มาช่วยราชการประจ ากองบัญชาการหัวเมืองลาวพวนซึ่ง
ตัง้อยู่ ณ เมืองหนองคาย 
 ๑๓๘ พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ครัง้เป็นเพียซาเนตร 
 ๑๓๙ เป็นข้าราชการระดบัสงูประจ ากองบญัชาการหวัเมืองลาวพวน , ผลดัเปลี่ยนกบัหลวงณรงค์โยธา 
 ๑๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี ๕  โปรดเกล้าฯ  ให้ตัง้พระราชวงศ์ชัน้ผู้ ใหญ่
ออกมาเป็นข้าหลวงตา่งพระองค์ โดยให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม  ด ารงต าแหน่งข้าหลวง
ต่างพระองค์ส าเร็จราชการหวัเมืองลาวพวน  ซึง่มีเมืองต่างๆทัง้สองฝ่ังโขง  อาทิ  เมืองสกลนคร  เมืองหนองคาย 
เมืองมุกดาหาร   เมืองขอนแก่น  เมืองหนองหาร  เมืองค าเกิด  เมืองค าม่วน   เมืองหล่มสัก   เมืองเชียงขวาง   
เมือง  เมืองบริคนัฑนิคม  เมืองโพนพิสยั  เมืองกมทุาลยับรีุรมย์  ( หนองบวัล าภ ู)  เมืองไชยบรีุ  ( ปากน า้สงคราม )  เมือง
ท่าอเุทน  เมืองนครพนม  และเมืองโท ตรี จตัวา อีกรวม ๕๒ เมือง โดยมีกองบญัชาการมณฑล ณ เมืองหนองคาย      
( สมยันัน้เมืองอดุรธานียงัมีฐานะเป็นเพียงบ้านหมากแข้ง แขวงเมืองหนองคาย ) 
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เกล้าฯ แบง่หวัเมืองลาวพวนรวมเรียกวา่มณฑลลาวพวน๑๔๑  พระองค์ทรงรับต าแหน่งยศเป็นข้าหลวง

ต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑลลาวพวน  จดัให้มีข้าหลวงไปก ากับรักษาราชการตามหวัเมืองทุก

เมือง  เพ่ือให้แนะน าเจ้าเมืองกรมการเข้าใจระเบียบแบบแผนตามรูปตามแบบหวัเมืองชัน้ใน 

  ถงึปีมะโรง  จตัวาศก๒๕  จลุศกัราช  ๑๒๕๔  พระพทุธศกัราช  ๒๔๓๕  รัตนโกสินทร์

ศก ๑๑๑  พระยาสริุยเดช  ( กาจ )๑๔๒  มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนครเป็นคราวแรก  พระยาสริุยเดชฯ 

จดัวางระเบียบการใหม่  คือ 

  ( ๑ )  ยกเลิกนายหมวด นายกอง๑๔๓ ตาแสง ก านันจ่าจ า้อย่างแบบเก่าท่ีบ้านเมือง

เคยจัดมานัน้  ในเมืองให้มีกรมเมืองกรมหนึ่ง  เป็นผู้บังคับบัญชากรมการผู้ น้อยตลอดถึงราษฎร

ทัว่ไป  บ้านนอกให้มีก านนัหนึ่ง  ผู้ ใหญ่บ้านหนึ่ง  สารวตัรหนึ่ง  ก านนัผู้ ใหญ่บ้านสารวตัร  ๓  คนนี ้ 

ให้ยกเว้นเงินค่าราชการ  กรมการในเมืองรวมทัง้บุตรหลานเจ้าเมืองกรมการ  ให้ยกเว้นเงินค่ า

ราชการให้เป็นกรมการรวมอยู่ในกรมเมืองกรมเดียวไม่ให้เลขทนายอย่างแต่ก่อน   ท้าวเพีย้ราษฎรท่ี

เป็นชายฉกรรจ์  อายตุัง้แต่  ๒๑  ปีถึง  ๗๐  ปี  อยู่บ้านนอกให้เสียเงินค่าราชการคนละ  ๒  บาททั่ว

หน้าไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่  ในเมืองสกลนครให้พระวิชิตพลทหาร  ( ไค้ )  ท าการ

ต าแหน่งกรมเมืองไปพลาง  บ้านนอกคิดจัดตัง้ก านันผู้ ใหญ่บ้านสารวัตรขึน้  คือคิดตามยอด

ส ามะโนครัว  รวมชายหญิง  ๑๐๐  คน  หรือ  ๑๐๐  คนเศษ  ให้มีผู้ ใหญ่บ้านปกครองคนหนึ่ง  ให้

เรียกว่าหมู่บ้านหนึ่ง  ในหมู่บ้านหนึ่งจะมีตวัเลขพลเมืองใด ๆ ก็ตาม  กองใดก็ตาม  ให้อยู่ในความ

ปกครองผู้ ใหญ่บ้านคนเดียว  รวม  ๑๐  หมู่บ้านอย่างน้อยหรือ  ๒๐  หมู่บ้านอย่างมากให้มีก านัน

นายต าบลคนหนึง่  ในต าบลหนึง่ให้ผู้ ใหญ่บ้านประชมุพร้อมกนัเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึง่ขึน้เป็นก านนั

นายต าบลคนหนึง่    ให้ผู้ ใหญ่บ้านทัง้หลายในต าบลนัน้อยู่ในความปกครองก านนั  ก านนัผู้ ใหญ่บ้าน

ทัง้หลายอยู่ในความปกครองกรมเมืองๆ ให้อยู่ในความปกครองเจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร 

สว่นสารวตัรนัน้ให้ก านนัเป็นผู้ เลือกเอง  ให้เจ้าเมืองออกหมายตัง้ให้ 

________________________________________________ 
 ๑๔๑ มณฑลลาวพวน เดิมเรียกหวัเมืองลาวฝ่ายเหนือ , “ พวน ” เป็นช่ือแคว้นอยู่บริเวณฝ่ังซ้ายของแม่น า้
โขง มีเมืองใหญ่ของแคว้น คือ เมืองพวน และเมืองเชียงขวาง เมืองพวนอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ            
กรุงเวียงจนัทน์ และอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของนครหลวงพระบาง เดิมเป็นดินแดนของไทย ขึน้ตรงต่อราชส านกั
กรุงเทพฯ 
 ๑๔๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒๙ 
 ๑๔๓ ต าแหน่งนายกองข้าพระธาตจุึงถูกยกเลิกเช่นกัน , ดเูพ่ิมเติมค าน าลกูหลานคณุพระบริบาลศภุกิจ       
( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) หน้า ๖ 
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  ( ๒ )  ให้ยกเลิกการต้มกลัน่น า้สรุาและเหล้าสา่โท เหล้าอ ุท่ีราษฎรเคยท ามาแต่ก่อน  

รัฐบาลจะจดัให้มีเจ้าพนกังานตัง้เตา  ตัง้โรงต้มกลัน่ขายของ  เก็บเงินคา่น า้สรุาเป็นของหลวง ปีนีเ้ก็บ

เงินคา่ขายน า้สรุาได้เงิน ๑๑ ชัง่ 

  ( ๓ )  ช าระผ่อนผนัให้ทาษเดิม  ทาษเชลยของเจ้าเมืองกรมการซึง่ไม่มีค่าตวันัน้  ให้

พ้นออกเป็นไทย๑๔๔  ให้เสียเงินค่าราชการคนละ  ๒  บาท  เหมือนพลเมืองธรรมดา  เม่ือได้จัดการ

ดงันี ้ พวกข้าทาษเจ้าเมืองกรมการท่ีสมคัรเข้าถือศาสนาอยู่กับบาดหลวงพากนัลาออกจากศาสนา

โรมนัคาทอลิก  เพราะเหตวุา่ตนได้พ้นจากทาษเป็นไทย 

  ถงึปีมะเสง็เบญจศก๒๖  จลุศกัราช ๑๒๕๕ พระพทุธศกัราช  ๒๔๓๖  รัตนโกสินทร์ศก 

๑๑๒  เกิดเหตุจลาจลกับฝร่ังเศสทางฟากแม่น า้โขงฝ่ังซ้าย  ฝร่ังเศสขับไล่หลวงมลโยธานุโยค  

ข้าหลวงฝ่ายสยามซึง่ประจ ารักษาราชการอยู่เมืองวงัค า   บรรดาข้าหลวง  กรมการ  ซึง่รักษาราชการ

อยู่ตามหัวเมืองฟากน า้โขงฝ่ังซ้ายนัน้ ฝร่ังเศสขบัไล่ให้ข้ามโขงมาอยู่ฟากฝ่ังขวา๑๔๕ แม่น า้โขงทัง้สิน้  

ฝร่ังเศสหาว่าแม่น า้โขงเป็นดินแดนกรุงเว้อานาม ( ญวน ) ซึ่งอยู่ในความป้องกันฝร่ังเศสแล้ว   

ฝ่ายรัฐบาลสยาม  คือ  ข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑลลาวพวนจัดให้พระยาสุริยเดช       

( กาจ )  ข้าหลวงเมืองสกลนครเป็นแม่ทพัไปตัง้กองทัพประชุมพลทหารอยู่เมืองนครพนม  ให้พระ

พิทกัษ์ยทุธภณัฑ์ ( เทศ )๑๔๖ มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนคร   จดัเกณฑ์ก าลงัท าลกูกระสนุดินประสิว 

สง่เสบียงอาหารแก่กองทพั เมืองสกลนครถกูเกณฑ์ก าลงั ๑,๐๐๐ คน๑๔๗ พร้อมด้วยเคร่ืองศาสตราวธุ   

ลกูกระสนุดินด า ให้พระวิชิตพลทหาร  ( ไค้ )  พระห้าวหาร  ( เสน )  กรมการเมืองสกลนคร  คมุก าลงั 

________________________________________________ 

 ๑๔๔ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เลิกทาส ท าให้ผู้ เป็นทาสทุกประเภทในราชอาณาจกัรสยามเป็นอิสรภาพ 

และพ้นข้อผูกพันจากพ่อเบีย้นายเงิน แม้ราษฎรชายจะพ้นจากความเป็นทาสแล้วก็ตาม หากไม่เข้ารับราชการ

เกณฑ์ทหารต้องเสียเงินค่าราชการหรือเงินรัชชูปการ ( ภาษีตวับุคคล  ) คนละ ๒ บาท เหมือนกบัราษฎรทัว่ไป มี

ทาสหลายคนหนีนายเงินไปอยู่กบับาทหลวงท่ีบ้านท่าแร่เพ่ือต้องการหลีกพ้นจากความเป็นทาส เมื่อเลิกทาสแล้ว

จึงลาออกจากศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกกลับมานับถือศาสนาพุทธตามเดิม ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง

บาทหลวงกบัเจ้าเมืองสกลนคร 
 ๑๔๕ ฝ่ังขวาแมน่ า้โขงดินแดนไทย 
 ๑๔๖ พระพิทกัษ์ยทุธภณัฑ์ ( ร.อ. เทศ ปาณิกบตุร ) บตุรพระยามหาเทพ ( ทองปาน ปาณิกบุตร ) เป็นชาว

กรุงเทพฯ 

 ๑๔๗ และข้าวสารอีก ๒,๐๐๐ เกวียน สง่ไปเมืองนครพนม 
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ไปเข้าสมทบกองทัพพระยาสุริยเดช  แม่ทัพยกกองทัพข้ามโขงไปตัง้ค่ายมั่นอยู่เมืองภูวดลสอาง   

เมืองสกลนครถกูเกณฑ์สง่ข้าวสารไปขึน้ฉางเมืองนครพนม  ๑๐,๐๐๐  ถงั  สง่ไปขึน้ฉางเมืองเขมราช  

๑๐,๐๐๐ ถงั๑๔๘  ในระหวา่งกองทพัตัง้ประชิดประชนักนัอยู่นัน้  เมืองสกลนครถกูเกณฑ์สง่ลกูกระสนุ

ดินประสิวแก่กองทพัอยู่เนืองๆ จนถงึเดือน  ๑๐  ปีรัตนโกสินทร์ศก  ๑๑๒  นัน้จงึสงบศกึ  โดยรัฐบาล

สยามยอมยกดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงให้เป็นของฝร่ังเศส ฝร่ังเศสก็ได้ปกครองหวัเมืองลาวทัง้ปวงซึง่

อยู่ในดินแดนฟากแม่น า้โขงฝ่ังซ้ายตัง้แต่ปี ร.ศ.๑๑๒ ต่อมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์

