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คานิยม
พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
เป็ นหนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับเมืองสกลนคร ได้ เล่าเรื่ องพงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนที่ ๑ แยกวงศ์
ตระกูลมาจากกรุ งอินทปั ทม์นคร ตอนที่ ๒ แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองกาฬสินธุ์ และตอนที่ ๓ แยก
วงศ์ตระกูลมาจากเมืองนครพนม

๕
หนังสือประวัติศาสตร์ พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาล
ศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) ซึ่งท่านเป็ นผู้เขียนขึน้ เป็ นหนังสือประวัติศาสตร์ ที่บันทึกเรื่ องราวของ
จังหวัดสกลนครในยุคนัน้ และยังมีตานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันตประเทศ
ธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) เกิดขึ ้นในสมัยท่าน ได้ จดั ทาขึ ้นเมื่อปี พทุ ธศักราช ๒๔๖๐ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖ กรุงรัตนโกสินทร์
พระสุนทรธนศักดิ์ ปลัดมณฑลอุดรมาทาหน้ าที่ข้าหลวงเมืองสกลนคร ได้ แต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รอบรู้เรื่ องเมืองสกลนครขึ ้นคณะหนึง่ เพื่อตรวจค้ นตานาน นิทาน พงศาวดาร
เมื องสกลนคร เพื่ อในการเขียนส่งไปกระทรวงมหาดไทย กรุ งเทพมหานคร คณะกรรมการชุดนี ้
ประกอบด้ วย อามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) อดีตเจ้ า
เมืองสกลนคร รองอามาตย์เอก พระอนุบาลสกลเขต ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ปลัดเมือง
สกลนคร รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) กรรมการพิเศษเมืองสกลนคร และ
พระพิทกั ษ์ เจดีย์ ( แก้ ว โคตรธรรม ) กรรมการผู้รักษาเจดีย์เชิงชุม กรรมการชุดนี ้ได้ ช่วยเขียนจนแล้ ว
เสร็ จ จึงทาให้ เกิ ด “ พงศาวดารเมื องสกลนคร ” ขึน้ ต่อมา ผศ. สุรัตน์ วรางค์ รัตน์ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ) ได้ นาพงศาวดารเมืองสกลนคร
มาบรรณาธิ การ จึงทาให้ เกิดตานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี
( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ขึ ้น ในเวลาต่อมาพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอามาตย์โท
พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ก็เกิดขึ ้นอีกฉบับหนึ่ง ซึง่ เป็ นฉบับที่มีเนื ้อหาคาอธิบายละเอียด
มากขึ ้น จึงทาให้ จงั หวัดสกลนครมีหนังสือประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกิดขึ ้น จากการบันทึกบอกเล่าและ
ความทรงจาจากเรื่ องราวเหตุการณ์ต่ างๆที่เกิดในเมืองสกลนคร เป็ นประวัติศาสตร์ เมืองสกลนคร
“ ตานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ
สกลนคร ) ต่อมาประวัติศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ
( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) โดยท่านได้ เขียนอธิบายความเพิ่มเติม จนทาให้ ประวัติศาสตร์ เมืองสกลนคร ฉบับ
พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) มี เนื อ้ หาที่ ชัดเจนมากขึน้ และ
ประวัติศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบับรองอามาตย์ โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย
ศิริขนั ธ์ ) ถือได้ วา่ เป็ นประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร ที่ดีเล่มหนึง่
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พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
เป็ นหนังสือประวัติศาสตร์ จงั หวัดสกลนคร ที่ยงั ไม่ได้ ตีพิมพ์ออกมาเป็ นรูปเล่ม วันหนึ่งข้ าพเจ้ าได้ เห็น
ต้ นฉบับพงศาวดารเมื องสกลนคร ฉบับพระบริ บาลศุภกิ จ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) พิ มพ์ เผยแพร่ โดย
นายเตียง ศิริขนั ธ์ จาก ดร. เกรี ยงไกร ปริ ญญาพล เมื่อได้ อา่ นพงศาวดารเมืองสกลนคร เอกสารฉบับ
นี ้มีเนื ้อหาที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก
ในเวลาต่อมาข้ าพเจ้ าได้ มีเวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่ องราวต่างๆ ที่ เกิดขึ ้นใน
ท้ องถิ่นเมืองสกลนครหลายเรื่ อง จนมาลงตัวที่ประวัติศาสตร์ “ พงศาวดารเมืองสกลนคร ” ฉบับนี ้ว่า
ดร. เกรี ยงไกร ปริ ญญาพล ทาไมถึงไม่จัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มขึ ้นมา เพื่อไม่ให้ ข้อมูลเหล่านีห้ ายไปจาก
ท้ องถิ่ นจังหวัดสกลนคร ดร. เกรี ยงไกร ปริ ญญาพล ตอบว่า ไม่มี เวลา ข้ าพเจ้ าจึง ตัง้ คาถามว่า
ดร. เกรี ยงไกร ไม่เขียนและจัดพิมพ์ ข้ อมูลเหล่านี ้ก็จะหายไป และอีกอย่างหนึง่ ดร. เกรี ยงไกร ก็อยู่ใน
สาแหรกของพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) รวมถึงนายเตียง ศิริขันธ์ ด้ วย ข้ อมูล ก็มีมาก
เอกสารก็พร้ อม ทาไมถึงไม่ยอมเขียน สนทนากันนานเป็ นปี ๆ ครับท่านผู้อา่ น
จนล่วงเวลานานจนลืม ดร. เกรี ยงไกร จึงยอมนาเอาประวัติศาสตร์ “ พงศาวดาร
เมืองสกลนคร ” ฉบับพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) มาทบทวนและเขียนค้ นคว้ าข้ อมูล
เพิ่มเติม จนทาให้ ประวัติศาสตร์ ฉบับนี ้น่าอ่าน และมีคณ
ุ ค่าของจังหวัดสกลนคร
ข้ าพเจ้ าต้ องขอขอบคุณ ดร. เกรี ยงไกร ยอมนาประวัติศาสตร์ “ พงศาวดารเมือง
สกลนคร ” ฉบับรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ออกมาตีพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม เพื่อ
นักอ่านและผู้สนใจประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองสกลนคร
ชัยมงคล จินดาสมุทร์
นักวิชาการภูพานลุม่ แม่น ้าโขง
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คานาลูกหลานคุณพระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ )
รองอ ามาตย์ โ ท พระบริ บ าลศุภ กิ จ ( ค าสาย ศิ ริ ขัน ธ์ ) เป็ น ผู้ที่ ส นใจและมี ค วามรู้ ใน
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก ครัง้ ดารงตาแหน่งนายอาเภอเมืองไชยบุรี ( พ.ศ. ๒๔๕๖ - พ.ศ.
๒๔๖๐ ) ท่านได้ ศึกษาค้ นคว้ าประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของเมืองไชยบุรี จนสามารถค้ นพบศิลา

๗
จารึ กจานวน ๒ หลัก จารึ กถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาดัง้ เดิมของชาวเมือง และได้ ถอดเป็ น
ภาษาไทยปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ ที่อุโบสถวัดไตรภูมิ ตาบลไชยบุรี อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
แม้ ตอ่ มาหนังสือประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงอีกหลายฉบับ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเมืองไชย
บุรีของนักวิชาการหลายท่านในรุ่นหลัง ก็มกั อ้ างอิงศิลาจารึก ๒ หลักนี ้เสมอ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระสุนทรธนศักดิ์ ( สุทธิ เหมินทร์ ) ปลัดมณฑลอุดรประจาราชการเมือง
สกลนคร ได้ มีคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการรวม ๔ ท่าน เพื่อรวบรวมและเรี ยบเรี ยงประวัติศาสตร์
ความเป็ นมาของเมืองสกลนคร ส่งไปกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้ วย
๑. อามาตย์ โท พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) อายุ
๗๙ ปี อดีตเจ้ าเมืองสกลนครคนที่ ๓ ( คนสุดท้ าย ) และผู้วา่ ราชการเมืองสกลนคร ( คนแรก )
๒. รองอามาตย์เอก พระอนุบาลสกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) อายุ ๖๑ ปี
อดีตผู้ช่วยเมืองและปลัดเมืองสกลนคร ( เทียบได้ กบั ตาแหน่งปลัดจังหวัดในปั จจุบนั )
๓. รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) อายุ ๕๖ ปี กรมการพิเศษเมือง
สกลนคร อดีตผู้พิพากษาศาลบริ เวณเมืองสกลนคร ( ปั จจุบนั คือตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้ าศาล
จังหวัดสกลนคร ) นายอาเภอเมืองวาริ ชภูมิ และนายอาเภอเมืองไชยบุรี
๔. พระพิทักษ์ เจดีย์ ( แก้ ว โคตรธรรม ) อายุ ๖๘ ปี อดีตกรมการเมืองสกลนครผู้รักษา
พระธาตุเชิงชุม ตาแหน่งนายกองข้ าพระธาตุ ครัง้ เมืองสกลทวาปี ต่อเนื่องเมืองสกลนครยังไม่มีการ
ปกครองในระดับตาบลหรื ออาเภอ ภายในแขวงเมืองจึงมีเพียงหมู่บ้าน โดยมีนายหมู่เป็ นหัวหน้ าบ้ าน
หลายหมู่บ้านรวมกันเป็ นหมวดมีนายหมวดเป็ นหัวหน้ า หลายหมวดรวมกันเรี ยกว่ากองมีนายกอง
เป็ นหัวหน้ า นายกองข้ าพระธาตุเชิงชุมมีบรรดาศักดิแ์ ละราชทินนามเป็ น “ พระพิทกั ษ์ เจดีย์ ” ราษฎร
ภายในกองนีต้ ่างเป็ นเลกข้ าพระธาตุได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องเสียส่วย แต่ต้องถู กเกณฑ์ อิฐ หิน ปูน
ทราย และแรงงานเพื่อซ่อมแซมบูรณะปฏิสงั ขรณ์ดแู ลองค์พระธาตุ ตาแหน่งนายกองข้ าพระธาตุเชิง
ชุมจะรับฟั งคาสัง่ จากเจ้ าเมืองสกลทวาปี หรื อเจ้ าเมืองสกลนครตามสมัย บางครัง้ รับฟั งคาสัง่ จากเจ้ า
เมืองกาฬสินธุ์หรื อราชสานักกรุงเทพฯ โดยตรงตามแต่จะโปรดมีคาสัง่
กรรมการทัง้ ๔ ท่าน ล้ วนเป็ นอดีตข้ าราชการระดับสูง และเป็ นผู้สืบสายสกุลเก่าแก่ของ
เมืองสกลนคร ได้ ร่วมกันสอบค้ นเอกสาร นิทาน ตานาน บันทึกต่างๆ ตลอดจนเล่าเหตุการณ์จาก
ความทรงจาของตนเอง และจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ บอกเล่าต่อๆ กันมา สมัยนันหั
้ วเมืองอีสานแถบลุ่ม

๘
น ้าโขงส่วนมากข้ าราชการเคยชินกับการเขียนหนังสือด้ วยอักษรไทยน้ อยหรื อลาวอีสาน รองอามาตย์
โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ซึง่ เป็ นผู้ใช้ ภาษาไทยกลางได้ ดีที่สดุ ในขณะนัน้ จึง เป็ นผู้
เรี ยบเรี ยงและเข้ าเรื่ อง
ครัง้ นันได้
้ จดั ทาพงศาวดารเมืองสกลนครรวม ๒ ฉบับ คือ ฉบับพระยาประจันตประเทศ
ธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ภาควิชาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครู สกลนคร เคยจัดพิมพ์
เผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และฉบับพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ซึง่ นายเตียง ศิริขนั ธ์ ผู้
เป็ นหลานชายขณะดารงต าแหน่ งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด สกลนคร เคยนามาจัดพิ ม พ์
เผยแพร่เป็ นครัง้ แรกเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๓ ในโอกาสงานเทศกาลวันออกพรรษาและนมัสการองค์พระธาตุ
เชิงชุม เพื่อจาหน่ายหาทุนบูรณะองค์พระธาตุในสมัยนัน้ และการพิมพ์ครัง้ นี ้ข้ าพเจ้ าได้ นาคานาของ
นายเตียง ศิริขนั ธ์ ครัง้ การพิมพ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ มาลงไว้ ด้วย เนื่องจากคานาฉบับดังกล่าวมีคณ
ุ ค่า
และมีความสมบูรณ์ทางวิชาการเป็ นอย่างมาก
การถอดความจากต้ นฉบับเดิมครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ จัดเว้ นวรรคตอนเสียใหม่ เพื่อให้ อ่านง่าย
แต่ยงั คงรักษาการสะกดอักขระ พยัญชนะตามต้ นฉบับเดิมไว้ ทกุ ประการ และได้ อธิบายขยายความ
เพิ่มเติมเป็ นเชิงอรรถไว้ ในหลายภาคส่วน เพื่อให้ เชื่อมโยงกับเหตุการณ์บ้านเมืองและข้ อเท็จจริ งที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะทาให้ มีความเข้ าใจมากยิ่งขึน้ เจตนาเพื่อเป็ นการถ่ายทอดจิตวิญญาณ ความคิด
และภูมิปัญญาของผู้คนผ่านตัวอักษรจากรุ่ นสู่รุ่น ทาให้ นักวิชาการตลอดผู้สนใจในประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นสามารถเข้ าใจบทบาททางการเมือง กองทัพ และสภาพสังคมไทยอีสานในสมัยนัน้ นอกจากนี ้
ยังเป็ นการถ่ายทอดข้ อมูลเก่าสูก่ ารบันทึกที่ทนั สมัยและเป็ นระบบในอีกมิติ มิฉะนันต้
้ นฉบับเดิมอาจ
ชารุดและเสียหายไปตามกาลเวลา อันอาจทาให้ ข้อมูลที่ทรงคุณค่ายิ่งในทางประวัติศาสตร์ ต้องสูญ
หายไป
ขอขอบพระคุณ นางวิจิตรา วัชรเสวี หรื อครู เตีย้ ม ( สกุล เดิมบุณยารมย์ และศิริขันธ์ )
เจ้ าของและผู้จดั การโรงเรี ยนสกลราษฎร์ อนุบาล นางสาวพรรณี ไชยภูมิ ผู้พิพากษาสมทบศาล
เยาวชนและครอบครั ว จัง หวัด สกลนคร เป็ น บุคคลในตระกูล ศิริ ขันธ์ ได้ เป็ น ผู้อุป ถัม ภ์ ก ารพิ ม พ์
ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ชยั มงคล จินดาสมุทร์ กลุม่ นักวิชาการภูพานลุม่ น ้าโขง ที่ได้ กรุณาเขียนคา
นิยมรวมทัง้ ออกแบบภาพปก และขอขอบคุณนางสาวลักษณา ศิริขนั ธ์ นางสาวทิพาพร ศิริขนั ธ์

๙
นางสาวคุ้มขวัญ ศิริขนั ธ์ นางสาววนิดา ศิริขนั ธ์ และนางกฤษณา อภัยจิตต์ ญาติสนิทได้ กรุ ณา
ร่วมตรวจทานการพิมพ์
ข้ าพเจ้ าหวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า เอกสารวิ ช าการฉบั บ นี ้ จั ก เป็ นประโยชน์ แ ก่ ว งการ
นักประวัติศาสตร์ และผู้สนใจทุกท่าน
ดร. เกรี ยงไกร ปริญญาพล
ตัวแทนลูกหลานคุณพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๐

รองอามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
ถ่ายในโอกาสคล้ ายวันเกิด ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓

*

ประวัติ

รองอามาตย์ โท พระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ )

๑๑
โดย ดร.เกรี ยงไกร ปริญญาพล
รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) เป็ นบุตรของพระเสนาภักดี ( ขันธ์ )
กับนางพรหมมา เป็ นหลานปู่ ของพระศรี วรราชหรื อเพียสีสวุ งษ์

( รี )๑ กับนางที และเป็ นเหลน

ของเพียสีหาเทพ ( ศรี ) เกิดเมื่อปี จอ จัตวาศก จุลศักราช ๑๒๒๔ รัตนโกสินทร์ ศก ๘๑ ตรงกับวันที่
๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๐๕ ณ คุ้มวัดศรี ส ระเกษ ตาบลสะพานหิ น ( ตาบลธาตุเชิ งชุม ใน
ปั จจุบนั ) อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๗ คน คือ
๑. รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
๒. เมืองขวา๒ ( คาสอน ศิริขนั ธ์ )
๓. ขุนอภิบาลวรเดช ( ขาน ศิริขนั ธ์ )
๔. ขุนนิเทศพานิช ( บุดดี ศิริขนั ธ์ )๓
๕. นางคาย พงษ์ สิทธิศกั ดิ์
๖. นางมัน่ พรหมดิเรก
๗. นางนาง ราชกรม
________________________________________________
*

สอบทานจากเอกสารชันต้
้ นและชันรองหลายฉบั
้
บถูกต้ องแล้ ว หากมีส่วนใดขัดแย้ งกับสิ่งพิมพ์อื่น

ให้ ถือเอกสารฉบับนี ้เป็ นสาคัญ
๑

เป็ นผู้สร้ างวัดศรี สระเกษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓

๒

เมืองขวา : ครัง้ นันท
้ าหน้ าที่ควบคุมบัญชีนกั โทษ และกาลังคน

๓

เป็ นบิดาของนายเตียง ศิริขันธ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ๕ สมัย

( พ.ศ. ๒๔๘๐ , ๒๔๘๑ , ๒๔๘๙ , ๒๔๙๒ และ ๒๔๙๕ ) รัฐมนตรี ๓ สมัย ( ชุด นรม. , นายทวี
บุณยเกตุ , ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช , หลวงธารงนาวาสวัสดิ์ ) และหัวหน้ าขบวนการเสรี ไทยกู้ชาติภาค
อีสาน เจ้ าของรหัสหรื อนามเรี ยกขานซึ่งฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยสานักงานบริ การด้ านยุทธศาสตร์ ของ
๔
ท่านเรี
นหนัAmerican
งสื อไทยทีOffice
่ สานักพระครู
ศรี และโรงเรี
ยนการปกครอง
ทีอ่ มงแคนดี
ณฑลอุลัดงกา
ร ได้เป็รนั บผู้
สหรัฐอเมริ
กา (ยThe
Of Strategic
Services
: O.S.S. ) ณ เมื

ประกาศนี
บัตโตรการปกครอง
ตังให้
้ วา่ “ ยพลู
” ( Pluto ) โดยเรี ยนพร้ อมกับรองอามาตย์ตรี หลวงพิจารณ์อกั ษร ( เส พรหมสาขา
ณ สกลนคร ) บุตรชายของพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )
เริ่มรั บราชการตามลาดับดังนี ้

๑๒
ปี ฉลู นพศพ จุลศักราช ๑๒๓๙ ( พุทธศักราช ๒๔๒๐ ) เป็ น “ ท้ าวจันทะเนตร ”
ปี วอก ฉอศก จุลศักราช ๑๒๔๖ ( พุทธศักราช ๒๔๒๗ ) ท้ าวจันทะเนตร ( คาสาย ศิริขนั ธ์ )
ร่ วมกับราชวงศ์ ( ฟอง ) ท้ าวสุวรรณสาร ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ท้ าวอินอาสา ( ไค้
พรหมสาขา ณ สกลนคร ) คุมกาลังไพร่ พลเมืองสกลนคร จานวน ๕๐๐ คน ไปตังกองรั
้
กษาด่านที่
บ้ านนากระแด้ งเชิงเขาอาด แขวงเมืองภูวดลสอางต่อเขตเมืองคาเกิด - คาม่วน ( ปั จจุบนั อยู่ในเขต
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ) ด้ วยเหตุเจ้ าฟ้าหงี่เวียนเนียน ๕ กษั ตริ ย์แห่งราชธานีเว้
( พูซุน ) อานาม แข็งข้ อต่อฝรั่งเศสจะกู้อิสรภาพคืน แต่ถูกฝรั่งเศสปราบปราม จึงพาครอบครัวและ
ไพร่พลหลบหนีเข้ ามาอาศัยในเขตบ้ านบ่อคาแฮ แขวงเมืองภูวดลสอาง ซึง่ เป็ นเขตพระราชอาณาจักร
สยาม และเพื่อป้องกันมิให้ เจ้ าฟ้าหงี่เวียนเนียนและไพร่ พลล่วงล ้าเข้ ามาอาศัยในพระราชอาณาเขต
ได้ ตงกองก
ั้
าลังรักษาอยู่ ๖ เดือน เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์สงบจึงยกกาลังกลับเมืองสกลนคร
ปี กลุ นพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ ( พ.ศ. ๒๔๓๐ ) เป็ น “ เพียซาเนตร์ ” สัสดีเมืองสกลนคร
ปี ฉลู เอกศัก จุลศักราช ๑๒๕๑ ( พ.ศ. ๒๔๓๒ ) มีท้องตราโปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนจุลศักราช
เป็ นรัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป ข้ าหลวงใหญ่รักษาราชการเมืองลาวพวน มีคาสัง่ ให้
หลวงณรงค์โยธา กรมการเมืองนครราชสีมา เป็ นข้ าหลวงขึ ้นไปปั กหลักเขตพระราชอาณาจักรสยาม
ซึ่งต่อเขตกับญวนทางเมืองภูวดลสอาง เมื องสกลนคร ได้ จัดให้ ราชวงศ์ ( จูม ) และเพียซาเนตร์
( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) คุมราษฎร ๒๐๐ คน ไปพร้ อมหลวงณรงค์โยธา เพื่อปั กหลักเขตที่เขาไม้ แบ่ง แขวง
เมืองภูวดลสอาง ๓ หลัก แขวงเมืองเชียงฮ่ม ๒ หลัก แขวงเมืองผาบัง ๑ หลัก แขวงเมืองคาเกิด ๒
หลัก และแขวงเมืองวังคา ๒ หลัก พอปั กที่หมายเขตเสร็จแล้ ว ได้ รับคาสัง่ จากข้ าหลวงใหญ่ลาวพวน
________________________________________________
๔

ใช้ บริ เ วณกองบัญ ชาการมณฑลอุดรธานี และวัง ที่ ป ระทับของกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม

ใกล้ เคียงหนองประจักษ์ ศลิ ปาคมในปัจจุบนั เป็ นสถานที่เรี ยน และฝึ กงาน
๕

ขณะยังทรงพระเยาว์

ให้ หลวงณรงค์โยธาแบ่งหน้ าที่ให้ รักษาด่านเส้ นทางอยู่เมืองภูวดลสอาง ๑ กอง เมืองวังคา ๑ กอง
หลวงณรงค์โยธา ข้ าหลวง เมืองซ้ ายของเมืองนครพนม และเพียซาเนตร์ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ของเมือง

๑๓
สกลนคร คุมไพร่พล ๒๐๐ คน ไปอยู่เมืองวังคา รักษาราชการอยู่ ๑๓ เดือน หลวงมณโยธานุโยค๖ ขึ ้น
ไปผลัดเปลี่ยนจึงได้ เดินทางกลับ
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๐ ( พ.ศ. ๒๔๓๓ )

เป็ นเมืองขวา ตาแหน่งผู้พิพากษาศาลเมือง
สกลนคร

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๘ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ )

เป็ นพระบริ บาลศุภกิจ

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๒ ( พ.ศ. ๒๔๔๖ )

เป็ น ผู้พิ พ ากษาศาลบริ เ วณเมื อ งสกลนคร
( ปั จจุบนั คือตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้ า
ศาลจังหวัดสกลนคร ) โดยมีนายมาก
พรหมสาขา ณ สกลนคร บุตรพระอนุบาล
สกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร )
เป็ นผู้พิพากษารอง

รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๖ ( พ.ศ. ๒๔๕๐ )

โปรดเกล้ าฯ ให้ ขุ น ผลาญณรงค์ ( ทุ้ ย

ศาสตราศรัย ) เป็ นผู้พิพากษาศาลเมืองสกลนคร แทนพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) โดยให้
หลวงพิจารณ์อักษร ( เส พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ไป
เรี ยนการปกครองที่มณฑลอุดร
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๗ ( พ.ศ. ๒๔๕๑ )

เป็ นนายอาเภอเมืองวาริ ชภูมิ

พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๙

เป็ นนายอาเภอเมืองไชยบุรี ( ปั จจุบันยุบ
เป็ นตาบล อยู่ในท้ องที่อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม )

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ลาออกจากราชการ ด้ วยเหตุรับราชการนาน เมืองสกลนครแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรมการพิเศษเมืองสกลนคร
________________________________________________
๖

น่าจะเป็ นข้ าราชการผู้ใกล้ ชิดพระยาสุริยะเดชวิเศษฤทธิ์ทศพิธวิไชย ( กาจ สิงหเสนี )

ชีวติ ครอบครั ว

๑๔
ท่านสมรสกับนางบัว นาถโคษา บุตรี พระโคษาราช อดีตกรมการเมือง ตาแหน่งสุดท้ ายเป็ น
กานันตาบลสะพานหิน ( สมัยนัน้ เมืองสกลนครฝั่ งตะวันตกเรี ยกว่าตาบลสะพานหิน ด้ วยเหตุมี
สะพานหินขอมโบราณเป็ นสัญลักษณ์ ) กับนางจัน นาถโคษา มีบตุ รด้ วยกันรวม ๔ คน คือ
๑ นายค่าย ศิริขนั ธ์
๒ นางมุลซา วชิรภักดิ์
๓ นางสาวรสสา ศิริขนั ธ์
๔ นางสาววารี ศิริขนั ธ์
รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) เป็ นผู้สนใจและค้ นคว้ าประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นอย่างมาก ครัง้ ดารงตาแหน่งนายอาเภอเมืองไชยบุรี ท่านได้ สืบค้ นประวัติความเป็ นมาจน
สามารถตรวจพบ “ ศิ ลาจารึ ก ” เป็ นอักษรธรรมอันเป็ นภาษามคธ จานวน ๒ หลัก จารึกเรื่ องราว
ความเป็ นมาของชาวเมือง และการสร้ างวัดไตรภูมิ ท่านได้ ถอดเป็ นภาษาไทยไว้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่
๑๖ สิงหาคม ๒๔๕๗ นับเป็ นหลักฐานสาคัญที่อ้างอิงได้ ในทางประวัติศาสตร์ ( ขณะนี ้เก็บรักษาไว้ ใน
โบสถ์วดั ไตรภูมิ )
เมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐ อามาตย์โท พระสุนทรธนศักดิ์ ( สุทธิ เหมินทร์ ) ปลัดมณฑลอุดรประจา
ราชการเมืองสกลนครในสมัยนัน้ ได้ แต่งตังกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิ และรอบรู้ เรื่ องราวเมืองสกลนคร
จานวน ๔ ท่าน๗ เพื่อสอบค้ นเรื่ องราวประวัติ ศาสตร์ เมือง ทาการเขียนส่งไปกระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพฯ กรรมการ ๑ ใน ๔ ท่าน มีรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) รวมอยู่
ด้ ว ย ท่ า นมี บ ทบาทต่อ การเขี ย นเรื่ อ งราวประวัติ ศ าสตร์ เ มื อ งสกลนคร เพราะมี ความรอบรู้ ทัง้
ภาษาไทยและภาษาลาวเป็ นอย่างดี ต่อมาหนังสือฉบับนี น้ ายเตียง ศิริขันธ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ๕ สมัย รั ฐ มนตรี ๓ สมัย และหัว หน้ า ขบวนการกู้ช าติ เ สรี ไ ทยภาคอี ส าน ซึ่ง เป็ น
หลานชายของท่านได้ นามาจัดพิมพ์เผยแพร่ เป็ นครัง้ แรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ในงานนมัสการองค์
พระธาตุเชิงชุม วัดธาตุศาสดาราม ( วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในปั จจุบนั ) เรี ยกว่า “ พงศาวดาร
เมืองสกลนคร ฉบับพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ” พงศาวดารฉบับนี ้เป็ นอีกฉบับหนึง่ ที่ได้ รับ
_______________________________________________
๗

ดูเพิ่มเติมคานาลูกหลานคุณพระบริบาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) หน้ า ๖

๑๕
การยกย่องและเชื่อถือจากนักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างมาก การเขียนวิทยานิพนธ์ หรื อ
รายงานค้ นคว้ า ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ นอีสานเกี่ ยวกับ เมื องสกลนคร นักวิชาการมักจะอ้ างอิง
พงศาวดารฉบับนี ้ด้ วยเสมอ
ด้ านการศาสนา
นอกจากนี ้เป็ นผู้ใจบุญสุนทาน อุปถัมภ์ค ้าชู และบารุ งรักษาวัดศรี สระเกษ ซึง่ เป็ นวัด
ที่ปขู่ องท่านเป็ นผู้สร้ างแล้ ว ยังมีผลงานด้ านการทานุบารุงศาสนา โดยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ พระเจดีย์วดั
พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนชารุ ด ท่านเป็ นนายงานนาลูกจ้ างและชาวบ้ านทาการ
ซ่อมแซมจนแล้ ว เสร็ จ และได้ บอกบุญปิ ดทองพระเจดีย์และพระพุทธรู ปสิน้ เงิน ๙๔๒ บาท ๔๖
สตางค์
พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็ น นายงานน าชาวบ้ า นท าการขยายรั ว้ วัด พระธาตุเ ชิ ง ชุม ด้ า น
ทิศเหนือและด้ านทิศตะวันออกให้ เป็ นเขตวัดพระธาตุเชิงชุม ตามคาสัง่ นายอาเภอธาตุเชิงชุม ฉบับ
ที่ ๒ / ๒๔๖๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๘
ท่านเป็ นบุคคลที่มีความคิดทันสมัยอยู่เสมอ โอบอ้ อมอารี แก่ชนทุกชัน้ บุตร หลาน
เหลน และญาติพี่น้องต่างให้ ความเคารพยกย่องเป็ นต้ น สกุล “ ศิริขนั ธ์ ” ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้
ทาบุญในโอกาสครบ ๗๐ ปี บริ บรู ณ์ มีบตุ ร หลาน และญาติพี่น้องตลอดผู้ที่เคารพนับถือต่างมาร่ วม
อวยพรกันอย่างคับคั่ง โอกาสดังกล่าวท่านได้ แจกหนังสือ “ ธรรมานิสงฺสกถา ” โดยพระมหาเมฆ
เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค ให้ แก่ผ้ มู าร่วมงานเพื่อเป็ นบรรณาการด้ วย
บัน้ ปลายชีวติ
รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ถึงแก่กรรมด้ วยโรคชรา ณ บ้ านพักตรง
ข้ ามวัดศรี สระเกษ ถนนสุขเกษม ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐
สิริ อ ายุร วมได้ ๗๖ ปี ทายาทได้ ทาการฌาปนกิ จ ศพตามประเพณี นิย มที่ บริ เ วณหนองสองห้ อ ง
( ปั จจุบนั เป็ นที่ตงศู
ั ้ นย์วิจยั และพัฒนาประมงน ้าจืด จังหวัดสกลนคร ) เมรุ และหีบศพของท่านได้ รับ
การตกแต่งอย่างสวยงามจากช่างฝี มือดีพื ้นเพชาวนครหลวงพระบาง พระราชอาณาจักรลาว จานวน
๕ คน คือ นายสี พูมมา๘ , นายแก่น เมืองหลวง , นายคาตัน , นายเพ็ง และนายพงษ์

๑๖
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทายาทชัน้ เหลน ได้ ร่วมกันสร้ างอนุสาวรี ย์ของท่าน ณ วัดศรี สระเกษ ถนนสุข
เกษม ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในทุกปี ลกู หลานสกุล “ ศิริขนั ธ์ ” ร่ วมทาบุญ
ราลึกถึงพระคุณท่าน
สิ ้นประวัติโดยย่อรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) เพียงนี ้.
________________________________________________
๘

เป็ นช่างตีเครื่ องเงินฝี มือดีประเภท ขัน พาน มีบทบาทสาคัญในฐานะช่างต่อการซ่อมแซม ยอด

ฉัตรทองคาขององค์พระธาตุเชิงชุม ครัง้ เกิดวาตภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็ นบิดาบุญธรรมของนาง
เฉลียว ฤาชัยสา ภรรยานายจรัญ ฤาชัยสา อดีตรองจ่าศาลจังหวัดสกลนคร

๑๗

คานาของผู้พมิ พ์

*

ต้ นฉบับ พงศาวดารเมืองสกลนครนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบจากคุณพระบริ บาลศุภกิจ
( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ผู้เป็ นลุงก่อนหน้ าที่ท่านจะถึงแก่กรรมเพียงไม่กี่วนั เมื่อรับมอบนัน้ ท่านได้ กาชับ
ให้ ข้าพเจ้ าเก็บรักษาของท่านไว้ ให้ ดี และถ้ าโอกาสอานวยก็ให้ จัดพิมพ์ขึ ้นเป็ นสาธารณะประโยชน์
ข้ าพเจ้ าผู้รับคาสัง่ ได้ คอยโอกาสมาเป็ นเวลานาน บัดนี ้ เห็นว่าการจัดพิมพ์ หนังสือนีข้ ึน้ จาหน่าย
เพื่อนากาไรสมทบทุนบูรณะพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานสาคัญ อันเป็ นมิ่งขวัญของชาวสกลนครก็
เป็ นการสมควรยิ่ง เพราะว่านอกจากจะเป็ นการสนองความประสงค์ของท่านบรรดาพุทธศาสนิกชนที่
มีจิตปรารถนาจะทานุบารุ งวัดธาตุเชิงชุมให้ เจริ ญรุ่ งเรื องขึ ้นแล้ ว ยังเป็ นการสนองเจตนาของท่าน
เจ้ าของต้ นฉบับและท่านคณะกรรมการผู้เรี ยบเรี ยงเรื่ องนี ้อีกด้ วย
การจัดพิมพ์พงศาวดารนี ้ ข้ าพเจ้ าใคร่จะตังข้
้ อสังเกตุแก่ท่านผู้อา่ นบางประการ คือ
๑. ได้ พยายามรักษาสานวนโวหารของท่านเจ้ าของไว้ อย่างเต็มที่ มีแก้ ไขบ้ างก็เฉพาะ
เกี่ยวกับการเขียนคลาดเคลื่อน หรื อที่เรี ยกกันว่าอักขรวิบัติเท่านัน้ ทัง้ นี โ้ ดยประสงค์จะให้ ท่ านผู้มี
ความรู้ ได้ พิจารณาเอาเอง เป็ นต้ นว่า ในต้ นฉบับเขียนว่า “ บ่อละบือ ”๑ ข้ าพเจ้ าเข้ าใจว่าคงจะ
หมายถึง “ บ่อสะอือ ” บ้ านนาเพียง ท้ องที่ตาบลอุ่มจารย์ ๒ เดี๋ยวนี ้ แต่ข้าพเจ้ าก็ไม่หาญพอที่จะไปแก้
เพราะชื่อเดิมอาจจะเป็ น “ บ่อละบือ ” จริ งๆ คนชันหลั
้ งเรี ยกเพี ้ยนเองก็ได้
________________________________________________
* นายเตียง ศิริขนั ธ์ พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ , ดูเพิ่มเติมคานาลูกหลานคุณพระบริ บาลศุภกิจ
( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) หน้ า ๖
๑

ปรากฏตามพงศาวดารฉบับนี ้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๑ แรกตังเมื
้ องสกลนครนัน้ โปรดเกล้ าฯ แบ่งเขตแดน

เมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร และเมืองหนองละหาร ( อาเภอหนองหาน ท้ องที่จงั หวัดอุดรธานีในปั จจุบนั ) โดย
กาหนดทิศเหนือ ตังแต่
้ บ้านเชียงสือ ( เขตอาเภอโพนนาแก้ ว จังหวัดสกลนครในปั จจุบนั ) ไปกุสมุ าลย์ บ่ อละบือ
ตัดไปปากน ้าอูน ตกน ้าสงครามเป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร , “ บ่ อสะอือ ” เดิมเป็ นหนองน ้าขนาดใหญ่พอควร
ปั จจุบันเป็ นอ่างเก็บนา้ เพื่อใช้ ในการเกษตรกรรม และเป็ นแหล่งท่ องเที่ยว อยู่ในเขตท้ องที่บ้านศรี คงคา หมู่ที่ 5
ตาบลนาเพียง อาเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
๒

ปั จจุบนั บ้ านนาเพียง อยู่ในท้ องที่ตาบลนาเพียง อาเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร

๑๘
๒. เนื่องจากการพิมพ์ครัง้ นี ้ได้ จดั ทาขึ ้นโดยกระทันหัน เพื่อให้ ทนั ในงานออกพรรษา
ปี ๒๔๙๓ นี ้ จึงมี บางสิ่งบางอย่างที่ควรจะได้ ค้นคว้ าสอบสวน ทบทวนดูให้ ล ะเอียดเป็ นต้ นว่า
ตาแหน่ง อุปฮาด มีเรี ยกต่างกันเป็ น ๔ อย่าง๓ คือ อุปฮาด , พระอุปฮาด , อุปฮาดพระนาคี ,
อุปฮาดตรี เจา โดยเฉพาะ ๒ คาหลังนี ้ข้ าพเจ้ ายังไม่เข้ าใจ จึงได้ ทาการค้ นหลักฐานอยู่ คาอุปฮาด
ตรี เจานี ้ตามภาษาเรี ยกกันในหมู่ผ้ เู ฒ่า ผู้แก่เมืองสกลนครก็ว่า “ อุปฮาดตีนเจา๔ ” ซึง่ ข้ าพเจ้ าไม่
ปลงใจจะเชื่อว่าจะเป็ นเช่นนัน้ พินิจดูจากจดหมายเหตุฉบับนีท้ ่านก็เขียนไว้ ชัดเจนหลายแห่งว่า
ตรี เจา ไม่มีทางจะคิดเป็ นอื่นได้ ครัน้ จะว่าอักขรวิบตั ิ เพราะโบราณชอบเอาตัว ร สะกดแทนตัว น
และสระ ีี เคลื่อนที่มาอยู่บนตัว ร คาว่า “ ตีน ” จึงเป็ น “ ตรี ” ก็ไม่น่าเป็ นไปได้ เพราะในที่
หลายแห่งที่เขียนโดยลายมือของเจ้ าของจดหมายเหตุเขียนคาว่า ตีน ซึง่ แปลว่า เท้ า นันถู
้ กต้ อง
นอกจากนันยั
้ งมีนามหรื อตาแหน่งอีกชื่อหนึ่ง คือ ท้ าวจุลนี ๕ ซึง่ ข้ าพเจ้ ายังค้ นไม่ได้ ว่าเป็ นตาแหน่ง
อะไร เทียบเท่าตาแหน่งอะไรในปั จจุบนั เรื่ องที่ยังเป็ นปั ญหาอยู่นี ้ ข้ าพเจ้ าจะได้ ค้นคว้ าสอบถาม
นามาชี ้แจงในโอกาสพิมพ์หนังสืออีกเล่มหนึ่งของท่านเจ้ าของจดหมายเหตุคนเดียวกัน คือ หนังสือ
“ นิทานประวัติและจดหมายเหตุตา่ งๆ เรื่ องวัดธาตุศาสดาราม ”
๓. คานมัสการพระธาตุเชิงชุมนี ้ คุณพระบริ บาลศุภกิจ ผู้จดหมายเหตุบอกว่า มี
ต่างกันหลายอย่าง แล้ วแต่อาจารย์ที่ท่านเขียนไว้ ในจดหมายเหตุก็ร้ ูสกึ ว่าจะแปลไม่ออก ข้ าพเจ้ าจึง
ได้ ไปปรึกษากับท่านมหาพรหม ป. ๙ วัดบวรนิเวศ ( ท่านเป็ นคนชาวบ้ านนาเพียง สกลนคร ) คงได้
ความดังนี ้
________________________________________________
๓

ทัง้ ๔ ชื่อเป็ นคาๆ เดียวและเป็ นตาแหน่งเดียวกัน อาจมีการเขียนเพี ้ยนไปบ้ างตามกาลเวลาและภาษา