ศิลปาคม  ส าเร็จราชการมณฑลลาวพวนก็ได้เสดจ็จากเมืองหนองคายเข้ามาตัง้จดัราชการอยู่ต าบล

บ้านหมากแข้ง๑๔๙  เปลี่ยนนามมณฑลเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ๑๕๐ 

  ถงึปีมะเมีย  ฉอศก๒๗  จลุศกัราช  ๑๒๕๖  พระพทุธศกัราช  ๒๔๓๗  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๑๓  พระยาสุริยเดช ( กาจ ) ได้กลับมาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนคร  ย้ายพระพิทักษ์ยุทธภัณฑ์         

( เทศ ) ไปเป็นข้าหลวงเมืองนครพนม พระยาสริุยเดช ( กาจ )๑๕๑ ได้รับต าแหน่งยศเป็นพระยาก าแหง

สงคราม   ผู้ ว่าราชการเมืองนครราชสีมาแล้วก็ได้กลับไปเป็นผู้ ว่าราชการเมืองนครราชสีมา ทาง

ราชการข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือโปรดเกล้าฯ ให้จ่าช่วงไฟประทีป         

วงัซ้าย๑๕๒ ( ช่วง )   มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนคร  จ่าช่วงข้าหลวงจดัเปลี่ยนและเพ่ิมระเบียบราชการ

ตามรับสัง่ข้าหลวงตา่งพระองค์  คือ  

_______________________________________________ 

 ๑๔๘ เป็นข้าวสารเพ่ือการส ารองในราชการทพั 
 ๑๔๙ บ้านเด่ือหมากแข้ง แขวงเมืองหนองคาย ครัง้นัน้กรมหมื่นประจกัษ์ศิลปาคม ( พระยศในขณะนัน้ ) ได้
เคลื่อนย้ายกองทพัพร้อมข้าราชบริพารออกจากเมืองหนองคายลงมาทางใต้ โดยใช้กองคาราวานเกวียนถึง ๒๐๐ 
เล่ม เม่ือบรรทุกสมัภาระและผู้คนจนถึงชุมชนบ้านเด่ือหมากแข้ง ได้พักกองเกวียนอยู่ใกล้ต้นโพธ์ิใหญ่ ( ข้างวดั
มชัฌิมาวาส ) ทรงตรวจดเูห็นวา่พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นชยัภมูิอนัอดุมสมบรูณ์ โดยมีห้วย หนอง คลอง บงึ และมีล าห้วย
หมากแข้งซึ่งมีต้นน า้มาจากภูพานไหลผ่าน มีล าน า้ใสสะอาดไหลลงห้วยหลวง ประกอบกับไม่ไกลจากเมือง
หนองคายมากนกั หากเกิดสงครามก็สามารถยกทพัขึน้ไปทนั พระองค์จงึทรงตดัสินพระทยัสร้างบ้านแปลงเมืองขึน้
เม่ือวนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๔๓๖ นามวา่เมืองอดุรธานี  
 ๑๕๐ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม ด ารงต าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการ
มณฑลฝ่ายเหนือเป็นพระองค์แรก มีอ านาจถงึขนาดประหารชีวิตคนได้ก่อนกราบบงัคมทลูให้ทรงทราบ 
 ๑๕๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒๙ 
   ๑๕๒ “ จ่าช่วงไฟประทีปวงัซ้าย ” เป็นนามบรรดาศกัด์ิข้าราชการในกรมพระต ารวจวงั ต าแหน่งจ่าต ารวจรอง

ปลดักรมพระยาต ารวจวงัซ้าย สงักดักรมวงั เทียบได้กบับรรดาศกัด์ิข้าราชการพลเรือนชัน้ “ ขุน ” ท่านผู้ นีน้ามเดิม

วา่ “ ช่วง ” ด ารงต าแหน่งข้าหลวงเมืองสกลนครเพียง ๕ เดือน 



๖๔ 
 

 

  ๑.  จดัตัง้กรมเมือง กรมวงั กรมคลงั กรมนา ในเมืองสกลนครมี ๔ กรม พระวิชิตพล

ทหารกรมเมืองคนเก่าลาออกจากต าแหน่งกรมเมือง จ่าช่วงฯ ข้าหลวงตัง้ให้ท้าวขัติย ( คลี ) บุตร

ราชวงศ์ ( อิน ) คนเก่าเป็นพระบรีุบริรักษ์กรมเมือง ตัง้ให้ท้าวสายค าหลานพระยาประจนัตประเทศ

ธานี ( ปิด )๑๕๓ เป็นพระพิทกัษ์ฐานกิจ กรมวงั ให้ท้าวหอมบุตรอปุฮาดโถง เป็นพระวรสิทธ์ิธนานกุูล  

กรมคลงั ให้ท้าวค าบตุรอปุฮาดโถง เป็นพระสมบรูณ์พืชภมิู กรมนา กรมเมือง มีหน้าท่ีช าระตดัสินคดี

ถ้อยความแพ่งและอาญา ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทัว่ไป จบัโจรผู้ ร้ายรับอาญตัิท าชณัสตูร

ตราสิน และท าการส ารวจส ามะโนครัว ออกหนงัสือเดินทางให้ราษฎรไปมาค้าขาย กรมวงั มีหน้าท่ี

ปฏิบตัิจัดการรักษาความเรียบร้อยในจวนเจ้าเมืองไปมาตามเจ้าเมืองในราชการ กรมคลงั มีหน้าท่ี

เก็บเงินผลประโยชน์แผ่นดินต่างๆ และรักษาพระราชทรัพย์ของหลวงในระหว่างยังไม่ได้ส่งมณฑล  

กรมนา  มีหน้าท่ีเก็บเงินคา่ฉางข้าวน าสง่คลงัเมืองเป็นของหลวง และท าตัว๋รูปพรรณสตัว์พาหนะ ท า

หนงัสือซือ้ขายท่ีดินรังวดัท่ีนา หน้าท่ีเมืองแสน เมืองจนั แต่ก่อนเคยออกหนงัสือรับค าสัง่เจ้าเมืองใน

การบงัคับบัญชาการปกครองเมืองซึ่งเป็นเมืองขึน้ฝ่ายธุระการ ให้เมืองแสน เมืองจัน เปลี่ยนเป็น

มหาดไทยเมือง  รับค าสัง่เจ้าเมืองทางฝ่ายธุรการโต้ตอบไปมาในการบงัคบับญัชาหวัเมือง ซึง่ขึน้อยู่

ในความปกครองเมืองสกลนคร อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร ผู้ช่วย ให้รวมกนัเรียกวา่กองยตุิธรรม  คอย

ช าระความอทุธรณ์ท่ีราษฎรร้องอุทธรณ์กล่าวโทษกรมต่างๆ เจ้าเมืองคอยรับช าระความอทุธรณ์ท่ี

ราษฎรคอยอุทธรณ์กล่าวโทษกองยุติธรรม  เจ้าเมืองจะช าระตัดสินคดีอุทธรณ์ชัน้นีใ้ห้ประชุมตัง้

กรรมการ ๓ นาย ลงความเห็นชอบด้วยจึงเป็นค าตดัสินเด็ดขาด ได้ข้าหลวงเป็นผู้แนะน าข้าราชการ 

ข้าราชการทัว่ไปทกุกรม ทกุกอง และเมืองขึน้เมืองสกลนครก็ให้อนโุลมจดัวางระเบียบการเหมือนกนั

อย่างเมืองสกลนคร แตต้่องกระท าได้เมื่อได้รับอนมุตัิข้าหลวงผู้วา่ราชการเมืองสกลนคร๑๕๔ แล้ว 

  ๒.  จัดแบ่งเขตแดนเมืองสกลนครให้เมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร โดยเหตุ  ๒  

เมืองนีเ้ขตแขวงซึง่เคยบงัคบับญัชาทางฟากโขงซ้ายนัน้ตกเป็นของฝร่ังเศสเสียแล้ว เขตแดนคบัแคบ 

จงึได้แบง่เขตแดนเมืองสกลนครให้เมืองมกุดาหาร ทิศตะวนัออกตัง้แต่ปากห้วยยางตกน า้ก ่า ตามล า

ห้วยยางขึน้ไปถึงเขาพรานเป็นเขตแดนเมืองสกลนครต่อกับเขตแดนเมืองมกุดาหารตะวนัออก  ฝ่ัง

ห้วยยางเป็นเขตท่ีแบง่กนั  ทิศเหนือตัง้แตห้่วยเชียงเสือตกน า้ก ่า  ตดัไปหนองม่วง หนองผือ ยอดห้วย   

________________________________________________ 

 ๑๕๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๙๖ 

 ๑๕๔ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๕๒ 



๖๕ 
 

 

 ๑๕๗ กองบญัชาการ ณ เมืองอดุรธานี 
 ๑๕๘ เป็นนามบรรดาศกัด์ิมหาดเล็ก เทียบได้กบับรรดาศกัด์ิข้าราชการพลเรือนชัน้ “ ขุน ” ต่อมาเลื่อนเป็น
พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธ์ิทศพิธวิไชย และเป็นบิดาของนายไถง สุวรรณทัต อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
ธนบรีุ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ 
 

 หลวั ตามล าห้วยหลวัตกน า้อนู เป็นเขตแดนเมืองสกลนคร ต่อกับเขตแดนเมืองนครพนมท่ีฝ่ังห้วย
หลวัฟากตะวนัออก ทิศตะวนัตกตัง้แตป่ากห้วยหลวัตกน า้อนูตดัตรงไปปากห้วยยามตกสงครามตาม
ล าห้วยสงครามขึน้ไปถึงเขาพราน เป็นเขตแดนเมืองสกลนคร ต่อกบัเขตแดนเมืองหนองละหารท่ีฝ่ัง
น า้ห้วยสงคราม  ฟากตะวนัตกตามท้องตราท่ีแบง่ปันไว้แตก่่อน 
  ๓.  จดัคนใช้ให้เจ้าเมือง กรมการ พอเป็นก าลงัรับราชการ คือ จะเก็บเงินค่าราชการ

แก่บุตรหลานเจ้าเมืองกรมการผู้ ท่ีเป็นชายฉกรรจ์ซึ่งไม่ได้มีหน้าท่ีรับราชการประจ าให้เสมอ         

หน้ากันตัง้แต่อายุ ๒๑ ปี ถึง ๗๐ ปี คนละ ๒ บาท ให้เอาชายอาย ุ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ปี มาให้เจ้าเมือง 

กรมการ๑๕๕ ใช้สอยการงาน คนหนึง่ต้องเข้าประจ าให้เจ้าเมือง กรมการ ใช้ปีหนึง่คนละเดือน เม่ืออายุ

ครบ ๒๑  ปี  แล้วจึงให้เสียเงินค่าราชการคนละ ๒ บาท เหมือนชายฉกรรจ์ เด็กชายอายุ ๑๘ - ๑๙ - 

๒๐ ปีนีเ้รียกวา่เดก็นกัเรียน 

  ๔.  ให้เปลี่ยนเก็บเงินค่าสรุาครัวเรือนละ  ๑  บาท  ให้ราษฎรต้มกลัน่น า้สรุา  ท าเหล้าอ ุ 

เหล้าสาโท ได้ทกุครัวเรือน๑๕๖  เตาต้มกลัน่สรุาของรัฐบาลจดัท านัน้ให้ยกเลิก  ปีนีเ้ก็บเงินค่าอนญุาต

สรุาได้ ๑๒๘  ชัง่   

  ๕.  เมื่อเก็บเงินคา่ราชการคนละ  ๒  บาท  ทัว่หน้ากนัแล้ว  ได้เงินมากน้อยเท่าใดให้

แบง่  ๒  สว่นเป็นของเจ้าเมือง  กรมการ  ส่วนหนึ่ง  เป็นของหลวงส่วนหนึ่ง  ในเมืองสกลนครเก็บได้  

๑๖๔  ชัง่  ๘  ต าลงึ เมืองขึน้ ๖ เมืองเก็บได้เงิน ๔๗ ชั่ง ๑๗ ต าลงึ รวมทัง้เมืองใหญ่และเมืองขึน้ได้

เงิน  ๒๑๒  ชั่ง  ๖  ต าลึง  ส่วนเงินค่าฤชาธรรมเนียมความและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พระราชทานให้

เป็นของเจ้าเมืองกรมการไปพลางก่อน  จ่าช่วงจดัการอยู่  ๕  เดือน  โปรดเรียกกลบัไปรับราชการอยู่