พูด หากเป็ นนครรัฐและมีฐานะเป็ น “ เจ้ า ” ใช้ คาว่า “ อุปราชหรื อพระอุปราชหรื อพระมหาอุปราช ” ต่อมาเมื่อมี
การเปลี่ยนระบบการปกครองเป็ นแบบเทศาภิบาล ตาแหน่งดังกล่าวจึงเปลี่ยนเป็ น “ ปลัดอาเภอ ” , ดูเพิ่มเติมตอน
ที่ ๓ เชิงอรรถที่ ๑๔ หน้ า ๓๗ , ๓๔ หน้ า ๔๑ และ ๑๖๕ หน้ า ๖๕
๔

น่าจะเป็ นภาษาพูด กาลเวลาผ่านมานาน บางครัง้ อาจเพี ้ยนจากคาว่า “ ตรี เจา ” เป็ น “ ตีนเจา ” บ้ างก็

เป็ นได้ , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๓
๕

ชื่อเฉพาะตาแหน่งของกรมการเมืองในดินแดนลาว เป็ นตาแหน่งลาดับต้ นๆ เมื่อแรกเริ่ มเข้ ารับราชการ

กรณีท้าวอินบิดาของพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา ) นัน้ ท่านมีนามเดิมว่า “ อิน ” เมื่อครัง้ เป็ นท้ าวจุลนี
เมืองมหาไชยกองแก้ ว จึงมีนามตามประวัติศาสตร์ วา่ “ ท้ าวจุลนีอิน ” , ดูเพิ่มเติมตอนที่ ๓ แยกวงศ์ตระกูลมาจาก
เมืองนครพนม เชิงอรรถที่ ๒๐ หน้ า ๓๘ และ ๓๗ หน้ า ๔๑

๑๙
ตามจดหมายเหตุ๖ คุณพระบริ บาล ฯ เขียนว่าดังนี ้
“ ปั ญจะ ภควา ปทวลังถานัง อหวทามิ แต่บางอาจารย์ว่า จตุภควา พุทธปาท
เจติยงั ปั ญจะปาทะวลัง ถานัง อหวทามิ ”
เมื่อพินิจดูแล้ วก็เกิดปั ญหาสองข้ อ คือ การเขียนจะคลาดเคลื่อนหรื อไม่ และศัพท์ที่
ใช้ ถกู ต้ องหรื อคลาดเคลื่อนหรื อไม่ ในปั ญหาข้ อ ๑ นัน้ พอรับกันได้ ว่า คลาดเคลื่อนแน่ เช่น วทามิ
คงจะเป็ น วนฺทามิ ในปั ญหาข้ อ ๒ คาว่า “ ปทวลังถานัง ” และ “ ปั ญจะปาทะวลังถานัง ” นัน้
น่าจะเป็ น “ ปทวลญช ฐาน ” และ “ บญจปาทวลญช ฐาน ” เพราะ ปทวลัง หรื อ ปาทวลัง
แปลไม่ออก ถ้ า ปทวลญช หรื อ ปาทวลญช แปลว่า รอยเท้ า ด้ วยเหตุนี ้ข้ าพเจ้ าจึงปลงใจแก้ เป็ น
“ บญจภควา ปทวลญช ฐาน อห วนฺทามิ ” หรื อ “ จตุภควา พุทธปาท เจติย
ปญจปาทวลญช ฐาน อห วนฺทามิ ”
ทังนี
้ ้หากผิดพลาดประการใด ขอท่านผู้ร้ ูได้ โปรดให้ อภัยและแก้ ไขด้ วย
๔. ในการตังชื
้ ่อหนังสือนี ้ พงศาวดารเมืองสกลนครนัน้ เมื่อพิจารณาตามรู ปเรื่ อง
แล้ วจะไม่ตรงนัก เพราะในตอนต้ นเรื่ อง เป็ นตานาน๗ หรื อนิยาย๘ มากกว่าที่จะเป็ นพงศาวดาร ๙ แต่
อย่างไรก็ดีท่านผู้เรี ยบเรี ยงก็ได้ ปรารภไว้ แล้ วในคานาของท่านว่า น่าจะไม่เป็ นความจริ ง แต่ก็จาต้ อง
นามาพิมพ์เข้ าเป็ นเรื่ องไว้ มิฉะนันของท่
้
านก็จะขาดไป ท่านผู้อ่าน ผู้ร้ ู จึงพิจารณาเลือกสรรเอาเอง
เสมือนท่านรู้จกั ปอกผลไม้ และเลือกรับประทานเนื ้อในอันโอชารสนันเถิ
้ ด
________________________________________________
๖

จดหมายเหตุเรื่ องวัดธาตุศาสดารามหรื อวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในปั จจุบนั ซึง่ รองอามาตย์โท พระ

บริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) เป็ นผู้เรี ยบเรี ยงไว้
๗

คือ นิทานหรื อเรื่ องเล่าสืบทอดกันมาเป็ นเวลานานจนหาต้ นตอไม่ได้ เนือ้ เรื่ องส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับ

บุคคล ศาสนา บ้ านเมือง และมักจะคัดลอกต่อๆกันมา บางเรื่ องมีหลายสานวน และเพิ่มเติมเนือ้ เรื่ องจนยากต่อ
การนามาเป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
๘

เรื่ องที่เล่าต่อกันมา ไม่แน่นอนหรื อไม่ใช่ความจริ งทังหมด
้
มีการแต่งเติมเสริ มต่อบางตอน แตกต่างไป

จากชีวิตจริ ง
๙

เป็ นบันทึกความจริ ง และเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในประวัติศาสตร์ ตามลาดับเวลาที่เกิด โดยการเขียนจาก

มุมมองของผู้บันทึก มีทงบั
ั ้ นทึกพงศาวดารปั จจุบนั ( Live Chromicles ) และการบันทึกพงศาวดารอดีต
( Dead Chromicles )

๒๐
๕. เมืองสกลนครมีโบราณวัตถุ ทัศนียสถานโบราณหลายแห่ง ซึง่ ขาดการบูรณะ
ดูแลแม้ ที่สดุ ถูกทาลายและถูกฝั งทิ ้งเสมือนของไร้ คา่ เช่น สะพานหิน๑๐ เด็กรุ่นหลังจะไม่มีโอกาสได้
________________________________________________
๑๐

เป็ นสะพานขอมโบราณ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของเมืองสกลนคร ครัง้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรม

พระยาดารงราชานุภาพ ได้ เสด็จตรวจราชการที่เมืองสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๔๔๙ ทรงบันทึกไว้
ว่า “ วันที่ ๑๕ มกราคม ขี่ม้าไปบ้ านนาเวง ระยะทาง ๑๔๐ เส้ น ไปตามถนนขอมสร้ างไว้ แต่ดกึ ดาบรรพ์ มีสะพาน
หินเปนสะพานศิลาแลง ฝี มือขอมทาดีน่าดูอยู่แห่ง ๑ เปนของสมัยเดียวกันกับเทวสถานที่ตาบลนาเวง มีเทวสถาน
เรี ยกว่า “ อรดีมายานารายณ์ เจงเวง ” ตังอยู
้ ่บนเนินซึ่งมีซ้ ุมไม้ ร่มรื่ นดี... ” และได้ ทรงกล่าวถึงสะพานขอมอีกครัง้
ในสาสน์สมเด็จเล่ม ๑๔ ( พ.ศ. ๒๔๘๑ ) ในลายพระหัตถ์ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึงสมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ เป็ นเนือ้ หาที่ ทรงเล่าถึงเมื่อครั ง้ เสด็จตรวจราชการ ในปี พ .ศ.
๒๔๔๙ ดังนี ้ “ ... ที่เมืองสกลนครนัน้ มีถนนขอมไปจากพระธาตุเชิงชุม ขนาดกว้ างราว ๓ วา มีตะพานข้ ามห้ วยก่อ
ด้ วยศิลาแลงทาดี น่าชมอยู่แห่ง ๑ ถนนนันยาวประมาณ
้
๒๐๐ เส้ น ไปถึงปราสาทหินเทวสถานฝ่ ายวิษณุเวทอยู่
บนไหล่เขาเรี ยกว่า “ อรดีนารายณ์ เจงเวง ” นอกจากนีย้ ังได้ ปรากฏเอกสารเกี่ยวกับสะพานขอม ก่อนหน้ าที่
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสด็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ประมาณ ๒๓ ปี คือ บันทึกการเดินทางในลาวภาค
หนึง่ พ.ศ. ๒๔๓๘ โดย เอเจียน แอมอนิเย ได้ บนั ทึกการสารวจในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ไว้ ดงั นี ้
“ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม พวกเขมร ๒ คน เดินทางจากเมืองสะขุน ( สกล ) โดยขี่ม้าไปทีละก้ าว ผ่านทุ่งนา
และผ่านไปที่หินตะพาน ( HIN TA PHAN ) ซึง่ เป็ นสะพานสร้ างด้ วยศิลาแลงที่ปลู งบนพื ้นดินที่ปรับดีแล้ ว สะพาน
ดังกล่าวยาว ๒๐ เมตร กว้ าง ๖ เมตร สูง ๔ เมตร จากที่นั่นมองเห็นภูพิก ( PHOU PHIK ) ได้ ชัด.....หลังจาก
เดินทางไปอีกชัว่ โมงครึ่ง พวกเขาหยุดที่วดั ลาว ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่ เรี ยกว่าธาตุนาเวง ( THAT NA VENG ) ...”
ในภายหลังเมื่อมีการพัฒนาจังหวัดสกลนคร มีการตัดถนนสายอุดรธานี - สกลนคร ทางการได้ ถมสะพาน
ขอมเสียเพื่อทาถนนสายนี ้ ดังปรากฏข้ อความในอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ไทย ตีพิมพ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ดังนี ้ “ ...มี
สะพานหิ นของขอม ซึ่งสร้ างไว้ แต่โบราณ กว้ าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๓ เมตร บัดนี ถ้ มเป็ นถนนเข้ า
เมือง... ” และกรมศิลปากรได้ กาหนดเขตที่ดินโบราณ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๗๒ วันที่ ๑๘
พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ฉบับพิเศษ ระบุว่า “ โบราณสถานสะพานขอม...ปั จจุบนั อยู่ในท้ องที่ตาบลพระธาตุเชิงชุม
อาเภอเมืองสกลนคร...กาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน...พื ้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ๑๙ ตารางวา ” ต่ อ มาในราวปี พ.ศ.
๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ กรมศิลปากรได้ ขดุ ลอกดินที่ทบั ถมสะพานขอมออก และดาเนินการบูรณะซ่อมแซม
ปั จจุบนั จังหวัดสกลนครได้ ปรับปรุ งและพัฒนาพื ้นที่บริ เวณทางเข้ าเมืองสกลนคร ซึง่ เป็ นที่ตงของสะพาน
ั้
ขอม เป็ นสวนสาธารณะประจาจังหวัด

๒๑
เห็นของดี ฝี มือของชิ น้ นีห้ ากว่าเราจะไม่คิดช่วยกันบูรณะขุดค้ นขึน้ อนึ่ง ในสมัยเมื่อขอมเรื อง
อานาจปกครองดินแดนส่วนนี ้อยู่นัน้ นอกจากการสร้ างเจดีย์หรื อ กู่เป็ นเครื่ องหมายแห่งความเจริ ญ
แล้ ว ในท้ องที่เมืองสกลนครยังมีสระนา้ ซึ่งขุดโดยฝี มือคนโบราณ มิใช่เป็ นหนองนา้ ตามธรรมชาติ
หลายแห่ง เช่น สระพังทอง ๑๑ หนองสระริ มบ้ านห้ วยแคน และบ้ านหนองสระ , หนองบัวข้ างธาตุ
ดุม , หนองบัวน้ อย , หนองบัวใหญ่ , เหล่านี ้ คงเป็ นวิธีการชลประทานในสมัยนันอย่
้ างหนึ่ง เพราะ
ปรากฏตามประวัติวา่ เกิดฝนแล้ งเสมอ เจ้ าบ้ านผ่านเมืองผู้มีอานาจคงจะได้ เกณฑ์แรงราษฎรขุดสระ
น ้าไว้ เพื่อป้องกันการอดน ้า เข้ าแบบชลประทานสมัยใหม่ที่เรี ยกกันว่า ( ข้ อความส่วนนี ้เลือนหายไป )
ซึ่งเป็ นแบบผู้ชานาญของ ( ข้ อความส่วนนีเ้ ลือนหายไป ) แนะนาและให้ ความเห็นแก่ข้าพเจ้ าและ
อธิบดีกรมชลประทาน เมื่อคราวเราเดินทางขึ ้นมาสารวจการชลประทานในท้ องที่สกลนคร เมื่อต้ นปี
นี ้ ต่างแต่วา่ สมัยใหม่เห็นว่าไม่ต้องขุดสระ แต่ให้ กกั น ้าในบริ เวณที่ลมุ่ หรื อเลิง หรื อแอ่งน ้าน้ อยใหญ่ที่
จะขังน ้าไว้ ได้ ตลอดปี ตลอดจนกักน ้าระหว่างหุบเขาหรื อวงเขา หากมีงบประมาณพอจะทาได้ เหตุนี ้
มีความกังวลในเรื่ องน ้า ไม่ว่าเรื่ องนา้ ท่วมหรื อฝนแล้ ง จึงเป็ นปั ญหาที่ผ้ ปู กครองบ้ านผ่านเมืองใน
สมัยโบราณเอาใจใส่ เราเป็ นคนชัน้ หลังหากละเลยเสี ยก็อาจจะพบปั ญ หายุ่ง ยากอันนาความ
เดือดร้ อนมาสูร่ าษฎรพี่น้องชาวสกลนครของเราได้
อนึง่ ข้ าพเจ้ าใคร่ขอกราบเรี ยนว่า การพิมพ์หนังสือเล่มนี ้สาเร็จด้ วยการแบ่งเอาทุนที่
สะสมโดยน ้าพักนา้ แรงของพี่น้องชาวสกลนครทุกคน ซึ่งขณะนีร้ วบรวมแล้ วได้ ประมาณ ๓,๘๐๐
บาท ( ยังรวบรวมไม่เสร็ จ เพราะคอยบัญชีการจาหน่ายรู ปพระแก้ วมรกตทางอาเภอวานรนิวาส )
เงินทุนยอดนี ้เป็ นอีกยอดหนึง่ ต่างหากจากที่คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการอาเภอ ได้ ช่วยกัน
หาสะสมไว้ และก็ไม่เกี่ยวกับยอด ๕๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ได้ โดยการแปรญัตติในงบประมาณแผ่นดิน ปี
๒๔๙๓ เมื่อจาหน่ายหนังสือเล่มนีไ้ ด้ เท่าใด จะได้ สมทบเท่ากับทุนยอดที่ว่า ไว้ นนั ้ ถ้ าหากว่าการ
จาหน่ายหนังสือเล่มนี ้ไม่ได้ ทนุ คืน ข้ าพเจ้ าขอเอาตัวเข้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่ผ้ เู ดียว
ส่วนรายการละเอียดเกี่ยวกับบัญชีการบริ จาคทรัพย์ที่รวบรวมได้ นนั ้ ข้ าพเจ้ าจะได้ จดั
________________________________________________
๑๑

แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึง่ ของจังหวัดสกลนครในปัจจุบนั

๒๒
พิมพ์ขึ ้นพร้ อมกับหนังสือเล่มที่สอง คือหนังสือ “ นิทาน ประวัติ และจดหมายเหตุต่างๆ เรื่ อง วัด
ธาตุศาสดาราม ” เรี ยบเรี ยงโดยพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ในหนังสือเล่มนันท่
้ านจะได้
เห็นบัญชีการบริ จาคทรัพย์สร้ างซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร ศาลาต่าง ๆ ในพระธาตุศาสดารามตังแต่
้ ต้นมา
จึงเป็ นการเหมาะสมที่จะรวบรวมในบัญชียอดเงินใหม่นี ้เข้ าไว้ ในเล่มเดียวกัน
อนึ่ ง เงิ น ที่ ส ะสมไว้ ใ นยอดใหม่ นี ้ คณะกรรมการมี นายวิ สิ ฏ ฐ์ วัฒ นสุช าติ ,
นายศาสตร พรหมสาขา ณ สกลนคร , นายคง โสตถิสวัสดิ์ , นายปาน ประจักษ์ วงศ์ และข้ าพเจ้ า
เป็ นผู้ดแู ลรักษาและหาผลประโยชน์สะสมต่อไป เมื่อท่านผู้ใดมีความประสงค์จะทราบรายละเอียด
ประการใด โปรดติดต่อสอบถามจากกรรมการได้
ในที่สดุ ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณท่านทุก ๆ คน ที่มีจิตเจตนาอัน แรงกล้ าในอันที่จะช่วย
ส่งเสริ มการบูรณะพระธาตุเชิงชุมและวัดธาตุศาสดารามนีใ้ ห้ เป็ นผลสาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี ขอกุศล
บุญราศรี อนั เกิดแก่วิทยาทานการพิมพ์หนังสือนี ้ จึงมีแด่ท่านทังหลายโดยทั
้
ว่ หน้ ากันเทอญ

เตียง ศิริขันธ์

๒๓

*

คานา

พงศาวดารเมืองสกลนคร
************************************
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
คณะกรรมการผู้มีนามข้ างท้ ายนี ้ ได้ ประชุมเรี ยบเรี ยงพงศาวดารเมืองสกลนคร
โดยคาสั่งท่านอามาตย์เอก พระยาสกลกิจวิจารณ์ ปลัดมณฑลอุดร เมื่อท่านยังมีบรรดาศักดิ์เป็ น
พระสุนทรธนศักดิ์ ประจ าจัง หวัด สกลนครสั่ง ให้ ต รวจค้ น ต านาน นิ ท าน ซึ่ง เป็ น เรื่ อ งราวสื บ
พงศาวดารเมืองสกลนครนัน้ คณะกรรมการตรวจพบตานานในอุรังคนิทาน ผูก ๑ ๒ ผูก ๓ บ้ าง
และเก็บเอาตามถ้ อยคาคนโบราณเล่าสืบต่อ ๆ กันมาบ้ าง และเก็บเอาตามจดหมายเหตุของพระ
ประทุมกรมการเมืองนครพนมคนเก่าบ้ าง มาเรี ยบเรี ยงเข้ าเป็ นเรื่ องไว้ เพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต่อ บุตร
และหลาน ซึง่ สืบวงศ์ตระกูลเมืองสกลนคร จะได้ ร้ ูเรื่ องราวในอดีตและปั จจุบนั ว่า เมืองสกลนครเชื ้อ
สายวงศ์ตระกูลมาจากไหน ขออธิบายให้ เข้ าใจว่า เดิมเมืองสกลนครมีผ้ ปู กครองบ้ านเมืองมาแต่
ก่อนจนถึงปรัตยุบนั นี ้ ๓ ตอน หรื อ ๓ วงศ์
ตอนที่ ๑ แยกวงศ์ตระกูลมาจากกรุงอินทปั ทม์นคร
ตอนที่ ๒ แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองกาฬสินธุ์
ตอนที่ ๓ แยกวงศ์ตระกูลมาจากเมืองนครพนม
กรรมการบางท่า นมี ข้ อปุจฉาถามว่า ผู้ปกครองบ้ านเมื องแต่ก่อ นต่างวงศ์ ต่า ง
ตระกูล ทังอยู
้ ่ห่างไกลกัน เหตุใดแลได้ มาตังบ้
้ านสร้ างเมืองขึ ้น ณ ที่นี ้ และท่านจะมีความประสงค์
ต่อประโยชน์อนั ใด คณะกรรมการจึงขอตอบโดยความพิเคราะห์เหตุผลเป็ น ๓ ประการ๒ ดังนี ้คือ
๑. ท่านคงมุ่งหมายสิ่งซึ่งเป็ นวัตถุของโบราณ มีเจดีย์เชิงชุมเป็ นที่ชุมนุมรอยพระ
พุทธบาทตังเป็
้ นหลักอยู่ที่ภนู ้าลอดเชิงชุมนี ้เป็ นเหตุ ผู้ใดได้ มาตังบ้
้ านสร้ างเมืองอยู่ในตาบลนี ้ก็นบั ว่า
ใกล้ พระพุทธศาสนากว่าที่อื่น เพราะได้ บาเพ็ญทานการกุศลให้ เกิดมรรค เกิดผล ตามปรารถนานี ้
________________________________________________
* ของรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) เมื่อครัง้ พ.ศ. ๒๔๖๐
เป็ นใบลานขนาดยาวเท่ากับใบลานเทศน์ในภาคกลาง ร้ อยด้ วยเชือกมัด และใช้ ไม้ ประกับไว้ ทงั ้ ๒ ด้ าน

๑

ส่วนใหญ่จะบันทึกด้ วยอักษรไทยน้ อย หากมีขนาดสันประมาณ
้
๑ คืบ เรี ยกว่า “ หนังสือก้ อม ”
๒

เป็ นเหตุผล และหลักฐานสาคัญประการหนึง่ ในการสร้ างเมืองสกลทวาปี

๒๔
นับว่าเป็ นเหตุ เป็ นผล ในประการที่ ๑
๒. ภูมิภาคเป็ นพื ้นที่ทานาอุดม มีหนองหาร๓ เป็ นเหตุ ซึง่ เป็ นที่อาศัยของราษฎรทา
มาหาเลี ้ยงชีพได้ หลายหมื่นคน คือ
ก. ในบริ เวณหนองหารมี ทุ่งท่าราบเตียน พอกับการทานาปี นาแซงหลายตาบล
เมื่อมีเหตุทุพภิกขุภยั ก็ได้ อาศัยหนองหารทานาแซงได้ อาศัยป่ าดงพงแขมทาไร่ ปลูกข้ าวและปลูก
ผลไม้ ตา่ ง ๆ บ้ าง อาศัยของป่ ามี บุก กลอย เผือก มัน บ้ าง
ข. อาศัยสินค้ ามาทางน ้า มีพ่อค้ าเรื อจากแม่น ้าโขงขึ ้นตามลาน ้าก่า ถึงหนองหารมี
เปลือกเสียด ปูน ยา เป็ นต้ น
ค. อาศัยสินค้ าทางบก พ่อค้ าเกวียนจากเมืองนครราชสีมา มีสินค้ าทุกอย่างไปมา
ง. อาศัยสินค้ าในพื ้นที่มีผลเร็ว เช่น เกลือสินเธาว์ พริ ก ฝ้าย ป่ าน ไหมกับปลาใน
หนองหาร ม้ า โค กระบื อ แพะ แกะ สุก ร ของราษฎรเลี ย้ งบ ารุ ง พื ช พัน ธุ์ พอเป็ น สิ น ค้ า
แลกเปลี่ยนกันนี ้ นับว่าเป็ นเหตุเป็ นผลในประการที่ ๒
๓. อาศัยไออากาศปลอดโปร่ งสอดส่องสว่างดี ไม่ร้อนไม่เย็นมากนัก ซึ่งไม่ทาให้
ผิดปกตินี ้เป็ นเหตุ ในกลางหนองหารมีเกาะแก่งแห่งที่จะเที่ยวตากอากาศให้ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ
________________________________________________
๓

หนองหารอุดมสมบูรณ์ด้วย กุ้ง หอย ปู ปลานานาชนิด และเป็ นต้ นน ้าของลาน ้าก่าไหลลงสู่แม่น ้าโขงที่

อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีระยะทางประมาณ ๘๔ กิโลเมตร , เดิมพื ้นน ้าหนองหารบริ เวณที่มีน ้าขังตลอด
ทังปี
้ อยู่บริ เวณด้ านทิศตะวันออกของดอนสวรรค์ ต่อมาเมื่อปี พ .ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ศกึ ษา
ความเป็ นไปได้ ของแหล่งน ้าจึงมีความเห็นว่า หากมีการก่อสร้ างประตูน ้าที่ปากลาน ้าก่าจะสามารถเก็บกักน ้าได้
เป็ นจานวนมาก รวมทัง้ เป็ นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาเพื่อประโยชน์ แก่ราษฎร ดังนัน้ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ กรมประมงได้
ก่อสร้ างประตูน ้าขนาด ๒ บาน ยาวรวม ๘ เมตร ตังชื
้ ่อว่าประตูน ้า “พยัคฆ์มนั ตร์ ” ต่อมาพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็ น
การเพิ่มปริ มาณการเก็บกักน ้าให้ เหมาะสม น ้าที่เกินจากการเก็บกักสามารถนาไปใช้ ในการชลประทาน อีกทังยั
้ ง
ควบคุมความเสียหายอันเกิดจากนา้ ท่วมต่อพืน้ ที่บริ เวณรอบๆหนองหาร กรมประมงจึงออกแบบก่อสร้ างขยาย
ประตูระบายน ้าให้ กว้ างขึ ้นกว่าเดิม และสร้ างฝายน ้าล้ น มีความยาว ๒๐๐ เมตร ขุดลอกลาน ้าก่าตัดเส้ นทางใหม่
เพื่อให้ มีการระบายนา้ ได้ ดี สร้ างบันไดปลาโจนให้ เป็ นทางเดินของปลาจากแม่น ้าโขงมาตามลาน ้าก่าเข้ าสู่หนอง
หาร เพื่อการเจริ ญเติบโตและแพร่ ขยายพันธุ์ตอ่ ไป แล้ วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ และเปลี่ยนชื่อประตูน ้าว่า “สุรัสวดี”

๒๕
ได้ ดี ทัง้ มีวิหกนกไม้ น่าชม นี เ้ ป็ นผลให้ เกิดสุขภาพสบายจิต ก็นับว่าเป็ นเหตุผลในประการที่ ๓
ท่านอาศัยหลักฐานภูมิภาคพื ้นที่โดยเหตุนี ้กระมัง ท่านจึงได้ รวมหมู่รวมคณะก่อสร้ างบ้ านเมืองขึ ้น
การเรี ยบเรี ยงพงศาวดารนี ้ ในตอนต้ นที่แยกวงศ์ตระกูลมาจากกรุ งอินทปั ทม์นคร ๔
นัน้ ตังแต่
้ พระพุทธศาสนาพระพุทธกัสสปมาจนศาสนาพระพุทธโคดมบรมครู เจ้ าของเรานี ้ ยังมี
บุคคลสืบเนื่องกันมาพุทธันดรหนึ่งไม่ใช่น้อยตังนั
้ บกั ปนับกัลป หรื อจะผลัดเปลี่ยนสืบวงศ์ตระกูล
ต่อ ๆ กันมาหลายชัว่ ก็ไม่ร้ ู เพราะไม่มีตานานนิทานติดต่อเป็ นเรื่ องมาก เมื่อคิดดูแล้ วจะไม่จริ ง ใน
ตอนที่ ๒ ที่ ๓ นั น้ เป็ น ความจริ ง แน่ น อน เพราะบุ ค คลยั ง มี ตั ว สื บ ต่ อ กั น มา ข้ าพเจ้ า
คณะกรรมการจึงขออภัยโทษแก่ท่านผู้อา่ น ผู้ฟัง เมื่อท่านเห็นว่าบทใด ตอนใด ขาดเหลือผิดต่อแบบ
แผนของบ้ านเมืองอย่างใด ขอได้ โปรดตบแต่ง ต่อเติม ขีดฆ่าเสียด้ วยเทอญ ข้ าพเจ้ าจะขอขอบพระ
เดชพระคุณเป็ นอันมาก
ลงนามกรรมการ
๑. อามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )
อายุ ๗๙ ปี ผู้วา่ ราชการเมืองสกลนคร ผู้จด จดหมายเหตุตอ่ ๆ มา
๒. รองอามาตย์ เอก พระอนุบาลสกลเขตต์ ( เมฆ พรหมสาขา ณ สกลนคร )
อายุ ๖๘ ปี ปลัดเมืองสกลนคร ผู้จดจาคาคนโบราณเล่าต่อ ๆ มา
๓. รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) อายุ ๕๖ ปี กรมการ
พิเศษเมืองสกลนคร ผู้เรี ยบเรี ยงเข้ าเรื่ อง
๔. พระพิ ทักษ์ เจดีย์ ( แก้ ว โคตรธรรม ) อายุ ๖๘ ปี กรมการผู้รักษาเจดีย์เชิ ง
ชุม เมืองสกลนคร ผู้แนะนาในเรื่ องนิทานโบราณ
________________________________________________
๔

กรุงกัมพูชาหรื อดินแดนในเขมร

๒๖
พงศาวดารเมืองสกลนคร
ตอนที่ ๑
แยกวงศ์ ตระกูลมาจากกรุ งอินทปั ทม์ นคร
กรุ งกัมพูชาหรื อเมืองเขมร
..................................
จาเดิม แต่เมื่ อพระศาสนาพระพุทธกัสสปเจ้ า เมืองสกลนครปรากฏนามว่า เมือง
หนองหารหลวง ซึง่ มีนิทานองค์พระสัมมาสัมพุทธโคดมบรมครู เจ้ าของเรา พระองค์โปรดประทาน
พระสัทธรรมเทศนาไว้ ในอุรังคนิทานผูก ๒ ว่า
เมื่อศาสนาพระพุทธกัสสป ขุนขอมเป็ นพระราชนัดดาพระเจ้ ากรุ งอินทปั ทม์นคร ได้
พาบ่าวไพร่ของตนมาสร้ างเมืองขึ ้นที่ริมหนองหารหลวงตรงกับท่านางอาบ สมมุตินามว่าเมืองหนอง
หารหลวง ขุนขอมได้ เป็ น เจ้ าเมืองขึน้ กับกรุ งอินทปั ทม์นคร ขุนขอมมีพระราชโอรสชื่อ เจ้ าสุรอุทก
กุมาร คือ เมื่อวันประสูติเจ้ าสุรอุทกกุมารนัน้ มีอศั จรรย์สองประการ ประการที่ ๑ เจ้ าสุรอุทก
กุมารถือพระขรรค์แต่กาเนิด เกิดมาพร้ อม ประการที่ ๒ ในวันประสูติเกิดมีนา้ พุกับที่ใกล้ กับริ ม
เมืองนัน้ คนชาวเมืองทังหลายจึ
้
งเรี ยกว่า “ ทรงน ้าพุ ” ต่อมา เพราะเหตุว่าเจ้ าผู้ครองเมืองเคยไป
ทอดพระเนตร ทรงพระสาราญที่น ้าพุในฤดูสงกรานต์ทกุ ปี เจ้ าสุรอุทกนันบิ
้ ดาจึงให้ นามตามเหตุที่มี
อัศจรรย์ ซึ่งมี นา้ พุเ กิ ดขึน้ ในวันประสูติ พอพระชนม์ พรรษาเจ้ าสุรอุท กจ าเริ ญวัฒนาครบ ๑๕
พรรษา ขุนขอมผู้เป็ นพระราชบิดาก็สิ ้นพระชนม์
ฝ่ ายเสนากรมการ ราษฎร พร้ อมกันอัญเชิญพระเจ้ าสุรอุทกขึน้ ครองราชย์สมบัติ
สมมุตินามว่าเจ้ าพระยาสุรอุทก ครองราชย์สมบัติต่อมา มีบตุ รชายสององค์ องค์พี่ชายสมมุตินาม
ว่า เจ้ าภิงคาร องค์น้องชายปรากฏนามว่าเจ้ าคาแดง ในวันหนึ่งเจ้ าพระยาสุรอุทกมีรับสัง่ แก่เสนา
ข้ าราชการให้ จดั รี พ้ ลโยธาจะเสด็จประพาสเลียบเขตพระนครของตน ครัน้ เสด็จถึงปากน ้ามูลนที ซึง่
เป็ นเขตติดต่อกับเขตกรุ งอินทปั ทม์นคร จึงเสนาข้ าราชการทูลว่า ที่นี่เป็ นที่แบ่งเขตเมืองหนองหาร
หลวงกับกรุ งอินทปั ทม์นครตามลาแม่น ้ามูลนทีจดดงพญาไฟ ขุนขอมพระราชบิดาพระองค์กบั พระ
เจ้ าอินทปั ทม์นครได้ มอบอานาจให้ ธนะมูลนาคเป็ นผู้รักษาอาณาเขตต่อไป เจ้ าพระยาสุรอุทกทรง
พระพิโรธว่าพระเจ้ าปู่ กับพระราชบิดามอบอานาจให้ ธนะมูลนาค ซึง่ เป็ นสัตว์เดรัจฉานรักษาอาณา
เขตบ้ านเมืองนันยั
้ งไม่สมควร พระยาสุรอุทกคิดจะลองฤทธิ์กบั ธนะมูลนาค พระองค์จงึ ชักพระขรรค์

๒๗
คูก่ บั กาเนิดออกทาฤทธิ์ไต่ไปบนน ้าตรงปากน ้ามูลนที แกว่งพระแสงขรรค์แสดงฤทธิ์ข่มขี่ธนะมูลนาค
ธนะมูลนาคโกรธก็แสดงตนให้ เจ้ าพระยาสุรอุทกและเสนาข้ าราชการเห็นเป็ นอัศจรรย์ต่าง ๆ นา ๆ
์ตา่ งคนก็ตา่ งหยุดหย่อนท้ อถอยซึง่ กันและกัน ฝ่ ายเจ้ าพระยาสุรอุทกก็ยกรี ้
ในขณะนันการแสดงฤทธิ
้
พลโยธากลับพระนครของตน ฝ่ ายพระยาธนะมูลนาคยังไม่หายโกรธ จึงจัดกาลังโยธาทังหลายที
้
่อยู่
ในอานาจของตนติดตามเจ้ าพระยาสุรอุทกไปถึงหนองหารหลวง แล้ วสาแดงตนและโยธาทังหลาย
้
ให้ เป็ นฟานด่อน ( อีเก้ งเผื อก ) ทุกตัวขาวบริ สุทธิ์ เ ดินผ่านเมื องไปทางทุ่งโพธิ์ ส ามต้ น ชาวเมื อง
ทังหลายเห็
้
นจึงนาขึ ้นทูลเจ้ าพระยาสุรอุทก เจ้ าพระยาสุรอุทกไม่มีพระดาริ ติตรองเป็ นอย่างดี สัง่ ให้
หานายพรานมาหลายคน ไปล้ อมจับเป็ นมาถวาย ถ้ าจับเป็ นไม่ได้ ให้ จับตาย นายพรานรับรับสัง่
แล้ วก็พร้ อมข้ าราชการแลราษฎรติดตามไปถึงโพธิ์สามต้ นจึงพบฝูงพรานเผือก นายพรานจัดกาลัง
เข้ าล้ อมจับ ฝูงนาคและเงือกงูทงหลายต่
ั้
างคนก็ตา่ งหลบหลีกกาบังตัวหายไป ยังอยู่แต่ธนะมูลนาค
ตัวเดียว พระยาธนะมูลนาคก็ทาทีหลอกล่อให้ นายพรานกลับกาลังโยธาเข้ าไปในป่ า พอถึงหนองบัว
สร้ าง พระยาธนะมูลนาคก็ทาทีเป็ นเจ็บ นายพรานกับพวกก็เข้ าล้ อมขับจะจับเอาเป็ นท่าใดก็ไม่ได้ จงึ
ยิงด้ วยหน้ าไม้ ๑ อันมีลกู ปื นผสมด้ วยยาพิษคือ น่อง๒ ลูกปื นถูกฟานเผือกเข้ าที่สาคัญ พระยานาคคิด
ว่าจะสู้รบกับเด็กไม่ร้ ู ภาษาก็เสียฤทธิ์ จึงสูบเอาดวงจิตออกจากกายฟานเผือก ฟานก็ถึงแก่ความ
ตาย พอฟานเผือกตายแล้ ว พระยานาคก็กระทาร่ างกายของฟานเผือกใหญ่โตเท่ากับช้ างสาร ฝ่ าย
นายพรานเห็นได้ ทีก็ให้ กาลังโยธาเข้ าหามเอาซากศพฟานเผือก ยกก็ไม่ไหวโดยความหนักเกิ น
ประมาณ นายพรานก็จดั กาลังเข้ าลากเอาซากศพฟานเผือกลงมาทางทุ่งโพธิสามต้ น ครัน้ ถึงทุ่งโพธิ
สามต้ นริ มหนองหารหลวง จะชักลากซากศพฟานเผือกเท่าใดก็ไม่ไหวติง นายพรานจึงใช้ ม้ าเร็ วนา
เหตุไปทูล เจ้ าพระยาสุรอุทก ๆ รั บสั่งให้ เถื อ เอาเนื อ้ มาถวาย นายพรานก็พร้ อมก าลัง โยธากับ
พลเมืองโดยมาก เข้ าเถือเนื ้อฟานเผือกสามวันสามคืนก็ไม่หมด เนื ้อยังงอกทวีขึ ้นเสมอ คนในเมือง
ได้ รับประทานทั่วกัน ฝ่ ายเจ้ าพระยาสุรอุทกได้ รับประทานเนื อ้ ฟานเผือกก็มี ความยิ นดีปรี เปรม
เกษมสุข เพราะเป็ น เนื อ้ ที่ โ อชารสอร่ อ ยดี ก ว่า เนื อ้ สัต ว์ ต่ า ง ๆ ฝ่ ายพระยานาคยัง ไม่ ห ายโกรธ
รวบรวมกาลังโยธาพร้ อมแล้ ว ก็พากันทาฤทธิ์มดุ ลงไปในน ้าหนองหารหลวง พอเวลากลางคืนคนนอน
________________________________________________
๑

เครื่ องยิงชนิดหนึง่ ทาด้ วยไม้ มีคนั และราง

๒

ยางไม้ ชนิดหนึง่ ออกจากต้ นน่อง มีพิษมากใช้ ทาลูกดอกยิงสัตว์

๒๘
สงัดเงียบดี พระยานาคกับกาลังรี พ้ ล เงือกงูทงหลายก็
ั้
ขดุ แผ่นดินเมืองให้ ถล่มลงเป็ นน ้าเจือเป็ นอัน
เดียวกันกับหนองหารหลวง พระยานาคก็ตรงเข้ าจับพระยาสุรอุทกได้ ก็พารี พ้ ลมัดผูกด้ วยบ่วงบาศ
พันธนาการ ชักลากลงไปหาแม่น ้าธนะนที คือ บัดนี ้เรี ยกแม่น ้าโขง พระยานาคให้ รีพ้ ลชักลากพระ
ยาสุรอุทกเลี ้ยวไปงอมา คดไปอ้ อมมา เพื่อทรมาณร่างกายให้ พระยาสุรอุทกถึงแก่ความตายลาบาก
เวทนา พอถึงแม่นา้ ธนะนที คือแม่นา้ โขง พระยาสุรอุทกก็สิ ้นพระชนม์ พระยานาคก็เอาพระศพ
เจ้ าพระยาสุรอุทกไปถวายกรุ งอินทปั ทม์นคร
ฝ่ ายเมื อ งหนองหารหลวง เจ้ า ภิ ง คาระ เจ้ า ค าแดง กับ พระญาติ พ ระวงศ์ ช าว
ประชาชนที่เหลือจากพวกกาลังนาคทาอันตรายไม่หมด ก็พากันตัง้ ทัพกาลังพลอยู่ที่โพนเมืองริ ม
หนองหารหลวงทางทิศใต้ เจ้ าภิงคาระ เจ้ าคาแดง พร้ อมด้ วยเสนาอามาตย์ไปตรวจดูชยั ภูมิที่จะได้
ตังบ้
้ านสร้ างเมือง ก็เห็นว่าที่ภนู า้ ลอดเป็ นที่ชยั ภูมิดี เจ้ าภิงคาระจึงตังสั
้ ตยาธิ ษฐานว่า ข้ าพเจ้ าจะ
พาบ่าวไพร่ ครอบครัว มาตังบ้
้ านสร้ างเมืองขึ ้นที่ภนู ้าลอดนี ้ ขอให้ เทพยดาอภิบาลบารุงให้ บ้านเมือง
วัฒนาถาวรต่อไปเทอญ ในขณะนัน้ มีพระยานาคตัวหนึ่งชื่อสุวรรณนาค ถือภิงคารทองคาบรรจุ
นา้ หอมทิพย์ ผุดขึ ้นมาจากพืน้ พสุธาดลกระทาฤทธิ์เกล็ดเป็ นทองคา แล้ วกล่าวว่า เราชื่อพระยา
สุวรรณนาค เป็ นผู้รักษารอยพระพุทธบาทอยู่ในภูน ้าลอดนี ้ แล้ วพระยานาคก็ให้ อภิเษกเจ้ าภิงคาระ
เป็ นเจ้ าเมืองหนองหารหลวง ให้ นามว่า เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระ ครองราชสมบัติตอ่ มาโดยสวัสดิภาพ
ฝ่ ายเมืองหนองหารน้ อย ( บัดนี ้อยู่ที่อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ) ในขณะเวลา
นันไม่
้ มีผ้ คู รอบครองบ้ านเมือง เสนาอามาตย์แต่งราชทูตนาเครื่ องราชบรรณาการมาขออัญเชิญเจ้ า
คาแดงไปเป็ นเจ้ าเมืองหนองหารน้ อย เจ้ าคาแดงก็ได้ ไปครองราชย์สมบัติเป็ นเจ้ าเมืองหนองหารน้ อย
ต่อมาเมืองหนองหารน้ อยกับเมืองหนองหารหลวงจึงเป็ นไมตรี พี่น้องกันแต่ครัง้ นันมา
้
ส่วนทางที่พระยานาคที่ลากเจ้ าพระยาสุรอุทกลงไปหาแม่ นา้ โขงนัน้ ก็กลายเป็ น
คลองนา้ นา้ ไหลจากหนองหารหลวงตกนา้ โขง คนทัง้ หลายก็เรี ยกกันว่าคลอง “ นา้ กรรม ” เพราะ
เหตุพระยานาคทรมาณทรกรรมเจ้ าพระยาสุรอุทกให้ ถึงแก่มรณะภัยในที่ นัน้ บัดนี ค้ นทัง้ หลาย
เปลี่ยนคาเรี ยกคลองนันว่
้ า คลอง “ น ้าก่า ”๓
________________________________________________
๓