มณฑลฝ่ายเหนือ๑๕๗ 

  ถึงปีมะแม  สปัตศก๒๘  จลุศกัราช  ๑๒๕๗  พระพทุธศกัราช  ๒๔๓๘  รัตนโกสินทร์

ศก  ๑๑๔  โปรดเกล้าฯ ให้นายรองสุดจินดา๑๕๘ ( จาบ )   มาเป็นข้าหลวงเมืองสกลนคร  ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงระเบียบการอย่างใด  คงรักษาราชการไปตามระเบียบท่ีจ่าช่วงจัดวางลงไว้แล้วนัน้     

นายรองสดุจินดาอยู่รักษาราชการได้  ๖  เดือน  โปรดเรียกกลบัเข้าไปรับราชการยงัมณฑลฝ่ายเหนือ   
________________________________________________ 
 ๑๕๕ กรมการเมืองทัง้ในและนอกราชการ บางปีอาจให้กรมการเมืองชัน้ผู้ ใหญ่ซึง่พ้นหน้าท่ีราชการแล้วได้
ใช้สอยแรงงานด้วย 
 ๑๕๖ ทางราชการอนญุาตให้ราษฎรทกุคน ทกุครอบครัวต้มกลัน่สรุาได้อย่างเสรี โดยเสียคา่ภาษีสรุา 



๖๖ 
 

 

 ๑๖๒ เป็นการปพูืน้ฐานการปกครองแบบเทศาภิบาล เร่ิมมีสว่นราชการต่างๆ ครอบคลมุตามกระทรวง กรม โดย
เร่ิมในสว่นกลางซึง่เป็นหวัเมืองชัน้ในก่อน แล้วกระจายมาสูห่วัเมืองชัน้นอก ( ภมูิภาค ) 
 ๑๖๓ ต าแหนง่ปลดัเมืองเทียบได้กบัปลดัจงัหวดัในปัจจบุนั 

 

แล้วโปรดให้นายปรีดาราช๑๕๙ มาเป็นข้าหลวงตอ่ไป ในปีนีพ้ระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศิลปา

คม ข้าหลวงต่างพระองค์๑๖๐ ส าเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เสด็จมาตรวจราชการเมืองสกลนคร  

พระองค์ทรงประทบัอยู่  ๑๕  วนั  ก็เสดจ็กลบัมณฑลฝ่ายเหนือ 

  ถึงปีวอก  อฏัฐศก๒๘  จลุศกัราช  ๑๒๕๘  พระพุทธศกัราช  ๒๔๓๙ รัตนโกสินทร์ศก  

๑๑๕ นายปรีดาราชข้าหลวงป่วยถึงแก่กรรม ได้ส่งศพไปมณฑลแล้วโปรดเกล้าฯ ให้นายฉลองไนย  

นารถ๑๖๑ ( ไมย )  มาเป็นข้าหลวงต่อไป  ในปีนีโ้ปรดเกล้าฯ ให้เมืองกุสุมาลย์  เมืองโพธิไพศาล  

เมืองขึน้เมืองสกลนครไปขึน้เมืองนครพนม  โดยเหตุว่า  ๒  เมืองนีต้กอยู่ในดินแดนท่ีแบ่งให้เมือง

นครพนม  และโปรดเกล้าฯ ให้เมืองวาริชภมิูเมืองขึน้เมืองหนองละหารมาขึน้เมืองสกลนคร  โดยเหตุ

วา่เจ้าเมืองกรมการเมืองวาริชภมิูไม่ไปตัง้เมืองอยู่บ้านปลาเปล้าเมืองไพรในแขวงเมืองหนองละหาร  

ตามท้องตราท่ีโปรดตัง้เมืองวาริชภมิูคงตัง้เมืองอยู่ต าบลหนองหอยในแขวงเมืองสกลนคร  จึงโปรด

เกล้าฯ ให้เมืองวาริชภูมิขึน้เมืองสกลนคร  นายฉลองไนยนารถ  ข้าหลวงไม่ได้จัดเปลี่ยนแปลง

ระเบียบการอย่างใด 

  ถึงปีระกา นพศก๓๐ จุลศักราช ๒๒๕๙ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ รัตนโกสินทร์ศก 

๑๑๖ ราชวงศ์ ( จมู ) ถงึแก่กรรม  อาย ุ๖๒ อยู่ในราชการ ๑๙ ปี  ในปีนีม้ณฑลจดัการเปลี่ยนระเบียบ

ต าแหน่งกรมการ ๔  ต าแหน่งทัว่กนัทกุเมืองในมณฑลฝ่ายเหนือให้เหมือนระเบียบกรมการหวัเมือง

ชัน้ใน๑๖๒   เมืองสกลนครให้อปุฮาด  ( ฟอง )  วา่ท่ีพระสกลกิจวิจารณ์  ปลดัเมือง๑๖๓   ให้ราชบตุรเมฆ  

________________________________________________ 
 ๑๕๙ เป็นนามบรรดาศกัดิ์มหาดเลก็ เทียบได้กบับรรดาศกัดิ์ข้าราชการพลเรือนชัน้ “ ขนุ ”  
 ๑๖๐ ข้าหลวงตา่งพระองค์ เดิมเรียกข้าหลวงใหญ่หรืออธิบดีข้าหลวงหรือข้าหลวงใหญ่ส าเร็จราชการ มีอ านาจมาก
ยิ่งกว่าข้าหลวงที่เรียกช่ืออย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลประจ ามณฑล ข้าหลวงพิเศษ ( ข้าหลวงเทศาจดัการ
ยตุิธรรมในหวัเมืองมณฑล ) ข้าหลวงบริเวณ ( ฐานะรองจากข้าหลวงเทศาภิบาล แตเ่หนือผู้วา่ราชการเมือง ) ข้าหลวงต่าง
พระองค์แม้จะมีฐานะรองจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แตก็่มีอ านาจมากถึงกบัประหารชีวิตคนได้ก่อนกราบบงัคมทลู
ให้ทรงทราบ ต าแหน่งนีม้ีขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ และมีปรากฏในท าเนียบเพียง ๓ พระองค์ คือ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
สรรพสทิธิประสงค์ 

 ๑๖๑ เป็นนามบรรดาศกัดิ์มหาดเล็กในกรมราชวงับวรมหาเสนานรัุกษ์ เทียบได้กบับรรดาศกัดิ์ข้าราชการพลเรือน
ชัน้ “ ขนุ ” 



๖๗ 
 

 

ว่าท่ีพระอนุบาลสกลเขต  ยกบตัรเมือง๑๖๔  ให้ท้าวอรดีบุตรพระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า )   

ว่าท่ีพระวิเศษสกลกิจ  ผู้ ช่วย  ต าแหน่งอุปฮาด  ราชวงศ์  ราชบุตร  ผู้ ช่วย  อย่างแบบเก่าให้           

ยกเลิก๑๖๕ 

  ถงึปีกลุ เอกศก๓๒  จลุศกัราช ๑๒๖๑ พระพทุธศกัราช ๒๔๔๒ รัตนโกสินทร์ศก  ๑๑๘  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์ ส าเร็จราชการมณฑลฝ่าย

เหนือ เสดจ็กลบักรุงเทพมหานคร โปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวฒันา๑๖๖  เป็นข้าหลวง

เทศาภิบาลแทน เปลี่ยนนามฝ่ายเหนือเป็นมณฑลอดุร ยกเลิกต าแหน่งกรมการเมือง กรมวงั  กรม

คลัง  กรมนา มหาดไทยเมือง โดยเหตุข้าหลวงเทศาภิบาลจะเร่ิมจัดการตามกฎหมายลักษณะ

ปกครองท้องท่ี คือ จะตัง้อ าเภอ ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน แล้วจะขอเงินเดือน๑๖๗ ให้เจ้าเมือง กรมการ ตาม

ระเบียบเมืองชัน้ใน๑๖๘ 

  ถึงปีชวด โทศก๓๓  จุลศักราช  ๑๒๖๒  พระพุทธศกัราช  ๒๔๔๓  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๑๙  ราชบุตร ( เมฆ )๑๖๙ ท้าวอรดี ท้าวสพีุ ได้ตามเสด็จข้าหลวงเทศาภิบาล๑๗๐ ลงไปเฝ้าทลูลออง

ธลุีพระบาท  พระเจ้ากรุงสยามโปรดเกล้าฯ  พระราชทานสญัญาบตัรให้ราชบตุร ( เมฆ )  เป็นพระอน ุ
________________________________________________ 
 ๑๖๔ ยกบตัรเมืองหรือต าแหน่งอยัการจงัหวดัในปัจจุบนั , สมยันัน้ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่สามารถโยกย้าย
ข้ามกระทรวง กรม ได้โดยง่าย ด้วยเหตบุคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ยงัมีจ ากดั 
 ๑๖๕ พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๕ ทรงปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน จัดตัง้กระทรวง กรม และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ โปรดเกล้าฯ ตราพระราชบัญญัติปกครองท้องท่ี ร.ศ. ๑๑๖ 
แบ่งการปกครองท้องท่ีออกเป็นมณฑล จังหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ให้มีสมุหเทศาภิบาล ผู้ ว่าราชการเมือง 
นายอ าเภอ ก านนั และผู้ ใหญ่บ้าน เป็นผู้ปกครองตามล าดบั และให้ยกเลิกระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบเดิม 
ซึง่เคยแบ่งการปกครองท้องท่ีออกเป็นเมืองชัน้เอก โท ตรี จตัวา มีเจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และกรมการ
เมืองฝ่ายต่างๆ แต่การปฏิรูปครัง้นีท้รงมีพระบรมราโชบายให้เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ดงันัน้ภายหลงั
เปลี่ยนแปลง ต าแหน่งเจ้าเมืองจึงเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการเมืองหรือนายอ าเภอ อปุฮาดเป็นปลดัอ าเภอ ราชวงศ์
เป็นสมห์ุบญัชีอ าเภอ และราชบตุรเป็นเสมียนอ าเภอ 
 ๑๖๖ พนัเอก มหาอ ามาตย์ตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวฒันา ( หมอ่มเจ้าวฒันา ) พระโอรสองค์ใหญ่ใน
พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสขุมุการ ผู้ทรงเป็นต้นราชสกลุ “ รองทรง ณ อยธุยา ” 
 ๑๖๗ ก่อนนัน้ข้าราชการทุกต าแหน่งไม่มีเงินเดือน คงได้รับภาษีจากราษฎรทุกประเภท แล้วน ามาจดัสรร
เป็นงบประมาณในการบริหารเมือง และเป็นคา่ตอบแทนผู้บริหารและกรมการเมืองบ้าง แตก่็เป็นสว่นน้อย 
 ๑๖๘ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 ๑๖๙ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒๒ 
 ๑๗๐ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๖๖ 



๖๘ 
 

 

อนบุาลสกลเขต ยกบตัร๑๗๑ ถือศกัดินา ๑,๐๐๐ ไร่๑๗๒ ให้ท้าวอรดีบตุรพระยาประจนัตประเทศธานี    

( โง่นค า ) เป็นพระวิเศษสกลกิจ ผู้ช่วย๑๗๓ ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่ ให้ท้าวสพีุหลานพระยาประจันตฯ      

( โง่นค า )  เป็นพระบรีุบริรักษ์  ต าแหน่งนายอ าเภอเมือง  ถือศกัดินา  ๘๐๐  ไร่  ในปีนีพ้ระราชทาน

เงินเดือนให้เจ้าเมือง๑๗๔ กรมการ เป็นครัง้แรก เงินเบีย้หวดัหรือเงินปีอย่างท่ีจดัมาแล้วให้ยกเลิก  เงิน

ผลประโยชน์ตา่งๆ ตลอดจนคา่ฤชาธรรมเนียมตา่งๆ ให้เก็บเป็นของหลวงทัง้หมด 

  ถึงปีฉลู  ตรีศก๓๔  จุลศักราช  ๑๒๖๓  พระพุทธศักราช  ๒๔๔๔  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๒๐  เกิดผีบ้าผีบุญราษฎรสมมตุิว่าหินแร่จะเป็นเงินเป็นทองค า  พากนัไปเก็บเอาหินแร่มาปฏิบตัิ

รักษาไว้  นายทิตเขม็๑๗๕  บ้านมาย๑๗๖  แขวงเมืองสกลนคร  ตัง้ตวัเป็นผู้วิเศษ  ให้ฆ่าสกุรและกระบือ

เผือกเสียว่าจะเป็นยกัษ์  ให้ทิง้เงินพดด้วงและเงินเหรียญสยามเสียว่าจะเป็นเหล็กเป็นขาง  ราษฎร

เอาหินแร่มาเก็บรักษาไว้ว่าจะเป็นเงินเป็นทองค า  ราษฎรถือผิดเป็นถูก  มีอยู่ในเขตแขวงเมือง

สกลนครหลายต าบลแทบทุกหมู่บ้าน  ข้าหลวง  เจ้าเมือง  กรมการ  เกรงจะเกิดเหตุจลาจลแก่

บ้านเมือง  ได้มีใบบอกขอทหารมณฑลอุดรมาช่วยปราบผีบ้าผีบุญ  ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จ

ราชการมณฑลอดุร๑๗๗ โปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ) กบันายร้อยเอกสิมคมุทหารหนึ่ง

โหลมาช่วยปราบผีบ้าผีบญุท่ีบ้านมาย   และบงัคบับญัชาระงบัเหตรุาษฎรถือผิดเป็นถกูสงบเรียบร้อย 

________________________________________________ 
 ๑๗๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๖๔ 
 ๑๗๒ การถือศักดินาจ านวนเท่าใด เป็นเพียงการก าหนดศักด์ิและล าดับชัน้ของบุคคล รวมทัง้สิทธิ         
และหน้าท่ีของคนในสังคมเท่านัน้ มิได้มีการถือครอบครองท่ีนาแท้จริง อาทิ การก าหนดศักดินาของสมเด็จ
เจ้าพระยา ๓๐,๐๐๐ ไร่ เจ้าพระยา ๑๐,๐๐๐ ไร่ พระยา ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ ไร่ พระ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไร่ หลวง 
๑๐๐ - ๓,๐๐๐ ไร่ ขุน ๒๐๐ - ๑,๐๐๐ ไร่ หมื่น ๒๐๐ - ๘๐๐ ไร่ พัน ๑๐๐ - ๔๐๐ ไร่ ช่าง ๓๐ - ๑๐๐ ไร่ ไพร่      
๒๐ - ๒๕ ไร่ ทาส ๕ ไร่ ดงันัน้จ านวนศกัดินาจงึมีความส าคญัมากกวา่ชัน้ของบรรดาศกัด์ิ  
 ๑๗๓ พระวิเศษสกลกิจ ( อรดี ) ท าหน้าท่ีผู้ช่วยยกบัตรหรือผู้ช่วยอยัการจังหวดั ต่อมาต าแหน่งนีเ้รียกว่า     
“ แพ่ง ” หรืออยัการจงัหวดัผู้ช่วย 
 ๑๗๔ พระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) เจ้าเมืองได้รับเงินเดือน ๒๕๐ บาท , 
ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑๖๗ 
 ๑๗๕ ทิดเข็มหรือเข้ม เดิมเป็นชาวอบุลราชธานี เคยบวชเรียนมาก่อน ลาสิกขาแล้วส าคญัผิดยกตนเองขึน้
เป็นท้าววิษณกุรรมเทวบตุร ภายหลงัถกูทางการปราบปรามจนถงึแก่ความตาย 
 ๑๗๖ บ้านมายเป็นหมูบ้่านในเขตต าบลมาย อ าเภอบ้านมว่ง จงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 

 ๑๗๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม 



๖๙ 
 

 

แล้ว  โปรดเกล้าฯ  เรียกนายฉลองไนยนารถ  ( ไมย )  กลบัไปรับราชการมณฑลอดุร  ให้หลวงพิไสย

สิทธิกรรม ( จีน )๑๗๘  เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมืองสกลนครแทน  หลวงพิไสยฯ  ข้าหลวงได้แรกลง

มือตดั ถนนในเมือง ๕ สาย คือ ๑. ถนนเจริญเมือง ๒. ถนนเรืองสวสัด์ิ ๓. ถนนก าจัดภยั ๔. ถนน

มรรคาลยั ๕. ถนนสขุเกษม  สว่นระเบียบการตา่ง ๆ  ไม่ได้จดั  เพราะหาตวับคุคลเข้าฝึกหดัยงัไม่พอ

กบัต าแหน่งหน้าท่ีราชการ๑๗๙ 

  ถึงปีขาล   จัตวาศก๓๕    จุลศักราช   ๑๒๖๔   พระพุทธศักราช    ๒๔๔๕  

รัตนโกสินทร์ศก  ๑๒๑   เกิดฝนแล้งราษฎรท านาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย   นาทุ่ง   นาดอน๑๘๐  

เสียหายมาก   ในเขตแขวงเมืองสกลนคร   ยังไม่ถึงกับอดอยากเพราะข้าวในพืน้บ้านเมือง             

พอเจือจานกันได้ตลอดปี   ปีนีม้ณฑลเปลี่ยนการปกครองและเปลี่ยนระเบียบการต่างๆ                

คือ    เมืองสกลนคร    รวมทัง้เขตแขวงให้เรียกวา่บริเวณสกลนคร๑๘๑  ข้าหลวงประจ าเมืองให้เรียกวา่ 

________________________________________________ 
 ๑๗๘ หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ปิยรัตน์ ) ภายหลงัย้ายไปด ารงต าแหน่งข้าหลวงเมืองขอนแก่น  
 ๑๗๙ กระทรวงมหาดไทยเร่ิมปฏิรูปการปกครอง โดยให้มีสว่นราชการมากขึน้ แตข้่าหลวงเมืองยงัมิได้จดัหา
บคุคลเข้าท างานในสว่นราชการตา่งๆ อนัเน่ืองจากบคุคลผู้มีความรู้ ความสามารถนัน้ ยงัมีไม่เพียงพอต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ ท าให้ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่บางท่านต้องท าหน้าท่ี ๒ ต าแหน่งในเวลาเดียวกนั  
 ๑๘๐ นาทุ่งในท่ีราบ นาดอนในท่ีสงู 
 ๑๘๑ มณฑลอดุรแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ บริเวณ แต่ละบริเวณแบ่งออกเป็นเมือง เมืองแบ่งออกเป็น
อ าเภอ ยบุเมืองเลก็ลงเป็นต าบล แตล่ะบริเวณมี “ ข้าหลวงประจ าบริเวณ ” รับผิดชอบการปกครอง และมีข้าหลวง
ประจ าเมืองพร้อมด้วยผู้ ว่าการเมือง บริหารราชการภายในเมือง ส าหรับบริเวณเมืองสกลนคร มี ๖ เมือง คือ 
เมืองสกลนคร เมืองสวา่งแดนดิน เมืองวานรนิวาส เมืองวาริชภมูิ เมืองพรรณานิคม เมืองกุสมุาลย์มณฑล บริเวณ
ธาตุพนมมี ๔ เมือง คือ เมืองนครพนม เมืองมกุดาหาร เมืองท่าอเุทน เมืองไชยบรีุ บริเวณหมากแข้ง ( อดุรธานี ) 
มี ๖ เมือง คือ เมืองอุดรธานี เมืองหนองคาย เมืองโพนพิสัย เมืองท่าบ่อ เมืองกุมภวาปี เมืองกมุธาลัยบุรีรมย์          
( หนองบวัล าภ ู) บริเวณบ้านพาชี ( ขอนแก่น ) มี ๓ เมือง คือ เมืองขอนแก่น เมืองภเูวียง เมืองชนบท บริเวณน า้

เหือง  (  เมืองเลย ) มี  ๓ เมือง คือ เมืองเลย เมืองด่านซ้าย เมืองเชียงคาน ต่อมาในปีพ .ศ. ๒๔๕๐ 
กระทรวงมหาดไทยประกาศยบุเลิก “ บริเวณ ” ทัง้หมดเรียก “ เมือง ” ตามเดิม คงมีการปกครองแบบมณฑล เมือง 
และอ าเภอเท่านัน้ การปกครองมณฑลแบ่งออกเป็น ๕ เมือง คือ บริเวณสกลนครเปลี่ยนเป็นเมืองสกลนคร  
บริเวณน า้เหืองเปลี่ยนเป็นเมืองเลย บริเวณพาชีเปลี่ยนเป็นเมืองขอนแก่น บริเวณหมากแข้งเปลี่ยนเป็น     
เมืองอุดรธานี นอกนัน้ยุบหรือเปลี่ยนเมืองเป็นอ าเภอทัง้หมด และในปีพ.ศ. ๒๔๕๙ ทางราชการได้เปลี่ยนค าว่า     
“ เมือง ” เป็นค าว่า “ จงัหวดั ” ทัว่มณฑลในประเทศไทย เมืองสกลนครจึงเรียกว่าจงัหวดัสกลนคร และเรียกรวม
ทกุท้องท่ีทกุอ าเภอวา่ “ จังหวัดสกลนคร ”  
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ข้าหลวงประจ าบริเวณ๑๘๒ ราชการตลอดการบังคบับญัชาในหน้าท่ีเจ้าเมืองตกเป็นหน้าท่ีข้าหลวง

บริเวณรับผิดชอบทัง้หมด ให้พระสกลกิจวิจารณ์ ( ฟอง ) ปลดัเมือง๑๘๓   ท าการหน้าท่ีปลดับริเวณว่า

การอ าเภอด้วย๑๘๔ พระสกลกิจวิจารณ์  เป็นคนแก่ชราไม่สามารถจะท าการตามหน้าท่ีได้  ข้าหลวงจึง

เปลี่ยนให้พระสกลกิจวิจารณ์ท าหน้าท่ีพนกังานรักษาพระอยัการ๑๘๕  ให้พระอนบุาลสกลเขต ( เมฆ )  

ยกบตัรท าการต าแหน่งปลดับริเวณและท าหน้าท่ีนายอ าเภอด้วย ให้พระวิเศษสกลกิจ ( อรดี )  ท า

การต าแหน่งสรรพากร  พระวิเศษสกลกิจป่วยเป็นโรคบวม  ไม่สามารถท าการหน้าท่ีนีไ้ด้  ให้หลวงสกล

นครานุการ  ( นรกา )   บุตรพระยาประจันตฯ (  โง่นค า )  ท าการหน้าท่ีสรรพากร  ให้พระบุรีบริรักษ์       

( สพีุ )  ท าการต าแหน่งนายอ าเภอเมืองสกลนคร  ให้ขนุสรรพกิจหิรัญ ( เทศ ) ท าหน้าท่ีพนกังานคลงั  

นายขนัธ์บตุรพระอนบุาลสกลเขต  ท าการพนกังานบญัชีคลงั  ให้พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ) บตุร

พระเสนาภกัดี ( ขันธ์ )๑๘๖ ท าการหน้าท่ีผู้ พิพากษาศาลบริเวณสกลนคร๑๘๗  ให้นายมากบุตรพระ

อนุบาลสกลเขต  ท าการหน้าท่ีผู้ พิพากษารอง ให้พระพิทักษ์ฐานกิจท าการหน้าท่ีพระธ ามรงค์๑๘๘  

ต าแหน่งกรมการเก่านอกนีย้กเลิกหมด๑๘๙  ข้าหลวงบริเวณบังคับบัญชาราชการเมืองแทนผู้ ว่า

ราชการเมืองต่อมา  ส่วนพระยาประจันตประเทศธานี  เจ้าเมืองนัน้ให้เป็นท่ีปรึกษา๑๙๐ ราชการของ

ข้าหลวงบริเวณตอ่ไป 

________________________________________________ 
 ๑๘๒ พระยาสกลกิจวิจารณ์ ( กาจ สิงหเสนี ) นบัเป็นข้าหลวงบริเวณสกลนครคนแรก , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถ  

ท่ี ๑๘๑ 
 ๑๘๓ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๖๓ 
 ๑๘๔ สมยันัน้ปลดัเมืองท าหน้าท่ีนายอ าเภอเมืองด้วย , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑๗๙ 
 ๑๘๕ พนักงานรักษาพระอัยการก็คือยกบัตรเมือง หรือพนักงานอัยการจังหวัดผู้ รักษาพระอัยการหรือ

กฎหมายในสมยันัน้ 
 ๑๘๖ พระเสนาภกัดี ( ขนัธ์ ศิริขนัธ์ ) เป็นบิดาของรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) , ดู

เพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑๐๙ 
 ๑๘๗ ปัจจบุนัคือต าแหน่งผู้ พิพากษาหวัหน้าศาลจงัหวดัสกลนคร 
 ๑๘๘ ต าแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองในด้านการเรือนจ า 

 ๑๘๙ ต าแหน่งกรมการเมือง ข่ือบ้านขางเมือง อาทิ เมืองแสน เมืองจัน นาซ้าย นาเหนือ ฯลฯ ให้เป็นอัน