ดูเพิ่มเติมคานาพงศาวดารเมืองสกลนคร เชิงอรรถที่ ๓ หน้ า ๒๒

๒๙
ส่วนทางที่นายพรานลากซากศพฟานเผือกมาจากหนองบัวสร้ างนัน้ ก็กลายเป็ น
คลองน ้าไหล ไหลจากหนองบัวสร้ างมาตกหนองหารหลวง คนทังหลายก็
้
เรี ยกคลองนันว่
้ า “ น ้าลาก ”
ตามเหตุนนต่
ั ้ อมาจนบัดนี ้
ตอนนี ้พระยาสุวรรณภิงคาระจักครองราชย์สมบัติเมืองหนองหารหลวงกี่ปีไม่ปรากฏ
หรื อจะผลัดเปลี่ยนเจ้ าผู้ครองเมืองมากี่องค์ไม่ปรากฏในอุรังคนิทาน ต่อมาจนถึงพระพุทธศาสนา
พระพุทธโคดมบรมครูเจ้ าของเรา ก็ยงั ปรากฏว่าเจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระ ได้ ราชาภิเษกกับพระนาง
เจ้ านารายณ์เจงเวง ราชธิดาอินทปั ทม์นครเป็ นเอกอัครมเหษี ครัน้ มาหวลคิดดูพระพุทธกาลของพระ
พุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้ าโน้ น มาจนถึงพุทธกาลพระโคดมบรมครู เจ้ าของเรานี ้จะได้ มาตรัสรู้ เป็ น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าก็ช้านานนับกัปนับกัลป อายุบุคคลจะอยู่ยืนนานถึง ๒ พุทธกาลก็ดจู ะไม่มี
จะไม่จริ ง ข้ าพเจ้ าเห็ นว่าจะผลัดเปลี่ยนกษัตริ ย์ ขัติยราชสืบกษัตริ ย์สันตติวงศ์ต่อ ๆ กันมา นาม
เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระจึงมีปรากฏจนถึงพระพุทธศาสนาพระโคดมบรมครูเจ้ าของเรานี ้
บัดนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยบเรี ยงพงศาวดาร เมืองหนองหารหลวงต่อไปตามอุรังคนิทาน
ผูก ๓ ซึง่ เกี่ยวมาในศาสนาพระโคดมบรมครู เจ้ าของเรานี ้ ปรากฏว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าของเรานี ้ พระองค์พร้ อมด้ วยพระสาวกอรหันตา ๑,๕๐๐ เสด็จจากเมืองศรี โคตบูรณ์มาฉันข้ าวที่
ภูกาพร้ า๔ หรื อนัยหนึง่ เรี ยกว่าดอยเข็ญใจ พระพุทธเจ้ าพิจารณาตามประเพณี แล้ วมีพระพุทธฎีกา
ตรัสว่า ที่นี ้เป็ นที่บรรจุธาตุหวั อกพระพุทธเจ้ าทัง้ ๓ พระองค์ที่เข้ าสู่ปริ นิพพานแล้ วอีกแห่งหนึ่ง ก็
ได้ มาประชุมรอยพระพุทธบาทที่ภนู า้ ลอดเชิงชุม ๕ ทุกพระองค์ พระองค์ส่องด้ วยทิพย์จัก ษุญาณก็
เห็นว่าพระองค์จวนจะเข้ าสูป่ ริ นิพพานแล้ ว พระพุทธเจ้ าจึงพาสาวกอรหันตา ๑,๕๐๐ เสด็จเข้ าสู่ภู
น ้าลอดเชิงชุมจะประทานรอยพระบาท อันท้ าวสุวรรณนาครักษาอยู่ที่พื ้นพสุธา ก็ผุดขึ ้นมารับ รอง
รอยพระพุทธบาท พระพุทธเจ้ าจึงเหยียบซ่นพระบาททับซ้ อนลงในแผ่นศิลานัน้
ฝ่ ายเจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระกับพระนางเจ้ าเจงเวง พระราชเทวี พร้ อมด้ วยบริ พาร
มาต้ อนรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ ากระทาปาฏิหารย์ให้ เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระ
เห็นเป็ นอัศจรรย์ คือแสดงให้ มหารัตนมณีสามดวงเสด็จออกจากพระโอษฐ์ มีรัศมีตามกันออกมาแล้ ว
________________________________________________
๔

วัดพระธาตุพนมในปัจจุบนั

๕

บริเวณที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบนั

๓๐
ก็หายสูญไป แล้ วก็มี รัตนมณีหนึ่งดวง เสด็จออกมาจากพระโอษฐ์ มีรัศมี โชติช่วงชัชวาลทั่วทัง้
อากาศนพดล คนทังหลายพอเห็
้
นเส้ นผมพองสยองเกล้ า เจ้ าพระสุวรรณภิงคาระ จึงกราบทูลพระผู้
มีพระภาคเจ้ าถามปั ญหาในข้ ออัศจรรย์ พระพุทธเจ้ าจึงตรั สพระสัทธรรมเทศนาว่า ที่นี่เป็ นที่อัน
ประเสริ ฐอุดมอันหนึ่งแห่งพระพุทธเจ้ าทังห้
้ าพระองค์ ซึง่ จะได้ ตรัสรู้ เป็ นพระสัพพัญญูในภัทรกัปนี ้
ทุกพระองค์ได้ ปฏิญาณกันไว้ แต่เมื่อแรกสร้ างโพธิสมภาร ตั ง้ ปณิธานความปรารถนาเป็ นพระพุทธ
ภูมิ เมื่อผู้ใดได้ สาเร็จเป็ นพระสัพพัญญูก่อน ก็ให้ มาประชุมรอยพระพุทธบาทไว้ ในที่นี่ รัตนมณีสาม
ดวงที่ออกจากพระโอษฐ์ ของตถาคตนี ้ คือ ดวงที่หนึ่งพระเจ้ ากุกกุฎสนธิ์ ดวงที่สองก็คือพระโกนา
คมน์ ดวงที่สามก็คือพระเจ้ ากัสสปที่ล่วงลับเข้ าสู่ปริ นิพพานแล้ ว ดวงที่สี่ซงึ่ เสด็จออกมาทีหลัง ก็คือ
องค์พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ านี ้แหละ เมื่อหมดศาสนาของตถาคตครบถ้ วน ๕,๐๐๐ พรรษาแล้ ว
ยังจะมีพระศรี อริ ยเมตไตรยเจ้ าองค์หนึง่ ได้ ตรัสรู้เป็ นพระสัพพัญญูในภัทรกัปนี ้ พระองค์ก็ยงั จะได้ มา
ประชุมรอยพระบาทไว้ ในที่ นี ้ จึงจะหมดภัทรกัปเจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระ เมื่ อได้ สดับฟั งพระ
สัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็มีความโสมนัสยินดีปรี ดาปราโมทย์ ในพระสัทธรรมเทศนานัน้
ยิ่งนัก เพราะว่าบ้ านเมืองของตนได้ ตงอยู
ั ้ ่ในสถานที่อนั ประเสริ ฐ เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระชักพระ
ขรรค์ออกจะตัดศีรษะของตนบูชาพระสัทธรรมเทศนา ฝ่ ายนางนารายณ์เจงเวงราชเทวีเห็น พระองค์
ทรงสัญญาวิปลาส ดังนันจึ
้ งเข้ าจับพระหัตถ์แย่งพระขรรค์ไว้ ทูลว่าเมื่อพระองค์ยงั ทรงพระชนม์มายุ
อยู่ยืน นาน ก็ จ ะได้ อุป ถัม ป์ บ ารุ งรอยพระพุท ธบาทสื บ พระพุท ธศาสนา ได้ ส ร้ างบุญ กุศ ลต่อ ไป
พระยาฯ ได้ ฟังนางเทวีห้ามปรามก็สะดุ้งพระทัย รู้ สึกระลึกถึงคุณพระศรี รัตนตรั ย มีพระหฤทั ย
เลื่อมใสในรอยพระพุทธบาท พระยาก็ถอดมงกุฎกษัตริ ย์ซงึ่ มีน ้าหนักคามณีค่าแสนตาลึง สวมลงใน
รอยพระพุทธบาทเป็ นเครื่ องสักการะบูชาแล้ วหินศิลาอันบรรจุรอยพระบาทก็จมลงใต้ พืน้ พสุธาที่
ภูน ้าลอดเชิงชุมในขณะนัน้ เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระก็อาราธนาพระพุทธเจ้ ากับพระอรหันตาขีณา
สาวก ๑,๕๐๐ องค์ ไปรับจังหันบิณฑบาตที่พ ระราชวังของพระองค์ พระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระ
อรหันตา ๑,๕๐๐ กระทาภัตกิจเสร็ จแล้ ว ก็กระทาภัตตานุโมทนาซึง่ ทานแห่งพระยาสุวรรณภิงคาระ
แล้ วก็เสด็จไปบรรทมที่พระแท่นศิล าอาศน์ ดอยคูหา ทรงสั่งพระมหากัส สปเถระเจ้ าซึ่งเป็ นพระ
ขีณาสพผู้ใหญ่วา่ เมื่อพระตถาคตเข้ าสูพ่ ระนิพพานแล้ ว ให้ พระมหากัสสปเอากระดูกพระธาตุหวั อก
คือกระดูกหัวอกของเราผู้ตถาคต ไปสถาปนาไว้ ที่ภูกาพร้ าตามเยี่ยงอย่างประเพณี พระพุทธภูมิ
เทอญ พระมหากัสสปเถรเจ้ ารับพระพุทธฎีกาแล้ วก็นมัสการบังคมลาพระพุทธเจ้ าเสด็จสู่ที่ของตน

๓๑
ในแว่นแคว้ นกรุงราชคฤห์มหานคร ฝ่ ายพระพุทธเจ้ าก็เสด็จจาริ กโปรดสรรพสัตว์ตามนิคมเขตไป จน
บรรลุเมืองกุสินารา ก็เสด็จเข้ าสูป่ ริ นิพพานในกาลนันแล
้
ฝ่ ายเจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระกับนางนารายณ์ เจงเวงราชเทวี พร้ อมด้ วยบริ วาร
สร้ างอุโมงค์แล้ วก่อด้ วยหินเป็ นรู ปเจดีย์ สวมรอยพระพุทธบาท ตรงที่แผ่นศิลาจมลงนัน้ พระยา
สุวรรณภิงคาระจึงให้ นามว่าพระเจดีย์เชิงชุม๖ หรื อโรมชุมพระคันถรจนาจารย์ กล่าวพระคาถาว่า จตุ
ภควา พุทฺธบาท เจติย ปญจปาทวลญ ชอหวนฺทามิ เป็ นอาทิ อธิ บายเนือ้ ความในพระคาถาว่าถ้ า
บุคคลใดจะนมัสการบูชาพระเจดีย์นี ้ ก็ให้ กล่าวความตามคาถานัน้ แล้ ว จึงระลึกถึงคุณนามของ
พระพุทธเจ้ า ๕ พระองค์ว่า กุกกุฎสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม อริ ยเมตฺเตยฺโย ให้ ครบ ๓ คน
แล้ วจึงกราบลง จะปรารถนาอย่างไรก็ตามแต่จะประสงค์เทอญ
ครัน้ เมื่อเดือน ๖ เพ็ญ วันอังคาร ปี มะเส็ง เบญจศกนักขัตฤกษ์ ชื่อ อโนราทราศรี
วันนันพระพุ
้
ทธเจ้ าเสด็จดับขันธ์เข้ าสู่ปริ นิพพาน ฝ่ ายเจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระเมื่อได้ ทราบข่าวว่า
พระมหากัสสปเถรเจ้ ากับพระอรหันตา ๕๐๐ จะเชิญพระอุรังคธาตุพระพุทธเจ้ ามาประดิษฐานไว้ ที่
ภูกาพร้ า จึงปรึ กษาประชุมข้ าราชการราษฎรทังหลายว่
้
า เราท่านทังหลาย
้
ควรคิดถึงพระคุณพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นอันมาก สมควรสร้ างอุโมงค์ไว้ คอยอุรังคธาตุ เพื่อขอแบ่งอุรังคธาตุไว้ สถาปนา
เป็ นที่สกั การบูชา สืบพระพุทธศาสนาต่อไปเสนาบดีข้าราชการทังชายแลหญิ
้
งมีความยินดีเห็นชอบ
ด้ วย แต่ความศรัทธาแยกเป็ น ๒ พวก คือ พวกผู้ชายพอใจจะไปก่ออุโมงค์ ไว้ ที่ดอยคูหาซึง่ เป็ นพระ
แท่นบรรลังก์ พระพุทธเจ้ าได้ เ คยเสด็จมาประทับบรรทมครั ง้ หนึ่ง เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระก็
เห็นชอบด้ วย ฝ่ ายหญิ งมี พระนางเจ้ านารายณ์ เจงเวงเป็ นประธาน พอใจจะก่ออุโมงค์ ไว้ ในสวน
อุทยานเจงเวง เพื่อให้ สะดวกแก่การไปมานมัสการบูชาพระธาตุนนั ้ ได้ ทุกฤดู กาล ฝ่ ายเจ้ าพระยา
สุวรรภิงคาระ ก็อนุญาตให้ ตามความประสงค์ของพระนางเจ้ านัน้ ฝ่ ายผู้หญิ งผู้ชายต่างมีความ
โสมนัสยินดีต่างก็พดู จาแข็งขันกันว่า เมื่อรวมหินอิฐปูนพอแล้ ว จะก่อเวลาใดให้ สญ
ั ญากันไว้ คือ
ให้ เสร็จภายในวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็ นอย่างช้ า ถ้ าฝ่ ายใดก่อเสร็ จภายในดาวเพ็กออกพ้ นเขายุคนั ธร ให้
ถือว่าฝ่ ายนัน้ ชนะ เมื่อได้ อาณัตสัญญากันแน่นอนแล้ วต่างก็ลงมือก่อ ครัน้ เวลากลางคืนพระนาง
เจ้ านารายณ์เจงเวงให้ ชกั โคมไฟขึ ้นเสาสูงผูกติดไว้ บนต้ นไม้ อนั สูง เพื่อให้ แสงสว่างทัว่ กันจะได้ ทาการ
________________________________________________
๖

องค์พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบนั

๓๒
ก่อสะดวก พวกผู้ชายหนุ่มก็มกั ลักลอบหนีไปช่วยผู้หญิงเสียโดยมาก เพราะยินดีในรู ป รส กลิ่น เสียง
อุโมงค์ของหญิงก่อจึงเสร็จก่อน ฝ่ ายผู้ชายที่ทาการก่ออุโมงค์อยู่บนดอยคูหาเห็นแสงโคมก็สาคัญว่า
ดาวเพ็ก ( หรื อดาวกัลปพฤกษ์ ) ออกแล้ วก็พากันหยุดเสีย ก่อขึ ้นไปได้ เพียงขื่อเท่านัน้ ฝ่ ายผู้หญิงก่อ
วันยังค่าคืนยังรุ่งจึงสาเร็จตามกาหนดสัญญา
พอรุ่ ง ขึน้ พระมหากัส สปกับ พระอรหัน ตา ๕๐๐ องค์ เป็ น บริ ว ารเชิ ญ อุ รั ง คธาตุ
พระพุทธเจ้ ามาถึงดอยคูหา เจ้ าพระยาสุวรรณภิงคาระกับพระนางนารายณ์เจงเวงราชเทวี ขอแบ่ง
อุรังคธาตุพระพุทธเจ้ าจะสถาปนาไว้ ที่อโุ มงค์ของตนเพื่อเป็ นที่ไหว้ และบูชาให้ สาเร็ จความปรารถนา
ของตน พระมหากัสสปเถรเจ้ าจึงมีพระเถระวาจาว่า ที่นีไ้ ม่ใช่ภกู าพร้ า จะแบ่งอุรังคธาตุไว้ ก็จะผิด
จากพระพุทธวัจนะซึ่งทรงสัง่ อาตมาไว้ และทัง้ จะไม่เป็ นมงคลอันประเสริ ฐแก่พระราชสมภารเจ้ า
พระมหากัสสปจึงสั่งให้ พระอรหันตากลับไปเอาถ่านไฟหรื อพระอังคารพระพุทธเจ้ ามาบรรจุไว้ ที่
พระอุโมงค์ดอยคูหา อุโมงค์นารายณ์เจงเวง พอเป็ นที่นมัสการบูชา พระมหากัสสปให้ นามอุโมงค์
ดอยคูหาว่า ธาตุภเู พ็ก๗ โดยเหตุผ้ ชู ายหลงว่าโคมไฟผู้หญิงเป็ นดาวเพ็ก หรื อดาวกัลปพฤกษ์ จึงก่อ
อุโมงค์ไม่สาเร็ จ ให้ นามอุโมงค์นารายณ์เจงเวง ธาตุเจงเวงตามนามของนางนารายณ์เจงเวงผู้เป็ น
ต้ นศรัทธานัน้ พระมหากัสสปจัดการสถาปนาธาตุภเู พ็กและธาตุเจงเวงแล้ ว ก็พร้ อมพระอรหันตา
๕๐๐ เชิญพระอุรังคธาตุพระพุทธเจ้ าไปยังภูกาพร้ า พร้ อมทังเจ้
้ าพระยาสุวรรณภิงคาระ และท้ าวพระ
ยาทัง้ หลายก่ออุโมงค์บรรจุพระอุรังคธาตุพระพุทธเจ้ าไว้ ที่ภกู าพร้ า พระมหากัสสปเถรเจ้ า กับพระ
อรหันตา ๕๐๐ ก็นมัสการบาเพ็ญลาพระอุรังคธาตุเสด็จเฉพาะเมืองราชคฤห์มหานครกระทาปฐม
สังคายนา ฝ่ ายท้ าวพระยาทังหลายพากั
้
นนมัสการลาพระอุรังคธาตุเจ้ าแล้ ว ต่างองค์ก็จบั พระหัตถ์ซงึ่
กันและกันสัง่ ลากลับไปสูบ่ ้ านเมืองของตนในกาลนันแล
้
ฝ่ ายพระเจ้ าภิงคาระ เมื่อสิน้ บุ ญกรรมของตนแล้ วก็ถึงสวรรคตไปเมืองหนองหาร
หลวงครั ง้ นัน้ ไม่ มี เ จ้ านายปกครองสื บ ตระกู ล กษั ต ริ ย์ ม า เพราะวงศ์ อิ น ทปั ท ม์ น ครหมดเพี ย ง
เจ้ าพระยาภิงคาระเท่านัน้ ตังแต่
้ เจ้ าพระยาภิงคาระถึงซึ่งสวรรคตแล้ ว เสนากรมการก็สมมุติกนั ขึ ้น
เป็ นเจ้ าเมืองผลัดเปลี่ยนกันต่อไปหลายชัว่ อายุเจ้ าเมือง กล่าวพงศาวดารเมืองสกลนครซึง่ แยกวงศ์
ตระกูลมาจากอินทปั ทม์นคร ก็สมมุติยตุ ิลงเพียงเท่านี ้
________________________________________________
๗

ปัจจุบนั คือพระธาตุภเู พ็กอยูใ่ นท้ องที่ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

_____________________________

๓๓
ตอนที่ ๒
แยกวงศ์ ตระกูลมาจากเมืองกาฬสินธุ์
.....................................
บัดนี ้ คณะกรรมการขอเรี ยบเรี ยงพงศาวดารเมืองสกลนคร ตอนที่ ๒ ซึง่ แยกวงศ์
ตระกูลมาจากเมืองกาฬสินธุ์ ข้ าพเจ้ าขอแถลงตามถ้ อยคาพระบรรเทา๑ กรมการเมืองขุขนั ธ์๒ เก่า กับ
ถ้ อยคาเพี ้ยศรี ครชุม๓ คนเก่า ซึง่ เป็ นหัวหน้ าข้ า๔ ปฏิบตั ิพระธาตุเชิงชุม ท่านผู้เฒ่าทัง้ สองนีเ้ ล่ าต่อสู่
กันฟั งว่า
อยู่มาปี หนึ่ง เกิดทุพภิกขภัยคือฝนแล้ ง ราษฎรไม่ได้ ทานาถึงเจ็ดปี ความอดอยาก
อัตคัดขัดสนข้ าวปลาอาหารแสนกันดารเป็ นอันมาก ราษฎรมารวมกันทานาปี นาแซง ตามริ มฝั่ ง
หนองหารก็ไม่พอเลีย้ งชี พอาศัยเผื อกมัน บุก กลอย ก็หมดไป เหตุฝ นแล้ วถึงเจ็ดปี เหลือที่ จะ
ทนทานอยู่ได้ เจ้ าเมืองกรมการชาวชาติเขมร ซึ่งอยู่ในจังหวัดเมืองหนองหารหลวง พากันอพยพ
ครอบครัวไปอยู่แขวงเมืองเขมร หรื อกรุ งกัมภูชาเสียหมด ชาวเขมรไม่เหลืออยู่สกั หมู่บ้านเลย เมือง
หนองหารก็เป็ นเมืองร้ าง ๆ เมื่อใด ร้ างมาได้ กี่ปีไม่ปรากฏ
พระเจ้ าแผ่นดินกรุงทวารวดีศรี อยุธยาสยาม๕

จะเป็ นรัชกาลใดไม่ปรากฏแน่ชดั ๖

________________________________________________
บรรดาศักดิ์และราชทินนามเต็ม คือ “ พระบรรเทาทุกขราษฎร ” เมืองใหญ่จะปรากฏข้ าราชการมีชื่อ
บรรดาศักดิแ์ ละราชทินนามเดียวกันนี ้เสมอ
๑

๒

เมืองขุขนั ธ์เดิม ปั จจุบนั อยู่ในท้ องที่จงั หวัดศรี สะเกษ

๓

เพี ้ยศรี ครชุมเป็ นข้ าราชการเก่ามาก่อน , คาว่า “ เพี ้ย ” เพี ้ยนมาจากคาว่า “ เพีย ” เป็ นบรรดาศักดิ์

ข้ าราชการระดับสูงของล้ านช้ างลาว หากผู้ปกครองนครรั ฐมีสถานะเป็ น “ เจ้ า ” อาทิ นครหลวงพระบาง นคร
เวียงจันทน์ นครจาปาศักดิ์ ข้ าราชการระดับสูงมีบรรดาศักดิ์ชนเพี
ั ้ ยหรื อพญา ซึง่ เป็ นบรรดาศักดิ์ในระดับเดียวกัน
หากเมืองที่ผ้ ูปกครองมิได้ มีสถานะเป็ นเจ้ า ข้ าราชการระดับสูงอาจมี บรรดาศักดิ์เป็ น “ เพีย ” และมีบางเมือง
เท่านัน้ อาจเที ยบได้ กับเพียหรื อพระยาหรื อพญาของนครรั ฐ กล่าวได้ ว่า การบริ หารการปกครองระดับเมืองนัน้
ตาแหน่งผู้บริ หารก็พยายามลอกเลียนแบบมาจากการปกครองระดับนครรัฐ
๔

ข้ า ( ทาส ) โอกาสเพื่อปฏิบตั ิรักษาดูแลองค์พระธาตุ

๕

พระมหากษัตริ ย์แห่งราชวงศ์จกั รี กรุ งเทพฯ

๖

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑

๓๔
โปรดเกล้ าฯ ให้ อปุ ฮาดเมืองกาฬสินธุ์๗ มารักษาพระธาตุเชิงชุม อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์พาบุตรภริ ยา
บ่าวไพร่ ของตนมาตัง้ อยู่ ณ ตาบลธาตุเชิ งชุม ๘ ได้ หลายปี ราษฎรเรี ยกกันว่าบ้ านธาตุเชิงชุม ๙
อุปฮาดก็ชกั ชวนราษฎรพลเมืองเมืองกาฬสินธุ์ ข้ ามเขาพราน๑๐ มาตังท
้ ามาหากินอยู่ในจังหวัดหนอง
หารหลวงหลายตาบล
พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยาม๑๑ โปรดเกล้ าฯ ตังให้
้ อปุ ฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็ นพระ
________________________________________________
๗

ตามประวัติศาสตร์ เมืองกาฬสินธุ์นนั ้ ราชวงศ์ ( หมาฟอง ) มีความขัดแย้ งกับพระยาไชยสุนทร ( หมา

แพง ) เจ้ าเมืองกาฬสินธุ์ ดังนันอุ
้ ปฮาด ( หมาสุย ) ราชวงศ์ ( หมาฟอง ) กับท้ าวหมาป้อง ซึง่ เป็ นบุตรของพระยา
ไชยสุนทร ( โสมพะมิต ) เจ้ าเมืองกาฬสินธุ์คนก่อน จึงสมคบคิดกันกับพระยาบ้ านเว่อ อพยพครอบครัวและผู้คน
ข้ ามเทือกเขาภูพานไปอยู่ ณ บ้ านเชียงชุมหรื อเชิงชุม ซึง่ ตังอยู
้ ่ใกล้ เจดีย์เชิงชุม เมืองหนองหารเก่า ต่อมาได้ กราบ
บังคมทูลขอยกขึ ้นเป็ นเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รั ชกาลที่ ๑ โปรดเกล้ าฯ ยกบ้ านเชียงชุมขึ ้น
เป็ นเมืองสกลทวาปี และตังพระยาบ้
้
านเว่อเป็ น “ พระธานี ” ตาแหน่งเจ้ าเมือง ให้ ท้าวหมาป้องเป็ นอุปฮาด ท้ าว
หมาฟองเป็ น ราชวงศ์ แล้ วให้ ยกเมืองสกลทวาปี ไปขึน้ กับกรุ งเวี ยงจันทน์ , เมื่อเปรี ยบเที ยบประวัติศาสตร์
เมืองสกลนครกับเมืองกาฬสินธุ์แล้ ว หากยึดประวัติศาสตร์ เมืองกาฬสินธุ์จะได้ ข้อเท็จจริ งว่า พระธานี เจ้ าเมือง
สกลทวาปี คนแรกก็คือพระยาบ้ านเว่อ เหตุที่ได้ เป็ นเจ้ าเมืองตามคากราบบังคมทูลนัน้ อาจเป็ นเพราะตัวพระยา
บ้ านเว่อเองน่าจะเป็ นผู้ที่ควบคุมกองกาลังทางทหาร และมีบทบาทอย่างสูงต่ อการเคลื่อนย้ ายผู้คนเข้ ามาอยู่ที่
บ้ านเชียงชุมหรื อเชิงชุม กรณี อย่างใดก็ตามจากหลักฐานพงศาวดารฉบับพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา
พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และฉบับ รองอ ามาตย์ โ ท พระบริ บ าลศุภ กิ จ ( คาสาย ศิริ ขัน ธ์ ) รวมทัง้ หนัง สื อ
ประวัติศาสตร์ อีสานของนายเติม วิภาคย์พจนกิจ ต่างให้ รายละเอียดตรงกันว่า โปรดเกล้ าฯ ตังอุ
้ ปฮาดลาวเมือง
กาฬสินธุ์เป็ นพระธานี เจ้ าเมืองสกลทวาปี ซึง่ เป็ นคนละคนกับพระยาบ้ านเว่อ
ความเห็นของข้ าพเจ้ านัน้ น่าจะยึดพงศาวดารทัง้ สองฉบับและเอกสารของนายเติม วิภาคย์ พจนกิ จ
เป็ นสาคัญ เนื่องจากมีข้อมูลตรงกัน โอกาสผู้ควบคุมกองกาลังทหารในระดับเมืองบริ เวณนี ้จะขึ ้นมาเป็ นผู้บริ หาร
และใช้ อานาจปกครองนัน้ จึงไม่น่าเป็ นไปได้ และไม่เคยมีปรากฏมาก่อน
๘

สมัยนันยั
้ งไม่มีการปกครองระดับตาบล เป็ นเพียงหมูบ่ ้ านเท่านัน้

๙

บ้ านธาตุเชิงชุมหรื อบ้ านเชิงชุมหรื อเชียงชุมในสมัยนัน้

๑๐

เทือกเขาภูพานกันเขตแดนระหว่
้
างเมืองสกลนครกับเมืองกาฬสินธุ์ การข้ ามเขาพรานจึงหมายถึงการ

เดินทางข้ ามภูพานหรื อเทือกเขาภูพานเข้ ามาสูบ่ ้ านเชียงชุมหรื อเชิงชุม เมืองหนองหารเก่า
๑๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๖

๓๕
ธานี ยกบ้ านธาตุเชิ งชุม ๑๒ เป็ นเมื องสกลทวาปี ให้ พระธานี เป็ นเจ้ าเมื อง ขึน้ แก่กรุ งสยามต่อ
มา หลายชัว่ เจ้ าเมือง๑๓ ถึงปี กนุ นพศก พระพุทธศักราช ๒๓๗๐ จุลศักราช ๑๑๘๙ รัตนโกสินทร์
ศก ๔๖ ในรั ช กาลที่ ๓ กรุ งเทพมหานคร เจ้ าอนุฯ ๑๔ เจ้ า เมื องเวียงจันทร์ คิดกบฏ กระทาศึกต่อ
กรุ งเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยามโปรดเกล้ าฯ ให้ กองทัพหลวงกรุ งเทพฯ ๑๕ ขึ ้นมา
ปราบเมืองเวียงจันทน์ แม่ทัพ๑๖ นายกองได้ มาตรวจการทัพถึงเมืองสกลทวาปี เจ้ าเมือง กรมการ
เมืองสกลทวาปี ไม่ได้ เตรี ยมกาลังไพร่พล ลูกกระสุนดินดา เสบียงอาหาร ไว้ ตามคาสัง่ แม่ทพั แม่ทพั
________________________________________________
๑๒

สมัยนันรอบองค์
้
พระธาตุเชิงชุมมีราษฎรอาศัยอยู่ แต่เป็ นเพียงหมู่บ้านขนาดเล็ก เรี ยกกันว่าบ้ านเชียง

ชุมหรื อเชิงชุม ซึง่ “ เชียงชุมหรื อเชิงชุม ” น่าจะมาจากความหมายที่ว่า “ ชุมนุม ” โดยชาวบ้ านเหล่านันต่
้ างมา
รวมกันดูแลองค์พระธาตุหรื อเป็ นข้ าโอกาสพระธาตุ ดังนันค
้ าว่า “ เชิงชุม ” จึงอาจหมายความถึงการมาร่ วมกัน
หรื อชุมนุมกันเพื่อปฏิบตั ิรักษาและดูแลองค์พระธาตุก็เป็ นได้ , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๔
๑๓

ระหว่างโปรดเกล้ าฯ ตังให้
้ เป็ นเมืองสกลทวาปี เ มื่อพ.ศ. ๒๓๒๙ ถึง พ.ศ. ๒๓๗๐ ซึ่งเป็ นปี ที่เกิดกบฏ

เจ้ าอนุวงศ์นนั ้ รวมระยะเวลา ๔๑ ปี จึงมิน่าจะมีลาดับผู้บริ หารเมืองมากนัก
๑๔

เป็ นพระโอรสของพระเจ้ าธรรมวงศ์ ( เจ้ าองค์บุญหรื อบุญสาร ) สมภพเมื่อปี กุล นพศก พ.ศ. ๒๓๑๐

พระองค์เคยมาประทับเป็ นตัวประกันและศึกษาเล่าเรี ยนอยู่ในราชสานักกรุ งเทพฯ ได้ รับการเลี ้ยงดูอย่างเจ้ านาย
ในราชสานัก มีความคุ้นเคยกับเจ้ านายไทยหลายพระองค์โดยเฉพาะกับพระเจ้ าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
ซึง่ ต่อมาได้ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็ นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ ต่อมาพระองค์ได้ รับ
โปรดเกล้ าฯ ให้ กลับไปครองกรุ งเวียงจันทน์ เฉลิมพระนามตามประวัติศาสตร์ ว่า พระเจ้ าอนุรุทธราชหรื อต่อมา คือ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิ ราชที่ ๕ ( ครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๔๗ - ๒๓๗๐ ) แต่คนไทยนิยมเรี ยกว่าเจ้ าอนุ หรื อ
เจ้ าอนุวงศ์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ รั ฐ บาลแห่ งสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ได้ ส ร้ างและทาพิ ธี เปิ ด
พระราชานุสาวรี ย์ของพระองค์ที่ริมแม่น ้าโขง ในท่าประทับยืนผินพระพักตร์ และยกพระหัตถ์ขวาเหยียดตรงมาฝั่ ง
ไทย รัฐบาลลาวได้ ถวายความยกย่องพระเกียรติยศของพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ อาจเที ยบได้ ดงั่ พระเจ้ าฟ้างุ้มแหล่ง
หล้ าธรณี ผู้ทรงรวบรวมพระราชอาณาจักรลาวให้ เป็ นปึ กแผ่น และพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชมหาราช วีรกษัตริ ย์ลาว
ผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึง่ การทาศึกกับกรุ งเทพฯ ของเจ้ าอนุวงศ์ครัง้ นี ้นัน้ รัฐบาลลาวนับแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ถือ
ว่าเป็ นวีรกรรมกู้ชาติ กู้อิสรภาพ และปลดปล่อยพระราชอานาจจากราชสานักกรุ งเทพฯ แต่ราชสานักกรุ งเทพฯ ถือ
ว่าการกระทาของพระองค์เป็ นกบฏและมีโทษถึงประหาร
๑๕

โปรดเกล้ าฯ ให้ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ( วังหน้ า ) ทรงเป็ นจอมทัพหลวง

๑๖

เจ้ าพระยาบดินเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ครัง้ เป็ นพระยาราชสุภาวดี

๓๖
เห็นว่าเจ้ าเมืองสกลทวาปี กบฏทาการขัดขืนอานาจอาญาศึก จึงเอาตัวพระธานี เจ้ าเมืองสกลทวาปี
ไปประหารชีวิตเสียที่หนองหารไทรขาว๑๗ แม่ทพั นายกองกวาดต้ อนครอบครัวไพร่ พลเมืองเมืองสกล
ทวาปี ล งไปอยู่เมื องกระบิล จันทคาม ๑๘ เป็ นอัน มาก ยังเหลืออยู่ให้ รัก ษาพระธาตุเชิ งชุมแต่พวก
เพี ้ยศรี ครชุม๑๙ บ้ านธาตุเชิงชุมตาบลหนึ่ง กับบ้ านหนองหิน บ้ านจารเพ็ญ บ้ านอ้ อมแก้ ว๒๐ บ้ าน
ธาตุเจงเวง ๒๑ บ้ านพราน๒๒ บ้ านนาดี๒๓ บ้ านวังยาง๒๔ บ้ านผ้ าขาว๒๕ บ้ านพันนา๒๖ รวม ๑๐
ตาบล๒๗ พอให้ เป็ นข้ าปฏิบัติพระธาตุเชิงชุมเท่านัน้ เมืองสกลทวาปี ก็เป็ นเมืองร้ างไม่มีเจ้ าเมือง
ปกครอง แม่ทัพนายกกองฝ่ ายสยามจึงให้ ราชวงศ์ ๒๘ ( ลาว ) เมืองกาฬสินธุ์ มาเป็ นผู้รักษาเมือง
สกลทวาปี พร้ อมด้ วยแม่ทัพ ๒๙ นายกองฝ่ ายสยาม ตังอยู
้ ่ตาบลธาตุเชิงชุม กล่าววงศ์ตระกู ลเมือง
สกลนครตอนที่ ๒ ซึง่ แยกมาจากเมืองกาฬสินธุ์ก็ปรากฏแต่เท่านี ้.
________________________________________________
๑๗

น่าจะเป็ นบ้ านหนองทรายขาว ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเล็กน้ อย และ

อยู่ด้านหลังกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ค่ายศรี สกุลวงศ์ในปั จจุบนั
๑๘

ปั จจุบนั เป็ นอาเภอกบินทร์ จนั ตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

๑๙

น่าจะเป็ นข้ าราชการเก่ามาแต่ครั ง้ สมัยล้ านช้ างหรื อราชสานักกรุ งเวียงจันทน์ จึงได้ รับการวางตัวใน

บทบาทผู้นาชุมชนต่อการปฏิบตั ิเป็ นข้ าพระธาตุสืบเนื่องไป , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๓
๒๐

บ้ านอ้ อมแก้ ว ตาบลบ้ านโพน อาเภอโพนนาแก้ ว จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๑

บ้ านธาตุนาเวง ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๒

บ้ านพาน ตาบลขมิ ้น อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๓

บ้ านนาดี ตาบลนาหัวบ่อ อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๔

บ้ านวังยาง ตาบลวังยาง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๕

บ้ านผ้ าขาว ตาบลม่วงไข่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๖

บ้ านพรรณา ตาบลพรรณา อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๒๗

รวม ๑๐ หมูบ่ ้ าน , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๘

๒๘

ราชวงศ์ ( โคตร ) ต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๔ ได้ รับโปรดเกล้ าฯ เป็ นพระยาไชยสุนทร เจ้ าเมืองกาฬสินธุ์

ดารงตาแหน่งได้ ๑ ปี ก็ถงึ แก่อนิจกรรมด้ วยโรคชรา
๒๙

พระยามหาอามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล ) ครัง้ เป็ นพระมหาสงครามหรื อมหาเทพ ตังกองบั
้
ญชาการอยู่

ที่เมืองนครพนม ครอบคลุมดูแลถึงเมืองสกลทวาปี บังคับบัญชากองทหารและข้ าราชการระดับสูงทังหมด
้

๓๗
ตอนที่ ๓
แยกวงศ์ ตระกูลมาจากเมืองนครพนม
---------------------------------บัดนี ้ ข้ าพเจ้ า๑ ขอเรี ยบเรี ยงพงศาวดารเมืองสกลนครตอนที่ ๓ ซึง่ แยกวงศ์ตระกูล
มาจากเมืองนครพนม คณะกรรมการขอแถลงตามจดหมายเหตุพระประทุมฯ คนเก่า กรมการเมือง
นครพนม กับจดหมายเหตุของเจ้ าคุณพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา ) ผู้ว่าราชการเมือง
สกลนคร ท่านเป็ นผู้ประกอบด้ วยความเพียร จดจาเหตุต่าง ๆ ซึง่ เกิดมีขึ ้นในระหว่างเมืองสกลนคร
กับ เมื อ งนครพนม ชัน้ ต้ น ท่ า นก็ อ าศัย จดเอามาจากหมายเหตุข องพระประทุม ฯ กรมการเมื อ ง
นครพนมนั่นเอง แล้ วท่านก็จดต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ลงไว้ ในสมุดจดหมายเหตุของท่าน แต่ท่านยัง
ไม่ ให้ โอกาสแก่ผ้ ูใดเรี ยบเรี ยงเป็ นพงศาวดารขึน้ ไว้ จนอายุท่านได้ ๗๙ ปี ท่านจึง ได้ ให้ โอกาสแก่
คณะกรรมการเรี ยบเรี ยงเป็ นพงศาวดารขึ ้นมาโดยคาสัง่ ท่านพระยาสกลกิจวิจารณ์ ๒ ปลัดมณฑล
อุดร๓ ซึง่ มาประจารักษาราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ บตุ รหลานทราบต่อไป ดังนี ้คือ
เมื่อปี ขาล ฉอศก จุลศักราช ๑๑๕๖ พระพุทธศักราช ๒๓๓๗ รัตนโกสินธ์ศก ๑๓
________________________________________________
๑

รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) , ท่านเคยครอบครองพงศาวดารเมืองสกลนคร

ฉบับลายมืออักษรไทยน้ อย ซึง่ พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) และกรมการเมือง
ได้ เรี ยบเรี ยงไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตามคาสัง่ ของ ฯพณฯ มหาอามาตย์ เอก พระยามหาอามาตย์ ( หรุ่ น ศรี เพ็ญ )
สมุหมหาดไทยฝ่ ายเหนือ และอภิรัฐมนตรี สภา ( สภาองคมนตรี ) สมัยรั ชกาลที่ ๕ และรองมาตย์โท พระบริ บาล
ศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ ) ได้ บันทึกความเห็นเพิ่มเติมบางส่วนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๗๓ พงศาวดารฉบับ
ดังกล่าวมีรายละเอียดมาก อาทิ รายชื่ อบุตรหลานชายและหญิ งของเจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และ
กรมการเมืองบางส่วน โดยเฉพาะรอยต่อทางประวัติศาสตร์ ที่อาจขาดหายไปในรายชื่อบุตรหญิง ( สมัยนันสั
้ งคม
ให้ ความสาคัญต่อชายมากกว่าหญิง ) แม้ จานวนบุคคลและรายชื่อบุตรหลานอาจมีบางส่วนไม่ตรงกับพงศาวดาร
ฉบับอื่นอยู่บ้าง คงเป็ นเพราะการจดบันทึก ในสมัยนัน้ ทุกฝ่ ายอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ แต่ก็เป็ นส่วนน้ อย
พงศาวดารฉบับนี ้จึงมีคณ
ุ ค่าทางวิชาการสูงยิ่ง
๒

อามาตย์ เอก พระยาสกลกิ จวิจารณ์ ( สุทธิ เหมินทร์ ) ครั ง้ เป็ นพระสุนทรธนศักดิ์ ปลัดมณฑลอุด ร

ประจาจังหวัดสกลนคร
๓
ปลัดมณฑลอุดร เดิมเรี ยกว่า “ ข้ าหลวงรอง ” เป็ นผู้บงั คับบัญชาและมีอานาจหน้ าที่รองลงมาจาก
สมุหเทศาภิบาล ต่อมาได้ เปลี่ยนให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบรักษาการในแผนกปกครองมณฑลนัน้

๓๘
ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ กรุงเทพมหานคร พระบรมราชา ( พรหมมา ) เจ้ าเมืองนครพนม ซึง่ เป็ นบุตร
พระบรมราชา ( กู่แก้ ว )๔ นัน้ ถึงแก่กรรมแล้ ว นายสุตาผู้เป็ นพี่ภรรยาพระบรมราชาพรหมมา
ซึ่งนามสกุลเนื่องมาจากพระบรมราชากู่แก้ วเป็ นวงศ์เดียวกัน ได้ เป็ นพระบรมราชาสุตาเจ้ าเมือง
นครพนม ฝ่ ายท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย บุตรพระบรมราชาพรหมมาหลานพระบรมราชา
กู่แก้ วที่ เป็ นเชื อ้ สายเจ้ านายต่อเนื่องพระบรมราชาโดยตรง ไม่ได้ เป็ นเจ้ าเมื องก็มี ความขัดเคือง
อยู่เป็ นอันมาก ท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย พาพี่น้องครอบครัวบ่าวไพร่ ของตนข้ ามโขง
ไปตัง้ บ้ า นเรื อ นอยู่ ก วนกู้ กวนงัว ๕ ฟากโขงฝั่ ง ซ้ าย ๖ เกลี ย้ กล่ อ มบ่ า วไพร่ ท าการขัด ขื น ต่ อ
เมื องนครพนมฝ่ ายเมื องนครพนมไปขอกาลังกรุ งเทพและไปขอกาลังเมื องเวียงจันทน์ ๗ มาช่วย
ปราบปรามท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย ที่กบฏ ฝ่ ายกรุ งเทพมหานครโปรดเกล้ าให้ พระยา
มหาอามาตย์๘ เป็ นแม่ทพั คุมกาลังขึ ้นมา ฝ่ ายเมืองเวียงจันทน์ให้ พระยาสุโภ ๙ เป็ นแม่ทพั คุมกาลัง
มาสมทบกันที่เมืองนครพนม แม่ทัพทังสองฝ่
้
ายจัดให้ นายทัพนายกองคุมกาลังข้ ามโขงไปตี - ปล้ น
กวนกู้ กวนงัวแตก ท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา คาสาย หนีกองทัพไปตังเกลี
้ ้ยกล่อมไพร่ พละกาลังอยู่เมือง
มหาชัยร้ างแทนเมืองร้ างของพระบรมราชากู่แก้ ว ผู้เป็ นปู่ แม่ทพั ทังสองฝ่
้
ายมีหนังสือแต่งท้ าวเพี ้ยไป
เกลี ้ยกล่อมท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย ให้ กลับคืนมาอยู่เมืองนครพนมตามเดิม จะตังให้
้ เป็ น
เจ้ าบ้ านผ่านเมือง ฝ่ ายท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย ไม่ยอมคืนมาอยู่เมืองนครพนม เพราะ
มีความรังเกียจพระบรมราชาสุตา ถ้ าจะให้ เป็ นเจ้ าบ้ านผ่านเมืองขอตังอยู
้ ่เมืองมหาชัยเป็ นเมืองขึ ้น
________________________________________________
๔

พระบรมราชา ( กู่แก้ ว ) เป็ นบุตรของพระบรมราชา ( ก่านหรื อเอวก่าน ) มีน้องสาวนามว่า “ สุวรรณ

ทอง ” และมีบุตรชาย ๘ คน นามว่า ท้ าวพรหมมา ( ท่านผู้นี ้ต่อมาได้ เป็ นเจ้ าเมืองนครพนม ) ท้ าวสีวิไชย ท้ าวอุ่น
เมือง ( ต่อมาได้ เป็ นเจ้ าเมืองนครพนม ) ท้ าวเลาคา ท้ าวลาด ท้ าวแก้ วมณี โชติ ท้ าวพรมบุตร มีบุตรหญิง ๙ คน
นามว่า นางแท่งคา นางแท่งแก้ ว นางคาเพา นางมิ่ง นางตอม นางยอด นางคาพัว้ นางเบ้ า และนางเมาะ
๕

บ้ านกวนกู้แ ละกวนงัวอยู่ใ นดินแดนลาว แขวงเมืองมหาไชยกองแก้ วเดิม ปั จจุบันไม่มีร่องรอย ทาง

ประวัติศาสตร์ หลงเหลืออยู่แล้ ว
๖

ฝั่ งซ้ ายดินแดนลาว

๗

สมัยนันราชส
้
านักกรุ งเวียงจันทน์เป็ นข้ าขอบขัณฑ์สีมากรุ งเทพฯ

๘

พระยามหาอามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล ) ครั ง้ เป็ นพระมหาสงครามหรื อมหาเทพ แม่ทัพผู้รักษาเมือง

นครพนมและเมืองสกลทวาปี ตังกองบั
้
ญชาการอยู่ที่เมืองนครพนม
๙
พระยาสุโภหรื อพญาสุโพ เป็ นชื่อบรรดาศักดิ์ข้าราชการระดับสูงของราชสานักกรุ งเวียงจันทน์ อาทิ พญา
ชานนท์ พญาอุป ราชา พญานานนุง เป็ น ต้ น พระเจ้ า ไชยเชษฐาธิ ร าชที่ ๔ ( เจ้ าอิน ทรวงศ์ ) เจ้ า ผู้ครองนคร
เวียงจันทน์ โปรดให้ พญาสุโพเป็ นแม่ทพั คุมกองทัพลาวเข้ าร่ วมกับกองทัพพระยามหาอามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล )

๓๙
แก่เมืองเวียงจันทน์๑๐ แม่ทพั ทังสองฝ่
้
ายก็ตกลงตามคาขอของท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่งหงษา ท้ าวคาสาย
แม่ ทั พ ทั ง้ สองรั บ ให้ ท้ าวจุ ล นี ท้ าวกิ่ ง หงษา ท้ าวค าสาย มาประชุ ม ถื อ น า้ สั ต ยานุ สัต ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม ๑๑ ณ วัดธาตุศรี โคตรบอง๑๒ เมืองมรุ กขนครเก่า เมื่อสิ ้นการทัพ
ศึกสงครามแล้ วแม่ทัพฝ่ ายไทยให้ พระยาสุโภแม่ทัพฝ่ ายเมืองเวียงจันทน์ พาตัวท้ าวจุลนี ท้ าวกิ่ง
หงษา ท้ าวคาสาย ท้ าวน้ อยบุตร ท้ าวจุลนี ขึ ้นไปเฝ้าเจ้ าเมืองเวียงจันทน์ ๑๓ เจ้ าเมืองเวียงจันทน์
ตังให้
้ ท้าวจุลนีเป็ นพระพรหมอาษาเจ้ าเมืองมหาชัยกองแก้ ว ท้ าวกิ่งหงษา เป็ นอุปฮาดพระนาคีกิ่ง๑๔
ท้ าวคาสายเป็ นราชวงศ์๑๕ ท้ าวน้ อย บุตรพระพรหมอาษาเจ้ าเมืองเป็ นราชบุตรขึ ้นกับเมืองเวียงจันทน์
________________________________________________
๑๐

สมัยนันหลายเมื
้
องในดินแดนลาวล้ านช้ าง ได้ ถวายเครื่ องราชบรรณาการต่อราชสานักกรุ งเวียงจันทน์

ซึง่ เป็ นประเทศราชของไทย ส่วนเมืองที่อยู่ใกล้ ชายแดนเวียดนามยังต้ องถวายเครื่ องราชบรรณาการต่อราชสานักเว้
อานามเพื่อความปลอดภัยอีกด้ วย
๑๑

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓

๑๒

วัดพระธาตุศรี โคตรบอง ริ มแม่น ้าโขง เมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สปป.ลาว ฝั่ งตรงข้ ามจังหวัดนครพนม

ในปั จจุบนั
๑๓

เจ้ าอินทรวงศ์ , ก่อนนันเมื
้ ่อพ.ศ. ๒๓๓๖ พระเจ้ านันทเสน เจ้ าผู้ครองนครเวียงจันทน์ ถูกกล่าวหาว่าคบ

คิดกับพระบรมราชา ( พรหมมา ) เจ้ าเมืองนครพนม มีหนังสือชักชวนพระเจ้ าญาลอง กษัตริ ย์กรุ งเว้ อานามจะเป็ น
กบฏต่อกรุ งเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รั ชกาลที่ ๑ โปรดให้ หลวงทรงพลราบเจ้ ากรมเกราะ
ทองขวาเชิญศุภอักษรขึ ้นไปให้ ทงั ้ สองลงมาเฝ้าและชาระความ ได้ ความจริ งตามนัน้ จึงรั บสัง่ ให้ ประหารพระเจ้ า
นันทเสน แต่กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททูลขอราชทานชีวิตไว้ ส่วนพระบรมราชา ( พรหมมา ) ให้ โบย
๑๐๐ ที และภาคทัณฑ์ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าอินทรวงศ์ครองกรุ งเวียงจันทน์แทน เมื่อพ.ศ. ๒๓๓๙ เกิดศึกพม่าที่
เมืองเชียงใหม่ พระเจ้ านันทเสนและพระบรมราชา ( พรหมมา ) ขออาสาไปทาศึก ระหว่างเดินทัพถึงเมืองเถิน พระ
บรมราชา ( พรหมมา ) รับประทานแกงผักหวานเบื่อถึงแก่กรรม โปรดเกล้ าฯ ตังพระศรี
้
เชียงใหม่ ( สุตา ) ซึง่ เป็ นพี่
ภรรยาของพระบรมราชา ( พรหมมา ) เป็ นเจ้ าเมืองนครพนมแทน
๑๔

“ อุปฮาด ” เป็ นชื่อตาแหน่งของผู้บริ หารเมืองในแถบอีสานตอนเหนือและในดินแดนลาว ตามธรรม

เนียมแบบแผนการปกครองของอาณาจักรลาวล้ านช้ าง ซึง่ ราชสานักกรุ งเทพฯ อนุโลมให้ ใช้ การปกครองในระบบ
อาญาสี่นัน้ ประกอบด้ วย เจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร แต่บางเมืองผู้ดารงตาแหน่งอุปฮาดอาจมี ชื่ออื่น
และมีความหมายเป็ นการภายในระหว่างหมูญ
่ าติมิตร อาทิ “ ตรี เจาหรื อตีนเจาหรื อพระนาคี ” เมื่อท้ าวกิ่งอุปฮาด
เมืองมหาไชยกองแก้ ว มีนามเรี ยกเป็ นการภายในว่าพระนาคี และมี นามเรี ยกเป็ นทางการว่าท้ าวกิ่ง จึงปรากฏ
นามตามประวัติศาสตร์ บนั ทึกไว้ วา่ “ อุปฮาดพระนาคีกิ่ง ”
๑๕

ราชวงศ์ เป็ นตาแหน่งทางการปกครองในระบบอาญาสี่ , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑๔

๔๐
พระพรมอาษาจุลนี เจ้ าเมืองมหาชัยกองแก้ ว ได้ กับนางเภาบุตรสาวเจ้ าเมืองคาเกิด ๑๖ เป็ นภรรยา
ต้ น๑๗ มีบตุ รชายชื่อท้ าวเหง้ า ท้ าวเหม็น ท้ าวคา ท้ าวเสือ ท้ าวโถง ท้ าวละ ท้ าวนาค ท้ าวหล้ า ท้ าวศรี
แก้ ว รวมชาย ๙ หญิง ๖ คน๑๘ อุปฮาดพระนาคีกิ่งมีบตุ รชายชื่อท้ าวคา ๑๙ ท้ าวอิน๒๐ ท้ าวเกษ ท้ าวสิง
ท้ าวแก้ ว ท้ าวสอน ท้ าวเขียว ท้ าวจัน รวมชาย ๘ หญิง ๗ คน๒๑ ราชวงศ์คาสายมีบตุ รชาย ชื่อท้ าวเอ็บ
ท้ าวโก้ ท้ าวปิ ด ท้ าวเกษ ท้ าวตุง ท้ าวคา ท้ าวสอน ท้ าวหนู ท้ าวอุน่ หล้ า รวมชาย ๙ คน หญิง ๙ คน๒๒
อุปฮาดพระนาคีกิ่งอยู่ในราชการ ๑๐ ปี ถงึ แก่กรรม เจ้ าผู้ครองเมืองเวียงจันทน์๒๓ ตังให้
้ ราชวงศ์คา
________________________________________________
๑๖

ในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที่ ๓ ได้ กวาดต้ อนเจ้ าเมืองและไพร่ พลเมือง

ค าเกิ ด เข้ ามาในราชอาณาจัก รสยาม เพื่ อเป็ น การตัด ทอนก าลังของราชส านัก เว้ อานาม โปรดเกล้ าฯ ให้ ตัง้
บ้ านเรื อนอยู่บริ เวณบ้ านท่าขอนยาง ต่อมายกขึ ้นเป็ นเมืองนามว่า “ เมืองท่าขอนยาง ” ตังพระค
้
าก้ อนหรื อลาดวน
เจ้ าเมืองค าเกิ ดเป็ น พระสุวรรณภัก ดี เจ้ าเมือง ปั จ จุบัน เมืองท่ าขอนยางมีฐ านะเป็ น ตาบล อยู่ใ นเขตอาเภอ
กันทรวิชยั ท้ องที่จงั หวัดมหาสารคาม
๑๗

ภรรยาหลวงหรื อเอกภรรยา , สมัยนันข้
้ าราชการระดับสูงของไทยและลาวผู้มีฐานะ สามารถมีภรรยา

ได้ หลายคน ถือว่าภรรยาทุกคนล้ วนชอบด้ วยกฎหมายตามขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีทงสิ
ั ้ ้น โดยมีภรรยาหลวง
เป็ นผู้ปกครอง และแนะนาข้ อปฏิบตั ิภายในครอบครัวแก่ภรรยาลาดับรองลงไป
๑๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางไผ่ นางสิง นางสุย นางบึง นางตูด นางลุน รวมบุตรหญิง ๖ คน

๑๙

ต่อมาได้ เลื่อนเป็ นราชวงศ์เมืองมหาไชยกองแก้ ว และได้ พาญาติพี่น้องไพร่ พลอพยพมาอยู่เมืองสกล

ทวาปี ปี พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนชื่อเมืองสกลทวาปี
เป็ นเมืองสกลนคร ตังท้
้ าวคาเป็ นพระยาประเทศธานี ตาแหน่งเจ้ าเมือง ( เจ้ าเมืองสกลนครคนที่ ๑ ) ให้ ท้าวอิน
น้ องชายเป็ นราชวงศ์เมืองสกลนคร
๒๐

ท้ าวอินหรื ออินทร์ , เป็ นบิดาของพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา ) เจ้ าเมืองสกลนครคนที่ ๓ และ

คนสุดท้ าย
๒๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางตุย นางพอง นางลุน นางหมา นางน้ อย นางกอง นางดอกแก้ ว รวม

บุตรหญิง ๗ คน
๒๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางนาง นางจวง นางบุษ นางหมา นางสัน นางสี นางเขียว นางลาว

นางน้ อย รวมบุตรหญิง ๙ คน
๒๓

พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชที่ ๔ ( เจ้ าอินทรวงศ์ ) ทรงเป็ นพระโอรสของพระเจ้ าธรรมเทวงศ์ ครองราชย์

ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๓๗ - ๒๓๔๗

๔๑
สายเป็ นอุปฮาดตรี เจา๒๔ คาสาย ให้ ท้าวคาบุตรอุปฮาดพระนาคีกิ่งเป็ นราชวงศ์ ราชบุตรคงที่เดิม๒๕
เมืองนครพนมกับเมือง มหาชัยก็ปรองดองเป็ นบ้ านพี่เมืองน้ องกันต่อมาจนบัดนี ้
เมื่อปี กนุ นพศก๔ พระพุทธศักราช ๒๓๗๐ จุลศักราช ๑๑๘๙ รัตนโกสินทร์ ศก ๔๖
ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ กรุงเทพฯ เจ้ าอนุฯเจ้ าเมืองเวียงจันทน์คิดกบฏ๒๖ ทาศึกกับพระเจ้ ากรุงสยาม
เจ้ าอนุก็พ่ายแพ้ ปราชัยแก่กองทัพกรุงเทพฯ แตกหนีกองทัพกรุงเทพฯ ไปเมืองญวนครัง้ ที่ ๑ ได้ พกั
________________________________________________
๒๔

เปรี ยบเทียบเชิงอรรถที่ ๑๓ , อุปฮาดตรี เจา ( คาสาย ) เป็ นบิดาของพระยาประเทศธานี ( เจ้ าเมือง

สกลนคร คนที่ ๒ )
๒๕

คงเป็ นราชบุตร ( น้ อย ) บุตรพระพรหมอาษาคนเดิม

๒๖

เจ้ าอนุวงศ์ก่อการกบฏเดินทัพเข้ าสู่เขตพระราชอาณาจักรสยามถึง ๕ ทาง กองทัพหลวงสามารถยึด

เมืองนครราชสีมาได้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๖๙ กองทัพหน้ ารุ กถึงเมืองสระบุรี พระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ครั ง้ เป็ นพระยาราชสุภาวดี
เป็ นแม่ทัพหน้ ายกทัพตีโต้ กลับ กองทัพเจ้ าอนุวงศ์พ่ายแพ้ พระองค์ ต้องเสด็จลี ้ภัยไปเมืองล่านา้ ( แง่อาน ) เขต
ญวน โดยเอาตัวพระบรมราชา ( มัง ) เจ้ าเมืองนครพนมไปด้ วย เนื่องจากพระไชยองเว้ พระอัยกาของพระองค์เคย
ลี ้ภัยการเมืองมาก่อน จึงมีสายสัมพันธ์ อนั ดีกบั ราชสานักเว้ อานาม ซึง่ ถือว่าเป็ นการเสด็จลี ้ภัยการเมืองเป็ นครั ง้
แรก พระเจ้ าแผ่นดินญวนตังสั
้ ตตะคุณเตียนยิ น เป็ นแม่ทัพหน้ าคุมไพร่ พล ๒ หมื่นคนเศษพาเจ้ าอนุวงศ์มาอ่อน
น้ อมต่อกองทัพสยาม อ้ างว่าเวียงจันทน์ก็เป็ นเมืองดินแดนกรุ งเวียดนาม ขอให้ กองทัพสยามยกทัพกลับไป ไมตรี ก็
ยังจะคงอยู่ตอ่ หากไม่รับฟั ง ถ้ าองกิงเลือกแม่ทพั ใหญ่ยกมาถึงแล้ ว แม้ แต่หญ้ าต้ นหนึง่ ก็ไม่ให้ เหลือไว้ ครัน้ เดือน ๘
แรม ๑ ค่า ปี ชวด พ.ศ. ๒๓๗๑ ทูตญวนพาเจ้ าอนุวงศ์ และเจ้ าราชวงศ์มาส่ง ณ กรุ งเวียงจันทน์ มีไพร่ พลลาว
ประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ ญวนประมาณ ๘๐ คนเศษ ล่ามญวน ๒ คน โดยพาเข้ าพบพระยาพิ ไ ชยสงคราม
พระยาบรรเทาทุกขราษฎร หลวงสุเรนทรวิชิต ณ ศาลาลูกขุน การเจรจาเป็ นไปตามปกติ แต่หลังจากเจ้ าอนุวงศ์
เสด็จกลับไปวัดพระแก้ ว ในวันรุ่ งขึ ้นเวลาประมาณบ่าย ๔ โมง พระองค์ตดั สินพระทัยยกไพร่ พลเข้ าโจมตีกองทัพ
สยามที่รักษากรุ งเวียงจันทน์จนแตกพ่ายล้ มตายเกือบหมดสิ ้น เหลือแต่หมื่นรักษานาเวศกับไพร่ พล ๔๐ - ๕๐ คน
ว่ายน ้าเกาะขอนไม้ ข้ามมาได้ เจ้ าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) จึงยกทัพบุกเข้ าทาลายกรุ งเวียงจันทน์
เจ้ าอนุวงศ์ต้องเสด็จลี ้ภัยอีกครั ง้ ไปอาศัยอยู่บริ เวณ “ นา้ ไฮ้ เชิงเขาไก่ ” เขตเมืองพวน ( เชียงขวาง ) ใกล้ ชาย
แดนญวน เจ้ าน้ อยผู้ปกครองเมืองพวนซึ่งเป็ นราชบุตรเขยเจ้ าอนุ วงศ์ เกรงว่าตนจะมีความผิ ดจากการให้ ลี ้ภัย
ในเขตปกครอง และกองทัพสยามอาจบุกเข้ าทาลายเมืองพวนได้ จึงแจ้ งกองทัพสยาม เมื่อเดือน ๑๒ ขึ ้น ๑๕ ค่า
( ธันวาคม ) ให้ ส่งคนมาจับกุม ต่อมาสามารถควบคุมพระองค์และครอบครัวได้ นาส่งเข้ ากรุ งเวียงจันทน์ แล้ วส่ง
๒๖

่เมือพระองค์
งมหาชัแยละครอบครั
นางตัดบุวตถูรสาวเจ้
าเมือนงมหาชั
ยได้ กบั เจ้ าเหม็
นบุตรเจ้
าอนุเป็๗นสามี
ต่อกถึาลั
งกรุงงอยู
เทพฯ
กถอดออกเป็
ไพร่ ขังกรงประจาน
ทรมานได้
ประมาณ
- ๘ วัน จนตก
พระโลหิตถึงแก่พิราลัย ขณะพระชนม์มายุ ๖๐ พรรษา ปั จจุบนั บริ เวณถ ้าเจ้ าอนุวงศ์ทรงลี ้ภัยอยู่นนทางการลาวได้
ั้
บูรณะแล้ ว เรี ยกว่า “ ถ ้าเจ้ าอนุ ” ตังอยู
้ ่ในเขตเมืองไซสมบูน แขวงเชียงขวาง

๔๒
กาลังอยู่เมืองมหาชัย๒๗ นางตัดบุตรสาวเจ้ าเมืองมหาชัยได้ กบั เจ้ าเหม็นบุตรเจ้ าอนุเป็ นสามี
ถึงปี มะโรง จัตวาศก๙ พระพุทธศักราช ๒๓๗๕ จุลศักราช ๑๑๙๔ รัตนโกสินทร์ ศก
๕๑ กองทัพกรุ งเทพฯ ยกขึ ้นไปตีเมืองมหาชัย๒๘ เมืองมหาชัยแตก พระพรหมอาษาจุลนีเจ้ าเมืองกับ
ราชบุตรน้ อยพาครอบครัวหนีกองทัพกรุงเทพฯ ไปเมืองญวนก็ถงึ แก่กรรมที่เมืองญวน ฝ่ ายอุปฮาดตรี
เจาคาสาย ราชวงศ์ คาก็หลบหนี กองทัพอยู่ตามภูเขาเหล่านัน้ หาได้ หนี ไปเมื องญวนไม่ กองทัพ
กรุงเทพฯ จับตัวนางจวงภรรยาราชวงศ์ คา นางเทพภรรยาท้ าวจุลนีอินกับครอบครัวบ่าวไพร่ ส่งลงไป
กรุ งเทพฯ พระอินทรอาษาเจ้ าเมืองพนัสนิคมผู้เป็ น พี่๒๙ ลูกป้าหรื อบุตรชายพี่สาวของนางจวง นาง
เทพ มาทูลขอรับพระราชทานเอาตัวนางจวง นางเทพ กับพรรคพวกไปอยู่เมืองพนัสนิคม๓๐
ถึงปี มะแม สัปตศก๑๒ จุลศักราช ๑๑๙๗ พระพุทธศักราช ๒๓๗๘ รัตนโกสินทร์ ศก
๕๔ อุปฮาดตรี เจาคาสาย ราชวงศ์คา ท้ าวจุลนีอิน๓๑ เมืองมหาชัยพาครอบครัวบ่าวไพร่ ลงมาสู่พระ
บรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม ได้ เข้ าหาแม่ทัพ๓๒ ที่เมืองสกลทวาปี ขออาษาสวามิภกั ดิ์
ทาราชการฉลองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามต่อไปจนชัว่ บุตรและหลาน พระ
________________________________________________
๒๗

พักกองกาลังพลอยู่ที่เมืองมหาไชยกองแก้ ว

๒๘

กองทัพกรุ งเทพฯ โดยพระยามหาอามาตย์ ( ป้อม อมาตยกุล ) ยกขึ ้นไปตีเมืองมหาไชยกองแก้ ว เพื่อ

กวาดต้ อนผู้คนเข้ ามาราชอาณาจักรสยาม เป็ นการตัดทอนกาลัง ของหัวเมืองในดินแดนลาวตามหลักรั ฐศาสตร์
การเมือง และยุทธศาสตร์ การรบในสมัยนัน้ พระพรหมอาษา ( จุลนี ) เจ้ าเมืองมหาไชยกองแก้ ว และราชบุตร
( น้ อย ) พร้ อมครอบครัว พากันหลบหนีเข้ าไปในเขตญวน พระพรหมอาษา ( จุลนี ) ได้ ถงึ แก่กรรมที่เมืองญวน
๒๙

มารดาของพระอินทรอาษาเป็ นพี่สาวของนางจวงและนางเทพ , เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑ พระบาทสมเด็จพระ

นัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๓ โปรดเกล้ าฯ ให้ ตดั เอาแขวงเมืองชลบุรี เมืองฉะเชิงเทรา ตังเป็
้ นเมืองใหม่นามว่า
“ พนัสนิคม ” ให้ ชาวนครพนมซึง่ เป็ นกองลาวอาสาปากน ้า เมืองสมุทรปราการ ไปตังรกรากอยู
้
่ที่นนั่ และให้ ท้าว
อินทิสารบุตรอุปฮาด ( สีวิชยั ) เมืองนครพนม เป็ นเจ้ าเมืองนามว่า “ พระอินทรอาสา ”
๓๐

อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีในปั จจุบนั

๓๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐

๓๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๘ , แม่ทพั ให้ อปุ ฮาดตรี เจา ( คาสาย ) พาครอบครัวและไพร่ พลไปอยู่บริ เวณเมือง

สกลทวาปี เก่า

๔๓
มหาสงคราม๓๓ กับเจ้ าอุปราช๓๔ ผู้เป็ นแม่ทพั แต่งให้ ขนุ ศรี โยธา๓๕ นาตัวราชวงศ์คา๓๖ ท้ าวจุลนีอิน๓๗
ลงไปเฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาทพระเจ้ ากรุ งสยาม ๓๘ โปรดเกล้ าฯ พระราชทานนางจวง นางเทพ
ขึ ้นมาตามราชวงศ์ คา ท้ าวจุลนีอิน ผู้เป็ นสามี ตังบ้
้ านเรื อนอยู่ในเมืองสกลทวาปี และได้ ข้ามโขงไป
เกลี ้ยกล่อม กวาดต้ อนเอาครอบครัวเมืองมหาชัยที่ยงั ตกค้ างอยู่นนให้
ั ้ ข้ามโขงมาตังภู
้ มิลาเนาอยู่ใน
จังหวัด เมืองสกลทวาปี เป็ นอันมาก๓๙
ถึงปี ระกา นพศก ๑๔ จุล ศักราช ๑๑๙๙ พระพุทธศักราช ๒๓๘๐ รั ตนโก
สินทร์ ศก ๕๖ อุปฮาดตรี เจาป่ วยถึงแก่กรรม๔๐ พระมหาสงคราม๔๑ กับเจ้ าอุปราช๔๒ แม่ทพั มี
________________________________________________
๓๓

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๘

๓๔

พระมหาอุปราช ( ติสสะ ) พระอนุชาของเจ้ าอนุวงศ์นนั ้ ราชสานักกรุ งเทพฯ ได้ ให้ โอกาสทา

ราชการต่อ โดยโปรดเกล้ าฯ ให้ คมุ กองทหารรักษาเมืองสกลทวาปี และเมืองนครพนม มีพระมหาสงคราม
( ป้อม อมาตยกุล ) เป็ นแม่ทพั ตังกองบั
้
ญชาการอยูท่ ี่เมืองนครพนม
๓๕

น่าจะเป็ นข้ าราชการชัน้ ผู้ใ หญ่ จ ากเมื องอื่ น ที่ ถูกสั่ง ให้ ม าช่ว ยราชการทัพ สมัยนัน้ การช่ว ย

ราชการอาจต้ องใช้ เวลาหลายปี
๓๖

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๙

๓๗

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐

๓๘

พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓

๓๙

ราชวงศ์ ( ค า ) ท้ าวจุล นี ( อิน ) พากันข้ ามล าน า้ โขงฝั่ ง ด้ า นเมื องนครพนมไปเกลี ย้ กล่อ ม

ครอบครัวชาวเมืองมหาไชยกองแก้ ว และเมืองใกล้ เคียงที่ยงั ตกค้ างหรื อหลบภัยอยู่ตามป่ าเขา ให้ ข้ามมา
อาศัยอยู่ที่เมืองสกลทวาปี เก่า การอพยพของผู้คนและผู้บริ หารเมืองในครัง้ นัน้ น่าจะพิจารณาถึงความ
จาเป็ นหลายประการ อาทิ โรคระบาด ความยากลาบากต่อการดารงชีวิตอันเนื่องจากภัยสงครามจากการ
ขยายอิทธิพลของราชสานักญวน
๔๐

ถึงแก่กรรม ณ บ้ านพักภายในเมืองสกลทวาปี และปี ถดั ไป ( พ.ศ. ๒๓๘๑ ) ราชวงศ์ ( คา ) และ

ท้ าวจุลนี ( อิน ) จึงลงไปเฝ้าล้ นเกล้ าฯ รัชกาลที่ ๓ ตามคาสั่งพระมหาสงคราม ( ป้อม อมาตยกุล ) และ
อุปราช ( ติสสะ ) แม่ทพั ผู้รักษาเมืองสกลทวาปี
๔๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๘

๔๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๓๔

๔๔
ใบบอก๔๓ ให้ ท้าวราชวงศ์ คา ท้ าวจุลนีอิน ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในใบบอกแม่ทัพขอ
ราชวงศ์คา เมืองมหาชัยเป็ นเจ้ าเมืองสกลทวาปี ขอท้ าวจุลนีอินเมืองมหาชัยเป็ นราชวงศ์เมืองสกล
ทวาปี ขอราชบุตรด่าง๔๔ เมืองกาฬสินธุ์ เป็ นราชบุตรเมืองสกลทวาปี
ถึงปี จอ สัมฤทธิ ศก จุลศักราช ๑๒๐๐ พระพุทธศักราช ๒๓๘๑ รั ตนโกสินทร์
ศก ๕๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ กรุ งเทพฯ โปรดเกล้ าฯ มีห้องตรา
พระราชสีห์ ลงวัน ๖๑๑ฯ ๙ ๔๕ ตังให้
้ ราชวงศ์คาเป็ นพระยาประเทศธานี เจ้ าเมือง๔๖ เปลี่ยนนามเมือง
ว่าเมืองสกลนคร๔๗ ให้ ราชวงศ์ลาว๔๘ เป็ นอุปฮาด ให้ ท้าวจุลนีอิน๔๙ เป็ นราชวงศ์ ให้ ราชบุตรด่างเมือง
________________________________________________
๔๓

“ ใบบอก ” เป็ นหนังสือราชการระหว่างเมืองกับราชสานักกรุงเทพฯ ใช้ กบั เมืองที่มิได้ มีฐานะเป็ น
นครรัฐและเจ้ าเมืองมิได้ มีสถานะเป็ น “ เจ้ า ” หากเป็ นนครรัฐประเทศราชใช้ คาว่า “ ศุภอักษร ” เมืองหรื อ
นครรัฐที่ผ้ ปู กครองมีสถานะเป็ นเจ้ านัน้ ต้ องมีองค์ประกอบอย่างน้ อย ๖ ข้ อ คือ
๔๓.๑ มีอานาจเด็ดขาดในการดาเนินการในกิจการต่างประเทศได้ อาทิ การแต่งตังทู
้ ต
จากเมืองหรื อรัฐของตนไปประจารัฐอื่น และรับรองทูตจากรัฐอื่นมาประจาในรัฐของตน
๔๓.๒ มีอานาจเด็ดขาดทางด้ านการทหาร และสามารถส่งกองทหารไปปฏิบตั ิการในรัฐ
อื่นได้ เมื่อมีการร้ องขอจากรัฐนัน้ รวมทังสามารถประกาศสงครามต่
้
อเมืองหรื อรัฐภายนอกได้ โดยมิต้องขอ
อนุญาตจากรัฐอื่นใด
๔๓.๓ มีอานาจเด็ดขาดในการแต่งตัง้ โยกย้ ายผู้บริหาร และกรมการเมืองทุกระดับภายใน
เมืองหรื อรัฐของตน และอาจรวมถึงเมืองหรื อรัฐภายใต้ ความอารักขาแห่งตนด้ วย
๔๓.๔ มีอานาจเด็ดขาดในด้ านศาลยุติธรรม สามารถพิจารณาและพิพากษาอรรถคดี
ความได้ ในทุกคดี และโดยไม่จากัดอัตราโทษ
๔๓.๕ มีอาณาเขตและจานวนประชากรมากพอสมควร
๔๓.๖ เมืองหรื อรัฐนันมี
้ อานาจรัฏฐาธิปัตย์ตอ่ เนื่องมาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
๔๔
ราชบุตรด่างเป็ นสามีนางขาวบุตรสาวของพระยาไชยสุนทร ( หล้ า ) เจ้ าเมืองกาฬสินธุ์ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. ๒๔๐๕ โปรดเกล้ าฯ ให้ ราชบุตรด่างเป็ น “ พระธิเบศวงษา ” เจ้ าเมืองกุฉินารายณ์
๔๕
วันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่า
๔๖
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐ ( พ.ศ. ๒๓๘๑ )
๔๗
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐ ( พ.ศ. ๒๓๘๑ ) เลขที่ ๑๐.
๔๘
ราชวงศ์ ( โคตร ) เมืองกาฬสินธุ์
๔๙
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐

๔๕
กาฬสินธุ์มาเป็ นราชบุตรเมืองสกลนคร พระราชทานเครื่ องยศให้ พระยาประเทศธานี ( คา ) คนโท
เงินถมยา ๑ พานหมากเงินกลมกลีบบัวถมยา ๑ เครื่ องกินหมากเงินถมยา ๑ สารับ กระบี่บงเงิ
ั้ น
๑ เล่ม๕๐ ปื นคาบศิลา ๑ กระบอก สัปทนปราบศัตรู ๑ คัน อุปฮาดถาดหมากเงิน ๑ สารั บ
คนโทเงิน ๑ สารับ ราชบุตรเครื่ องเกียรติยศคงเดิม๕๑ และโปรดเกล้ าฯ แบ่งเขตแดนเมืองนครพนม
เมืองมุกดาหาร เมืองหนองละหาร๕๒ ให้ เป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ทิศตะวันออกตังแต่
้ ปากน ้าก่า
ตกน ้าโขงตัดไปบ้ านหนองเหียน บ้ านจารเพ็ญ๕๓ เป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ต่อกับบ้ านนาแก บ้ าน
ดงหลวง๕๔ เขตแดนเมืองมุกดาหาร ทิศเหนือตังแต่
้ บ้านเชียงสือไปกุสมุ าลย์บ่อละบือตัดไปปากน ้าอูน
ตกน ้าสงครามเป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ทิศตะวันตกตังแต่
้ ปากน ้ายามตกลาน ้าสงครามตัดไปบ้ าน
ผ้ าขาว บ้ านพันนาเป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ตังแต่
้ ปากห้ วยศีรษะแรตตกน ้าสงคราม ตามลานา้
สงครามไปจนถึงเขาพรานเป็ นเขตแดนเมืองหนองละหาร ทิศใต้ เขตแดนเมืองสกลนครกับเมือง
กาฬสินธุ์ให้ คงอยู่ตามเดิม เมืองสกลนครรับผูกส่วยผลเร่ว ( หมากแหน่ง )๕๕ คือ มีตวั เลขที่เป็ น
ชายฉกรรจ์ ๓,๐๐๐ คน ให้ ผูกส่วย ๒,๐๐๐ คน ยกให้ เจ้ าเมืองกรมการ ๑,๐๐๐ คน เป็ นเลข
ทนายในตัวเลข ๒,๐๐๐ คนนัน้ ผูกส่วยผลเร่วเลขหนึง่ คนละ ๕ ชัง่ ปี หนึง่ เป็ นผลเร่ว ๒๐๐ หาบ
________________________________________________
๕๐

เมืองสกลนคร เดิมเป็ นเมืองชันโท
้ เจ้ าเมืองได้ รับพระราชทานเครื่ องประกอบยศเป็ นกระบี่บงเงิ
ั ้ น หาก

เป็ นเมืองชัน้ เอก อาทิ เมืองหนองคาย เมืองอุบลราชธานี เจ้ าเมืองจะได้ รับพระราชทานเป็ นกระบี่บงั ้ ทอง แต่ใน
สมัยเจ้ าจันทรเทพสุริยวงษ์ ดารงรัฐสีมามุกดาธิบดี ( เจ้ าหนู ) เจ้ าเมืองมุกดาหารซึง่ เป็ นเมืองชันโท
้ แต่เป็ นหลาน
เจ้ าอนุวงศ์ [ โอรสอุปราช ( ติสสะ ) ] มีสถานภาพส่วนบุคคลเป็ น “ เจ้ า ” จึงได้ รับพระราชทานกระบี่ทองคา
เทียบเท่าเจ้ าประเทศราชเป็ นกรณีพิเศษ
๕๑

มิได้ รับพระราชทานเครื่ องยศใหม่หรื อเพิ่มเติม อันเนื่องจากราชบุตรด่างมีตาแหน่งเป็ นราชบุตรเมือง