ยกเลิกหมด 

 ๑๙๐ เจ้าเมืองใหญ่ยกเป็นท่ีปรึกษาข้าหลวง สว่นเมืองเลก็เป็นนายอ าเภอหรือท่ีปรึกษานายอ าเภอ 
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 ๑๙๖ พ.ศ. ๒๔๔๔ 

 ๑๙๗ นายอ าเภอเมืองสกลนคร 

  สว่นเมืองขึน้เมืองสกลนครนัน้ ข้าหลวงจดัให้เปลี่ยนนามเมืองเป็นอ าเภอ นามอ าเภอ

ก็คงเรียกตามนามเมือง๑๙๑ นัน่เอง เจ้าเมืองให้เป็นนายอ าเภอ อปุฮาดให้เป็นปลดัอ าเภอ  ราชวงศ์ให้

เป็นสมห์ุอ าเภอ ราชบตุรให้เป็นเสมียนอ าเภอ ขึน้อยู่ในความปกครองบริเวณสกลนครตามเดิม  ในปี

นีไ้ด้พาดสายโทรเลขจากมณฑลอดุรถึงบริเวณสกลนคร ขนุลิขิต ( กรกรรณ์ ) บตุรพระอนุบาลฯ๑๙๒  ได้

เป็นพนกังานโทรเลขโทรศพัท์บริเวณสกลนคร 

  ถึงปีเถาะ เบญจศก๓๖ จุลศกัราช ๑๒๖๕ พระพุทธศกัราช ๒๔๔๖ รัตนโกสินทร์ศก  

๑๒๒ เกิดฝนแล้งทัง้โคกระบือก็เกิดโรคระบาด ราษฎรไม่ได้ท านาเตม็ภาคภมิู ในบริเวณสกลนครเกิด

ความอดอยากเพราะฝนแล้งมาแตปี่ขาล๑๙๓ ข้าวเปลือกเหนียวขายกนัหนกั ๓ ชัง่ตอ่บาทเงิน ถึงอย่าง

นัน้ก็ดีราษฎรไม่ได้แตกตื่นทิง้ภมิูล าเนา เพราะอาศยัหนองหารท านาแซง๑๙๔ พอเป็นท่ีป้องกนัความ

อดอยากตลอดปีหนึง่   

  ถึงปีมะเส็ง สปัตศก๓๘ จุลศกัราช ๑๒๖๗ พระพุทธศกัราช ๒๔๔๘ รัตนโกสินทร์ศก  

๑๒๔ โปรดเกล้าฯ ให้เก็บเงินค่าราชการคนละ ๔ บาท ทัว่หน้ากนั ชายตัง้แต่อายุ ๑๘ ปีเต็มบริบรูณ์  

ถงึอาย ุ๖๐ ปี อายยุ่างเข้า ๖๑ ปี จงึให้ยกเว้นเงินคา่ราชการ ราษฎรอายุ ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ปี เจ้าเมือง  

กรมการ เกณฑ์มาใช้สอยอยู่ทกุปีนัน้ให้ยกเลิก๑๙๕ เพราะจะได้เก็บเงินคา่ราชการคนละ ๔ บาททัว่กนั

ตามพระราชบญัญตัิเงินคา่ราชการศก ๑๒๐๑๙๖ แล้ว ในปีนีพ้ระบรีุบริรักษ์ ( สพีุ ) ป่วยเป็นลมอมัพาธ

ไม่สามารถท าการในหน้าท่ีนายอ าเภอได้ลาออก มณฑลสัง่ให้พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) ท าการหน้าท่ี

นายอ าเภอ๑๙๗ แทน 

  ถงึปีมะเมีย อฏัฐศก๓๙ จลุศกัราช ๑๒๖๘ พระพทุธศกัราช ๒๔๔๙  รัตนโกสินทร์ศก  

________________________________________________ 

 ๑๙๑ อาทิ เมืองพรรณานิคม เมืองวาริชภมูิ เป็นต้น 

 ๑๙๒ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒๒ 

 ๑๙๓ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๔๕ 
 ๑๙๔ บริเวณรอบหนองหารเป็นท่ีลุ่มและน า้ท่วมถึงเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ใน

พืน้ท่ีดงักลา่ว ท านาได้ตลอดทัง้ปี เรียกการท านาประเภทนีว้า่ “ นาแซง ” 
 ๑๙๕ สมยันัน้ราษฎรอายรุะหวา่ง ๑๘ - ๒๐ ปี ทางราชการเกณฑ์มาเพ่ือใช้แรงงาน อาทิ ตดัถนน ต้นไม้ ขุด

คลอง ตลอดจนท างานรับใช้ท่ีบ้านเจ้าเมือง กรมการเมืองทัง้ในและนอกราชการตามสดัส่วนนัน้โปรดเกล้าฯ ให้

ยกเลิกทัง้หมด ทัง้นีเ้พ่ือเก็บเงินรัชชปูการหรือภาษีตวับคุคลคนละ ๔ บาทแทนการท างาน 
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๑๒๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวฒันา๑๙๘ ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลอดุร เสด็จกลบั

กรุงเทพฯ  โปรดเกล้าฯ  ให้พระยาศรีสริุยราชวรานวุตัร ( โพ )๑๙๙ มาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จ

ราชการมณฑลอุดรแทนในบัดนี ้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระด ารงราชานุภาพ เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยเสด็จมาตรวจราชการถึงบริเวณสกลนคร ประทับอยู่ ๒ วนั๒๐๐ เสด็จไปนมสัการ

ธาตุพนมบรมเจดีย์ พระสกลกิจวิจารณ์ปลัดบริเวณท าหน้าท่ีพนักงานอัยการนัน้ป่วยโรคชราไม่

สามารถท าการในหน้าท่ีได้ลาออก มณฑลส่งขุนพินิจคดีราษฎร์คนชาวเมืองพิษณุโลกมาเป็น

พนกังานรักษาพระอยัการ๒๐๑ แทน 

  ถงึปีมะแม  นพศก๔๐   จลุศกัราช  ๑๒๖๙  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๐  รัตนโกสินทร์ศก   

________________________________________________ 
 ๑๙๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๖๖ 
 ๑๙๙ พระยาศรีสริุยราชวรานวุตัร ( โพธ์ิ เนติโพธ์ิ ) เป็นชาวจงัหวดัจนัทบรีุ เคยเป็นมหาดเลก็ในพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ท่านเป็นผู้สร้างวดัท่ีหนองนาเกลือ ( หนองประจักษ์ศิลปาคมในปัจจุบัน ) 

ด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเพ่ือให้ประชาชนได้มีท่ีบ าเพ็ญกศุล และขอประทานนามวดัจากสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 

กรมหลวงชินวรศิริวฒัน์ ( วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ) ทรงโปรดประทานนามว่า “ วดัโพธิสมภรณ์ ” เพ่ือเป็น

อนสุรณ์นามท่าน นบัเป็นวดัธรรมยตุแห่งแรกของเมืองอดุรธานี นอกจากนีย้งัได้ตดัถนนจากวดัโพธิสมภรณ์ไปทาง

ทิศใต้ เพ่ือให้การสญัจรของชาวเมืองสะดวกมากขึน้ เรียกว่า “ ถนนโพธ์ิศรี ” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่นามของท่าน

เช่นกนั 
 ๒๐๐ เสดจ็จากเมืองนครพนมด้วยพาหนะช้าง และเกวียนเทียมโค ถงึเมืองกุสมุาลย์มณฑล พระอรัญอาษา 

( ก่ิง ไพราชสงู ) เจ้าเมือง กรมการเมือง และประชาชนรับเสด็จ จากนัน้ออกจากท่ีพกัเมืองถึงห้วยหลวัซึง่เป็นเขต

เมืองกสุมุาลย์มณฑลกบัเมืองสกลนครตอ่กนั หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ปิยะรัตน์ ) ข้าหลวงบริเวณสกลนครและ

คณะเฝา้รับเสดจ็ จากนัน้เสดจ็มาบ้านท่าแร่โดยมีบาทหลวงโยเซฟคอบบรีุเออ กบับาทหลวงผู้ช่วยอีก ๒ คนเฝ้ารับ

แล้วเชิญขึน้ไปบนท่ีพัก เห็นบาทหลวงรูปหนึ่งป่วยเป็นไข้จนผิวเหลือง โปรดให้หมอแบรดด๊อกแพทย์ประจ าคณะ

ตรวจและให้ยา เวลาเช้า ๔ โมงเสด็จลงเรือข้ามหนองหารไปขึน้ฝ่ังเมืองสกลนคร โดยมีพระยาประจันตประเทศ

ธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ผู้ ว่าการเมืองสกลนคร กรมการเมือง ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และราษฎร

ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คอยรับเสด็จท่ีท่าขึน้ ทรงประทับอยู่ เมืองสกลนคร ๒ วนั ( ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๔๔๙ ) 

โปรดให้มิสเตอร์เดอราคอลา ช่างภาพประจ าคณะชาวฝร่ังเศสบนัทกึภาพบ้านเมือง ผู้บริหาร กรมการเมือง และวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร นบัเป็นครัง้แรกท่ีเมืองสกลนครมีหลกัฐานการบนัทกึภาพด้วยกล้องถ่ายรูป  
 ๒๐๑ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๘๕ 
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๑๒๖ โปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิไสยสิทธิกรรม ข้าหลวงบริเวณสกลนคร ย้ายไปเป็นข้าหลวงบริเวณ

ขอนแก่น ให้หลวงผดุงแคว้นประจันต์ ( ช่วง )๒๐๒ ข้าหลวงบริเวณขอนแก่นมาเป็นข้าหลวงบริเวณ

สกลนคร  ในปีนีพ้ระสกลกิจวิจารณ์ ( ฟอง ) ปลดับริเวณกบัพระศรีสกุลวงศ์ ผู้ช่วย ( แก้ว ) เป็นโรค

ชราถึงแก่กรรม พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) นายอ าเภอเมืองสกลนคร พระเสนาณรงค์๒๐๓ นายอ าเภอ

พรรณานิคม พระสุรินทร์บริรักษ์๒๐๔  นายอ าเภอวาริชภูมิ พระสิทธิศักด์ิประสิทธ์ิ๒๐๕ นายอ าเภอ     

สว่างแดนดินลาออกจากหน้าท่ีนายอ าเภอโดยเหตุมีอายุแก่ชราทุพพลภาพ มณฑลให้ขนุราชขนัธ์      

( ขนั )๒๐๖ บุตรพระอนุบาลสกลเขตพนักงานบัญชีคลังย้ายไปเป็นนายอ าเภอพรรณานิคม ให้พระ

บริบาลศภุกิจ ( ค าสาย )๒๐๗  ผู้ พิพากษาบริเวณสกลนครย้ายไปเป็นนายอ าเภอวาริชภมิู ให้นายทะ

บตุรพระบรีุบริรักษ์  ( คลี )๒๐๘   ไปเป็นนายอ าเภอสวา่งแดนดิน  สว่นนายอ าเภอเมืองสกลนครให้พระ

อนุบาลสกลเขต๒๐๙ ปลัดบริเวณท าการแทนนายอ าเภอต่อไป หลวงผดุงแคว้นประจันต์ ข้าหลวง

บริเวณตดัถนนในเมือง  ๓  สาย  ๑. ถนนเปรมปรีดา  ๒. ถนนไร้นฤทกุข์๒๑๐  ๓. ถนนใสสวา่ง กบัปลกู  

________________________________________________ 

 ๒๐๒ หลวงผดงุแคว้นประจนัต์ ( ร.อ. ช่วง วิโรจน์เพ็ชร )   
 ๒๐๓ พระเสนาณรงค์ ( สุวรรณ์ สวุรรณรงค์ ) เดิมเป็นเจ้าเมืองพรรณานิคมคนท่ี ๔ ภายหลงัเปลี่ยนแปลง

ระบบการปกครองหวัเมืองแล้ว ได้เป็นนายอ าเภอพรรณานิคมคนแรก เป็นต้นสกลุ “ สวุรรณรงค์ ” 
 ๒๐๔ พระสุรินทร์บริรักษ์ ( สุพรม เหมะธุลิน ) เดิมเป็นเจ้าเมืองวาริชภูมิ ภายหลงัเปลี่ยนแปลงระบบการ

ปกครองหวัเมืองแล้ว ได้เป็นนายอ าเภอวาริชภมูิคนแรก ถงึแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นต้นสกลุ “ เหมะธุลิน ” 
 ๒๐๕ พระสิทธิศกัด์ิประสิทธ์ิ ( ห า พงษ์สิทธิศกัด์ิ ) เดิมเป็นเจ้าเมืองสว่างแดนดิน หลงัเปลี่ยนแปลงระบบ