กาฬสินธุ์ในขณะนัน้ หากเพียงย้ ายมาเป็ นราชบุตรเมืองสกลนครเท่านัน้
๕๒

เมืองหนองหาร , อาจขึ ้นกับเมืองอุดรธานีหรื อเมืองสกลนครตามหลักรัฐศาสตร์ การปกครองในสมัยนัน้

ปั จจุบนั เป็ นอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
๕๓

บ้ านจันทร์ เพ็ญ อยู่ในท้ องที่ตาบลจันทร์ เพ็ญ อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในปั จจุบนั

๕๔

อยู่ในท้ องที่อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ในปั จจุบนั

๕๕

ผลไม้ ชนิดหนึ่ง นามาตากแห้ งเพื่อใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องราชบรรณาการ โดยราชสานักกรุ งเทพฯ

จัดส่งผลเร่ วส่วยไปขายที่ประเทศจีน ด้ วยเหตุชาวจีนสมัยนันนิ
้ ยมรับประทาน และมีความเชื่อว่าเป็ นยาขับลมที่ดี

๔๖
ถ้ าไม่ได้ ผลเร่วครบจานวนให้ คิดเงินแทนผลเร่ว เลขหนึง่ ปี ละ ๒ บาท ผลเร่ว ๒๐๐ หาบ๕๖ ปี หนึ่ง
คิดเป็ นเงินแทนผลเร่ว ๕๐ ชัง่ ส่วนตัวเลข ๑,๐๐๐ คนนัน้ พระราชทานให้ เป็ นเลขทนาย เจ้ าเมือง
กรมการ เจ้ าเมือง กรมการ ได้ แบ่งตัวเลขแก่กนั เป็ นส่วนดังนี ้ คือ เจ้ าเมืองได้ ๖๐ คน กรมการ๕๗
ในตาแหน่ง ๔ นาย คือ อุปฮาด ๕๐ คน ราชวงศ์ ๔๐ คน ราชบุตร ๓๐ คน ผู้ช่วย ๒๐ คน
กรมการรองตาแหน่ง ๘ นาย คือ เมื องแสน เมืองจัน ทนายคนละ ๑๕ คน ชาเนตร ชานน
ทนายคนละ ๑๐ คน เมืองขวา เมืองซ้ ายทนายคนละ ๘ คน กรมการผู้น้อยต่ากว่าตาแหน่ง ๘
นายลงมา ได้ ทนายคนละ ๓ คนบ้ าง ๔ คนบ้ าง เลขทนายต้ องเสียเงินประจาปี ให้ กรมการผู้
เป็ นนายของตนคนหนึ่งปี ละ ๔ บาท ไม่ต้องการให้ ถูกการกะเกณฑ์อย่างอื่นหรื อจะใช้ แรงทาการ
ต่างๆ มีการสร้ างบ้ านปลูกเรื อน เป็ นต้ น ก็ให้ ใช้ แรงได้ แต่ให้ คิดค่าแรงคนหนึง่ ไม่ให้ เกินคนละ ๔ บาท
________________________________________________
๕๖

๑ หาบ น ้าหนัก ๔๐ กิโลกรัม

๕๗

กรมการหรื อกรมการเมือง หมายถึง ข้ าราชการลาดับรองลงมาจากเจ้ าเมืองหรื อผู้ว่าราชการเมือง มี

ทังหมด
้
๒ คณะ คือ กรมการเมืองในทาเนียบ ได้ แก่ ข้ าราชการประจา รับราชการเป็ นอาชีพ ได้ รับเงินตอบแทน
จากรัฐเป็ นรายเดือนหรื อรายปี หรื อเบี ้ยหวัดในลักษณะอื่นใด อยู่ใต้ ข้อบังคับที่จะได้ รับการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถูกถอด
ถอน ตามระบบระเบียบการบริ หารราชการภายในหรื อจากส่วนกลาง อาทิ ปลัดเมือง ยกกระบัตร ( อัยการ
จังหวัด ) ผู้ช่วยราชการ จ่าเมือง สัสดี แพ่ง ( อัยการจังหวัดผู้ช่วย ) ศุภมาตรา ( สรรพากรจังหวัด ) สาระเลข
( อักษรเลข ) ฯลฯ แต่ทงั ้ นี ก้ รมการเมืองหรื อข้ าราชการทุกระดับชัน้ ยศบรรดาศักดิ์ ( พัน - หมื่น - ขุน - หลวง พระ ) และทุกประเภท ( ยกเว้ น “ ท้ าว ” ) เจ้ าเมืองไม่มีอานาจแต่งตังได้
้ กรมการเมืองนอกทาเนียบ เกิดขึ ้นโดย
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงจัดขึน้ ตามข้ อบังคับ
ลักษณะปกครองหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ ( พ.ศ. ๒๔๔๑ ) ท้ ายข้ อ ๓ และข้ อที่ ๖ เป็ นตาแหน่งที่ เลือกขึน้ โดยผู้ ว่า
ราชการเมืองและสมุหเทศาภิบาล ให้ ถือว่าเป็ นกรมการเมืองชัน้ ผู้ใหญ่ โดยพิเคราะห์ ดูการประกอบอาชีพของ
ประชาชนเป็ นหลัก แล้ วเลือกสรรผู้ประกอบอาชีพและมีความชานาญการนัน้ ไม่จากัดว่าจะมีสญ
ั ชาติใดให้ ขึ ้นรับ
ตาแหน่งกรมการพิเศษ ในเมืองหนึง่ ๆ ประมาณ ๑๐ คน เป็ นตาแหน่งประจา ๕ คน ไม่ประจา ๕ คน ในชันต้
้ นเมื่อ
ยังไม่ได้ รับประทวนหรื อใบตังหรื
้ อสัญญาบัตร ลาดับแห่งยศบรรดาศักดิ์ซงึ่ เจ้ ากระทรวงรับพระบรมราชานุญาตตัง้
นัน้ ให้ อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๓ ปี ถ้ าพ้ นจาก ๓ ปี ยังไม่ได้ รับเลือกใหม่ให้ พ้นจากตาแหน่ง กรมการพิเศษหรื อ
กรมการนอกทาเนียบนี ้ไม่ได้ เงินเดือนหรื อสินจ้ างรางวัลจากรัฐ เว้ นแต่ผ้ ไู ด้ รับบานาญอยู่แล้ ว มีหน้ าที่ทาความเห็น
เพื่อทานุบารุ งแก้ ไขความขัดข้ องในการเลี ้ยงชีพในมณฑลหรื อเมืองนันๆ
้ เสนอต่อผู้ว่าราชการเมืองเพื่อแก้ ไขหรื อ
แจ้ งต่อรั ฐบาล นอกจากนีย้ งั ตรวจรายงานการค้ าขายสาหรับเมืองนัน้ ด้ วย ปรากฏว่ากรมการเมืองพิเศษหรื อ
กรมการนอกทาเนียบบางคนได้ เสียสละเวลา สติปัญญา และทรัพย์สินช่วยเหลือราชการด้ วยดี

๔๗
พระยาประเทศธานี ( คา ) มีบตุ รชายคนใหญ่ชื่อท้ าวชัย รวมชาย ๗ คน๕๘ หญิง ๖ คน๕๙ อุปฮาด
ลาว๖๐ มีบตุ รชาย ๙ คน๖๑ หญิง ๕ คน๖๒ ราชวงศ์จลุ นีอิน๖๓ มีบตุ รชายใหญ่ชื่อโง่นคา รวมชาย ๙๖๔
หญิง ๑๒ คน๖๕ ราชบุตรด่าง๖๖ มีบตุ รกี่คนไม่ปรากฏ๖๗
ถึงปี ขาล จัตวาศก๑๙ จุลศักราช ๑๒๐๔ พระพุทธศักราช ๒๓๘๕ รัตนโกสินทร์ ศก ๖๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ ให้ ราชวงศ์อิน ขึ ้นไปเกลี ้ยกล่อมเจ้ าเมืองวัง ๖๘ ฟาก
โขงฝั่ งซ้ ายซึ่งยังขัดขืนอยู่นนั ้ ราชวงศ์อินขึ ้นไปเกลี ้ยกล่อมได้ ตวั ท้ าวโรงกลาง บุตรเจ้ าเมืองวัง ท้ าว
ราชวัง ท้ าวนวนหลานเจ้ าเมืองวัง กับบ่าวไพร่ชาวภูไทยเมืองวังเป็ นมาก ข้ ามโขงมาตังบ้
้ านเรื อนอยู่
________________________________________________
๕๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวชัย ท้ าวพอง ท้ าวสินลา ท้ าวไค ท้ าวทัพ ท้ าวรัง ท้ าวแต รวมชาย ๗

๕๙

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางแพง นางหมุน นางนินทา นางบัวคา นางกอก รวมบุตรหญิง ๕ คน

๖๐

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๔๘

๖๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวโคตร ท้ าวสิน ท้ าวพิมพา ท้ าวแสง ท้ าวคาน ท้ าวพู ท้ าวโส รวม

คน

บุตรชาย ๗ คน
๖๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางตื ้อ นางแท่ง นางทองแดง นางกัณหา รวมบุตรหญิง ๔ คน

๖๓

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐

๖๔

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวเหม็น ( โง่นคา ) ท้ าวขี ท้ าวเมก ท้ าวสงตา ท้ าวตูบ ท้ าวเรา ท้ าวเรา

ท้ าวเสา ท้ าวคาจันทร์ ท้ าวซาย รวมบุตรชาย ๙ คน
๖๕

อ้ างแล้ วเชิ งอรรถที่ ๑ , นามว่า นางอุ่น นางบัวรพันธ์ นางหมี นางพู นางหมู นางเขี ยด นางแกว

นางปอง นางสุภา นางเฟื อง นางเหลือง นางจันแดง รวมบุตรหญิง ๑๓ คน
๖๖

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๔๔

๖๗

มีหลักฐานเท่าที่ปรากฏรวม ๓ คน คือ นางอ่อน ท้ าวเปี ย ท้ าวอุปาระ

๖๘

เมืองวังอ่างคา เป็ นถิ่ นเดิมของชาวภูไท เดิมแบ่งเป็ น ๒ เมือง คือ เมืองวังมล และเมืองวังคา อัน

เนื่องจากทัง้ ๒ เมืองตัง้ อยู่บริ เวณใกล้ เคียงกันดูลกั ษณะคล้ ายอยู่ในอ่างเดียวกัน สมัยนัน้ นิยมมีชื่อบุคคลและ
สถานที่ตอ่ ท้ ายว่า “ คา ” เพราะถือว่าคาหรื อทองคาเป็ นของสูง มีค่า เป็ นสิริมงคล คนไทยมักเรี ยก ๒ เมืองรวมกัน
ในคราวเดียวว่า “ เมืองวังอ่างคา ” ปั จจุบันดินแดนดังกล่าวอยู่ในเขตแขวงสุวรรณเขต ติดชายแดนเวียดนาม
ทางการลาวได้ เปลี่ยนชื่อใหม่วา่ เมืองวีระบุรี

๔๘
ในเขตแขวงเมื องสกลนคร กับเกลี ้ยกล่อมได้ ตัว เพีย้ เมืองสูง เพีย้ บุตโคด หัวหน้ าข่ากะโซ่ ๖๙ กับ
ครอบครัวบ่าวไพร่ขา่ กระโซ่ ข้ ามโขงมาตังบ้
้ านเรื อนอยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนครเป็ นอันมาก
ถึงปี มะโรง ฉอศก๒๑ จุลศักราช ๑๒๐๖ พระพุทธศักราช ๒๓๘๗ รัตนโกสินทร์ ศก
๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยามรั ชกาลที่ ๓ กรุ งเทพฯ โปรดเกล้ าฯ ตัง้ เมืองพรรณนานิคม
เมืองกุสมุ าลย์มณฑล ให้ เป็ นเมืองขึ ้นเมืองสกลนคร ตังให้
้ ท้าวโรงกลาง๗๐ เป็ นพระเสนาณรงค์ เจ้ า
เมืองพรรณนานิคม ยกบ้ านพังพร้ าวในเขตแขวงเมืองสกลนครเป็ นเมืองพรรณนานิคม ให้ ท้าวราชวัง
เป็ นอุปฮาด ให้ ท้าวนวน๗๑ เป็ นราชวงศ์ ให้ เพี ้ยผ่านคีรีเป็ นราชบุตร ตังให้
้ เพี ้ยเมืองสูงเป็ นหลวงอารัญ
อาษา เจ้ าเมืองกุสมุ าลย์ ยกบ้ านกุสมุ าลย์ ๗๒ ในเขตแขวงเมืองสกลนคร เป็ นเมืองกุสมุ าลย์มณฑล
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรไม่ปรากฏ เมืองพรรณารับผูกส่วยทองคาเลขละ ๑ สลึง ตัวเลขฉกรรจ์ ๗๓
๘๘ คน ปี หนึ่งเป็ นทองคา ๒๒ บาท นอกส่วยผลเร่ ว เมืองกุสุมาลย์ ผูกส่วยผลเร่ วรวมอยู่ในเมือง
สกลนคร
ถึงปี จอ โทศก ๑ จุลศักราช ๑๒๑๒ พระพุทธศักราช ๒๓๙๓ รั ตนโกสินทร์ ศก ๖๙
อุปฮาดลาว๗๔ถึงแก่กรรม อยู่ในราชการ ๑๓ ปี ราชบุตรด่าง๗๕ก็พาครอบครัวกลับไปอยู่เมืองกาฬสินธุ์
ราษฎรพวกไทยลาวกาฬสินธุ์พากันอพยพครอบครัวกลับไปอยู่ในเขตแขวงเมืองกาฬสินธุ์พร้ อมราช
บุตรด่างก็มี ยังอยู่ที่เมืองสกลนครก็มีเชื ้อสายเท่าทุกวันนี ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยาม
รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้ าฯ ตังให้
้ ท้าวโถงบุตรเจ้ าเมืองมหาชัยจุลนีคนเก่าเป็ นอุปฮาด ให้ ท้าวเหม็น๗๖
________________________________________________
๖๙

ชนเผ่ากระโซ่หรื อกระโส้ อาศัยอยู่มากในเมืองยมราช ปากทางเข้ าเมืองมหาไชยกองแก้ ว ปั จจุบันมี

ฐานะเป็ นเมือง ( อาเภอ ) อยู่ในท้ องที่ แขวง ( จังหวัด ) คาม่วน สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
( สปป. ลาว ) ฝั่ งตรงข้ ามจังหวัดนครพนม
๗๐

ท้ าวโรงกลางหรื อโฮงกลาง ( โฮงแปลว่าบ้ าน ) นามเรี ยกเป็ นการภายใน อาทิ อยู่โฮงเหนือ อยู่โฮงกลาง

อยู่โฮงใต้ ท่านผู้นี ้นามเดิมว่า “ สี ” เป็ นต้ นสกุล “ แก้ วก่า ”
๗๑

ต่อมาได้ เป็ นเจ้ าเมืองพรรณานิคม คนที่ ๒

๗๒

เดิมชื่อบ้ านกุดขมานหรื อกุดสมานหรื ออุชุมานหรื อศรี สตั ตนาค โดยเรี ยกตามชื่อลาห้ วยขมาน ( มีต้น

ขมานหรื อหมากหูลิงขึ ้นอยู่มาก )
๗๓
๗๔

เลขฉกรรจ์ หมายถึง ชายอายุตงแต่
ั ้ ๒๐ ปี ถึง ๗๐ ปี บริ บรู ณ์ในสมัยนัน้

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๔๘
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๔๔
๗๖
ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๔ โปรดเกล้ าฯ ให้ ท้าวเหม็นเป็ น
พระภูวดลบริ รักษ์ เจ้ าเมืองภูวดลสอาง
๗๕

๔๙
น้ องชายอุปฮาดโถงเป็ นราชบุตร อุปฮาดมีบตุ รชาย ๑๑ คน๗๗ หญิง ๑๒ คน๗๘
ถึงปี ฉลู เบญจศก๔ จุลศักราช ๑๒๑๕ พระพุทธศักราช ๒๓๙๖ รัตนโกสินทร์ ศก
๗๒ เกิดเพลิงป่ าลุกลามมาทางทิศใต้ ในเวลากลางวันตอนบ่าย ไฟติดเข้ าไปในเมืองไหม้ ทาลายล้ าง
ผลาญบ้ านเรื อนเจ้ าเมือง กรมการ ราษฎร หมดทรัพย์สมบัติเสียหายในเพลิงเป็ นอันมาก ๗๙ ยัง
เหลืออยู่แต่พระเจดีย์เชิงชุมวัดธาตุศาสดาราม ๘๐ เจ้ าเมืองกรมการพากันอพยพครอบครัวออกไป
ตังอยู
้ ่ดงบาก๘๑ ห่างจากเมืองเดิมประมาณ ๕๐ เส้ น
ถึงปี มะโรง อัฎฐศก๗ จุลศักราช ๑๒๑๘ พระพุทธศักราช ๒๓๙๙ รัตนโกสินทร์
ศก ๗๕ เจ้ าหน่อคา๘๒ บุตรเจ้ าอนุเวียงจันทน์มาชาระเอาช้ างม้ า ข้ าทาษจากเจ้ าเมืองกรมการเมือง
________________________________________________
๗๗

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวราช ท้ าวมุม ท้ าวจุม ท้ าวจี ท้ าวอินทร์ ท้ าวคา ท้ าวชัย ท้ าวพรหม

ท้ าวเส้ น ท้ าวสา รวมบุตรชาย ๑๐ คน
๗๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางจวง นางจันทร์ นางวัน นางปอง นางหมู นางยัน นางมาก นางมิ่ง

นางตุม่ นางแอก นางอ่อน และนางสัน รวมบุตรหญิง ๑๒ คน
๗๙

บ้ านเรื อนเจ้ าเมือง กรมการ และราษฎรส่วนใหญ่ฝาทาด้ วยไม้ หรื อใบตองกุง หลังคามุงด้ วยกระเบื ้อง

ไม้ หรื อหญ้ า เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จึงลุกลามอย่างรวดเร็ ว เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๘ มิสเตอร์ เอเจียน แอมมอนิเย นักสารวจ
ศิลาจารึ กชาวฝรั่ งเศส เดินทางมาสารวจเมืองสกลนครและได้ บันทึกสภาพบ้ านเรื อนสมัยนัน้ ไว้ ว่า “ เมืองสกล
ตังอยู
้ ่บนเนินสูง มีกระท่อมอยู่ประมาณ ๓๐๐ หลัง กระจัดกระจายอยู่ตามต้ นไผ่ อยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของแอ่ง
น ้าใหญ่ชื่อหนองหาน... ” ความหมายว่าบ้ านเรื อนสมัยนันมี
้ ประมาณ ๓๐๐ หลัง แต่ละหลังคงมีขนาดไม่ใหญ่มาก
นัก ชาวต่างชาติจงึ เรี ยกว่ากระท่อม
๘๐

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารในปั จจุบนั

๘๑

บริ เวณวัดป่ าสุทธาวาสและศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครในปั จจุบนั

๘๒

เจ้ าหน่อคา ต่อมาได้ รับโปรดเกล้ าฯ เป็ นเจ้ าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ เจ้ าเมืองอุบลราชธานีคนสุดท้ าย

ทรงเป็ นโอรสของเจ้ าเสือ ( พระอนุชาเจ้ าอนุวงศ์ ) กับเจ้ านางท่อนแก้ ว ครัง้ การศึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๐ กองทัพเจ้ า
อนุวงศ์โดยอุปราช ( ติสสะ ) เคยเดินทัพข้ ามแม่น ้าโขงผ่านเมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองกาฬสินธุ์เข้ าสู่
เมืองร้ อยเอ็ด ภายหลังกองทัพเจ้ าอนุวงศ์พ่ายศึก ระหว่างเดินทัพกลับได้ นาของมีคา่ ซึง่ ยึดมาจากเมืองอื่น และช้ าง
ม้ า วัว ควาย พร้ อมทาสบริ วารที่กวาดต้ อนมาฝากไว้ ที่เมืองสกลนคร แม้ อปุ ราช ( ติสสะ ) จะยกกองทัพมา แต่ก็มิ
เห็ น ด้ วยกับ การท าสงคราม จึง สวามิ ภัก ดิ์ ต่อกองทัพ ไทย และได้ รั บ พระราชทานให้ ดื่มน า้ พิ พัฒ น์ สัตยาแล้ ว
โปรดเกล้ าฯ ให้ ไปอยู่ตาบลบางยี่ขนั ฝั่ งธนบุรี , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๓๔

๕๐
สกลนคร หาว่าเจ้ าอนุบิดาเจ้ าหน่อคาฝากไว้ แต่ครัง้ แตกไปอาศัยอยู่เมืองมหาชัย เจ้ าเมือง กรมการ
เมืองสกลนคร ตามเจ้ าหน่อคาลงไปชาระกันที่กรุงเทพฯ ได้ คืนบ้ าง แต่สว่ นน้ อย
ถึงปี มะเส็ง นพศก๘ จุลศักราช ๑๒๑๙ พระพุทธศักราช ๒๔๐๐ รัตนโกสินทร์ ศก
๗๖ พวกไทยโย้ ยกรมการเมืองสกลนคร คบคิดกันแตกหมู่แตกกองออกเป็ น ๓ พวก พวกหนึ่งไป
ร้ องสมัครขอเป็ นเมืองขึ ้นเมืองยโสธร พวกหนึ่งไปร้ องสมัครขอเป็ นเมืองขึ ้นเมืองนครพนม พวกหนึ่ง
ขอเป็ นเมืองขึ ้นกับเมืองสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้ าฯ ตัง้
นายจารคาผู้เป็ นหัวหน้ าไทยโย้ ยเป็ นหลวงประชาราษฎร์ รักษา เจ้ าเมือง ยกบ้ านกุดลิงในแขวงเมือง
ยโสธรเป็ นเมืองวานรนิวาสขึ ้นกับเมืองยโสธร๘๓ แต่เจ้ าเมือง กรมการ ราษฎรไม่ได้ อพยพไปอยู่บ้าน
กุดลิง คงตังภู
้ มิลาเนาอยู่ที่บ้านแฮ่กุดชมพู๘๔ ในเขตแดนเมืองสกลนครตามเดิม ภายหลังมาทาง
ราชการให้ เมืองวานร๘๕ ขึ ้นเมืองสกลนครจนบัดนี ้ พวกไทยโย้ ยพวกหนึง่ ที่สมัครขึ ้นเมืองนครพนมนัน้
โปรดเกล้ าฯ ให้ เพี ้ยติ ้วซอยผู้เป็ นหัวหน้ าไทยโย้ ยเป็ นหลวงผลานุกลู เจ้ าเมือง ยกบ้ านม่วงน ้ายามใน
เขตแดนเมืองสกลนครเป็ นเมืองอากาศอานวย๘๖ ขึ ้นเมืองนครพนมตามท้ องที่เดิม
ถึงปี มะเมีย สัมฤทธิศก๙ จุลศักราช ๑๒๒๐ พระพุทธศักราช ๒๔๐๑ รัตนโกสินทร์
ศก ๗๗ เจ้ าเมือง กรมการ ราษฎรเมืองสกลนคร ซึง่ อพยพไปตังอยู
้ ่ดงบากหนีอคั คีภยั นัน้ เมื่อเห็น
ว่าบ้ านเมืองอยู่เย็นเป็ นสุขแล้ ว ก็พากันอพยพครอบครัวกลับมาตังภู
้ มิลาเนาสร้ างบ้ านเมืองขึ ้นใน
เมืองสกลนครตามเดิม ราชวงศ์อินถึงแก่กรรม๘๗ ในปี นี ้ อายุ ๖๔ ปี อยู่ในราชการ ๒๑ ปี
ถึงปี มะแม เอกศก๑๐ จุลศักราช ๑๒๒๑ พระพุทธศักราช ๒๔๐๒ รัตนโกสินทร์ ศก
๗๖ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระราชเดโช ขึ ้นมาตังเป็
้ นแม่กองสักอยู่เมืองยโสธร เมืองสกลนครได้ คมุ ตัวเลข
________________________________________________
๘๓

บางหมู่บ้านมีพืน้ ที่ อยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนคร แต่การปกครองอาจไปขึน้ กับเมืองอื่นได้ แม้ ไม่มี

อาณาเขตติดต่อกันก็ตาม ทังนี
้ ้เป็ นไปตามหลักรัฐศาสตร์ การปกครองในสมัยนัน้
๘๔

อยู่ในท้ องที่ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนครในปั จจุบนั

๘๕

เมืองวานรนิวาสถูกยุบเป็ นอาเภอ อยู่ในท้ องที่จงั หวัดสกลนครในปั จจุบนั

๘๖

พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ มีประกาศราชกิจจานุเบกษายุบลง โดยให้ มีฐานะเป็ นตาบลหนึ่งของเมืองท่าอุเทน ปี

พ.ศ. ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยประกาศให้ ตาบลอากาศอานวย อยู่ในเขตพื ้นที่อาเภอวานรนิวาส และวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๐๖ ให้ ยกขึน้ เป็ นกิ่งอาเภอ ท้ ายสุดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๘ ยกฐานะขึ ้นเป็ นอาเภออากาศ
อานวย ท้ องที่จงั หวัดสกลนคร
๘๗

ถึงแก่กรรมที่บ้านพัก บริ เวณคุ้มวัดเหนือ

๕๑
ไปสัก๘๘ ข้ อมือที่เมืองยโสธร เลขฉกรรจ์ที่สกั ข้ อมือแล้ ว ๕,๐๐๐ คน
ถึงปี กนุ เบญจศก๑๔ จุลศักราช ๑๒๒๕ พระพุทธศักราช ๒๔๐๖ รัตนโกสินทร์ ศก
๘๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ ตังเมื
้ องภูวดลสอางเมืองหนึ่ง เมือง
สว่างแดนดินเมืองหนึ่ง เป็ นเมืองขึ ้นเมืองสกลนคร เมืองภูวดลสอางนันโปรดเกล้
้
าฯ ตังให้
้ ราชบุตร
เหม็นเมืองสกลนคร เป็ นพระภูวดลบริ รักษ์ เจ้ าเมือง ยกบ้ านโพหวา๘๙ ริ มเซบัง้ ไฟในแขวงเมือง
มหาชัย ฟากโขงฝั่ งซ้ ายเป็ นเมืองภูวดลสอาง ให้ เจ้ าเมืองภูวดลสอางพาเอาบุตร ภริ ยา สมัครพรรค
พวกของตนอพยพครอบครัวข้ ามโขงไปตังบ้
้ านเรื อนอยู่บ้านโพหวา ให้ รักษาด่านช่องทางสมทบเข้ า
กับไพร่พลเมืองภูวดลสอาง ป้องกันพระราชอาณาเขตกรุ งเทพฯ ต่อไป มิให้ ญวนซึ่ งเป็ นศัตรู กบั กรุ ง
สยามล่วงล ้าเข้ ามาทาการกดขี่บา่ วไพร่ราษฎรให้ ได้ ความเดือดร้ อนเป็ นอันขาด
ส่ ว นเมื อ งสว่ า งแดนดิ น นั น้ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ท้ า วเทพกั ล ยาผู้เ ป็ น หั ว หน้ าไทย
โย้ ยเป็ นพระสิทธิศกั ดิป์ ระสิทธิ์๙๐ เจ้ าเมือง ยกบ้ านโพนสว่างหาดยาวริ มน ้าปลาหางในแขวง ๙๑ เมือง
สกลนครเป็ นเมืองสว่างแดนดิน พวกไทยโย้ ยแยกหมู่แยกกองออกเป็ น ๓ หมู่ดงั ที่กล่าวมาแล้ ว เมือง
ภูวดลสอาง เมืองสว่างแดนดิน ๒ เมืองนี ้ผูกส่วยผลเร่ว รวมอยู่ในยอด๙๒ เมืองสกลนคร และเป็ นเมือง
________________________________________________
๘๘

การสักหรื อสักเลก คือ การขึ ้นทะเบียนชายฉกรรจ์ตงแต่
ั ้ อายุ ๒๐ ถึง ๗๐ ปี บริ บูรณ์ ให้ อยู่ในสังกัดกอง

ใดหรื อกรมการเมืองคนใดเรี ยกว่า “ มูลนาย ” เพื่อทางราชการจะได้ สะดวกต่อการเรี ยกเกณฑ์ทหารหรื อเก็บเงิน
รัชชูปการ ( ภาษี ตวั บุคคล ) โดยมีการสักเครื่ องหมายไว้ บนข้ อมือชายฉกรรจ์เหล่านันด้
้ วย
๘๙

บ้ านโพหวาตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าเซบังไฟ
้ แขวงเมืองมหาไชยกองแก้ ว ริ มหมู่บ้านซึง่ อยู่ติดกับแม่น ้ามีต้นโพธิ์

ใหญ่ลกั ษณะส่วนบนขยายหรื อบานออกมาก ( ลาวเรี ยกหวาออก ) อันเป็ นสัญลักษณ์ พิเศษ จึงเรี ยกว่าบ้ านโพธิ์
หวา ปั จจุบนั ต้ นโพธิ์ดงั กล่าวยังคงมีอยู่ และทางการลาวได้ อนุรักษ์ ไว้
พระสิทธิศกั ดิ์ประสิทธิ์ ( ท้ าวเทพกัลยาหรื อแดง ) เป็ นเจ้ าเมืองสว่างแดนดินคนแรก เป็ นต้ นสกุล “ เทศ
ประสิทธิ์ ” มีบตุ รเขยนามว่าท้ าวหาซึง่ ต่อมาได้ รับโปรดเกล้ าฯ เป็ นพระสิทธิศกั ดิ์ประสิทธิ์ เจ้ าเมืองสว่างแดนดินคน
๙๐

ที่ ๒
๙๑

สมัยนันเมื
้ องสกลนครยังไม่มี การปกครองในระดับตาบลและอาเภอ คงเป็ นเพียงหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

เรี ยกว่าอยู่ในแขวงเมืองสกลนคร เมื่อยกบ้ านโพนสว่างขึ ้นเป็ นเมืองสว่างแดนดินแล้ ว การปกครองในพื ้นที่ดงั กล่าว
จึงถูกแบ่งแยก แต่การบังคับบัญชายังขึ ้นต่อเมืองสกลนครซึง่ เป็ นเมืองใหญ่
๙๒

ส่งผลเร่ วรวมกับเมืองสกลนครเป็ นเครื่ องราชบรรณาการต่อราชสานักกรุ งเทพฯ

๕๒
ขึ ้นเมืองสกลนครตามเดิม
ในปี กนุ นีเ้ กิดฝนแล้ งที่เมืองร้ อยเอ็ด เมืองอุบลราชธานี ราษฎรอดข้ าวเป็ นอันมาก
ทนความอดอยากไม่ได้ ก็อพยพครอบครัวมาอยู่ในเขตแขวงเมืองสกลนครหลายหมู่บ้าน ไทยลาว
เมืองอุบล ร้ อยเอ็ดจึงมีเชื ้อสายสืบมาจนบัดนี ้ ส่วนราษฎรชาวเมืองสกลนครพอทนความอดอยากได้
เพราะว่าอาศัยข้ าวในพืน้ เมือง กับของป่ าพอเลี ้ยงกันคุ้มความอดอยากได้ เพราะว่าอาศัยข้ าวใน
พื ้นเมือง กับของป่ าพอเลี ้ยงกัน คุ้มความอดอยากได้ ปีหนึง่
ถึงปี ชวด ฉอศก ๑๕ จุลศักราช ๑๒๒๖ พระพุทธศักราช ๒๔๐๗ รัตนโกสินทร์ ศก
๘๓ เมืองสกลนครเกิดฝนแล้ งไม่ได้ ทานา ไม่ไผ่เกิดลูกขวย๙๓ ข้ าวเปลือกขายกัน ๕ ชัง่ ต่อ ๑ บาท๙๔
เงินแต่ราษฎรไม่ได้ แตกตื่นไปอยู่ตา่ งท้ องที่ เพราะข้ าวในพื ้นบ้ านเมืองก็มีพอซื ้อขายแจกจ่ายเจือจาน
กันได้ ๙๕ ราษฎรผู้ที่ขดั สนทรัพย์ก็ได้ อาศัยผลประโยชน์ของป่ า ซึง่ มีอยู่ในเขตแขวงบ้ านเมือง เช่น หัว
กลอย เผือก มันและลูกขวย เป็ นต้ น กับได้ อาศัยหนองหารทานาแซงป้องกันความอดอยากได้ อีกปี
หนึง่ ราษฎรจึงไม่ได้ ละทิ ้งภูมิลาเนาอย่างพวกร้ อยเอ็ด อุบล ดังปี ที่แล้ วมา
ถึงปี เถาะ นพศก๑๘ จุลศักราช ๑๒๒๙ พระพุทธศักราช ๒๔๑๐ รัตนโกสินทร์ ศก
๘๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม รัชกาล ๔ กรุ งเทพพระมหานคร โปรดเกล้ าฯ ตังให้
้ ท้าว
ปิ ด๙๖ บุตรอุปฮาดตรี เจาเป็ นราชวงศ์ ให้ ท้าวลาดบุตรอุปฮาดโถงเป็ นราชบุตรเมืองสกลนคร แทน
ตาแหน่งราชวงศ์ราชบุตรที่วา่ งอยู่นนั ้
ถึงปี จอ จัตวาศก ๕ จุลศักราช ๑๒๓๔ พระพุทธศักราช ๒๔๑๕ รัตนโกสินทร์ ศก
๙๑ ไทยข่ากะโซ่เ มื องกุสุม าลย์ เกิ ด วิวาทขัดแย้ ง ชิ งตาแหน่งหน้ าที่ ร าชการ โดยเหตุท้ าวขัติ ย
ไทยข่ า กะโซ่ เป็ น หัว หน้ า ร้ องขอเป็ น เมื อ งขึน้ เมื อ งสกลนคร ขอแยกออกจากเมื อ งกุสุม าลย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยามรัชกาลที่ ๕ กรุ งเทพพระมหานคร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ
ตังให้
้ ท้าวขัติย เป็ นพระไพศาลสินานุรักษ์ ๙๗ เจ้ าเมือง ยกบ้ านนาโพธิ์ในแขวงเมืองสกลนครเป็ นเมือง
________________________________________________
๙๓

ฝนแล้ งและร้ อนจัดถึงขนาดโคนต้ นไผ่ซงึ่ เป็ นดินชื ้นและมักมีแมลงต่างๆอาศัยอยู่ ความร้ อนของพื ้นดิน
ทาให้ แมลงเหล่านันไม่
้ สามารถอยู่ได้ ต้ องออกมาจากใต้ ผิวดินทาให้ เกิดขวยหรื อขุยบริ เวณรอบๆโคนต้ นไผ่
๙๔
เงินบริ สทุ ธิ์ ๑ บาท ยังเป็ นของหายาก บางครัง้ การซื ้อขายจึงใช้ “ เบี ้ย ” ซึ่งทาด้ วยหอยน ้าจืดและ
น ้าเค็มแทน
๙๕
สมัยนันชาวเมื
้
องยังมีวฒ
ั นธรรมการแลกเปลี่ยนสินค้ าและอาหารแทนการซื ้อขาย
๙๖
ต่อมาได้ รับโปรดเกล้ าฯ เป็ นเจ้ าเมืองสกลนครคนที่ ๒ ในบรรดาศักดิ์และราชทินนามว่า พระยาประจันต
ประเทศธานี
๙๗
พระพิศาลสิมานุรักษ์ ( คาตันหรื อเขียว รันพิศาล ) เป็ นต้ นสกุล “ รันพิศาล ”

๕๓
โพธิไพศาลนิคม๙๘ขึ ้นเมืองสกลนครอีกเมืองหนึง่ รับผูกส่วยผลเร่วรวมอยู่ในเมืองสกลนคร ในปี นี ้พระ
ยาประเทศธานี เจ้ าเมืองมีใบบอกขอตังต
้ าแหน่งผู้ช่วยว่าราชการเมือง ๙๙ โดยเหตุเมืองสกลนครมี
เมืองขึ ้นถึง ๖ เมือง๑๐๐ ราชการก็มีชกุ ชุม ขอให้ ท้าวโง่นคา๑๐๑ บุตรราชวงศ์อิน๑๐๒ คนเก่า รับราชการ
ตาแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองอีกตาแหน่งหนึง่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ ตังท้
้ าว
โง่นคาเป็ นพระศรี สกุลวงศ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสกลนคร
ถึงปี กุน สัปตศก๘ จุลศักราช ๑๒๓๗ พระพุทธศักราช ๒๔๑๘ รัตนโกสินทร์ ศก
๙๔ อ้ ายฮ่อ๑๐๓ คบพวกเข้ ามากระทาการจลาจลถึงเมืองเวียงจันทน์ในเขตแขวงเมืองหนองคายฟาก
โขงฝั่ งซ้ าย ซึง่ แต่ก่อนยังเป็ นพระราชอาณาเขตสยาม พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยาม รัชกาลที่ ๕
กรุงเทพฯ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยามหาอามาตย์ ( ชื่น )๑๐๔ เป็ นแม่ทพั คุมทหารกรุงเทพฯ และทหารหัว
________________________________________________
๙๘

ครัง้ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จ

มาตรวจราชการมณฑลอี ส านและเมื องสกลนคร เมื่ อปี พ .ศ. ๒๔๔๙ ภายหลัง พระองค์ เสด็จ กลับแล้ ว
ทางการให้ ยบุ ลงเป็ นตาบลโพธิไพศาล ปัจจุบนั อยูใ่ นท้ องที่อาเภอกุสมุ าลย์ จังหวัดสกลนคร
๙๙

ตาแหน่งผู้ช่วยว่าการเมือง มีหน้ าที่ช่วยเหลือเจ้ าเมืองบริ หารงาน หากเมืองใดมีภารกิจมาก

สามารถมีผ้ ชู ว่ ยว่าการเมืองได้ มากกว่า ๑ คน
๑๐๐

เมืองสว่างแดนดิน เมืองกุสมุ าลย์มณฑล เมืองพรรณานิคม เมืองโพธิไพศาล เมืองภูวดลสอาง

และเมืองจาปาชนบท ( บ้ านนาเหมือง อาเภอพังโคนในปัจจุบนั )
๑๐๑

ท้ า วเหม็ นหรื อโง่ น คา ต่อมาได้ รับโปรดเกล้ าฯ เป็ นพระยาประจัน ตประเทศธานี เจ้ าเมื อ ง

สกลนคร นับเป็ นเจ้ าเมืองคนที่ ๓ และคนสุดท้ ายในระบบการปกครองแบบอาญาสี่ ขื่อบ้ านขางเมือง ตาม
แบบแผนประเพณีลาวล้ านช้ าง
๑๐๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐

๑๐๓

“ ฮ่อ ” เดิมเป็ นพวกกบฏไต้ เผง หมายจะชิงเมืองจีนจากอานาจพวกเม่งจู แต่พ่ายแพ้ ต้อง

หลบหนีแตกแยกย้ ายไปหลบซ่อนตามภูเ ขา จากนัน้ ได้ อพยพเข้ ามาในเขตเวียดนาม สามารถยึดเมือง
ญวนได้ ห ลายเมื อ ง พวกฮ่อ มี ห ลายกลุ่ม หลายพวก มี ก าลัง มาก กล้ า แข็ ง และโหดร้ าย ใช้ สี ธ งเป็ น
สัญลักษณ์ อาทิ ฮ่อธงดา ฮ่อธงเหลือง กระทัง่ พวกฮ่อบุกยึดเมืองเชียงขวางได้ แล้ ว จึงมาตังกองทั
้
พที่ทุ่ง
เชียงคา ( ทุง่ ไหหิน ) อันเป็ นต้ นทางที่จะลงมาแม่น ้าโขง เพื่อจะเข้ าตีนครหลวงพระบางต่อไป
๑๐๔