การปกครองหัวเมืองแล้ว ได้เป็นนายอ าเภอสว่างแดนดินคนแรก ถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นต้นสกุล            

“ พงษ์สิทธิศกัด์ิ ” 
 ๒๐๖ ต่อมาเป็นหลวงศรีนครานุรักษ์ ( ขันธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ผู้ว่าราชการจงัหวดัขอนแก่น และ

เป็นบิดาของอาจารย์วัชรี พรหมสาขา ณ สกลนคร ภรรยานายศาสตร พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีต

นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร 
 ๒๐๗ รองอ ามาตย์โท พระบริบาลศภุกิจ ( ค าสาย ศิริขนัธ์ ) ผู้ เรียบเรียงพงศาวดารฉบบันี ้
 ๒๐๘ พระบุรีบริรักษ์ ( คลี่ ) น้องชายพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า ) เป็นบุตรราชวงศ์อินทร์กับ   

นางเทพ 

 ๒๐๙ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๑๒๒ 

 ๒๑๐ ถนนเจริญเมืองในปัจจบุนั 
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๒๑๙ มณฑลพายพัอยู่ภาคเหนือ ท่ีท าการอยู่จงัหวดัเชียงใหม่ ต าแหน่งสรรพากรมณฑลหรือสรรพากรเขตใน

ปัจจบุนั 

เรือนจ าหนึ่งหลัง  กว้าง  ๑๐  วา  ยาว  ๑๕  วา  พืน้ฝากระดานหลังคามงุกระเบือ้งไม้พร้อมทัง้รัว้

เรือนจ าด้วย  สิน้เงินทอง  ๑,๐๐๐  บาท 

  ถงึปีระกา  เอกศก๔๒  จลุศกัราช  ๑๒๗๑  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๒  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๒๘  พระราชโมฬีเจ้าคณะมณฑลอดุร๒๑๑  มาตรวจการคณะสงฆ์  พระบดีเจ้าอาวาสวดัศรีสมุงัค์๒๑๒

ได้รับต าแหน่งเป็นพระครูสกลสมณกิจสังฆปาโมขเจ้าคณะเมือง๒๑๓  พระลาเจ้าอาวาสวัดสะพาน    

ค า๒๑๔ ได้รับต าแหน่งเป็นพระครูนิวิฐสมณวัตร เจ้าคณะแขวง๒๑๕ เป็นครัง้แรกเมืองสกลนครมี

พระราชาคณะขึน้มาตรวจจดัการคณะสงฆ์ตามลกัษณะปกครองคณะสงฆ์๒๑๖ พระบดี พระลา ได้รับ

พระราชทานพดัยศและสมณศกัด์ิเป็นเจ้าคณะผู้ใหญ่ปกครองพระสงฆ์ในบริเวณสกลนครตอ่ไป  

  ถึงปีจอ โทศก๑ จุลศกัราช ๑๒๗๒ พระพุทธศกัราช ๒๔๕๓ รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าแผ่นดินสยาม รัชกาลท่ี ๕ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า

มหาวชิราวธุ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จเถลิงถวลัย์ราชสมบตัิสยามรัฐมณฑลสืบสนัตติวงศ์บรม

มหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธุพระมงกุฎเกล้าเจ้า

แผ่นดินสยาม รัชกาลท่ี ๖ ทางราชการเปลี่ยนบริเวณเมืองทัว่ทัง้พระราชอาณาจกัร  บริเวณสกลนคร

ให้เรียกเมืองสกลนครตามเดิม๒๑๗  ปีนีโ้ปรดเกล้าฯ ให้หลวงผดุงแคว้นประจันต์ ข้าหลวงเมือง

สกลนครย้ายไปเป็นข้าหลวงเมืองหล่มศักด์ิ ให้พระสุนทรธนศักด์ิ ( สุทธิ )๒๑๘  ข้าหลวงสรรพากร

มณฑลพายพั๒๑๙  มาเป็นปลดัมณฑลอดุรย้ายมาประจ าเมืองสกลนครต่อไป ภายหลงัท่านได้เลื่อน

ยศเป็นอ ามาตย์เอกเลื่อนบรรดาศกัด์ิเป็นพระยาสกลกิจวิจารณ์  ปลดัมณฑลประจ าจงัหวดัสกลนคร   

________________________________________________ 

 ๒๑๑ ต าแหน่งเจ้าคณะภาค ๘ ในปัจจบุนั 
 ๒๑๒ วดัศรีสมุงัค์ เขตเทศบาลนครสกลนครในปัจจบุนั 
 ๒๑๓ ต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอเมืองสกลนครในปัจจบุนั 
 ๒๑๔ วดัสะพานค า เขตเทศบาลนครสกลนครในปัจจบุนั 
 ๒๑๕ ต าแหน่งเจ้าคณะต าบลธาตเุชิงชมุในปัจจบุนั 
 ๒๑๖ พระราชบญัญตัิลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ พ.ศ. ๒๔๔๕ 
 ๒๑๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม “ บริเวณ          
เมือง ” ทัว่ทัง้พระราชอาณาจกัร โดยให้เรียกวา่ “ เมือง ” ตามเดิม  
 ๒๑๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒  
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 ๒๒๔ พลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ท่ี ๒๓ ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๔ กบัเจ้าจอมมารดาจนัทร์ ทรงเป็นต้นราชสกุล “ สขุสวสัด์ิ ณ 
อยธุยา ” 

 

ในระหว่างพระยาสกลกิจวิจารณ์เป็นผู้ รักษาราชการเมืองนี ้ ท่านได้จัดการปลูกสร้างสถานท่ี        

ต่าง ๆ๒๒๐ และท าทางค้าขายติดต่อเมืองกาฬสินธุ์  คือ  (๑) สร้างท่ีว่าการเมือง ๑ หลงั ยาว ๒๔ วา 

กว้าง ๕ วา ๑๖ ห้อง พืน้ ๒ ชัน้ ๓ มขุ พืน้ฝาท าด้วยกระดาน หลงัคามงุกระเบือ้งไม้ (๒) ปลกูท่ีพัก

ผู้ ว่าราชการเมือง ๑ หลัง ยาว ๘ วา กว้าง ๕ วา มีมุขกว้าง ๓ ห้อง พืน้ฝากระดาน หลังคามุง

กระเบือ้งไม้ สิน้เงินหลวง ๑,๓๐๐ บาท (๓) ท่ีพักยกบตัรเมือง ๑ หลงั ท่ีพกัปลดัเมือง ๑ หลงั ท่ีพัก

สรรพากร ๑ หลงั ท่ีพกัแพ่ง ๑ หลงั ท่ีพกัศภุมาตรา ๑ หลงั ท่ีพกัแพทย์ ๑ หลงั ท่ีพกัสมห์ุบญัชี ๑ หลงั  

ท่ีพกัเหลา่นีป้ลกูเป็นเรือนรูปปัน้หยา พืน้ฝากระดาน หลงัคามงุกระเบือ้งไม้ (๔) ปลกูโรงเรียน ๑ หลงั   

ยาว ๘ วา กว้าง ๔ วา มีมขุหน้าพืน้ฝากระดานหลงัคา มงุกระเบือ้งไม้ ปลกูศาลจงัหวดั ๑ หลงั ยาว  

๖ วา กว้าง ๓ วา พืน้ฝากระดาน หลงัคามงุกระเบือ้งไม้ ปลกูเรือนเก็บพสัดขุองศาล ๑ หลงั ยาว ๓ 

วา ๓ ศอก กว้าง ๒ วา ๒ ศอก พืน้ฝากระดาน หลงัคามงุกระเบือ้งไม้ ท่ีพกัโรงเรือนเหล่านีใ้ช้ด้วยการ

ขอแรงราษฎรมาท า ไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย (๕) ปลกูสโมสรเสือป่า ๑ หลงั รูปปัน้หยามีหน้ามขุยาว ๙ 

วา กว้าง ๕ วา พืน้ฝากระดาน หลงัคามงุกระเบือ้งไม้ สิน้เงินหลวง ๑,๐๐๐ บาท (๖) ตดัทางเกวียน

จากเมืองสกลนคร ตอ่เขตเมืองกาฬสินธุ์ โดยกว้าง ๕ วา ยาวถึงเขาตาดวงษ์สะคร๒๒๑  ท่ีต่อเขตเมือง

กาฬสินธุ์  ๑,๔๐๐ เส้น ท าสะพานข้ามห้วยท่ีส าคญั ๑๕ สะพาน๒๒๒  การท าทางสายนีล้ าบากยาก

เหน่ือยแก่ท่านผู้ใหญ่น้อยผู้ เป็นนายการนายงานตลอดถึงราษฎร  ต้องถกูขอแรงคนละ  ๑๐  วนั  ท า

กนัอยู่  ๔  ปี  จึงส าเร็จสิน้เงินเร่ียไร  ๒,๐๐๐  บาท  ซือ้เคร่ืองมือท าลายภเูขา ระเบิดหิน ปราบท่ีให้

ราบเตียนพอเกวียนพ่อค้าไปมาสะดวก  ทางสายนีเ้ม่ือท าส าเร็จแล้วมีประโยชน์แก่ทางราชการและ

พ่อค้าไปมาถึงจงัหวดัร้อยเอ็ด  จังหวดันครราชสีมา โดยทางตรงไม่อ้อมค้อม๒๒๓  หลีกเว้นเขาพราน

อย่างแตก่่อน 

  ถงึปีชวด  จตัวาศก๓  จลุศกัราช  ๑๒๗๔  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๕  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๓๑   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงอดิศรอดุมเดช๒๒๔   เสดจ็มาตรวจราชการแผนกทหารในการท่ี 

________________________________________________ 

 ๒๒๐ บริเวณท่ีปลกูสร้างสว่นราชการตา่งๆ คือ สนามม่ิงเมืองในปัจจบุนั 
 ๒๒๑ ในเขตเทือกเขาภพูาน ท้องท่ีรอยตอ่สกลนครและกาฬสินธุ์ 
 ๒๒๒ สะพานข้ามล าห้วยในเขตภพูาน 
 ๒๒๓ พาหนะเกวียนต้องอ้อมตามไหลเ่ขาซึง่เป็นระยะทางไกลมาก 
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จะตัง้กองผสมพันธุ์ม้าท่ีเมืองสกลนคร  ทรงประทับตรวจภูมิล าเนาอยู่  ๓  วนั  เสด็จไปตรวจทาง

อ าเภอธาตพุนม  จงัหวดันครพนม 

  ถึงปีฉล ู เบญจศก๔  จลุศกัราช  ๑๒๗๕  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๖  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๓๒  โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระพทุธศกัราชแทนรัตนโกสินทร์ศกและแทนจลุศกัราชด้วย  ตามพระราช

นิยมถือพระพุทธศาสนาในประเทศสยามทั่วทุกมณฑลหัวเมืองในพระราชอาณาจักร  ปีนี ้

กระทรวงมหาดไทยโปรดเกล้าฯ ย้ายพระบริบาลศุภกิจ ( ค าสาย ) นายอ าเภอวาริชภูมิไปเป็น

นายอ าเภอชยับรีุ  จงัหวดันครพนม  ย้ายขนุไชยประชานบุาล๒๒๕  นายอ าเภอชยับรีุมาเป็นนายอ าเภอ

วาริชภูมิแทน  ถึงเดือนมกราคม  พ.ศ.นี ้ มหาอ ามาตย์โท  พระยามหาอ ามาตยาธิบดี๒๒๖  รอง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  มาตรวจราชการมณฑลอดุร  ท่านตรวจมาทางมณฑลร้อยเอ็ดถึงเมือง

สกลนคร  ให้ยบุอ าเภอวาริชภมิูซึง่เป็นอ าเภอขึน้เมืองสกลนครเสียอ าเภอหนึง่  แบง่ท้องท่ีอ าเภอวาริช

ภูมิไปขึน้อยู่ในความปกครองอ าเภอพรรณานิคม  ๓  ต าบล  แล้วย้ายขุนไชยประชานุบาล  

นายอ าเภอ วาริชภมิูท่ีถกูยบุไปนัน้ไปเป็นนายอ าเภอดา่นซ้ายแขวงเมืองเลย  พกัจดัการอยู่  ๓  วนั  ก็

เลยไปตรวจในจังหวัดเมืองนครพนม  ได้ทราบว่ายุบอ าเภอกุสมุาลย์อ าเภอหนึ่งโอนท้องท่ีอ าเภอ

กสุมุาลย์มาขึน้อ าเภอเมืองสกลนครบ้าง  โอนไปขึน้อ าเภอเมืองนครพนมบ้าง  ขยายเขตแขวงเมือง