พระยามหาอามาตย์ ( ชื่น กัลยาณมิตร ) สมุหมหาดไทยฝ่ ายเหนือ

๕๔
เมื อ งมาปราบปรามอ้ า ยฮ่ อ ที่ ตัง้ ค่า ยมั่น อยู่เ มื อ งเวี ยงจัน ทน์ เมื อ งสกลนครถูก เกณฑ์ พ ลก าลัง
๑,๐๐๐ คน ให้ ราชวงศ์ ( ปิ ด ) กับพระศรี สกุลวงศ์ผ้ ชู ่วย ( โง่นคา ) คุมกาลังสมทบรบกับอ้ ายฮ่อ
จนอ้ ายฮ่ออัปราชัยพ่ายแพ้ แก่กองทัพกรุงเทพฯ ในการทัพคราวนี ้ พระพิไสยสรเดช๑๐๕ เจ้ าเมืองโพนพิ
ไสย๑๐๖ กับราชบุตรเมืองหนองคายถูกประหารชีวิต โดยเหตุเจ้ าเมืองโพนพิไสย กับราชบุตรเมือง
หนองคายไม่จดั การต้ านทานต่อสู้กบั อ้ ายฮ่อ พาราษฎรพลเมืองแตกตื่นหนีอ้ายฮ่อ ทิ ้งบ้ านเมืองให้
ข้ าศึกเข้ ากระทาย่ายีได้ ราษฎรได้ ความเดือดร้ อน
ถึงปี ชวด อัฎฐศก๙ จุลศักราช ๑๒๓๘ พระพุทธศักราช ๒๔๑๙ รัตนโกสินทร์ ศก
๙๕ พระยาประเทศธานี ( คา ) ป่ วยโรคชราถึงแก่กรรม อายุ ๘๖ อยู่ในราชการ ๓๙ ปี ในปี นี ้
เมืองสกลนคร เกิดอหิวาตกโรค๑๐๗ อุปฮาดโถงกับราชบุตรลาด ถึงแก่กรรมโดยโรคร้ ายรายนี ้ ทัง้
ราษฎรพลเมืองก็ตาย๑๐๘ ด้ วยโรคนีเ้ ป็ นอันมาก เมื่ อเจ้ าเมือง อุปฮาด ราชบุตร ถึงแก่กรรมในปี
เดียวดังนี ้ ทางราชการก็ให้ ราชวงศ์ปิดเป็ นผู้รักษาราชการเมือง
ถึงปี ฉลู นพศก๑๐ จุลศักราช ๑๒๓๙ พระพุทธศักราช ๒๔๒๐๑๐๙ รัตนโกสินทร์ ศก
๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ พระศรี สกุลวงศ์ผ้ ชู ่วย
( โง่นคา ) เป็ นพระอุปฮาด ให้ ท้าวฟอง บุตรพระยาประเทศธานี เป็ นราชวงศ์เมืองสกลนคร
ถึงปี ขาล สัมฤทธิศก๑๓ จุลศักราช ๑๒๔๐ พระพุทธศักราช ๒๔๒๑ รัตนโกสินทร์
ศก ๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ ราชวงศ์ปิด เป็ น
________________________________________________
๑๐๕

การประหารชีวิตพระพิไสยสรเดช ( หนู ) และราชบุตร ( จัน ) เป็ นการลงอาญาศึกที่เข้ มแข็งและ

เด็ดขาดมากในสมัยนัน้
๑๐๖
๑๐๗

ปั จจุบนั เป็ นอาเภอโพนพิสยั จังหวัดหนองคาย
โรคนี ้ระบาดมาจากเมืองหนองคาย สมัยนัน้ เรี ยกกันว่าโรคพายุ เนื่องจากระบาดอย่างรวดเร็ วและ

ร้ ายแรง ชาวเมืองสกลนครพากันหวาดกลัวมาก อุปฮาด ราชบุตร กรมการเมือง และราษฎรต่างอพยพหลบภัยร้ าย
ไปอยู่บ้านดงขุมข้ าวเป็ นจานวนมาก อุปฮาด ( โถง ) ราชบุตร ( ลาด ) ก็ถงึ แก่กรรมด้ วยโรคนี ้
๑๐๘

นางเทพและนางบัวรพันธ์ มารดาและพี่สาวของพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา ) ถึงแก่กรรม

ด้ วยอหิวาตกโรค ขณะอพยพไปอยู่บ้านดงขุมข้ าว , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๘๙
๑๐๙

ปี นี ้พระยามหาอามาตย์ ( ชื่น กัลยาณมิตร ) ได้ เลิกทัพกลับกรุ งเทพฯ พระศรี สกุลวงศ์ ( โง่นคา พรหม

สาขา ณ สกลนคร ) พระเสนาภักดี ( ขันธ์ ศิริขนั ธ์ ) และพระพลจางวาง ( แฝง ) ได้ คมุ เงินส่วยและสามะโนครัวไป
พร้ อมแม่ทพั เพื่อส่งที่กรุ งเทพฯ พระเสนาภักดี ( ขันธ์ ศิริขนั ธ์ ) ป่ วยท้ องร่ วงและถึงแก่กรรมที่กรุ งเทพฯ พระพล
จางวาง ( แฝง ) ได้ รับหมายตังเป็
้ น “ เมืองแสน ” ท้ าวคาสาย ศิริขนั ธ์ ได้ รับหมายตังเป็
้ น “ ท้ าวจันทะเนตร ”

๕๕
พระยาประจันตประเทศธานี เจ้ าเมืองสกลนคร ให้ ท้าวจุ มบุตรอุปฮาดโถง เป็ นราชบุตร ให้ ท้าว
หอมเป็ นพระศรี สกลุวงศ์ ผู้ช่วย พระยาประจันตประเทศธานี ปิด มีบุตรชายคนใหญ่ชื่อท้ าวแสง
รวมชาย ๘๑๑๐ หญิง ๖ คน๑๑๑
ถึงปี มะเส็ง ตรี ศก๑๔ จุลศักราช ๑๒๔๓ พระพุทธศักราช ๒๔๒๔ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๐๐ มีการสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ นับ แต่ตงมาบรรจบครบรอบร้
ั้
อยปี ในปี นี ้ เมืองสกลนครพระ
อุปฮาดโง่นคา คุมเครื่ องราชบรรณาการลงไปเฝ้าทูล ลอองธุรีพระบาททันในงานพระราชพิธีสมโภช
โปรดเกล้ าฯ พระราชทานเหรี ยญสัตพรรษ์ มาลา๑๑๒ เงินแก่เจ้ าเมือง กรมการ เป็ นที่ระลึก
ถึงปี มะเมีย จัตวาศก๑๕ จุลศักราช ๑๒๔๔ พระพุทธศักราช ๒๔๒๕ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๑ มีท้องตราโปรดเกล้ าฯ ให้ ปลูกพลับพลารั บเสด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระ
บาราบปรปั กษ์ ๑๑๓ ที่เมื องสกลนครแห่งหนึ่ง ที่เมืองนครพนมแห่งหนึ่ง เจ้ าเมื อง กรมการ ได้
จัดการปลูกพลับพลาตามแผนที่ และท้ องตราเสร็ จแล้ ว พอปลายปี มี ท้องตราบอกเลิกรับเสด็จว่ามี
ราชการในกรุงเทพฯ ชุกชุมไม่ได้ เสด็จ
ถึงปี มะแม เบญจศก๑๖ จุลศักราช ๑๒๔๕ พระพุทธศักราช ๒๔๒๖ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๒ บาดหลวงอาแลกซิสโปรดม ชาวชาติฝรั่งเศส แรกมาสอนศาสนาโรมันคาทอลิก ตังอยู
้ ่
บ้ านท่าแร่ ฟากนา้ หนองหารห่างจากเมืองสกลนครประมาณ ๓๐๐ เส้ นเศษ บาทหลวงสร้ างวัด
สร้ างโบสถ์ใหญ่โตก่อด้ วยอิฐด้ วยหิน ราษฎรที่เป็ นข้ าทาษ เจ้ าเมือง กรมการ สมัครเข้ าถือศาสนา
อยู่กับบาดหลวงหลายตาบล ต่อมาในสมัยที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองทันเวลาราชการ
เจริ ญขึ ้น อานาจศาสนาบาดหลวงน้ อยลง ราษฎรพากันออกจากศาสนาบาดหลวงเป็ นอันมาก โดย
________________________________________________
๑๑๐

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวแสง ท้ าวเพา ท้ าวรด ( ท้ าวเลาคา ) ท้ าวจูม ท้ าวเกต ท้ าวสิม

ท้ าวนา รวมบุตรชาย ๗ คน
๑๑๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางเหม็น นางผิว นางทองคา นางน้ อย นางเข็ม นางศร รวมบุตรหญิง

๑๑๒

เป็ นเหรี ยญราชอิสริ ยาภรณ์แพรแถบอักษรย่อ ส.ม. โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างเป็ นที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี ของ

๖ คน
การสถาปนากรุ งเทพมหานครเป็ นราชธานี
๑๑๓

สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ เจ้ าฟ้ า มหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปั ก ษ์ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ ๒ กับสมเด็จพระราชชายานารี เจ้ าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ทรงเป็ น
ต้ นราชสกุล “ มาลากุล ณ อยุธยา ”

๕๖
เหตุที่เขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ พวกถือศาสนาบาทหลวงยังอยู่แต่บ้านท่าแร่ ๑๑๔ ตาบลเดียว
ถึงปี วอก ฉอศก ๑๗ จุลศักราช ๑๒๔๖ พระพุทธศักราช ๒๔๒๗ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๐๓ เกิดจลาจล๑๑๕ ขึ ้นที่เมืองเชียงขวางทุ่งเชียงคา ๑๑๖ แขวงจังหวัดเมืองบริ คณ
ั ฑนิคม๑๑๗ ฟากโขง
ฝั่ งซ้ ายเมื่อยังเป็ นพระราชอาณาเขตสยาม คือ พวกกองทัพอ้ ายฮ่อ ๑๑๘ ที่หนีกองทัพกรุ งเทพฯ ที่
เมืองเวียงจันทน์ ไปตังค่
้ ายมั่นประชุมพลทหารอยู่ ณ ทุ่งเชียงคา กระทาการปล้ นตีบ้านเล็กเมือง
น้ อยปลายพระราชอาณาเขตเข้ ามาถึงเมืองเชียงขวาง ชาวเมืองเชียงขวางแตกตื่นทิ ง้ ภูมิลาเนาเสีย
เป็ นอันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยามรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาราชวรานุกูล ๑๑๙
เป็ นแม่ทัพคุมทหารกรุ งเทพฯ และหัวเมืองขึ ้นมาปราบปรามอ้ ายฮ่อ เมืองสกลนครเกณฑ์พลกาลัง
๑,๐๐๐ คน ช้ าง ๒๕ เชือก โคต่าง ๑๐๐ โค ข้ าวสาร ๓,๐๐๐ ถัง ให้ พระอุปฮาดโง่นคา
ราชวงศ์ฟอง เป็ นนายทัพคุมกาลังเสบียงอาหารพาหนะเข้ าสมทบกองทัพพระยาราชวรานุกลู ยกทัพ
ไปถึง เมื อง บริ คัณ ฑนิ ค มฟากโขงฝั่ ง ซ้ า ย แม่ ทัพ ได้ รั บใบบอกกรมการเมื องสกลนครว่าพระยา
ประจันตประเทศธานี ( ปิ ด ) เจ้ าเมืองป่ วยถึงแก่กรรม อายุ ๖๙ ปี อยู่ในราชการ ๗ ปี แม่ทพั สัง่
ให้ พระอุปฮาด ( โง่นคา ) กลับคืนรักษาราชการเมือง ให้ ราชวงศ์ฟองคุมกองทัพตามแม่ทพั ไปถึงทุ่ง
เชียงคา ได้ ส้ รู บกับอ้ ายฮ่อถึงความอัปราชัย โดยเหตุที่แม่ทพั ต้ องอาวุธปื นข้ าศึกบาดเจ็บมาก๑๒๐ แม่
ทัพเลิกทัพกลับมาตังพั
้ กพลกาลังอยู่เมืองหนองคาย
ถึงปี ระกา สัปตศก๑๘ จุลศักราช ๑๒๔๗ พระพุทธศักราช ๒๔๒๘ รัตนโกสินทร์ ศก
________________________________________________
๑๑๔

ปั จจุบนั บ้ านท่าแร่ ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร

๑๑๕

พวกฮ่อปล้ นเมือง

๑๑๖

ทุ่งไหหิน

๑๑๗

เป็ นเมืองในดินแดนลาว และอยู่ในความปกครองของมณฑลอุดรในสมัยนัน้

๑๑๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๐๓

๑๑๙

พระยาราชวรานุกูล ( เวก บุณยรั ตพันธุ์ ) แม่ทัพปราบฮ่อครัง้ ที่ ๒ ต่อมาเป็ นเจ้ าพระยาศรี ธรรมา

ธิราช ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย
๑๒๐

พระยาราชวรานุกูล (เวก บุณยรัตพันธุ์ ) แม่ทพั ถูกอาวุธปื นของพวกฮ่อที่บริ เวณขาได้ รับบาดเจ็บ แต่

ยังทาหน้ าที่บัญชาการรบต่อ โดยล้ อมพวกฮ่ออยู่ ๒ เดือน เกิดขัดสนเสบียงอาหารเพราะส่งไปไม่ทัน จึงเลิกทัพ
กลับเมืองหนองคาย

๕๗
๑๐๔ ในต้ นปี นี ้เจ้ าฟ้าหามงีเวียนเนียน๑๒๑ เจ้ าแผ่นดินกรุงเว้ อานาม หนีกองทัพฝรั่งเศสมาทางเมืองวัง
คา ล่วงเวลามาถึงบ้ านบ่อคาแฮ แขวงเมืองภูวดลสอาง รัฐบาลสยามโปรดเกล้ าฯ ให้ เมืองสกลนคร
จัดกรมการผู้มนั่ คงแข็งแรง คุมไพร่ ๕๐๐ คน พร้ อมด้ วยเครื่ องศาสตราวุธ ขึ ้นไปรักษาด่านทางใน
แขวงเมืองภูวดลสอางไว้ โดยกวดขัน อย่าให้ เจ้ าฟ้าญวนล่วงล ้าเข้ ามาพักอาศัยในพระราชอาณาเขต
สยามได้ เมืองสกลนครได้ จดั ให้ ท้าวสุวรรณสารเมฆ๑๒๒ ท้ าวอินอาษา ( ไค้ ) คุมไพร่ พลเมืองภูวดลส
อาง ๓๐๐ คน ขึ ้นไป รักษาด่านทางบ้ านน้ อยนายม บ้ านท่าประโจ้ น แขวงเมืองภูวดลสอาง ต่อเขต
เมืองวังคา ให้ ราชวงศ์ฟอง พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย )๑๒๓ คุมไพร่ เมืองสกลนคร ๒๐๐ คน พร้ อม
ด้ วยศาสตราวุธขึ ้นไปรักษาด่านทางบ้ านนากะแด้ ง ต่อเขตเมืองคาเกิดคาม้ วนแล้ วโปรดเกล้ าฯ ให้
เจ้ าพระยาศรี วิไชยชนินทร์ ๑๒๔ สมุหเทศาภิบาลสาเร็ จราชการมณฑลนครไชยศรี เมื่อท่านยังเป็ นที่
จมื่ นมนเที ยรพิ ทักษ์ ขึน้ ไปพร้ อมนายกองรั กษาด่าน ตรวจปั กหลัก ๑๒๕ พระราชอาณาเขตสยาม
ที่ตาบลบ้ านน้ อยนายมหลักหนึง่ บ้ านท่าประโจ้ นหลักหนึง่ บ้ านนากระแด้ งตีนเขาอากหลักหนึง่ ใน
________________________________________________
๑๒๑

เจ้ าฟ้าหามหงี่เวียนเนียน ( ขณะทรงพระเยาว์ ) หลานจักพรรดิ์ตือดึก แห่งกรุ งเว้ ( พูซุน ) อานาม

ต้ องการเป็ นเอกราชจึงแข็งเมืองกับฝรั่ งเศส แต่ส้ กู าลังของฝรั่ งเศสไม่ได้ เสด็จพาครอบครั วและไพร่ พลหนี ภัย
การเมืองเข้ ามาอาศัยที่เมืองวังคา บ้ านบ่อคาแฮ แขวงเมืองภูวดลสอาง ซึ่งอยู่ภายในพระราชอาณาเขตของไทย
พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ข้ าหลวงต่ า งพระองค์ ส าเร็ จ ราชการหัว เมื อ งลาวพวน
ตังกองบั
้
ญชาการอยู่ที่เมืองหนองคาย โปรดให้ จมื่นมณเฑียรพิทักษ์ ( ชม สุนทราชุน ) ขึ ้นไปตังกองก
้
าลังรั กษา
ด่าน ตรวจปั กรั กษาเขตแดนของพระราชอาณาจักรสยาม และโปรดให้ เมืองสกลนครนากาลังขึน้ ไปสมทบการ
รักษาด่านและปั กหลักเขตด้ วย ราชการคราวนี ้เมืองสกลนครให้ ราชวงศ์ ( ฟอง ) และพระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย
ศิริขันธ์ ) ครั ง้ เป็ นท้ าวจันทะเนตร คุมไพร่ พลขึน้ ไปตามคาสั่ง และได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ อย่างเต็มความสามารถจน
ภารกิจสาเร็ จจึงยกกลับ ภายหลังกองทัพฝรั่ งเศสจับกุมพระองค์ได้ และเนรเทศไปประทับอยู่ในดินแดนประเทศ
แอลจีเรี ยทวีปแอฟริ กาตอนเหนือครัง้ ยังเป็ นเมืองขึ ้นของฝรั่งเศส
๑๒๒

ท้ าวสุวรรณสาร ( เมฆ ) ต่อมาเป็ นราชบุตรและพระอนุบาลสกลเขตรตามลาดับ เป็ นน้ องชายของ

พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )
๑๒๓

ครัง้ เป็ นท้ าวจันทะเนตร

๑๒๔

เจ้ าพระยาศรี วิชัยชนิ นทร์ ( ชม สุนทราชุน ) ข้ าหลวงเทศาภิ บาลมณฑลนครชัยศรี ครั ง้ เป็ นจมื่น

มณเฑียรพิทกั ษ์
๑๒๕

หลักเขตมักทาด้ วยหินหรื อปูน

๕๘
แขวงเมืองภูวดลสอางรวม ๔ หลัก พระยาศรี วิไชยชนินทร์ ให้ ราชวงศ์ฟอง พระบริ บาลศุภกิจ (คาสาย)
คุมไพร่พลเมืองภูวดลสอาง ๓๐๐ คน ตังกองรั
้
กษาช่องทางพระราชอาณาเขตอยู่บ้านนากะแด้ ง ท้ าว
สุวรรณสาร ( เมฆ ) ท้ าวอินอาษา ( ไค้ ) ตามเจ้ าพระวิไชยชนินทร์ ไปปั กหลักพระราชอาณาเขต
สยามทางแขวงเมืองท่าอุเทนต่อเขตแขวงเมืองคาเกิดคาม้ วนที่เมืองหลวงปุ่ งลิงเก่า๑๒๖ หลักหนึ่ง ที่
ผาตังเมื
้ องเชียงหลักหนึง่ ที่บ้านนาหลักหินหลักหนึ่ง ในแขวงเมืองท่าอุเทนรวม ๓ หลัก ฝ่ ายเจ้ าฟ้า
ญวนเกรงกลัวอานาจพระเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุงสยามก็พาครอบครัวหลบหนีออกไป
ทางปลายเขตแดนเมืองภูวดลสอาง ไปบ้ านนาด บ้ านตองแขวงเมืองติงเง่ที่เป็ นพระราชอาณาเขต
ของกรุงเว้ อานามญวน ราชวงศ์ฟอง พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ) ตังรั้ กษาราชการอยู่บ้านนากะแด้ ง
๖ เดือน รัฐบาลฝ่ ายสยามโปรดเกล้ าฯ ให้ กลับยังบ้ านเมืองโดยเห็นว่าราชการสงบเรี ยบร้ อยแล้ ว
ถึงปี จอ อัฏฐศก๑๙ จุลศักราช ๑๒๔๘ พระพุทธศักราช ๒๔๒๙ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม๑๒๗ แม่ทพั ใหญ่ คุมกองทัพกรุ งเทพฯ ไปปราบปรามอ้ ายฮ่อค่ายทุ่งเชียงคา กองทัพหลวง
พระองค์เสด็จประทับอยู่เมืองหนองคาย ให้ แม่ทัพนายกองทัพหน้ า ล่วงเลยขึน้ ไปสืบสวนดูทัพ
อ้ ายฮ่อถึงเมืองเชียงขวาง ได้ ความว่ากองทัพอ้ ายฮ่อพากันหลบหนีพ่ายแพ้ พระเดชานุภาพไปอยู่ในเขต
แขวงอ้ ายฮ่อตังแต่
้ ได้ ขา่ วว่ากองทัพหลวงเสด็จออกจากกรุงเทพฯ พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม ทรงจัดหัวเมืองลาวพวนสงบเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ พระยาสุริยะวงษา๑๒๘ เจ้ าเมืองหล่มศักดิ์ไป
เป็ นข้ าหลวงรักษาราชการเมืองเชียงขวาง ในปี นี ้พระศรี สกุลวงศ์ผ้ ชู ่วย ( หอม ) ถึงแก่กรรม
________________________________________________
๑๒๖

ท้ าวหม้ อ เจ้ าเมืองไชยสุทธิ์อตุ มบุรี ( ตาบลไชยบุรี ท้ องที่อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปั จจุบนั )

หนีภยั สงครามครัง้ เจ้ าอนุวงศ์ ข้ ามแม่น ้าโขงไปฝั่ งลาว ตังเมื
้ องขึ ้นใหม่นามว่า “ ปุงลิงหรื อปุ่ งลิง ”
๑๒๗

ทรงพระนามเดิ ม ว่ า พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ าทองกองก้ อนใหญ่ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที่ ๕ กับเจ้ าจอมมารดาสังวาลย์ ทรงเป็ นข้ าหลวงต่างพระองค์
สาเร็ จราชการหัวเมืองลาวพวนเป็ นพระองค์แรก ชาวเมืองนับถือว่าพระองค์เป็ นผู้สร้ างและวางรากฐานความเจริ ญ
ให้ แก่เมืองอุดรธานี ต่างราลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ทุกภาคส่วนจึงร่ วมกันสร้ างพระอนุสาวรี ย์ประดิษฐาน
อยู่ ณ ทุ่งศรี เมืองข้ างหนองประจักษ์ ศิลปาคม ต่อมาได้ อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ที่วงเวียนห้ าแยกกลางเมือง
อุด รธานี พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี น าถเสด็จ พระราชดาเนิ น เปิ ด
พระอนุสาวรี ย์เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๔ ทรงเป็ นต้ นราชสกุล “ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ”
๑๒๘

พระยาสุริยะวงษา ( คง สุวรรณทา )

๕๙
ถึงปี กนุ นพศก๒๐ จุลศักราช ๑๒๔๙ พระพุทธศักราช ๒๔๓๐ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๖
โปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม เลิกกองทัพกลับกรุ งเทพฯ ให้ พระ
ยาสุริยะเดชวิเศษฤทธิ์ทศทิศวิไชย๑๒๙ ปลัดเมืองนครราชสีมา อยู่รักษาราชการหัวเมืองลาวพวนแทน
พระองค์ ในปี นี ้พระอุปฮาดโง่นคาเมืองสกลนครตามเสด็จในกรม๑๓๐ ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุงสยาม๑๓๑ โปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ พระอุปฮาดโง่นคา เป็ น
พระยาประจันตประเทศธานี เจ้ าเมืองสกลนคร พระราชทานเพิ่มเครื่ องยศอีก คือ หอกซัดปลอก
ทองคา ๒ คัน ลูกประคาทองคา ๑๐๘ เม็ด ๑ สาย แคร่หาม ๑ สารับ พระยาประจันตประเทศ
ธานี ( โง่นคา ) เจ้ าเมืองที่ ๓ มีบตุ รชายคนใหญ่ชื่อพังคี รวมชาย ๙๑๓๒ หญิง ๘๑๓๓ ในปี นี ้มีท้องตรา
พระราชสีห์ โปรดเกล้ าฯ ให้ เมืองสกลนครเอาเงินส่วยของหลวง ๑,๖๐๐ บาท ซื ้อข้ าวเหนียวให้ ได้
ข้ าวเปลือก ๑๖,๐๐๐ สัด๑๓๔ ส่งไปให้ ข้าหลวงลาวพวนประจาเมืองหนองคาย จ่ายเลี ้ยงครอบครัว
ชาวเมืองหลวงพระบางที่หนีทพั อ้ ายฮ่อลงมาอยู่เมืองหนองคาย เมืองปากลาย เมืองปากเหลือง
ถึ ง ปี ฉลู เอกศก ๒ ๒ ๑๒๕๑ พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๓๒ รั ต นโกสิ น ทร์ ศก ๑๐๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ ท้าวสุวรรณสาร
( เมฆ ) บุตรราชวงศ์ ( อิน ) เป็ นราชบุตร ให้ ท้าวแก้ วบุตรพระนครฯ เป็ นพระศรี สกุลวงศ์ ผู้ช่วยขวา
ให้ ท้าวอินอาษา ( ไค้ ) บุตรพระยาประเทศธานี ( คา )๑๓๕ เป็ นพระวิชิตพลทหาร ผู้ช่วยซ้ าย ในปี นี ้ทาง
ราชการโปรดเกล้ าฯ ให้ หวั เมืองมณฑลต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตสยาม เปลี่ยนใช้ รัตนโกสินทร์ ศก
________________________________________________
๑๒๙

พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ทศพิธวิไชย ( กาจ สิงหเสนี ) หลานเจ้ าพระยาบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )

๑๓๐

กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑๒๗

๑๓๑

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕

๑๓๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า ท้ าวพังคี ท้ าวอรดี ท้ าวนรกา ท้ าวสิงห์ ท้ าวสัง ท้ าวเส ท้ าวโท รวม

บุตรชาย ๗ คน
๑๓๓

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑ , นามว่า นางหน่อแก้ ว นางจันทโครพ นางหยด นางคาย นางอวน นางโส

นางไสย รวมบุตรหญิง ๗ คน
๑๓๔

สัด เป็ นภาชนะใช้ ตวงข้ าว

๑๓๕

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๙

๖๐
แทนจุลศักราชตังแต่
้ ปีรัตนโกสินทร์ ศก ๑๐๘ นี ้เป็ นต้ นไป กับมีท้องตรา โปรดเกล้ าฯ ให้ ข้าหลวงรักษา
ราชการเมื องลาวพวน จัดข้ าหลวงกรมการขึน้ ไปปั กหลักพระราชอาณาเขตสยามให้ ถึงหลังเขา
บรรทัดที่นา้ แบ่ง๑๓๖ ซึ่งต่อกับเขตแดนเมืองญวน พระยาสุริยะเดชข้ าหลวงรักษาราชการเมื องลาว
พวน จัดให้ หลวงณรงค์โยธา๑๓๗ เป็ นข้ าหลวงพร้ อมด้ วยราชวงศ์ ( จูม ) พระบริ บาลศุภกิจ ( คา
สาย )๑๓๘ ขึ ้นไปปั กหลักพระราชอาณาเขตสยามที่บนหลังเขาทึมซึง่ เป็ นที่น ้าแบ่งในแขวงเมืองคาม้ วน
หลักหนึ่ง แขวงเมืองวังคาสองหลัก แขวงเมืองผาบังสองหลัก หลวงณรงค์โยธาข้ าหลวงกับพระ
บริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ) ตังกองรั
้
กษาราชการอยู่เมืองวังคา ราชวงศ์จู มตัง้ รักษาราชการอยู่เมือง
ภูวดลสอ่ าง ๑๓ เดื อน จึ งได้ กลับบ้ านเมื องโดยโปรดเกล้ าฯ ให้ หลวงมลโยธานุ โยค ๑๓๙ ขึ น้ ไป
ผลัดเปลี่ยน
ถึงปี ขาล โทศล๒๓ จุลศักราช ๑๒๕๒ พระพุทธศักราช ๒๔๓๓ รั ตนโกสินทร์ ศก
๑๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้ ากรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ ราชวงศ์ฟอง
เป็ นอุปฮาด ให้ ราชบุตร ( จูม ) เป็ นราชวงศ์เมืองสกลนคร ราชการบ้ านเมืองเรี ยบร้ อยไม่มีเหตุการณ์
พิเศษเกิดขึ ้น
ถึงปี เถาะ ตรี ศก ๒๔ จุลศักราช ๑๒๕๓ พระพุทธศักราช ๒๔๓๔ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยาม โปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ประจักษ์ ศิลปาคม ขึ ้นมาจัดการหัวเมืองลาวพวน๑๔๐ พระองค์เสด็จประทับอยู่เมืองหนองคาย โปรด
________________________________________________
๑๓๖

ลานา้ บนหลังเขาที่ ไหลผ่านแนวเขตระหว่างดินแดนลาวซึ่งสมัยนัน้ เป็ นเขตพระราชอาณาจักรของ
สยาม กับดินแดนของญวนซึง่ อยู่ภายในพระราชอานาจของราชสานักกรุ งเว้ ( พูซุน ) อานาม
๑๓๗
เป็ นกรมการเมืองนครราชสีมา ถูกสัง่ ให้ มาช่วยราชการประจากองบัญชาการหัวเมืองลาวพวนซึ่ง
ตังอยู
้ ่ ณ เมืองหนองคาย
๑๓๘
พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ครัง้ เป็ นเพียซาเนตร
๑๓๙
เป็ นข้ าราชการระดับสูงประจากองบัญชาการหัวเมืองลาวพวน , ผลัดเปลี่ยนกับหลวงณรงค์โยธา
๑๔๐
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๕ โปรดเกล้ าฯ ให้ ตงพระราชวงศ์
ั้
ชนั ้ ผู้ใหญ่
ออกมาเป็ นข้ าหลวงต่างพระองค์ โดยให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ดารงตาแหน่งข้ าหลวง
ต่างพระองค์สาเร็ จราชการหัวเมืองลาวพวน ซึง่ มีเมืองต่างๆทัง้ สองฝั่ งโขง อาทิ เมืองสกลนคร เมืองหนองคาย
เมืองมุกดาหาร เมืองขอนแก่น เมืองหนองหาร เมืองคาเกิ ด เมืองคาม่วน เมืองหล่มสัก เมืองเชี ยงขวาง
เมืองงบริ คนั ฑนิคม เมืองโพนพิสยั เมืองกมุทาลัยบุรีรมย์ ( หนองบัวลาภู ) เมืองไชยบุรี ( ปากน ้าสงคราม ) เมือง
ท่าอุเทน เมืองนครพนม และเมืองโท ตรี จัตวา อีกรวม ๕๒ เมือง โดยมีกองบัญชาการมณฑล ณ เมืองหนองคาย
( สมัยนันเมื
้ องอุดรธานียงั มีฐานะเป็ นเพียงบ้ านหมากแข้ ง แขวงเมืองหนองคาย )

๖๑
เกล้ าฯ แบ่งหัวเมืองลาวพวนรวมเรี ยกว่ามณฑลลาวพวน๑๔๑ พระองค์ทรงรับตาแหน่งยศเป็ นข้ าหลวง
ต่างพระองค์สาเร็ จราชการมณฑลลาวพวน จัดให้ มีข้าหลวงไปกากับรักษาราชการตามหัวเมืองทุก
เมือง เพื่อให้ แนะนาเจ้ าเมืองกรมการเข้ าใจระเบียบแบบแผนตามรูปตามแบบหัวเมืองชันใน
้
ถึงปี มะโรง จัตวาศก๒๕ จุลศักราช ๑๒๕๔ พระพุทธศักราช ๒๔๓๕ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๑๑ พระยาสุริยเดช ( กาจ )๑๔๒ มาเป็ นข้ าหลวงเมืองสกลนครเป็ นคราวแรก พระยาสุริยเดชฯ
จัดวางระเบียบการใหม่ คือ
( ๑ ) ยกเลิกนายหมวด นายกอง๑๔๓ ตาแสง กานันจ่าจา้ อย่างแบบเก่าที่บ้านเมือง
เคยจัดมานัน้ ในเมืองให้ มีกรมเมืองกรมหนึ่ง เป็ นผู้บังคับบัญชากรมการผู้น้อยตลอดถึงราษฎร
ทัว่ ไป บ้ านนอกให้ มีกานันหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านหนึ่ง สารวัตรหนึ่ง กานันผู้ใหญ่บ้านสารวัตร ๓ คนนี ้
ให้ ยกเว้ นเงินค่าราชการ กรมการในเมื องรวมทัง้ บุตรหลานเจ้ า เมื องกรมการ ให้ ยกเว้ นเงินค่ า
ราชการให้ เป็ นกรมการรวมอยู่ในกรมเมืองกรมเดียวไม่ให้ เลขทนายอย่างแต่ก่อน ท้ าวเพี ้ยราษฎรที่
เป็ นชายฉกรรจ์ อายุตงแต่
ั ้ ๒๑ ปี ถึง ๗๐ ปี อยู่บ้านนอกให้ เสียเงินค่าราชการคนละ ๒ บาททั่ว
หน้ าไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงใหม่ ในเมืองสกลนครให้ พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) ทาการ
ต าแหน่ ง กรมเมื อ งไปพลาง บ้ า นนอกคิ ด จัด ตัง้ ก านัน ผู้ใ หญ่ บ้ า นสารวัต รขึน้ คื อ คิ ด ตามยอด
สามะโนครัว รวมชายหญิง ๑๐๐ คน หรื อ ๑๐๐ คนเศษ ให้ มีผ้ ใู หญ่บ้านปกครองคนหนึ่ง ให้
เรี ยกว่าหมู่บ้านหนึ่ง ในหมู่บ้านหนึ่ง จะมีตวั เลขพลเมืองใด ๆ ก็ตาม กองใดก็ตาม ให้ อยู่ในความ
ปกครองผู้ใหญ่บ้านคนเดียว รวม ๑๐ หมู่บ้านอย่างน้ อยหรื อ ๒๐ หมู่บ้านอย่างมากให้ มีกานัน
นายตาบลคนหนึง่ ในตาบลหนึง่ ให้ ผ้ ใู หญ่บ้านประชุมพร้ อมกันเลือกผู้ใหญ่บ้านคนหนึง่ ขึ ้นเป็ นกานัน
นายตาบลคนหนึง่ ให้ ผ้ ใู หญ่บ้านทังหลายในต
้
าบลนันอยู
้ ่ในความปกครองกานัน กานันผู้ใหญ่บ้าน
ทังหลายอยู
้
่ในความปกครองกรมเมืองๆ ให้ อยู่ในความปกครองเจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร
ส่วนสารวัตรนันให้
้ กานันเป็ นผู้เลือกเอง ให้ เจ้ าเมืองออกหมายตังให้
้
________________________________________________
๑๔๑

มณฑลลาวพวน เดิมเรี ยกหัวเมืองลาวฝ่ ายเหนือ , “ พวน ” เป็ นชื่อแคว้ นอยู่บริ เวณฝั่ งซ้ ายของแม่น ้า
โขง มี เ มื อ งใหญ่ ข องแคว้ น คื อ เมื อ งพวน และเมื อ งเชี ย งขวาง เมื อ งพวนอยู่ ทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของ
กรุ งเวียงจันทน์ และอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของนครหลวงพระบาง เดิมเป็ นดินแดนของไทย ขึ ้นตรงต่อราชสานัก
กรุ งเทพฯ
๑๔๒
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๒๙
๑๔๓
ตาแหน่งนายกองข้ าพระธาตุจึงถูก ยกเลิกเช่นกัน , ดูเพิ่มเติมคานาลูกหลานคุณพระบริ บาลศุภกิจ
( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) หน้ า ๖

๖๒
( ๒ ) ให้ ยกเลิกการต้ มกลัน่ น ้าสุราและเหล้ าส่าโท เหล้ าอุ ที่ราษฎรเคยทามาแต่ก่อน
รัฐบาลจะจัดให้ มีเจ้ าพนักงานตังเตา
้
ตังโรงต้
้ มกลัน่ ขายของ เก็บเงินค่าน ้าสุราเป็ นของหลวง ปี นี ้เก็บ
เงินค่าขายน ้าสุราได้ เงิน ๑๑ ชัง่
( ๓ ) ชาระผ่อนผันให้ ทาษเดิม ทาษเชลยของเจ้ าเมืองกรมการซึง่ ไม่มีค่าตัวนัน้ ให้
พ้ นออกเป็ นไทย๑๔๔ ให้ เสียเงินค่าราชการคนละ ๒ บาท เหมือนพลเมืองธรรมดา เมื่อได้ จัดการ
ดังนี ้ พวกข้ าทาษเจ้ าเมืองกรมการที่สมัครเข้ าถือศาสนาอยู่กั บบาดหลวงพากันลาออกจากศาสนา
โรมันคาทอลิก เพราะเหตุวา่ ตนได้ พ้นจากทาษเป็ นไทย
ถึงปี มะเส็งเบญจศก๒๖ จุลศักราช ๑๒๕๕ พระพุทธศักราช ๒๔๓๖ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๑๒ เกิ ดเหตุจ ลาจลกับ ฝรั่ ง เศสทางฟากแม่ นา้ โขงฝั่ งซ้ า ย ฝรั่ ง เศสขับ ไล่หลวงม ลโยธานุโยค
ข้ าหลวงฝ่ ายสยามซึง่ ประจารักษาราชการอยู่เมืองวังคา บรรดาข้ าหลวง กรมการ ซึง่ รักษาราชการ
อยู่ตามหัวเมืองฟากน ้าโขงฝั่ งซ้ ายนัน้ ฝรั่งเศสขับไล่ให้ ข้ามโขงมาอยู่ฟากฝั่ งขวา ๑๔๕ แม่น ้าโขงทัง้ สิ ้น
ฝรั่ ง เศสหาว่า แม่ น า้ โขงเป็ น ดิ น แดนกรุ ง เว้ อานาม ( ญวน ) ซึ่ง อยู่ใ นความป้อ งกัน ฝรั่ ง เศสแล้ ว
ฝ่ ายรัฐบาลสยาม คือ ข้ าหลวงต่างพระองค์สาเร็ จราชการมณฑลลาวพวนจัดให้ พระยาสุริยเดช
( กาจ ) ข้ าหลวงเมืองสกลนครเป็ นแม่ทพั ไปตังกองทั
้
พประชุมพลทหารอยู่เมืองนครพนม ให้ พระ
พิทกั ษ์ ยทุ ธภัณฑ์ ( เทศ )๑๔๖ มาเป็ นข้ าหลวงเมืองสกลนคร จัดเกณฑ์กาลังทาลูกกระสุนดินประสิว
ส่งเสบียงอาหารแก่กองทัพ เมืองสกลนครถูกเกณฑ์กาลัง ๑,๐๐๐ คน๑๔๗ พร้ อมด้ วยเครื่ องศาสตราวุธ
ลูกกระสุนดินดา ให้ พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) พระห้ าวหาร ( เสน ) กรมการเมืองสกลนคร คุมกาลัง
________________________________________________
๑๔๔

รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้ าฯ ให้ เลิกทาส ทาให้ ผ้ เู ป็ นทาสทุกประเภทในราชอาณาจักรสยามเป็ นอิสรภาพ

และพ้ นข้ อผูกพันจากพ่อเบีย้ นายเงิ น แม้ ราษฎรชายจะพ้ นจากความเป็ นทาสแล้ วก็ตาม หากไม่เข้ ารั บราชการ
เกณฑ์ทหารต้ องเสียเงินค่าราชการหรื อเงินรัชชูปการ ( ภาษี ตวั บุคคล ) คนละ ๒ บาท เหมือนกับราษฎรทัว่ ไป มี
ทาสหลายคนหนีนายเงินไปอยู่กบั บาทหลวงที่บ้านท่าแร่ เพื่อต้ องการหลีกพ้ นจากความเป็ นทาส เมื่อเลิกทาสแล้ ว
จึง ลาออกจากศาสนาคริ ส ต์ โรมัน คาทอลิ ก กลับ มานับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธตามเดิ ม ท าให้ เ กิ ดข้ อ พิ พ าทระหว่ า ง
บาทหลวงกับเจ้ าเมืองสกลนคร
๑๔๕

ฝั่ งขวาแม่น ้าโขงดินแดนไทย

๑๔๖

พระพิทกั ษ์ ยทุ ธภัณฑ์ ( ร.อ. เทศ ปาณิกบุตร ) บุตรพระยามหาเทพ ( ทองปาน ปาณิกบุตร ) เป็ นชาว

กรุ งเทพฯ
๑๔๗

และข้ าวสารอีก ๒,๐๐๐ เกวียน ส่งไปเมืองนครพนม

๖๓
ไปเข้ าสมทบกองทัพพระยาสุริยเดช แม่ทัพยกกองทัพข้ ามโขงไปตัง้ ค่ายมั่นอยู่เมื องภูวดลสอาง
เมืองสกลนครถูกเกณฑ์สง่ ข้ าวสารไปขึ ้นฉางเมืองนครพนม ๑๐,๐๐๐ ถัง ส่งไปขึ ้นฉางเมืองเขมราช
๑๐,๐๐๐ ถัง๑๔๘ ในระหว่างกองทัพตังประชิ
้
ดประชันกันอยู่นนั ้ เมืองสกลนครถูกเกณฑ์สง่ ลูกกระสุน
ดินประสิวแก่กองทัพอยู่เนืองๆ จนถึงเดือน ๑๐ ปี รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๒ นันจึ
้ งสงบศึก โดยรัฐบาล
สยามยอมยกดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงให้ เป็ นของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสก็ได้ ปกครองหัวเมืองลาวทัง้ ปวงซึง่
อยู่ในดินแดนฟากแม่น ้าโขงฝั่ งซ้ ายตังแต่
้ ปี ร.ศ.๑๑๒ ต่อมา พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์
ศิลปาคม สาเร็จราชการมณฑลลาวพวนก็ได้ เสด็จจากเมืองหนองคายเข้ ามาตังจั
้ ดราชการอยู่ตาบล
บ้ านหมากแข้ ง๑๔๙ เปลี่ยนนามมณฑลเป็ นมณฑลฝ่ ายเหนือ๑๕๐
ถึงปี มะเมีย ฉอศก๒๗ จุลศักราช ๑๒๕๖ พระพุทธศักราช ๒๔๓๗ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๑๓ พระยาสุริยเดช ( กาจ ) ได้ กลับมาเป็ นข้ าหลวงเมืองสกลนคร ย้ ายพระพิทักษ์ ยุทธภัณฑ์
( เทศ ) ไปเป็ นข้ าหลวงเมืองนครพนม พระยาสุริยเดช ( กาจ )๑๕๑ ได้ รับตาแหน่งยศเป็ นพระยากาแหง
สงคราม ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมาแล้ วก็ได้ กลับไปเป็ น ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา ทาง
ราชการข้ า หลวงต่างพระองค์ ส าเร็ จราชการมณฑลฝ่ ายเหนื อ โปรดเกล้ าฯ ให้ จ่ าช่ ว งไฟประที ป
วังซ้ าย๑๕๒ ( ช่วง ) มาเป็ นข้ าหลวงเมืองสกลนคร จ่าช่วงข้ าหลวงจัดเปลี่ยนและเพิ่มระเบียบราชการ
ตามรับสัง่ ข้ าหลวงต่างพระองค์ คือ
_______________________________________________
๑๔๘

เป็ นข้ าวสารเพื่อการสารองในราชการทัพ
๑๔๙
บ้ านเดื่อหมากแข้ ง แขวงเมืองหนองคาย ครัง้ นันกรมหมื
้
่นประจักษ์ ศิลปาคม ( พระยศในขณะนัน้ ) ได้
เคลื่อนย้ ายกองทัพพร้ อมข้ าราชบริ พารออกจากเมืองหนองคายลงมาทางใต้ โดยใช้ กองคาราวานเกวียนถึง ๒๐๐
เล่ม เมื่อบรรทุกสัมภาระและผู้คนจนถึงชุมชนบ้ านเดื่อหมากแข้ ง ได้ พักกองเกวียนอยู่ใกล้ ต้นโพธิ์ ใหญ่ ( ข้ างวัด
มัชฌิมาวาส ) ทรงตรวจดูเห็นว่าพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นชัยภูมิอนั อุดมสมบูรณ์ โดยมีห้วย หนอง คลอง บึง และมีลาห้ วย
หมากแข้ งซึ่งมีต้น นา้ มาจากภูพานไหลผ่าน มีล านา้ ใสสะอาดไหลลงห้ วยหลวง ประกอบกับ ไม่ไกลจากเมือง
หนองคายมากนัก หากเกิดสงครามก็สามารถยกทัพขึ ้นไปทัน พระองค์จงึ ทรงตัดสินพระทัยสร้ างบ้ านแปลงเมืองขึ ้น
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๔๓๖ นามว่าเมืองอุดรธานี
๑๕๐
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ดารงตาแหน่งข้ าหลวงต่างพระองค์สาเร็ จราชการ
มณฑลฝ่ ายเหนือเป็ นพระองค์แรก มีอานาจถึงขนาดประหารชีวิตคนได้ ก่อนกราบบังคมทูลให้ ทรงทราบ
๑๕๑
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๒๙
๑๕๒
“ จ่าช่วงไฟประทีปวังซ้ าย ” เป็ นนามบรรดาศักดิ์ข้าราชการในกรมพระตารวจวัง ตาแหน่งจ่าตารวจรอง
ปลัดกรมพระยาตารวจวังซ้ าย สังกัดกรมวัง เทียบได้ กบั บรรดาศักดิ์ข้าราชการพลเรื อนชัน้ “ ขุน ” ท่านผู้นี ้นามเดิม
ว่า “ ช่วง ” ดารงตาแหน่งข้ าหลวงเมืองสกลนครเพียง ๕ เดือน

๖๔
๑. จัดตังกรมเมื
้
อง กรมวัง กรมคลัง กรมนา ในเมืองสกลนครมี ๔ กรม พระวิชิตพล
ทหารกรมเมืองคนเก่าลาออกจากตาแหน่งกรมเมือง จ่าช่วงฯ ข้ าหลวงตังให้
้ ท้าวขัติย ( คลี ) บุตร
ราชวงศ์ ( อิน ) คนเก่าเป็ นพระบุรีบริ รักษ์ กรมเมือง ตังให้
้ ท้าวสายคาหลานพระยาประจันตประเทศ
ธานี ( ปิ ด )๑๕๓ เป็ นพระพิทกั ษ์ ฐานกิจ กรมวัง ให้ ท้าวหอมบุตรอุปฮาดโถง เป็ นพระวรสิทธิ์ธนานุกูล
กรมคลัง ให้ ท้าวคาบุตรอุปฮาดโถง เป็ นพระสมบูรณ์พืชภูมิ กรมนา กรมเมือง มีหน้ าที่ชาระตัดสินคดี
ถ้ อยความแพ่งและอาญา ตรวจตรารักษาความสงบเรี ยบร้ อยทัว่ ไป จับโจรผู้ร้ายรับอาญัติทาชัณสูตร
ตราสิน และทาการสารวจสามะโนครัว ออกหนังสือเดินทางให้ ราษฎรไปมาค้ าขาย กรมวัง มีหน้ าที่
ปฏิบตั ิจัดการรักษาความเรี ยบร้ อยในจวนเจ้ าเมืองไปมาตามเจ้ าเมืองในราชการ กรมคลัง มีหน้ าที่
เก็บเงินผลประโยชน์แผ่นดิ นต่างๆ และรักษาพระราชทรัพย์ของหลวงในระหว่างยังไม่ได้ ส่งมณฑล
กรมนา มีหน้ าที่เก็บเงินค่าฉางข้ าวนาส่งคลังเมืองเป็ นของหลวง และทาตัว๋ รู ปพรรณสัตว์พาหนะ ทา
หนังสือซื ้อขายที่ดินรังวัดที่นา หน้ าที่เมืองแสน เมืองจัน แต่ก่อนเคยออกหนังสือรับคาสัง่ เจ้ าเมืองใน
การบังคับบัญชาการปกครองเมืองซึ่งเป็ นเมืองขึน้ ฝ่ ายธุระการ ให้ เมืองแสน เมืองจัน เปลี่ยนเป็ น
มหาดไทยเมือง รับคาสัง่ เจ้ าเมืองทางฝ่ ายธุรการโต้ ตอบไปมาในการบังคับบัญชาหัวเมือง ซึง่ ขึ ้นอยู่
ในความปกครองเมืองสกลนคร อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ผู้ช่วย ให้ รวมกันเรี ยกว่ากองยุติธรรม คอย
ชาระความอุทธรณ์ที่ราษฎรร้ องอุทธรณ์กล่าวโทษกรมต่างๆ เจ้ าเมืองคอยรับชาระความอุทธรณ์ ที่
ราษฎรคอยอุทธรณ์ กล่าวโทษกองยุติธรรม เจ้ าเมืองจะชาระตัดสินคดีอุทธรณ์ ชัน้ นีใ้ ห้ ประชุมตัง้
กรรมการ ๓ นาย ลงความเห็นชอบด้ วยจึงเป็ นคาตัดสินเด็ดขาด ได้ ข้าหลวงเป็ นผู้แนะนาข้ าราชการ
ข้ าราชการทัว่ ไปทุกกรม ทุกกอง และเมืองขึ ้นเมืองสกลนครก็ให้ อนุโลมจัดวางระเบียบการเหมือนกัน
อย่างเมืองสกลนคร แต่ต้องกระทาได้ เมื่อได้ รับอนุมตั ิข้าหลวงผู้วา่ ราชการเมืองสกลนคร๑๕๔ แล้ ว
๒. จัดแบ่งเขตแดนเมืองสกลนครให้ เมื องนครพนม เมื องมุกดาหาร โดยเหตุ ๒
เมืองนี ้เขตแขวงซึง่ เคยบังคับบัญชาทางฟากโขงซ้ ายนันตกเป็
้
นของฝรั่งเศสเสียแล้ ว เขตแดนคับแคบ
จึงได้ แบ่งเขตแดนเมืองสกลนครให้ เมืองมุกดาหาร ทิศตะวันออกตังแต่
้ ปากห้ วยยางตกน ้าก่า ตามลา
ห้ วยยางขึ ้นไปถึงเขาพรานเป็ นเขตแดนเมืองสกลนครต่อกับเขตแดนเมืองมุกดาหารตะวันออก ฝั่ ง
ห้ วยยางเป็ นเขตที่แบ่งกัน ทิศเหนือตังแต่
้ ห้วยเชียงเสือตกน ้าก่า ตัดไปหนองม่วง หนองผือ ยอดห้ วย
________________________________________________
๑๕๓

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๙๖
๑๕๔
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๕๒

๖๕
หลัว ตามลาห้ วยหลัวตกนา้ อูน เป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ต่อกับเขตแดนเมืองนครพนมที่ฝั่งห้ วย
หลัวฟากตะวันออก ทิศตะวันตกตังแต่
้ ปากห้ วยหลัวตกน ้าอูนตัดตรงไปปากห้ วยยามตกสงครามตาม
ลาห้ วยสงครามขึ ้นไปถึงเขาพราน เป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร ต่อกับเขตแดนเมืองหนองละหารที่ฝั่ง
น ้าห้ วยสงคราม ฟากตะวันตกตามท้ องตราที่แบ่งปั นไว้ แต่ก่อน
๓. จัดคนใช้ ให้ เจ้ าเมือง กรมการ พอเป็ นกาลังรับราชการ คือ จะเก็บเงินค่าราชการ
แก่ บุต รหลานเจ้ า เมื อ งกรมการผู้ที่ เ ป็ น ชายฉกรรจ์ ซึ่ง ไม่ ไ ด้ มี ห น้ า ที่ รั บ ราชการประจ าให้ เ สมอ
หน้ ากันตังแต่
้ อายุ ๒๑ ปี ถึง ๗๐ ปี คนละ ๒ บาท ให้ เอาชายอายุ ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ปี มาให้ เจ้ าเมือง
กรมการ๑๕๕ ใช้ สอยการงาน คนหนึง่ ต้ องเข้ าประจาให้ เจ้ าเมือง กรมการ ใช้ ปีหนึง่ คนละเดือน เมื่ออายุ
ครบ ๒๑ ปี แล้ วจึงให้ เสียเงินค่าราชการคนละ ๒ บาท เหมือนชายฉกรรจ์ เด็กชายอายุ ๑๘ - ๑๙ ๒๐ ปี นี ้เรี ยกว่าเด็กนักเรี ยน
๔. ให้ เปลี่ยนเก็บเงินค่าสุราครัวเรื อนละ ๑ บาท ให้ ราษฎรต้ มกลัน่ น ้าสุรา ทาเหล้ าอุ
เหล้ าสาโท ได้ ทกุ ครัวเรื อน๑๕๖ เตาต้ มกลัน่ สุราของรัฐบาลจัดทานันให้
้ ยกเลิก ปี นี ้เก็บเงินค่าอนุญาต
สุราได้ ๑๒๘ ชัง่
๕. เมื่อเก็บเงินค่าราชการคนละ ๒ บาท ทัว่ หน้ ากันแล้ ว ได้ เงินมากน้ อยเท่าใดให้
แบ่ง ๒ ส่วนเป็ นของเจ้ าเมือง กรมการ ส่วนหนึ่ง เป็ นของหลวงส่วนหนึ่ง ในเมืองสกลนครเก็บได้
๑๖๔ ชัง่ ๘ ตาลึง เมืองขึ ้น ๖ เมืองเก็บได้ เงิน ๔๗ ชั่ง ๑๗ ตาลึง รวมทังเมื
้ องใหญ่และเมืองขึ ้นได้
เงิน ๒๑๒ ชั่ง ๖ ตาลึง ส่วนเงินค่าฤชาธรรมเนียมความและค่าธรรมเนียมอื่นๆ พระราชทานให้
เป็ นของเจ้ าเมืองกรมการไปพลางก่อน จ่าช่วงจัดการอยู่ ๕ เดือน โปรดเรี ยกกลับไปรับราชการอยู่
มณฑลฝ่ ายเหนือ๑๕๗
ถึงปี มะแม สัปตศก๒๘ จุลศักราช ๑๒๕๗ พระพุทธศักราช ๒๔๓๘ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๑๔ โปรดเกล้ าฯ ให้ นายรองสุดจินดา ๑๕๘ ( จาบ ) มาเป็ นข้ าหลวงเมืองสกลนคร ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงระเบียบการอย่างใด คงรั กษาราชการไปตามระเบียบที่ จ่าช่วงจัดวางลงไว้ แล้ วนัน้
นายรองสุดจินดาอยู่รักษาราชการได้ ๖ เดือน โปรดเรี ยกกลับเข้ าไปรับราชการยังมณฑลฝ่ ายเหนือ
________________________________________________
๑๕๕

กรมการเมืองทังในและนอกราชการ
้
บางปี อาจให้ กรมการเมืองชันผู
้ ้ ใหญ่ซงึ่ พ้ นหน้ าที่ราชการแล้ วได้
ใช้ สอยแรงงานด้ วย
๑๕๖
ทางราชการอนุญาตให้ ราษฎรทุกคน ทุกครอบครัวต้ มกลัน่ สุราได้ อย่างเสรี โดยเสียค่าภาษี สรุ า
๑๕๗
กองบัญชาการ ณ เมืองอุดรธานี
๑๕๘
เป็ นนามบรรดาศักดิ์มหาดเล็ก เทียบได้ กบั บรรดาศักดิ์ข้าราชการพลเรื อนชัน้ “ ขุน ” ต่อมาเลื่อนเป็ น
พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ ทศพิ ธวิไชย และเป็ นบิ ดาของนายไถง สุวรรณทัต อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร
ธนบุรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุ งเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์

๖๖
แล้ วโปรดให้ นายปรี ดาราช๑๕๙ มาเป็ นข้ าหลวงต่อไป ในปี นี ้พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปา
คม ข้ าหลวงต่างพระองค์ ๑๖๐ สาเร็ จราชการมณฑลฝ่ ายเหนือ เสด็จมาตรวจราชการเมืองสกลนคร
พระองค์ทรงประทับอยู่ ๑๕ วัน ก็เสด็จกลับมณฑลฝ่ ายเหนือ
ถึงปี วอก อัฏฐศก๒๘ จุลศักราช ๑๒๕๘ พระพุทธศักราช ๒๔๓๙ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๑๕ นายปรี ดาราชข้ าหลวงป่ วยถึงแก่กรรม ได้ ส่งศพไปมณฑลแล้ วโปรดเกล้ าฯ ให้ นายฉลองไนย
นารถ ๑๖๑ ( ไมย ) มาเป็ นข้ าหลวงต่อไป ในปี นีโ้ ปรดเกล้ าฯ ให้ เมื องกุสุมาลย์ เมื องโพธิ ไพศาล
เมืองขึ ้นเมืองสกลนครไปขึ ้นเมืองนครพนม โดยเหตุว่า ๒ เมืองนีต้ กอยู่ในดินแดนที่แบ่งให้ เมือง
นครพนม และโปรดเกล้ าฯ ให้ เมืองวาริ ชภูมิเมืองขึ ้นเมืองหนองละหารมาขึ ้นเมืองสกลนคร โดยเหตุ
ว่าเจ้ าเมืองกรมการเมืองวาริ ชภูมิไม่ไปตังเมื
้ องอยู่บ้านปลาเปล้ าเมืองไพรในแขวงเมืองหนองละหาร
ตามท้ องตราที่โปรดตังเมื
้ องวาริ ชภูมิคงตังเมื
้ องอยู่ตาบลหนองหอยในแขวงเมืองสกลนคร จึงโปรด
เกล้ าฯ ให้ เ มื องวาริ ชภูมิ ขึน้ เมื องสกลนคร นายฉลองไนยนารถ ข้ าหลวงไม่ได้ จัด เปลี่ยนแปลง
ระเบียบการอย่างใด
ถึงปี ระกา นพศก๓๐ จุล ศักราช ๒๒๕๙ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ รั ตนโกสินทร์ ศก
๑๑๖ ราชวงศ์ ( จูม ) ถึงแก่กรรม อายุ ๖๒ อยู่ในราชการ ๑๙ ปี ในปี นี ้มณฑลจัดการเปลี่ยนระเบียบ
ตาแหน่งกรมการ ๔ ตาแหน่งทัว่ กันทุกเมืองในมณฑลฝ่ ายเหนือให้ เหมือนระเบียบกรมการหัวเมือง
ชันใน
้ ๑๖๒ เมืองสกลนครให้ อปุ ฮาด ( ฟอง ) ว่าที่พระสกลกิจวิจารณ์ ปลัดเมือง๑๖๓ ให้ ราชบุตรเมฆ
________________________________________________
เป็ นนามบรรดาศักดิ์มหาดเล็ก เทียบได้ กบั บรรดาศักดิ์ข้าราชการพลเรื อนชัน้ “ ขุน ”
ข้ าหลวงต่างพระองค์ เดิมเรี ยกข้ าหลวงใหญ่หรื ออธิบดีข้าหลวงหรื อข้ าหลวงใหญ่ สาเร็ จราชการ มีอานาจมาก
ยิ่งกว่าข้ าหลวงที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็ นข้ าหลวงเทศาภิบาลประจามณฑล ข้ าหลวงพิเศษ ( ข้ าหลวงเทศาจัดการ
ยุติธรรมในหัวเมืองมณฑล ) ข้ าหลวงบริ เวณ ( ฐานะรองจากข้ าหลวงเทศาภิบาล แต่เหนือผู้วา่ ราชการเมือง ) ข้ าหลวงต่าง
พระองค์แม้ จะมีฐานะรองจากเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย แต่ก็มีอานาจมากถึงกับประหารชีวิตคนได้ ก่อนกราบบังคมทูล
ให้ ทรงทราบ ตาแหน่งนี ้มีขึ ้นเป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ และมีปรากฏในทาเนียบเพียง ๓ พระองค์ คือ พระเจ้ าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรี ชากร พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม และพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์
๑๖๑
เป็ นนามบรรดาศักดิ์มหาดเล็กในกรมราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ เทียบได้ กบั บรรดาศักดิ์ข้าราชการพลเรื อน
ชัน้ “ ขุน ”
๑๖๒
เป็ นการปูพื ้นฐานการปกครองแบบเทศาภิบาล เริ่ มมีสว่ นราชการต่างๆ ครอบคลุมตามกระทรวง กรม โดย
เริ่ มในส่วนกลางซึง่ เป็ นหัวเมืองชันในก่
้ อน แล้ วกระจายมาสูห่ วั เมืองชันนอก
้
( ภูมิภาค )
๑๖๓
ตาแหน่งปลัดเมืองเทียบได้ กบั ปลัดจังหวัดในปั จจุบนั
๑๕๙
๑๖๐

๖๗
ว่าที่พระอนุบาลสกลเขต ยกบัตรเมือง๑๖๔ ให้ ท้าวอรดีบุตรพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา )
ว่า ที่ พ ระวิ เ ศษสกลกิ จ ผู้ช่ ว ย ต าแหน่ ง อุป ฮาด ราชวงศ์ ราชบุต ร ผู้ช่ ว ย อย่ า งแบบเก่ า ให้
ยกเลิก๑๖๕
ถึงปี กลุ เอกศก๓๒ จุลศักราช ๑๒๖๑ พระพุทธศักราช ๒๔๔๒ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๘
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ข้ าหลวงต่างพระองค์ สาเร็ จราชการมณฑลฝ่ าย
เหนือ เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร โปรดเกล้ าฯ ให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวัฒนา๑๖๖ เป็ นข้ าหลวง
เทศาภิบาลแทน เปลี่ยนนามฝ่ ายเหนือเป็ นมณฑลอุดร ยกเลิกตาแหน่งกรมการเมือง กรมวัง กรม
คลัง กรมนา มหาดไทยเมื อง โดยเหตุข้าหลวงเทศาภิบาลจะเริ่ มจัดการตามกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้ องที่ คือ จะตังอ
้ าเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แล้ วจะขอเงินเดือน๑๖๗ ให้ เจ้ าเมือง กรมการ ตาม
ระเบียบเมืองชันใน
้ ๑๖๘
ถึงปี ชวด โทศก๓๓ จุลศักราช ๑๒๖๒ พระพุทธศักราช ๒๔๔๓ รั ตนโกสินทร์ ศก
๑๑๙ ราชบุตร ( เมฆ )๑๖๙ ท้ าวอรดี ท้ าวสุพี ได้ ตามเสด็จข้ าหลวงเทศาภิบาล ๑๗๐ ลงไปเฝ้าทูลลออง
ธุลีพระบาท พระเจ้ ากรุงสยามโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญญาบัตรให้ ราชบุตร ( เมฆ ) เป็ นพระอนุ
________________________________________________
๑๖๔

ยกบัตรเมืองหรื อตาแหน่งอัยการจังหวัดในปั จจุบนั , สมัยนันข้
้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่สามารถโยกย้ าย
ข้ ามกระทรวง กรม ได้ โดยง่าย ด้ วยเหตุบคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ยังมีจากัด
๑๖๕
พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รั ชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการบริ หารราชการ
แผ่นดิน จัดตังกระทรวง
้
กรม และในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ โปรดเกล้ าฯ ตราพระราชบัญญัติปกครองท้ องที่ ร.ศ. ๑๑๖
แบ่งการปกครองท้ องที่ออกเป็ นมณฑล จังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ให้ มีสมุหเทศาภิ บาล ผู้ว่าราชการเมือง
นายอาเภอ กานัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็ นผู้ปกครองตามลาดับ และให้ ยกเลิกระบบบริ หารราชการแผ่นดินแบบเดิม
ซึง่ เคยแบ่งการปกครองท้ องที่ออกเป็ นเมืองชันเอก
้ โท ตรี จัตวา มีเจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และกรมการ
เมืองฝ่ ายต่างๆ แต่การปฏิรูปครั ง้ นี ้ทรงมีพระบรมราโชบายให้ เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป ดังนันภายหลั
้
ง
เปลี่ยนแปลง ตาแหน่งเจ้ าเมืองจึงเปลี่ยนเป็ นผู้ว่าราชการเมืองหรื อนายอาเภอ อุปฮาดเป็ นปลัดอาเภอ ราชวงศ์
เป็ นสมุห์บญ
ั ชีอาเภอ และราชบุตรเป็ นเสมียนอาเภอ
๑๖๖
พันเอก มหาอามาตย์ตรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวัฒนา ( หม่อมเจ้ าวัฒนา ) พระโอรสองค์ใหญ่ใน
พระเจ้ าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสขุ มุ การ ผู้ทรงเป็ นต้ นราชสกุล “ รองทรง ณ อยุธยา ”
๑๖๗
ก่อนนันข้
้ าราชการทุกตาแหน่งไม่มีเงินเดือน คงได้ รับภาษี จากราษฎรทุกประเภท แล้ วนามาจัดสรร
เป็ นงบประมาณในการบริ หารเมือง และเป็ นค่าตอบแทนผู้บริ หารและกรมการเมืองบ้ าง แต่ก็เป็ นส่วนน้ อย
๑๖๘
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
๑๖๙
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๒๒
๑๗๐
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๖๖

๖๘
อนุบาลสกลเขต ยกบัตร๑๗๑ ถือศักดินา ๑,๐๐๐ ไร่ ๑๗๒ ให้ ท้าวอรดีบตุ รพระยาประจันตประเทศธานี
( โง่นคา ) เป็ นพระวิเศษสกลกิจ ผู้ช่วย๑๗๓ ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่ ให้ ท้าวสุพีหลานพระยาประจันตฯ
( โง่นคา ) เป็ นพระบุรีบริ รักษ์ ตาแหน่งนายอาเภอเมือง ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่ ในปี นี ้พระราชทาน
เงินเดือนให้ เจ้ าเมือง๑๗๔ กรมการ เป็ นครัง้ แรก เงินเบี ้ยหวัดหรื อเงินปี อย่างที่จดั มาแล้ วให้ ยกเลิก เงิน
ผลประโยชน์ตา่ งๆ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ให้ เก็บเป็ นของหลวงทังหมด
้
ถึงปี ฉลู ตรี ศก ๓๔ จุลศักราช ๑๒๖๓ พระพุทธศักราช ๒๔๔๔ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๒๐ เกิดผีบ้าผีบุญราษฎรสมมุติว่าหินแร่ จะเป็ นเงินเป็ นทองคา พากันไปเก็บเอาหินแร่ มาปฏิบตั ิ
รักษาไว้ นายทิตเข็ม๑๗๕ บ้ านมาย๑๗๖ แขวงเมืองสกลนคร ตังตั
้ วเป็ นผู้วิเศษ ให้ ฆ่าสุกรและกระบือ
เผือกเสียว่าจะเป็ นยักษ์ ให้ ทิ ้งเงิ นพดด้ วงและเงินเหรี ยญสยามเสียว่าจะเป็ นเหล็กเป็ นขาง ราษฎร
เอาหิ นแร่ ม าเก็บรั กษาไว้ ว่าจะเป็ นเงินเป็ นทองคา ราษฎรถื อผิ ดเป็ นถูก มี อยู่ในเขตแขวงเมื อง
สกลนครหลายตาบลแทบทุกหมู่บ้าน ข้ าหลวง เจ้ าเมื อง กรมการ เกรงจะเกิ ดเหตุจลาจลแก่
บ้ านเมื อง ได้ มี ใบบอกขอทหารมณฑลอุดรมาช่วยปราบผี บ้าผี บุญ ข้ าหลวงเทศาภิบาลสาเร็ จ
ราชการมณฑลอุดร๑๗๗ โปรดเกล้ าฯ ให้ หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ) กับนายร้ อยเอกสิมคุมทหารหนึ่ง
โหลมาช่วยปราบผีบ้าผีบญ
ุ ที่บ้านมาย และบังคับบัญชาระงับเหตุราษฎรถือผิดเป็ นถูกสงบเรี ยบร้ อย
________________________________________________
๑๗๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๖๔
การถื อ ศัก ดิ น าจ านวนเท่ า ใด เป็ น เพี ย งการก าหนดศัก ดิ์ แ ละล าดับ ชัน้ ของบุ ค คล รวมทัง้ สิ ท ธิ
และหน้ าที่ ข องคนในสังคมเท่านัน้ มิไ ด้ มีก ารถื อครอบครองที่ น าแท้ จริ ง อาทิ การกาหนดศักดินาของสมเด็จ
เจ้ าพระยา ๓๐,๐๐๐ ไร่ เจ้ าพระยา 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 ดังนันจ
้ านวนศักดินาจึงมีความสาคัญมากกว่าชันของบรรดาศั
้
กดิ์
๑๗๓
พระวิเศษสกลกิจ ( อรดี ) ทาหน้ าที่ผ้ ชู ่วยยกบัตรหรื อผู้ช่วยอัยการจังหวัด ต่อมาตาแหน่งนีเ้ รี ยกว่า
“ แพ่ง ” หรื ออัยการจังหวัดผู้ช่วย
๑๗๔
พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) เจ้ าเมืองได้ รับเงินเดือน ๒๕๐ บาท ,
ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑๖๗
๑๗๕
ทิดเข็มหรื อเข้ ม เดิมเป็ นชาวอุบลราชธานี เคยบวชเรี ยนมาก่อน ลาสิกขาแล้ วสาคัญผิด ยกตนเองขึน้
เป็ นท้ าววิษณุกรรมเทวบุตร ภายหลังถูกทางการปราบปรามจนถึงแก่ความตาย
๑๗๖
บ้ านมายเป็ นหมูบ่ ้ านในเขตตาบลมาย อาเภอบ้ านม่วง จังหวัดสกลนครในปั จจุบนั
๑๗๗
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม
๑๗๒

๖๙
แล้ ว โปรดเกล้ าฯ เรี ยกนายฉลองไนยนารถ ( ไมย ) กลับไปรับราชการมณฑลอุดร ให้ หลวงพิไสย
สิทธิกรรม ( จีน )๑๗๘ เป็ นข้ าหลวงรักษาราชการเมืองสกลนครแทน หลวงพิไสยฯ ข้ าหลวงได้ แรกลง
มือตัด ถนนในเมือง ๕ สาย คือ ๑. ถนนเจริ ญเมือง ๒. ถนนเรื องสวัสดิ์ ๓. ถนนกาจัดภัย ๔. ถนน
มรรคาลัย ๕. ถนนสุขเกษม ส่วนระเบียบการต่าง ๆ ไม่ได้ จดั เพราะหาตัวบุคคลเข้ าฝึ กหัดยังไม่พอ
กับตาแหน่งหน้ าที่ราชการ๑๗๙
ถึ ง ปี ขาล จั ต วาศก ๓ ๕ จุ ล ศั ก ราช ๑๒๖๔ พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๔๕
รั ตนโกสิ นทร์ ศก ๑๒๑ เกิ ดฝนแล้ งราษฎรทานาไม่ได้ เ ต็มเม็ดเต็มหน่วย นาทุ่ง นาดอน ๑๘๐
เสี ย หายมาก ในเขตแขวงเมื อ งสกลนคร ยัง ไม่ ถึ ง กั บ อดอยากเพราะข้ า วในพื น้ บ้ า นเมื อ ง
พอเจื อ จานกั น ได้ ตลอดปี ปี นี ม้ ณฑลเปลี่ ย นการปกครองและเปลี่ ย นระเบี ย บการต่ า งๆ
คือ เมืองสกลนคร รวมทังเขตแขวงให้
้
เรี ยกว่าบริ เวณสกลนคร๑๘๑ ข้ าหลวงประจาเมืองให้ เรี ยกว่า
________________________________________________
๑๗๘

หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ปิ ยรัตน์ ) ภายหลังย้ ายไปดารงตาแหน่งข้ าหลวงเมืองขอนแก่น
กระทรวงมหาดไทยเริ่ มปฏิรูปการปกครอง โดยให้ มีสว่ นราชการมากขึ ้น แต่ข้าหลวงเมืองยังมิได้ จดั หา
บุคคลเข้ าทางานในส่วนราชการต่างๆ อันเนื่องจากบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถนัน้ ยังมีไม่เพียงพอต่อตาแหน่ง
หน้ าที่ราชการ ทาให้ ข้าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่บางท่านต้ องทาหน้ าที่ ๒ ตาแหน่งในเวลาเดียวกัน
๑๘๐
นาทุ่งในที่ราบ นาดอนในที่สงู
๑๘๑
มณฑลอุดรแบ่งการปกครองออกเป็ น ๕ บริ เวณ แต่ละบริ เวณแบ่งออกเป็ นเมือง เมืองแบ่งออกเป็ น
อาเภอ ยุบเมืองเล็กลงเป็ นตาบล แต่ละบริ เวณมี “ ข้ าหลวงประจาบริ เวณ ” รับผิดชอบการปกครอง และมีข้าหลวง
ประจาเมืองพร้ อมด้ วยผู้ว่าการเมือง บริ หารราชการภายในเมือง สาหรั บ บริ เวณเมืองสกลนคร มี ๖ เมือง คือ
เมืองสกลนคร เมืองสว่างแดนดิน เมืองวานรนิวาส เมืองวาริ ชภูมิ เมืองพรรณานิคม เมืองกุสมุ าลย์มณฑล บริ เวณ
ธาตุพนมมี ๔ เมือง คือ เมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร เมืองท่าอุเทน เมืองไชยบุรี บริเวณหมากแข้ ง ( อุดรธานี )
มี ๖ เมือง คือ เมืองอุดรธานี เมืองหนองคาย เมืองโพนพิ สัย เมืองท่าบ่อ เมืองกุมภวาปี เมืองกมุธาลัยบุรีรมย์
( หนองบัวลาภู ) บริเวณบ้ านพาชี ( ขอนแก่น ) มี ๓ เมือง คือ เมืองขอนแก่น เมืองภูเวียง เมืองชนบท บริ เวณนา้
เหื อ ง ( เมื อ งเลย ) มี ๓ เมื อ ง คื อ เมื อ งเลย เมื อ งด่ า นซ้ าย เมื อ งเชี ย งคาน ต่ อ มาในปี พ .ศ. ๒๔๕๐
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบเลิก “ บริ เวณ ” ทังหมดเรี
้
ยก “ เมือง ” ตามเดิม คงมีการปกครองแบบมณฑล เมือง
และอาเภอเท่านัน้ การปกครองมณฑลแบ่ง ออกเป็ น ๕ เมือง คือ บริ เวณสกลนครเปลี่ยนเป็ นเมืองสกลนคร
บริ เวณนา้ เหืองเปลี่ ยนเป็ นเมืองเลย บริ เวณพาชีเปลี่ยนเป็ นเมืองขอนแก่น บริ เวณหมากแข้ ง เปลี่ยนเป็ น
เมืองอุดรธานี นอกนันยุ
้ บหรื อเปลี่ยนเมืองเป็ นอาเภอทังหมด
้
และในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ทางราชการได้ เปลี่ยนคาว่า
“ เมือง ” เป็ นคาว่า “ จังหวัด ” ทัว่ มณฑลในประเทศไทย เมืองสกลนครจึงเรี ยกว่าจังหวัดสกลนคร และเรี ยกรวม
ทุกท้ องที่ทกุ อาเภอว่า “ จังหวัดสกลนคร ”
๑๗๙

๗๐
ข้ าหลวงประจาบริ เวณ๑๘๒ ราชการตลอดการบังคับบัญชาในหน้ าที่เจ้ าเมืองตกเป็ นหน้ าที่ข้าหลวง
บริ เวณรับผิดชอบทังหมด
้
ให้ พระสกลกิจวิจารณ์ ( ฟอง ) ปลัดเมือง๑๘๓ ทาการหน้ าที่ปลัดบริ เวณว่า
การอาเภอด้ วย๑๘๔ พระสกลกิจวิจารณ์ เป็ นคนแก่ชราไม่สามารถจะทาการตามหน้ าที่ได้ ข้ าหลวงจึง
เปลี่ยนให้ พระสกลกิจวิจารณ์ทาหน้ าที่พนักงานรักษาพระอัยการ๑๘๕ ให้ พระอนุบาลสกลเขต ( เมฆ )
ยกบัตรทาการตาแหน่งปลัดบริ เวณและทาหน้ าที่นายอาเภอด้ วย ให้ พระวิเศษสกลกิจ ( อรดี ) ทา
การตาแหน่งสรรพากร พระวิเศษสกลกิจป่ วยเป็ นโรคบวม ไม่สามารถทาการหน้ าที่นี ้ได้ ให้ หลวงสกล
นครานุการ ( นรกา ) บุตรพระยาประจันตฯ ( โง่นคา ) ทาการหน้ าที่สรรพากร ให้ พระบุรีบริ รักษ์
( สุพี ) ทาการตาแหน่งนายอาเภอเมืองสกลนคร ให้ ขนุ สรรพกิจหิรัญ ( เทศ ) ทาหน้ าที่พนักงานคลัง
นายขันธ์บตุ รพระอนุบาลสกลเขต ทาการพนักงานบัญชีคลัง ให้ พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ) บุตร
พระเสนาภักดี ( ขันธ์ )๑๘๖ ทาการหน้ าที่ผ้ ูพิพากษาศาลบริ เวณสกลนคร๑๘๗ ให้ นายมากบุตรพระ
อนุบาลสกลเขต ทาการหน้ าที่ผ้ ูพิ พากษารอง ให้ พระพิทักษ์ ฐานกิจ ทาการหน้ าที่พระธามรงค์ ๑๘๘
ตาแหน่งกรมการเก่านอกนี ย้ กเลิกหมด ๑๘๙ ข้ าหลวงบริ เวณบังคับบัญชาราชการเมื องแทนผู้ว่า
ราชการเมืองต่อมา ส่วนพระยาประจันตประเทศธานี เจ้ าเมืองนัน้ ให้ เป็ นที่ปรึกษา ๑๙๐ ราชการของ
ข้ าหลวงบริ เวณต่อไป
________________________________________________
๑๘๒

พระยาสกลกิจวิจารณ์ ( กาจ สิงหเสนี ) นับเป็ นข้ าหลวงบริ เวณสกลนครคนแรก , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถ

๑๘๓

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๖๓

๑๘๔

สมัยนันปลั
้ ดเมืองทาหน้ าที่นายอาเภอเมืองด้ วย , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑๗๙

๑๘๕

พนักงานรั กษาพระอัยการก็ คือ ยกบัตรเมือง หรื อ พนักงานอัยการจังหวัดผู้รัก ษาพระอัยการหรื อ

ที่ ๑๘๑

กฎหมายในสมัยนัน้
๑๘๖

พระเสนาภักดี ( ขันธ์ ศิริขนั ธ์ ) เป็ นบิดาของรองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) , ดู

เพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑๐๙
๑๘๗

ปั จจุบนั คือตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดสกลนคร

๑๘๘

ตาแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองในด้ านการเรื อนจา

๑๘๙

ตาแหน่งกรมการเมือง ขื่อบ้ านขางเมือง อาทิ เมืองแสน เมืองจัน นาซ้ าย นาเหนื อ ฯลฯ ให้ เป็ นอัน

ยกเลิกหมด
๑๙๐

เจ้ าเมืองใหญ่ยกเป็ นที่ปรึกษาข้ าหลวง ส่วนเมืองเล็กเป็ นนายอาเภอหรื อที่ปรึกษานายอาเภอ

๗๑
ส่วนเมืองขึ ้นเมืองสกลนครนัน้ ข้ าหลวงจัดให้ เปลี่ยนนามเมืองเป็ นอาเภอ นามอาเภอ
ก็คงเรี ยกตามนามเมือง๑๙๑ นัน่ เอง เจ้ าเมืองให้ เป็ นนายอาเภอ อุปฮาดให้ เป็ นปลัดอาเภอ ราชวงศ์ให้
เป็ นสมุห์อาเภอ ราชบุตรให้ เป็ นเสมียนอาเภอ ขึ ้นอยู่ในความปกครองบริ เวณสกลนครตามเดิม ในปี
นี ้ได้ พาดสายโทรเลขจากมณฑลอุดรถึงบริ เวณสกลนคร ขุนลิขิต ( กรกรรณ์ ) บุตรพระอนุบาลฯ๑๙๒ ได้
เป็ นพนักงานโทรเลขโทรศัพท์บริ เวณสกลนคร
ถึงปี เถาะ เบญจศก๓๖ จุลศักราช ๑๒๖๕ พระพุทธศักราช ๒๔๔๖ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๒๒ เกิดฝนแล้ งทังโคกระบื
้
อก็เกิดโรคระบาด ราษฎรไม่ได้ ทานาเต็มภาคภูมิ ในบริ เวณสกลนครเกิด
ความอดอยากเพราะฝนแล้ งมาแต่ปีขาล๑๙๓ ข้ าวเปลือกเหนียวขายกันหนัก ๓ ชัง่ ต่อบาทเงิน ถึงอย่าง
นันก็
้ ดีราษฎรไม่ได้ แตกตื่นทิ ้งภูมิลาเนา เพราะอาศัยหนองหารทานาแซง๑๙๔ พอเป็ นที่ป้องกันความ
อดอยากตลอดปี หนึง่
ถึงปี มะเส็ง สัปตศก๓๘ จุลศักราช ๑๒๖๗ พระพุทธศักราช ๒๔๔๘ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๒๔ โปรดเกล้ าฯ ให้ เก็บเงินค่าราชการคนละ ๔ บาท ทัว่ หน้ ากัน ชายตังแต่
้ อายุ ๑๘ ปี เต็มบริ บรู ณ์
ถึงอายุ ๖๐ ปี อายุย่างเข้ า ๖๑ ปี จึงให้ ยกเว้ นเงินค่าราชการ ราษฎรอายุ ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ ปี เจ้ าเมือง
กรมการ เกณฑ์มาใช้ สอยอยู่ทกุ ปี นนให้
ั ้ ยกเลิก๑๙๕ เพราะจะได้ เก็บเงินค่าราชการคนละ ๔ บาททัว่ กัน
ตามพระราชบัญญัติเงินค่าราชการศก ๑๒๐๑๙๖ แล้ ว ในปี นี ้พระบุรีบริ รักษ์ ( สุพี ) ป่ วยเป็ นลมอัมพาธ
ไม่สามารถทาการในหน้ าที่นายอาเภอได้ ลาออก มณฑลสัง่ ให้ พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) ทาการหน้ าที่
นายอาเภอ๑๙๗ แทน
ถึงปี มะเมีย อัฏฐศก๓๙ จุลศักราช ๑๒๖๘ พระพุทธศักราช ๒๔๔๙ รัตนโกสินทร์ ศก
________________________________________________
๑๙๑