สกลนครถึงห้วยหินสะแนน  เป็นท่ีแบ่งเขตแขวงต่อจดกันกับเขตแขวงเมืองนครพนม  แล้วท่านยุบ

อ าเภออากาศอ านวยอีกอ าเภอหนึ่งโอนท้องท่ีไปขึน้อ าเภอวานรนิวาสแขวงเมืองสกลนครบ้าง  โอน

ไปขึน้อ าเภอท่าอเุทนแขวงเมืองนครพนมบ้าง  เขตแดนเมืองสกลนครต่อกบัเขตแดนเมืองนครพนม

ตอนนีไ้ม่ได้แบง่  ให้ถือตามเขตต าบลซึง่ตนได้ปกครองอยู่นัน้ 

  ถงึเดือนมีนาคม   พ.ศ.นี ้  หม่อมเจ้าบวรเดช๒๒๗  แม่ทพัท่ี  ๓  มาตรวจราชการแผนก 

________________________________________________ 

 ๒๒๕ ขนุไชยประชานบุาล ( แฉ่ง นวานชุ ) เป็นชาวกรุงเทพฯ 
 ๒๒๖ พระยามหาอ ามาตยาธิบดี ( หรุ่น ศรีเพ็ญ ) สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือ และอภิรัฐมนตรีสภา ( สภา

องคมนตรี ) สมยัรัชกาลท่ี ๕ เป็นผู้มีบัญชาให้พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) 

และกรมการเมือง เรียบเรียงพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบบั พ.ศ. ๒๔๓๐ , ดเูพ่ิมเติมเชิงอรรถท่ี ๑  

 ๒๒๗ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธ์ิ    

ผู้ทรงเป็นต้นราชสกลุ  “ กฤษดากร ณ อยธุยา ”   ในวนัท่ี ๑๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  พระองค์เจ้าบวรเดช  สง่ก าลงั 

ทหารจากหัวเมืองอีสานและภาคกลางบางส่วนเข้ากรุงเทพฯ บีบบังคบัให้รัฐบาลกระท าการตามเง่ือนไข ๖ ข้อ 

รัฐบาลในสมยันัน้มีค าสัง่ตัง้พันโท หลวงพิบูลย์สงคราม ( แปลก ขีตะสงัคะ ) เป็นผู้บัญชาการปราบปรามจน

ส าเร็จ 
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ทหาร ในการท่ีจะตัง้กองผสมพนัธุ์ม้าท่ีเมืองสกลนคร ทรงตรวจภมิูประเทศท้องท่ีอยู่ ๓ วนั ก็เสด็จไป

ทางแขวงเมืองนครพนม 

  ถงึปีขาล ฉอศก๕ จลุศกัราช ๑๒๗๖ พระพทุธศกัราช ๒๔๕๗ รัตนโกสินทร์ศก  ๑๓๓ 

มณฑลสัง่ให้ย้ายขนุราชขนัธ์สกลรักษ์๒๒๘ นายอ าเภอพรรณนานิคม ไปเป็นนายอ าเภอนาแก แขวง

เมืองนครพนม ให้ขนุพนมสารบรรณ เสมียนตรามณฑลอดุร มาเป็นนายอ าเภอพรรณนานิคมแทน 

  ถงึปีเถาะ  สปัตศก๖  จลุศกัราช  ๑๒๗๗  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๘   รัตนโกสินทร์ศก 

๑๓๔  พระยาวรเดชฯ๒๒๙ มาตรวจราชการแผนกทหารในการตัง้กองผสมพนัธุ์ม้า๒๓๐ ท่ีเมืองสกลนคร  

ท่านพักตรวจภมิูประเทศท้องท่ีอยู่  ๒  วนั  แล้วไปตรวจทางเมืองอดุรธานี  ตกลงว่าการจะตัง้กอง

ผสมพนัธุ์ม้าท่ีเมืองสกลนครนัน้เป็นอนัยตุิวา่ไม่สมควร  มณฑลสัง่ย้ายกองผสมพนัธุ์ม้าเมืองสกลนคร

ไปรวมกองผสมพนัธุ์ม้ามณฑลปราจีนบรีุ 

  ถงึปีมะโรง  อฉัฐศก๗  จลุศกัราช  ๑๒๗๘  พระพทุธศกัราช  ๒๔๕๙  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๓๕  ทางราชการโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าน านามเมืองว่าจังหวดัทัว่ทุกมณฑลในพระราชอาณา

เขตสยาม  คือเมืองสกลนครให้เรียกจงัหวดัสกลนคร  เรียกรวมทัง้แขวงว่าจงัหวดั  ถ้าจะเรียกเฉพาะ

ในเมืองให้เรียกว่าเมืองสกลนคร  เปลี่ยนนามอ าเภอเมืองให้เรียกอ าเภอธาตเุชิงชุม  เพราะเหตวุ่า

อ าเภอตัง้อยู่ในต าบลธาตเุชิงชุม๒๓๑  เปลี่ยนนามต าบลตะวนัออกในเมืองให้เรียกต าบลธาตเุชิงชุม  

เปลี่ยนนามต าบลตะวนัตกในเมืองให้เรียกวา่ต าบลสะพานหิน๒๓๒  เพราะเหตตุ าบลทัง้สองนีต้ัง้อยู่ใน

ฐานะท่ีส าคญัดงัท่ีกลา่วมาแล้ว  ปีนีพ้ระยาอจิรการประสิทธ์ิ๒๓๓  อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขมาตรวจ  

________________________________________________ 

 ๒๒๘ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒๐๖ 
 ๒๒๙ พระยาวรเดชฯ เดินทางมาตรวจความก้าวหน้าสถานท่ีก่อสร้างคอกม้าเพ่ือใช้ในราชการทหาร 
 ๒๓๐ ทางราชการได้ทดลองตัง้กองผสมพนัธุ์ม้าท่ีเมืองสกลนครบริเวณสนามกีฬาจงัหวดัใกล้เคียงโรงเรียน

สกลนครพฒันศกึษาในปัจจบุนั สมยันัน้บริเวณดงักลา่วชาวเมืองเรียกวา่ “ ดอนคอกม้า ” 
 ๒๓๑ เน่ืองจากบริเวณตวัเมืองสกลนครมีองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นปูชนียสถานท่ีส าคญั และเป็นศูนย์รวม

จิตใจของชาวเมือง การเรียกนามอ าเภอธาตเุชิงชมุ จงึมีความหมายให้สอดคล้องกบัปชูนียสถานดงักลา่ว 
 ๒๓๒ ทิศตะวนัตกของเมืองสกลนครมีสะพานหินขอมโบราณ จงึเรียกนามวา่ต าบลสะพานหิน 
 ๒๓๓  พลโท พระยาสุ รินทราชา (  นกยูง  วิ เศษกุล  )  ค รั ง้ เ ป็นพระยาอจิรการประสิท ธ์ิ  อธิบดี

กรมไปรษณีย์โทรเลขคนแรก และเป็นบิดาของหมอ่มกอบแก้ว อาภากร ณ อยธุยา  
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 ๒๓๖ แถวศนูย์ราชการจงัหวดัสกลนครในปัจจบุนั 

 ๒๓๗ สนามม่ิงเมืองในปัจจบุนั 

 ๒๓๘ ทางราชการได้ขอแรงราษฎรมาจากหลายหมูบ้่าน 

การไปรษณีย์โทรเลข ท่านโอนโทรเลขโทรศพัท์จังหวดัสกลนครขึน้ตรงต่อกระทรวงคมนาคมตัง้แต ่ 

พ.ศ. นีเ้ป็นต้นไป 

  ถงึปีมะเสง็  นพศก๘  จลุศกัราช  ๑๒๗๙  พระพทุธศกัราช   ๒๔๖๐   รัตนโกสินทร์ศก 

๑๓๖ ประเทศสยามประกาศสงครามต่อชาติเยอรมัน  โดยเหตุเยอรมันรักษาความเป็นกลาง         

ของประเทศสยามไว้ไม่ได้  ตามทางพระราชไมตรีประเทศเยอรมนัไม่มีความการุณธรรมต่อประเทศ

สยาม  ซึ่งเป็นประเทศน้อย  ประเทศสยามถือความยุติธรรมจึงเข้าด้วยประเทศสัมพันธมิตรหมู่     

ใหญ่ในยโุรป  เพ่ือป้องกนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ไว้ให้สมความเป็นไทย  นับแต่วนัท่ี  ๒๒  

กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๖๐  พอครบรอบ  ๑  ปี  ประเทศเยอรมันยอมสงบศึก  เม่ือปรากฏความมีชัย

ดังนี ้  ในจังหวัดสกลนครตัง้แต่ข้าราชการผู้ ใหญ่ผู้ น้อย  ตลอดพ่อค้าราษฎร  สมณะชีพราหมณ์  

พร้อมกนัมีความยินดีโห่ร้องซ้องสาธกุาร  ถวายพระพรชยัแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั๒๓๔ ต่างมี

ความสรรเสริญพระบรมเดชานภุาพ  สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามเป็นอเนกประการว่าพระองค์   

มีพระปรีชาญาณอันอุดมเลิศประเสริฐย่ิง  อาจน าความทุกข์ของประชาชนพ้นจากยุทธภัยได้ครัง้  

หนึง่ 

  ถงึปีมะเมีย  สมัฤทธิศก๙  จลุศกัราช  ๑๒๘๐  พระพทุธศกัราช  ๒๔๖๑  รัตนโกสินทร์

ศก  ๑๓๗  เมืองสกลนครเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วกันทัง้จังหวัด ๒๓๕  ราษฎรชายหญิงตายกัน                

เป็นอนัมาก  จนพวกชาวบ้านร้านตลาดปิดหน้าร้าน  หน้าโรงเรียน  เงียบสงดัทัง้เมือง  เป็นกนัอย่าง

ร้ายแรง ๑  เดือน  จึงสงบ  สนามเคร่ืองบินท่ีจังหวัดสกลนครสนามหนึ่ง  เพ่ือกระทรวงกลาโหม      

จะได้ส่งเคร่ืองบินหรือเรือบินมาแสดงการบินให้ราษฎรพลเมืองดูอิทธิฤทธ์ิของประเทศสยาม   

จงัหวดัได้สร้างสนามเคร่ืองบินท่ีดงบาก๒๓๖ ห่างจากท่ีวา่การจงัหวดั๒๓๗ ๕๐ เส้น สนามกว้าง ๒๐ เส้น  

ยาว  ๒๕  เส้น  การหักร้างถางพงปราบท่ีให้ราบเตียน  ใช้แรงราษฎรช่วยท าปีหนึ่งคนละ  ๑๐  วนั    

ท ากนัจน ๒ ปีเศษจงึส าเร็จ การขอแรงราษฎร๒๓๘ช่วยท าสนามบินนีเ้สียงราษฎรโดยมากมีความยินดี  

เพราะเขาเห็นว่าเป็นการบ ารุงชาติพระศาสนา  พระมหากษัตริย์  เขาคิดว่าเท่ากับรัว้บ้านของ        

เขา  ราษฎรบางคนก็ไม่ยินดีถือว่าเป็นการกดขี่  แต่มีน้อยคน  ๑๐  เอาหนึ่งก็ไม่ได้  เพราะฉะนัน้

จงัหวดัจงึฟังเสียงข้างมาก  คนท่ีคิดตา่งหมู่ตา่งคณะเช่นนี ้ เป็นคนทจุริตตอ่ชาติฯ   ในปีนีพ้ระครูสกล 
________________________________________________ 
 ๒๓๔ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ 
 ๒๓๕ นอกจากเมืองสกลนครแล้ว ยงัระบาดเกือบทัว่ทัง้พระราชอาณาจกัร 
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สมณกิจ๒๓๙  เจ้าคณะจงัหวดัสกลนครอาพาธเป็นวณัโรคถงึแก่มรณภาพ 

  ถึงปีระกา  ตรีศก๑๒  จลุศกัราช  ๑๒๘๓  พระพทุธศกัราช  ๒๔๖๔  รัตนโกสินทร์ศก  

๑๔๐  โปรดเกล้าฯ ให้กรมอากาศยานน าเคร่ืองบิน  หรือเรือบิน  ๕  เคร่ือง  มาเปิดสนามบินจงัหวดั

สกลนคร  นายร้อยทหารนกับินพกัอยู่ท่ีสนามบินจงัหวดัสกลนคร  ๗  วนั  ในระหว่าง  ๗  วนั  นกับิน

น าเคร่ืองบินขึน้ไปบนอากาศ  แสดงการบินให้มหาชนชาวสกลฯ ด ู บินสงูจนถงึเมฆเขียวสดุลกูตาก็มี  

บินต ่าพอพ้นปลายไม้ก็มี  บินเร็วท่ีสดุจนแลดไูม่ทันก็มี  บินช้าพอร้องเรียกได้ยินเสียงกันก็มี  พวก

ชาวเมืองตลอดชายหญิงพากนัร้องโห่ถวายชยัมงคลพระเดชานภุาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน

สยาม ขอให้ทรงพระเจริญ วฒันาถาวรด ารงศิริราชสมบตัิสยามรัฐมณฑลจนกาลนานเทอญฯ ในระหว่าง  

๗  วนัเปิดสนามบินนัน้  ชาวเมืองมีการละเลน่ตา่งๆ แข่งขนัพนนักนัทัง้กลางวนักลางคืน มีเสียงสนกุ

ครึกครืน้ร่ืนเริงเป็นอนัมาก 

  ถึงปีจอ จัตวาศก๑๗ จุลศักราช ๑๒๘๔ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ รัตนโกสินทร์ศก  

๑๔๑ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงก าแพงเพ็ชรอคัรโยธิน๒๔๐  ผู้บญัชาการกรมรถไฟมาตรวจทางท่ีจะ

ท าทางรถไฟถงึจงัหวดันีด้้วย  ทรงประทบัอยู่  ๒ วนั  เสด็จไปทางจงัหวดักาฬสินธุ์ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๖  

พระยาประจนัตประเทศธานี   ( โงน่ค า  พรหมสาขา ณ  สกลนคร )  ป่วยโรคชราถงึแก่กรรม๒๔๑ อาย ุ  

________________________________________________ 

 ๒๓๙ พระครูสกลสมณกิจ ( บุตรดี ปญฺญาวโุฒ ) เจ้าคณะจงัหวดัสกลนคร และเจ้าอาวาสวดัพระธาตเุชิง

ชมุวรวิหาร ( ครองต าแหน่งระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๖ ) 
 ๒๔๐ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ         

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๕ กบัเจ้าจอมมารดาวาด ทรงเป็นต้นราชสกุล “ ฉัตรไชย ณ อยุธยา ” และ

เป็นพระบิดาแห่งการรถไฟไทย 
 ๒๔๑ อ ามาตย์โท พระยาประจนัตประเทศธานี ( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ถงึแก่อนิจกรรมเมื่อวนัท่ี 

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ต่อมาเมื่อวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๘ ทายาทได้เร่ิมท าพิธีเททองหล่อรูปเหมือนมีขนาด

ใหญ่กว่าตวัจริงเล็กน้อย แล้วเสร็จได้เชิญมาประดิษฐานเป็นอนุสาวรีย์ท่ีวดัแจ้งแสงอรุณ และท าพิธีเปิดเมื่อวนัท่ี 

๑๘ มกราคม ๒๕๒๔ ตอ่มาในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ พลเอก จตฤุทธ์ิ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกสมาคมชาวสกลนคร 

และคณะญาติ ได้ท าพิธีเคลื่อนย้ายรูปหล่อเหมือนดงักล่าวไปประดิษฐานไว้บริเวณสวนสาธารณะข้างประตเูมือง

สกลนคร และในวนัท่ี ๒๑ พฤษภาคมของทกุปี เวลา ๐๗.๓๐ น. จงัหวดัสกลนครและทุกภาคส่วนได้ร่วมกนัท าพิธี

วางพวงมาลาเพ่ือเทิดเกียรติและร าลกึถงึคณุงามความดีของท่าน 
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๘๖  ปี อยู่ในราชการต าแหน่งเจ้าเมือง ๓๗ ปี ถึงปี พ.ศ.๒๔๖๗ บุตรหลานวงศาคณา ญาติได้ท า

ฌาปนกิจ๒๔๒ ปลงศพท่ีวดัแจ้ง๒๔๓ เสร็จแล้ว  ฝ่ายทางราชการอ ามาตย์เอก  เจ้าคณุพระยาสกลกิจ

วิจารณ์ ( สทุธิ )๒๔๔ ปลดัมณฑล  ยงัคงรับต าแหน่งประจ ารักษาราชการจงัหวดัสกลนครตอ่ไป 

  ถงึปีมะโรง สมัฤทธิศก พ.ศ.๒๔๗๑ จ.ศ.๑๒๙๐ รัตนโกสินทร์ศก ๑๔๗ เป็นปีท่ี ๓  ใน

แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม รัชกาลท่ี ๗ อ ามาตย์เอกพระยาสกลกิจ

วิจารณ์ ( สุทธิ ) ลาออกจากต าแหน่งผู้ ว่าราชการเมืองท่ี ๔ โดยเหตุมีอายุ ๖๒ ปี อยู่ในราชการ

ต าแหน่งเจ้าเมือง ๑๙ ปี มีอาการแก่ชราทุพพลภาพ ทางราชการโปรดเกล้าฯ มีท้องตราพระราชสีห์

ใหญ่๒๔๕ ให้รองอ ามาตย์เอกหลวงธานินปฐมรัฐ ( สันต์ )๒๔๖ มาเป็นผู้ รัง้๒๔๗ ต าแหน่งผู้ ว่าราชการ

จังหวัดสกลนครต่อไป ท่านได้มอบหมายหน้าท่ีราชการต่อกันเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

แล้ว. 

 ________________________________________________ 

 ๒๔๒ วนัท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เคลื่อนศพจากจวนหรือโฮงไปยงัเมรุชัว่คราว วดัแจ้ง

แสงอรุณ ค ่าบงัสกุลุ แสดงพระธรรมเทศนา และคบงนั โดยมีรายการพิเศษอาจารย์ประสิทธ์ิ บุณยารมย์ อาจารย์

พละศึกษา ประจ าโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  บุตรชายหลวงประจิตรวิทยาการ  ( โปร่ง บุณยารมย์ )  และนาง

ประจิตรวิทยาการ ( พนั บุณยารมย์ ) ได้แสดงยิมนาสติกห้อยโหน และบาร์เดี่ยว บาร์คู่ นบัเป็นครัง้แรกของเมือง

สกลนคร เป็นท่ีสนใจของผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก รุ่งขึน้ท าบุญตามประเพณีนิยม และวนัท่ี ๓๐ เมษายน เวลา 

๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามก าหนดการ 
 ๒๔๓ วดัแจ้งแสงอรุณ ( พระอารามหลวง ) ในปัจจบุนั 
 ๒๔๔ อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี ๒  

 ๒๔๕ ตราราชสีห์ใหญ่ เป็นตราส าหรับประทบัหนงัสือราชการ ซึง่เชิญพระบรมราชโองการโดยเรียกหนงัสือ

นัน้ว่า “ สารตรา ” เช่น หนังสือถึงเจ้าประเทศราช หนงัสือหรือค าสัง่ถึงข้าราชการหัวเมืองธรรมดา การลงนาม

ก ากบัท้ายเอกสารราชการของเสนาบดีต้องประทบัตราพระราชสีห์ใหญ่บนนาม ส่วนตราพระราชสีห์น้อยเป็นตรา

ส าหรับประทบับนนามเสนาบดีในหนงัสือค าสัง่ทัง้ปวง เรียกว่า “ ตราน้อย ” หนงัสือท่ีประทบัตราพระราชสีห์น้อย

คล้ายกบัจดหมายลงนามของเสนาบดี เรียกวา่ “ ท้องตรา ” 
 ๒๔๖ นายอ าเภอพระปฐมเจดีย์ ต่อมาเลื่อนยศและบรรดาศักด์ิเป็น อ ามาตย์โท พระอนุบาลสกลเขตร     

ผู้ว่าราชการจังหวดัสกลนคร ( ระหว่าง ๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๗๓ ) ภายหลงัย้ายไปด ารง

ต าแหน่งผู้วา่ราชการจงัหวดัพิจิตร 
 ๒๔๗ “ ผู้ รัง้ ” หมายถงึผู้ รักษาการ 
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ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

 ภาษาไทย 

๑๐๐ ปีมหาดไทย     : กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : 

        ศิริวฒันาการพิมพ์, ๒๕๓๕. 

การปกครองของไทย     : ญาติ ไหวด.ี กรุงเทพฯ : 

        ห้างหุ้ นส่วนจ ากัด โอเดียนสโตร์ , 

        ๒๕๑๙. 

การปฏรูิปการปกครองมณฑลอีสาน  ในรัชสมัย 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   : ไพฑรูย์ มีกศุล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

        เฟ่ืองอกัษร, ๒๕๑๗. 

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เล่ม ๓   : รัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ : 

        พิมพ์ท่ีห้างหุ้นสว่นสามญันิติบคุคล 

        สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐. 

ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร     

ฉบับพระยาประจนัตประเทศธานี     

( โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร )   : สรัุตน์ วรางค์รัตน์. สกลนคร :  

        สกลนครการพิมพ์, ๒๕๒๔. 

ต านานเมืองสกลนคร อนุสรณ์งานพระราชทาน 

เพลิงศพ พระอนุบาลสกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสาขา  

ณ สกลนคร )      : ขนุศรีนครานุรักษ์. กรุงเทพฯ : โรง

        พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗. 

ท าเนียบโบราณสถานขึน้ทะเบียนอีสานบน   : กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : บริษัท 

        ส านกัพิมพ์สมาพนัธ์ จ ากดั, ๒๕๔๕. 
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ท าเนียบหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๘ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ )  : ครูประมวล พิมพ์เสน. ขอนแก่น : 

        หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๖. 

ธรรมานิสงสฺกถา พมิพ์แจกในการบ าเพญ็กุศลอายุ 

ครบ ๗๐ ปี ของคุณพระบริบาลศุภกิจ “ ศิริขันธ์ ” : พระมหาเมฆ. กรุงเทพฯ : โรง 

        พิมพ์ศรีหงส์, ๒๔๗๕. 

บันทกึการเดนิทางในลาว ภาคหน่ึง พ.ศ. 2438 : เอเจียน แอมอนิเย, ทองสมทุร  

        โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์  

        แปล. เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยั 

        สงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  

        ๒๕๓๙. 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๔ จดหมายเหตุ    

เร่ืองปราบฮ่อ      : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

        ด ารงราชานภุาพ. กรุงเทพฯ : 

        โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,  

        ๒๔๖๕. 

ประมวลภาพประวัตศิาสตร์จากบ้านเดื่อ    

หมากแข้งถงึจงัหวัดอุดรธานี    : จงัหวดัอดุรธานี. อดุรธานี : 

        โรงพิมพ์ภาคอีสาน, ๒๕๓๖. 

ประวัตศิาสตร์ไทย สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : ศิริพร สเุมธารัตน์ รองศาสตราจารย์.

        กรุงเทพฯ : พิมพ์ท่ีโอ.เอส. พริน้ติง้ 

        เฮ้าส์, ๒๕๕๓. 

ประวัตศิาสตร์ไทยส่วนภมูภิาค จงัหวัดอุดรธานี : กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : 

        อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๓๖. 

ประวัตศิาสตร์อีสาน     : เติม วิภาคพจนกิจ. กรุงเทพฯ : 

        ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั 

        ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 



๘๓ 
 

 

พงศาวดารเมืองสกลนคร    : พระยาประจนัตประเทศธานี  

        ( โงน่ค า พรหมสาขา ณ สกลนคร ). 

        บนัทกึลายมือเขียน      

        ( อกัษรไทยน้อย ) พระบริบาล 

        ศุภกิจ ( ค าสาย ศิริขันธ์ ) บันทึก

        ความเห็นเพ่ิมเติม, ๒๔๓๐. 

พงศาวดารเมืองสกลนคร    : พระบริบาลศภุกิจ. บนัทกึ, ๒๔๖๐. 

พงศาวดารเมืองสกลนคร  ฉบับพระบริบาล 

ศุภกิจ ( ค าสาย  ศิริขันธ์ )    : เตียง  ศิริขนัธ์. 

        ไม่ปรากฏส านกัพิมพ์, ๒๔๙๓. 

พืน้เวียง : การศึกษาประวัตศิาสตร์     

และวรรณกรรมอสีาน    : ธวชั ปณุโณทก. กรุงเทพฯ : 

        ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั 

        ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖. 

พระประวัตแิละพระกรณียกิจ พลตรี พระเจ้า   

บรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  : มณฑลทหารบกท่ี ๖. กรุงเทพฯ : 

        จงเจริญการพิมพ์, ๒๕๒๓. 
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