อาทิ เมืองพรรณานิคม เมืองวาริ ชภูมิ เป็ นต้ น

๑๙๒

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๒๒

๑๙๓

ปี ขาล พ.ศ. ๒๔๔๕

๑๙๔

บริ เวณรอบหนองหารเป็ นที่ล่มุ และน ้าท่วมถึงเป็ นบริ เวณกว้ าง ทาให้ ราษฎรสามารถใช้ ประโยชน์ใน

พื ้นที่ดงั กล่าว ทานาได้ ตลอดทังปี
้ เรี ยกการทานาประเภทนี ้ว่า “ นาแซง ”
๑๙๕

สมัยนันราษฎรอายุ
้
ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ ปี ทางราชการเกณฑ์มาเพื่อใช้ แรงงาน อาทิ ตัดถนน ต้ นไม้ ขุด

คลอง ตลอดจนทางานรับใช้ ที่บ้านเจ้ าเมือง กรมการเมืองทังในและนอกราชการตามสั
้
ดส่วนนัน้ โปรดเกล้ าฯ ให้
ยกเลิกทังหมด
้
ทังนี
้ ้เพื่อเก็บเงินรัชชูปการหรื อภาษี ตวั บุคคลคนละ ๔ บาทแทนการทางาน
๑๙๖
พ.ศ. ๒๔๔๔
๑๙๗
นายอาเภอเมืองสกลนคร

๗๒
๑๒๕ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวัฒนา๑๙๘ ข้ าหลวงเทศาภิบาลสาเร็จราชการมณฑลอุดร เสด็จกลับ
กรุ งเทพฯ โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาศรี สรุ ิ ยราชวรานุวตั ร ( โพ )๑๙๙ มาเป็ นข้ าหลวงเทศาภิบาลสาเร็ จ
ราชการมณฑลอุด รแทนในบั ด นี ้ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมพระด ารงราชานุ ภ าพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยเสด็จมาตรวจราชการถึงบริ เวณสกลนคร ประทับอยู่ ๒ วัน๒๐๐ เสด็จไปนมัสการ
ธาตุพนมบรมเจดีย์ พระสกลกิจวิจารณ์ ปลัดบริ เวณทาหน้ าที่พนักงานอัย การนัน้ ป่ วยโรคชราไม่
สามารถท าการในหน้ าที่ ไ ด้ ลาออก มณฑลส่ง ขุน พิ นิ จ คดี ราษฎร์ ค นชาวเมื อ งพิ ษ ณุโ ลกมาเป็ น
พนักงานรักษาพระอัยการ๒๐๑ แทน
ถึงปี มะแม นพศก๔๐ จุลศักราช ๑๒๖๙ พระพุทธศักราช ๒๔๕๐ รัตนโกสินทร์ ศก
________________________________________________
๑๙๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๖๖

๑๙๙

พระยาศรี สรุ ิ ยราชวรานุวตั ร ( โพธิ์ เนติโพธิ์ ) เป็ นชาวจังหวัดจันทบุรี เคยเป็ นมหาดเล็กในพระเจ้ าบรม

วงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ ประสงค์ ท่านเป็ นผู้สร้ างวัดที่หนองนาเกลือ ( หนองประจักษ์ ศิลปาคมในปั จจุบัน )
ด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อให้ ประชาชนได้ มีที่บาเพ็ญกุศล และขอประทานนามวัดจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า
กรมหลวงชินวรศิริวฒ
ั น์ ( วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ) ทรงโปรดประทานนามว่า “ วัดโพธิสมภรณ์ ” เพื่อเป็ น
อนุสรณ์นามท่าน นับเป็ นวัดธรรมยุตแห่งแรกของเมืองอุดรธานี นอกจากนี ้ยังได้ ตดั ถนนจากวัดโพธิสมภรณ์ ไปทาง
ทิศใต้ เพื่อให้ การสัญจรของชาวเมืองสะดวกมากขึ ้น เรี ยกว่า “ ถนนโพธิ์ ศรี ” เพื่อเป็ นอนุสรณ์ แก่นามของท่าน
เช่นกัน
๒๐๐

เสด็จจากเมืองนครพนมด้ วยพาหนะช้ าง และเกวียนเทียมโค ถึงเมืองกุสมุ าลย์ มณฑล พระอรัญอาษา

( กิ่ง ไพราชสูง ) เจ้ าเมือง กรมการเมือง และประชาชนรับเสด็จ จากนันออกจากที
้
่พกั เมืองถึงห้ วยหลัวซึง่ เป็ นเขต
เมืองกุสมุ าลย์มณฑลกับเมืองสกลนครต่อกัน หลวงพิไสยสิทธิกรรม ( จีน ปิ ยะรัตน์ ) ข้ าหลวงบริ เวณสกลนครและ
คณะเฝ้ารับเสด็จ จากนันเสด็
้ จมาบ้ านท่าแร่ โดยมีบาทหลวงโยเซฟคอบบุรีเออ กับบาทหลวงผู้ช่วยอีก ๒ คนเฝ้ารับ
แล้ วเชิญขึ ้นไปบนที่พัก เห็นบาทหลวงรู ปหนึ่งป่ วยเป็ นไข้ จนผิวเหลือง โปรดให้ หมอแบรดด๊ อกแพทย์ประจาคณะ
ตรวจและให้ ยา เวลาเช้ า ๔ โมงเสด็จลงเรื อข้ ามหนองหารไปขึ ้นฝั่ งเมืองสกลนคร โดยมีพระยาประจันตประเทศ
ธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ผู้ว่าการเมืองสกลนคร กรมการเมือง กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และราษฎร
ประมาณ ๒,๐๐๐ คน คอยรั บเสด็จที่ท่าขึน้ ทรงประทับอยู่ เมืองสกลนคร ๒ วัน ( ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๔๔๙ )
โปรดให้ มิสเตอร์ เดอราคอลา ช่างภาพประจาคณะชาวฝรั่งเศสบันทึกภาพบ้ านเมือง ผู้บริ หาร กรมการเมือง และวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของราษฎร นับเป็ นครัง้ แรกที่เมืองสกลนครมีหลักฐานการบันทึกภาพด้ วยกล้ องถ่ายรู ป
๒๐๑

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๘๕

๗๓
๑๒๖ โปรดเกล้ าฯ ให้ หลวงพิไสยสิทธิ กรรม ข้ าหลวงบริ เวณสกลนคร ย้ ายไปเป็ นข้ าหลวงบริ เวณ
ขอนแก่น ให้ หลวงผดุงแคว้ นประจันต์ ( ช่วง )๒๐๒ ข้ าหลวงบริ เวณขอนแก่นมาเป็ นข้ าหลวงบริ เวณ
สกลนคร ในปี นี ้พระสกลกิจวิจารณ์ ( ฟอง ) ปลัดบริ เวณกับพระศรี สกุลวงศ์ ผู้ช่วย ( แก้ ว ) เป็ นโรค
ชราถึงแก่กรรม พระวิชิตพลทหาร ( ไค้ ) นายอาเภอเมืองสกลนคร พระเสนาณรงค์ ๒๐๓ นายอาเภอ
พรรณานิ คม พระสุริน ทร์ บ ริ รักษ์ ๒๐๔ นายอาเภอวาริ ชภูมิ พระสิท ธิ ศักดิ์ ประสิทธิ์ ๒๐๕ นายอ าเภอ
สว่างแดนดินลาออกจากหน้ าที่นายอาเภอโดยเหตุมีอายุแก่ชราทุพ พลภาพ มณฑลให้ ขนุ ราชขันธ์
( ขัน )๒๐๖ บุตรพระอนุบาลสกลเขตพนักงานบัญชีคลังย้ ายไปเป็ นนายอาเภอพรรณานิคม ให้ พระ
บริ บาลศุภกิจ ( คาสาย )๒๐๗ ผู้พิพากษาบริ เวณสกลนครย้ ายไปเป็ นนายอาเภอวาริ ชภูมิ ให้ นายทะ
บุตรพระบุรีบริ รักษ์ ( คลี )๒๐๘ ไปเป็ นนายอาเภอสว่างแดนดิน ส่วนนายอาเภอเมืองสกลนครให้ พระ
อนุบาลสกลเขต๒๐๙ ปลัดบริ เวณทาการแทนนายอาเภอต่อไป หลวงผดุงแคว้ นประจันต์ ข้ าหลวง
บริ เวณตัดถนนในเมือง ๓ สาย ๑. ถนนเปรมปรี ดา ๒. ถนนไร้ นฤทุกข์๒๑๐ ๓. ถนนใสสว่าง กับปลูก
________________________________________________
๒๐๒

หลวงผดุงแคว้ นประจันต์ ( ร.อ. ช่วง วิโรจน์เพ็ชร )

๒๐๓

พระเสนาณรงค์ ( สุวรรณ์ สุวรรณรงค์ ) เดิมเป็ นเจ้ าเมืองพรรณานิคมคนที่ ๔ ภายหลังเปลี่ยนแปลง

ระบบการปกครองหัวเมืองแล้ ว ได้ เป็ นนายอาเภอพรรณานิคมคนแรก เป็ นต้ นสกุล “ สุวรรณรงค์ ”
๒๐๔

พระสุรินทร์ บริ รักษ์ ( สุพรม เหมะธุลิน ) เดิมเป็ นเจ้ าเมืองวาริ ชภูมิ ภายหลังเปลี่ยนแปลงระบบการ

ปกครองหัวเมืองแล้ ว ได้ เป็ นนายอาเภอวาริ ชภูมิคนแรก ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็ นต้ นสกุล “ เหมะธุลิน ”
๒๐๕
พระสิทธิศกั ดิ์ประสิทธิ์ ( หา พงษ์ สิทธิศกั ดิ์ ) เดิมเป็ นเจ้ าเมืองสว่างแดนดิน หลังเปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองหัวเมืองแล้ ว ได้ เป็ น นายอาเภอสว่างแดนดิน คนแรก ถึงแก่ ก รรมเมื่อพ.ศ. ๒๔๕๑ เป็ น ต้ น สกุ ล
“ พงษ์ สิทธิศกั ดิ์ ”
๒๐๖

ต่อมาเป็ นหลวงศรี นครานุรักษ์ ( ขันธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ

เป็ นบิ ด าของอาจารย์ วั ช รี พรหมสาขา ณ สกลนคร ภรรยานายศาสตร พรหมสาขา ณ สกลนคร อดี ต
นายกเทศมนตรี เมืองสกลนคร
๒๐๗

รองอามาตย์โท พระบริ บาลศุภกิจ ( คาสาย ศิริขนั ธ์ ) ผู้เรี ยบเรี ยงพงศาวดารฉบับนี ้

๒๐๘

พระบุรีบริ รักษ์ ( คลี่ ) น้ องชายพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา ) เป็ นบุตรราชวงศ์อินทร์ กับ

๒๐๙

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๑๒๒

๒๑๐

ถนนเจริ ญเมืองในปั จจุบนั

นางเทพ

๗๔
เรื อนจาหนึ่งหลัง กว้ าง ๑๐ วา ยาว ๑๕ วา พืน้ ฝากระดานหลังคามุงกระเบื ้องไม้ พร้ อมทัง้ รั ว้
เรื อนจาด้ วย สิ ้นเงินทอง ๑,๐๐๐ บาท
ถึงปี ระกา เอกศก๔๒ จุลศักราช ๑๒๗๑ พระพุทธศักราช ๒๔๕๒ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๒๘ พระราชโมฬีเจ้ าคณะมณฑลอุดร๒๑๑ มาตรวจการคณะสงฆ์ พระบดีเจ้ าอาวาสวัดศรี สมุ งั ค์๒๑๒
ได้ รับตาแหน่งเป็ นพระครู สกลสมณกิจสังฆปาโมขเจ้ าคณะเมือง๒๑๓ พระลาเจ้ าอาวาสวัดสะพาน
คา ๒๑๔ ได้ รั บ ตาแหน่ง เป็ น พระครู นิวิ ฐ สมณวัตร เจ้ า คณะแขวง ๒๑๕ เป็ น ครั ง้ แรกเมื องสกลนครมี
พระราชาคณะขึ ้นมาตรวจจัดการคณะสงฆ์ตามลักษณะปกครองคณะสงฆ์๒๑๖ พระบดี พระลา ได้ รับ
พระราชทานพัดยศและสมณศักดิ์เป็ นเจ้ าคณะผู้ใหญ่ปกครองพระสงฆ์ในบริ เวณสกลนครต่อไป
ถึงปี จอ โทศก๑ จุลศักราช ๑๒๗๒ พระพุทธศักราช ๒๔๕๓ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๒๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินสยาม รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้า
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐมณฑลสืบสันตติวงศ์บรม
มหากษัตริ ย์ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ า
แผ่นดินสยาม รัชกาลที่ ๖ ทางราชการเปลี่ยนบริ เวณเมืองทัว่ ทังพระราชอาณาจั
้
กร บริ เวณสกลนคร
ให้ เ รี ย กเมื อ งสกลนครตามเดิ ม ๒๑๗ ปี นี โ้ ปรดเกล้ าฯ ให้ ห ลวงผดุง แคว้ น ประจันต์ ข้ าหลวงเมื อ ง
สกลนครย้ ายไปเป็ นข้ าหลวงเมืองหล่มศักดิ์ ให้ พระสุนทรธนศัก ดิ์ ( สุทธิ )๒๑๘ ข้ าหลวงสรรพากร
มณฑลพายัพ๒๑๙ มาเป็ นปลัดมณฑลอุดรย้ ายมาประจาเมืองสกลนครต่อไป ภายหลังท่านได้ เลื่อน
ยศเป็ นอามาตย์เอกเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็ นพระยาสกลกิจวิจารณ์ ปลัดมณฑลประจาจังหวัดสกลนคร
________________________________________________
๒๑๑

ตาแหน่งเจ้ าคณะภาค ๘ ในปั จจุบนั
๒๑๒
วัดศรี สมุ งั ค์ เขตเทศบาลนครสกลนครในปั จจุบนั
๒๑๓
ตาแหน่งเจ้ าคณะอาเภอเมืองสกลนครในปั จจุบนั
๒๑๔
วัดสะพานคา เขตเทศบาลนครสกลนครในปั จจุบนั
๒๑๕
ตาแหน่งเจ้ าคณะตาบลธาตุเชิงชุมในปั จจุบนั
๒๑๖
พระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ พ.ศ. ๒๔๔๕
๒๑๗
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ช กาลที่ ๖ โปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ ย นนาม “ บริ เวณ
เมือง ” ทัว่ ทังพระราชอาณาจั
้
กร โดยให้ เรี ยกว่า “ เมือง ” ตามเดิม
๒๑๘
อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒
๒๑๙
มณฑลพายัพอยู่ภาคเหนือ ที่ทาการอยู่จงั หวัดเชียงใหม่ ตาแหน่งสรรพากรมณฑลหรื อสรรพากรเขตใน
ปั จจุบนั

๗๕
ในระหว่า งพระยาสกลกิ จ วิ จ ารณ์ เ ป็ น ผู้รั ก ษาราชการเมื องนี ้ ท่ า นได้ จัด การปลูก สร้ าง สถานที่
ต่าง ๆ๒๒๐ และทาทางค้ าขายติดต่อเมืองกาฬสินธุ์ คือ (๑) สร้ างที่ว่าการเมือง ๑ หลัง ยาว ๒๔ วา
กว้ าง ๕ วา ๑๖ ห้ อง พืน้ ๒ ชัน้ ๓ มุข พืน้ ฝาทาด้ วยกระดาน หลังคามุงกระเบื ้องไม้ (๒) ปลูกที่พัก
ผู้ว่า ราชการเมื อ ง ๑ หลัง ยาว ๘ วา กว้ า ง ๕ วา มี มุข กว้ า ง ๓ ห้ อ ง พื น้ ฝากระดาน หลังคามุง
กระเบื ้องไม้ สิ ้นเงินหลวง ๑,๓๐๐ บาท (๓) ที่พักยกบัตรเมือง ๑ หลัง ที่พกั ปลัดเมือง ๑ หลัง ที่พัก
สรรพากร ๑ หลัง ที่พกั แพ่ง ๑ หลัง ที่พกั ศุภมาตรา ๑ หลัง ที่พกั แพทย์ ๑ หลัง ที่พกั สมุห์บญ
ั ชี ๑ หลัง
ที่พกั เหล่านี ้ปลูกเป็ นเรื อนรูปปั น้ หยา พื ้นฝากระดาน หลังคามุงกระเบื ้องไม้ (๔) ปลูกโรงเรี ยน ๑ หลัง
ยาว ๘ วา กว้ าง ๔ วา มีมขุ หน้ าพื ้นฝากระดานหลังคา มุงกระเบื ้องไม้ ปลูกศาลจังหวัด ๑ หลัง ยาว
๖ วา กว้ าง ๓ วา พืน้ ฝากระดาน หลังคามุงกระเบื ้องไม้ ปลูกเรื อนเก็บพัสดุของศาล ๑ หลัง ยาว ๓
วา ๓ ศอก กว้ าง ๒ วา ๒ ศอก พื ้นฝากระดาน หลังคามุงกระเบื ้องไม้ ที่พกั โรงเรื อนเหล่านี ใ้ ช้ ด้วยการ
ขอแรงราษฎรมาทา ไม่ได้ ใช้ เงินหลวงเลย (๕) ปลูกสโมสรเสือป่ า ๑ หลัง รู ปปั น้ หยามีหน้ ามุขยาว ๙
วา กว้ าง ๕ วา พื ้นฝากระดาน หลังคามุงกระเบื ้องไม้ สิ ้นเงินหลวง ๑,๐๐๐ บาท (๖) ตัดทางเกวียน
จากเมืองสกลนคร ต่อเขตเมืองกาฬสินธุ์ โดยกว้ าง ๕ วา ยาวถึงเขาตาดวงษ์ สะคร๒๒๑ ที่ต่อเขตเมือง
กาฬสินธุ์ ๑,๔๐๐ เส้ น ทาสะพานข้ ามห้ วยที่สาคัญ ๑๕ สะพาน๒๒๒ การทาทางสายนีล้ าบากยาก
เหนื่อยแก่ท่านผู้ใหญ่น้อยผู้เป็ นนายการนายงานตลอดถึงราษฎร ต้ องถูกขอแรงคนละ ๑๐ วัน ทา
กันอยู่ ๔ ปี จึงสาเร็ จสิ ้นเงินเรี่ ยไร ๒,๐๐๐ บาท ซื ้อเครื่ องมือทาลายภูเขา ระเบิดหิน ปราบที่ให้
ราบเตียนพอเกวียนพ่อค้ าไปมาสะดวก ทางสายนี ้เมื่อทาสาเร็ จแล้ ว มีประโยชน์แก่ทางราชการและ
พ่อค้ าไปมาถึงจังหวัดร้ อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา โดยทางตรงไม่อ้อมค้ อม ๒๒๓ หลีกเว้ นเขาพราน
อย่างแต่ก่อน
ถึงปี ชวด จัตวาศก๓ จุลศักราช ๑๒๗๔ พระพุทธศักราช ๒๔๕๕ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๓๑ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช๒๒๔ เสด็จมาตรวจราชการแผนกทหารในการที่
________________________________________________
๒๒๐

บริ เวณที่ปลูกสร้ างส่วนราชการต่างๆ คือ สนามมิ่งเมืองในปั จจุบนั
๒๒๑
ในเขตเทือกเขาภูพาน ท้ องที่รอยต่อสกลนครและกาฬสินธุ์
๒๒๒
สะพานข้ ามลาห้ วยในเขตภูพาน
๒๒๓
พาหนะเกวียนต้ องอ้ อมตามไหล่เขาซึง่ เป็ นระยะทางไกลมาก
๒๒๔
พลโท พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงอดิ ศ รอุ ด มเดช ทรงเป็ นพระราชโอรสองค์ ที่ ๒๓ ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ ๔ กับเจ้ าจอมมารดาจันทร์ ทรงเป็ นต้ นราชสกุล “ สุขสวัสดิ์ ณ
อยุธยา ”

๗๖
จะตังกองผสมพั
้
นธุ์ม้า ที่เมืองสกลนคร ทรงประทับตรวจภูมิลาเนาอยู่ ๓ วัน เสด็จไปตรวจทาง
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ถึงปี ฉลู เบญจศก๔ จุลศักราช ๑๒๗๕ พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๓๒ โปรดเกล้ าฯ ให้ ใช้ พระพุทธศักราชแทนรัตนโกสินทร์ ศกและแทนจุลศักราชด้ วย ตามพระราช
นิ ย มถื อ พระพุ ท ธศาสนาในประเทศสยามทั่ ว ทุ ก มณฑลหั ว เมื อ งในพระราชอาณาจั ก ร ปี นี ้
กระทรวงมหาดไทยโปรดเกล้ าฯ ย้ ายพระบริ บาลศุภ กิ จ ( คาสาย ) นายอาเภอวาริ ชภูมิ ไปเป็ น
นายอาเภอชัยบุรี จังหวัดนครพนม ย้ ายขุนไชยประชานุบาล๒๒๕ นายอาเภอชัยบุรีมาเป็ นนายอาเภอ
วาริ ชภูมิแทน ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.นี ้ มหาอามาตย์ โท พระยามหาอามาตยาธิ บดี ๒๒๖ รอง
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มาตรวจราชการมณฑลอุดร ท่านตรวจมาทางมณฑลร้ อยเอ็ดถึงเมือง
สกลนคร ให้ ยบุ อาเภอวาริ ชภูมิซงึ่ เป็ นอาเภอขึ ้นเมืองสกลนครเสียอาเภอหนึง่ แบ่งท้ องที่อาเภอวาริ ช
ภูมิ ไ ปขึ น้ อยู่ ใ นความปกครองอ าเภอพรรณานิ ค ม ๓ ต าบล แล้ ว ย้ ายขุน ไชยประชานุบ าล
นายอาเภอ วาริ ชภูมิที่ถกู ยุบไปนันไปเป็
้
นนายอาเภอด่านซ้ ายแขวงเมืองเลย พักจัดการอยู่ ๓ วัน ก็
เลยไปตรวจในจังหวัดเมืองนครพนม ได้ ทราบว่ายุบอาเภอกุสมุ าลย์ อาเภอหนึ่งโอนท้ องที่อาเภอ
กุสมุ าลย์มาขึ ้นอาเภอเมืองสกลนครบ้ าง โอนไปขึ ้นอาเภอเมืองนครพนมบ้ าง ขยายเขตแขวงเมือง
สกลนครถึงห้ วยหินสะแนน เป็ นที่แบ่งเขตแขวงต่อจดกันกับเขตแขวงเมืองนครพนม แล้ วท่านยุบ
อาเภออากาศอานวยอีกอาเภอหนึ่งโอนท้ องที่ไปขึ ้นอาเภอวานรนิวาสแขวงเมืองสกลนครบ้ าง โอน
ไปขึ ้นอาเภอท่าอุเทนแขวงเมืองนครพนมบ้ าง เขตแดนเมืองสกลนครต่อกับเขตแดนเมืองนครพนม
ตอนนี ้ไม่ได้ แบ่ง ให้ ถือตามเขตตาบลซึง่ ตนได้ ปกครองอยู่นนั ้
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.นี ้ หม่อมเจ้ าบวรเดช๒๒๗ แม่ทพั ที่ ๓ มาตรวจราชการแผนก
________________________________________________
๒๒๕

ขุนไชยประชานุบาล ( แฉ่ง นวานุช ) เป็ นชาวกรุ งเทพฯ

๒๒๖

พระยามหาอามาตยาธิ บดี ( หรุ่ น ศรี เพ็ญ ) สมุหมหาดไทยฝ่ ายเหนือ และอภิ รัฐมนตรี สภา ( สภา

องคมนตรี ) สมัยรั ชกาลที่ ๕ เป็ นผู้มีบัญชาให้ พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )
และกรมการเมือง เรี ยบเรี ยงพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับ พ.ศ. ๒๔๓๐ , ดูเพิ่มเติมเชิงอรรถที่ ๑
๒๒๗

พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าบวรเดช พระโอรสในพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์ วรฤทธิ์

ผู้ทรงเป็ นต้ นราชสกุล “ กฤษดากร ณ อยุธยา ” ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระองค์เจ้ าบวรเดช ส่งกาลัง
ทหารจากหัวเมืองอีสานและภาคกลางบางส่วนเข้ ากรุ งเทพฯ บีบบังคับให้ รัฐบาลกระทาการตามเงื่อนไข ๖ ข้ อ
รั ฐบาลในสมัยนัน้ มีคาสัง่ ตังพั
้ นโท หลวงพิบูลย์ สงคราม ( แปลก ขี ตะสังคะ ) เป็ นผู้บัญชาการปราบปรามจน
สาเร็ จ

๗๗
ทหาร ในการที่จะตังกองผสมพั
้
นธุ์ม้าที่เมืองสกลนคร ทรงตรวจภูมิประเทศท้ องที่อยู่ ๓ วัน ก็เสด็จไป
ทางแขวงเมืองนครพนม
ถึงปี ขาล ฉอศก๕ จุลศักราช ๑๒๗๖ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๓๓
มณฑลสัง่ ให้ ย้ายขุนราชขันธ์ สกลรักษ์ ๒๒๘ นายอาเภอพรรณนานิคม ไปเป็ นนายอาเภอนาแก แขวง
เมืองนครพนม ให้ ขนุ พนมสารบรรณ เสมียนตรามณฑลอุดร มาเป็ นนายอาเภอพรรณนานิคมแทน
ถึงปี เถาะ สัปตศก๖ จุลศักราช ๑๒๗๗ พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๓๔ พระยาวรเดชฯ๒๒๙ มาตรวจราชการแผนกทหารในการตังกองผสมพั
้
นธุ์ม้า๒๓๐ ที่เมืองสกลนคร
ท่านพักตรวจภูมิประเทศท้ องที่อยู่ ๒ วัน แล้ วไปตรวจทางเมืองอุดรธานี ตกลงว่าการจะตังกอง
้
ผสมพันธุ์ม้าที่เมืองสกลนครนันเป็
้ นอันยุติวา่ ไม่สมควร มณฑลสัง่ ย้ ายกองผสมพันธุ์ม้าเมืองสกลนคร
ไปรวมกองผสมพันธุ์ม้ามณฑลปราจีนบุรี
ถึงปี มะโรง อัฉฐศก๗ จุลศักราช ๑๒๗๘ พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๓๕ ทางราชการโปรดเกล้ าฯ ให้ เปลี่ยนคานานามเมืองว่าจังหวัด ทัว่ ทุกมณฑลในพระราชอาณา
เขตสยาม คือเมืองสกลนครให้ เรี ยกจังหวัดสกลนคร เรี ยกรวมทังแขวงว่
้
าจังหวัด ถ้ าจะเรี ยกเฉพาะ
ในเมืองให้ เรี ยกว่าเมืองสกลนคร เปลี่ยนนามอาเภอเมืองให้ เรี ยกอาเภอธาตุเชิงชุม เพราะเหตุว่า
อาเภอตังอยู
้ ่ในตาบลธาตุเชิงชุม ๒๓๑ เปลี่ยนนามตาบลตะวันออกในเมืองให้ เรี ยกตาบลธาตุเชิงชุม
เปลี่ยนนามตาบลตะวันตกในเมืองให้ เรี ยกว่าตาบลสะพานหิน๒๓๒ เพราะเหตุตาบลทังสองนี
้
้ตังอยู
้ ่ ใน
ฐานะที่สาคัญดังที่กล่าวมาแล้ ว ปี นี ้พระยาอจิรการประสิทธิ์๒๓๓ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขมาตรวจ
________________________________________________
๒๒๘

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒๐๖

๒๒๙

พระยาวรเดชฯ เดินทางมาตรวจความก้ าวหน้ าสถานที่ก่อสร้ างคอกม้ าเพื่อใช้ ในราชการทหาร

๒๓๐

ทางราชการได้ ทดลองตังกองผสมพั
้
นธุ์ม้าที่เมืองสกลนครบริ เวณสนามกีฬาจังหวัดใกล้ เคียงโรงเรี ยน

สกลนครพัฒนศึกษาในปั จจุบนั สมัยนันบริ
้ เวณดังกล่าวชาวเมืองเรี ยกว่า “ ดอนคอกม้ า ”
๒๓๑

เนื่องจากบริ เวณตัวเมืองสกลนครมีองค์พระธาตุเชิงชุมเป็ นปูชนียสถานที่สาคัญ และเป็ นศูนย์ รวม

จิตใจของชาวเมือง การเรี ยกนามอาเภอธาตุเชิงชุม จึงมีความหมายให้ สอดคล้ องกับปูชนียสถานดังกล่าว
๒๓๒
๒๓๓

ทิศตะวันตกของเมืองสกลนครมีสะพานหินขอมโบราณ จึงเรี ยกนามว่าตาบลสะพานหิน
พลโท พระยาสุ ริ นทราชา ( นกยู ง วิ เ ศษกุ ล ) ครั ง้ เป็ นพระยาอจิ ร การประสิ ท ธิ์ อธิ บ ดี

กรมไปรษณีย์โทรเลขคนแรก และเป็ นบิดาของหม่อมกอบแก้ ว อาภากร ณ อยุธยา

๗๘
การไปรษณีย์โทรเลข ท่านโอนโทรเลขโทรศัพท์ จังหวัดสกลนครขึ ้นตรงต่อกระทรวงคมนาคมตังแต่
้
พ.ศ. นี ้เป็ นต้ นไป
ถึงปี มะเส็ง นพศก๘ จุลศักราช ๑๒๗๙ พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๓๖ ประเทศสยามประกาศสงครามต่อ ชาติ เ ยอรมัน โดยเหตุเ ยอรมัน รั ก ษาความเป็ น กลาง
ของประเทศสยามไว้ ไม่ได้ ตามทางพระราชไมตรี ประเทศเยอรมันไม่มีความการุ ณธรรมต่อประเทศ
สยาม ซึ่งเป็ นประเทศน้ อย ประเทศสยามถื อความยุติธรรมจึงเข้ าด้ วยประเทศสัมพันธมิ ตรหมู่
ใหญ่ในยุโรป เพื่อป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ไว้ ให้ สมความเป็ นไทย นับแต่วนั ที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ พอครบรอบ ๑ ปี ประเทศเยอรมันยอมสงบศึก เมื่อปรากฏความมีชัย
ดังนี ้ ในจังหวัดสกลนครตัง้ แต่ข้าราชการผู้ใหญ่ผ้ ูน้อย ตลอดพ่อค้ าราษฎร สมณะชีพราหมณ์
พร้ อมกันมีความยินดีโห่ร้องซ้ องสาธุการ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ๒๓๔ ต่างมี
ความสรรเสริ ญพระบรมเดชานุภาพ สมเด็จพระเจ้ าแผ่นดินกรุ งสยามเป็ นอเนกประการว่าพระองค์
มีพระปรี ชาญาณอันอุดมเลิศประเสริ ฐยิ่ง อาจนาความทุกข์ของประชาชนพ้ นจากยุทธภัยได้ ครั ง้
หนึง่
ถึงปี มะเมีย สัมฤทธิศก๙ จุลศักราช ๑๒๘๐ พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ รัตนโกสินทร์
ศก ๑๓๗ เมื อ งสกลนครเกิ ด โรคไข้ ห วัด ใหญ่ ทั่ ว กั น ทั ง้ จั ง หวัด ๒๓๕ ราษฎรชายหญิ ง ตายกั น
เป็ นอันมาก จนพวกชาวบ้ านร้ านตลาดปิ ดหน้ าร้ าน หน้ าโรงเรี ยน เงียบสงัดทังเมื
้ อง เป็ นกันอย่าง
ร้ ายแรง ๑ เดือน จึงสงบ สนามเครื่ องบินที่จังหวัดสกลนครสนามหนึ่ง เพื่อกระทรวงกลาโหม
จะได้ ส่ ง เครื่ อ งบิ น หรื อ เรื อ บิ น มาแสดงการบิ น ให้ ร าษฎรพลเมื อ งดูอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ข องประเทศสยาม
จังหวัดได้ สร้ างสนามเครื่ องบินที่ดงบาก๒๓๖ ห่างจากที่วา่ การจังหวัด๒๓๗ ๕๐ เส้ น สนามกว้ าง ๒๐ เส้ น
ยาว ๒๕ เส้ น การหักร้ างถางพงปราบที่ให้ ราบเตียน ใช้ แรงราษฎรช่วยทาปี หนึ่งคนละ ๑๐ วัน
ทากันจน ๒ ปี เศษจึงสาเร็จ การขอแรงราษฎร๒๓๘ช่วยทาสนามบินนี ้เสียงราษฎรโดยมากมีความยินดี
เพราะเขาเห็ นว่าเป็ นการบารุ งชาติ พระศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ เขาคิด ว่าเท่า กับ รั ว้ บ้ านของ
เขา ราษฎรบางคนก็ไม่ยินดีถือว่า เป็ นการกดขี่ แต่มีน้อยคน ๑๐ เอาหนึ่งก็ไม่ได้ เพราะฉะนัน้
จังหวัดจึงฟั งเสียงข้ างมาก คนที่คิดต่างหมู่ตา่ งคณะเช่นนี ้ เป็ นคนทุจริ ตต่อชาติฯ ในปี นี ้พระครูสกล
________________________________________________
๒๓๔

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๖
๒๓๕
นอกจากเมืองสกลนครแล้ ว ยังระบาดเกือบทัว่ ทังพระราชอาณาจั
้
กร
๒๓๖
แถวศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครในปั จจุบนั
๒๓๗
สนามมิ่งเมืองในปั จจุบนั
๒๓๘
ทางราชการได้ ขอแรงราษฎรมาจากหลายหมูบ่ ้ าน

๗๙
สมณกิจ๒๓๙ เจ้ าคณะจังหวัดสกลนครอาพาธเป็ นวัณโรคถึงแก่มรณภาพ
ถึงปี ระกา ตรี ศก๑๒ จุลศักราช ๑๒๘๓ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ รัตนโกสินทร์ ศก
๑๔๐ โปรดเกล้ าฯ ให้ กรมอากาศยานนาเครื่ องบิน หรื อเรื อบิน ๕ เครื่ อง มาเปิ ดสนามบินจังหวัด
สกลนคร นายร้ อยทหารนักบินพักอยู่ที่สนามบินจังหวัดสกลนคร ๗ วัน ในระหว่าง ๗ วัน นักบิน
นาเครื่ องบินขึ ้นไปบนอากาศ แสดงการบินให้ มหาชนชาวสกลฯ ดู บินสูงจนถึงเมฆเขียวสุดลูกตาก็มี
บินต่าพอพ้ นปลายไม้ ก็มี บินเร็ วที่สดุ จนแลดูไม่ทันก็มี บินช้ าพอร้ องเรี ยกได้ ยินเสียงกันก็มี พวก
ชาวเมืองตลอดชายหญิงพากันร้ องโห่ถวายชัยมงคลพระเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้ า แผ่นดิน
สยาม ขอให้ ทรงพระเจริ ญ วัฒนาถาวรดารงศิริราชสมบัติสยามรัฐมณฑลจนกาลนานเทอญฯ ในระหว่าง
๗ วันเปิ ดสนามบินนัน้ ชาวเมืองมีการละเล่นต่างๆ แข่งขันพนันกันทังกลางวั
้
นกลางคืน มีเสียงสนุก
ครึกครื น้ รื่ นเริ งเป็ นอันมาก
ถึงปี จอ จัตวาศก ๑๗ จุล ศักราช ๑๒๘๔ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕ รั ตนโกสินทร์ ศก
๑๔๑ พระเจ้ าน้ องยาเธอกรมหลวงกาแพงเพ็ชรอัครโยธิน๒๔๐ ผู้บญ
ั ชาการกรมรถไฟมาตรวจทางที่จะ
ทาทางรถไฟถึงจังหวัดนี ้ด้ วย ทรงประทับอยู่ ๒ วัน เสด็จไปทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๖
พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ป่ วยโรคชราถึงแก่กรรม๒๔๑ อายุ
________________________________________________
๒๓๙

พระครู สกลสมณกิจ ( บุตรดี ปญฺ ญาวุโฒ ) เจ้ าคณะจังหวัดสกลนคร และเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุเชิง

ชุมวรวิหาร ( ครองตาแหน่งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๖ )
๒๔๐

พลเอก พระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ กรมพระก าแพงเพ็ ช รอัค รโยธิ น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ

พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕ กับเจ้ าจอมมารดาวาด ทรงเป็ นต้ นราชสกุล “ ฉัตรไชย ณ อยุธยา ” และ
เป็ นพระบิดาแห่งการรถไฟไทย
๒๔๑

อามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่

๒๑ พฤษภาคม ๒๔๖๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ทายาทได้ เริ่ มทาพิธีเททองหล่อรู ปเหมือนมีขนาด
ใหญ่กว่าตัวจริ งเล็กน้ อย แล้ วเสร็ จได้ เชิญมาประดิษฐานเป็ นอนุสาวรี ย์ที่วดั แจ้ งแสงอรุ ณ และทาพิธีเปิ ดเมื่อวันที่
๑๘ มกราคม ๒๕๒๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พลเอก จตุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายกสมาคมชาวสกลนคร
และคณะญาติ ได้ ทาพิธีเคลื่อนย้ ายรู ปหล่อเหมือนดังกล่าวไปประดิษฐานไว้ บริ เวณสวนสาธารณะข้ างประตูเมือง
สกลนคร และในวันที่ ๒๑ พฤษภาคมของทุกปี เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดสกลนครและทุกภาคส่วนได้ ร่วมกันทาพิธี
วางพวงมาลาเพื่อเทิดเกียรติและราลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

๘๐
๘๖ ปี อยู่ในราชการตาแหน่งเจ้ าเมือง ๓๗ ปี ถึงปี พ.ศ.๒๔๖๗ บุตรหลานวงศาคณา ญาติได้ ทา
ฌาปนกิจ๒๔๒ ปลงศพที่วดั แจ้ ง๒๔๓ เสร็ จแล้ ว ฝ่ ายทางราชการอามาตย์เอก เจ้ าคุณพระยาสกลกิจ
วิจารณ์ ( สุทธิ )๒๔๔ ปลัดมณฑล ยังคงรับตาแหน่งประจารักษาราชการจังหวัดสกลนครต่อไป
ถึงปี มะโรง สัมฤทธิศก พ.ศ.๒๔๗๑ จ.ศ.๑๒๙๐ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๔๗ เป็ นปี ที่ ๓ ใน
แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าแผ่นดินสยาม รั ชกาลที่ ๗ อามาตย์ เอกพระยาสกลกิ จ
วิจารณ์ ( สุทธิ ) ลาออกจากตาแหน่งผู้ว่าราชการเมื องที่ ๔ โดยเหตุมีอายุ ๖๒ ปี อยู่ในราชการ
ตาแหน่งเจ้ าเมือง ๑๙ ปี มีอาการแก่ชราทุพพลภาพ ทางราชการโปรดเกล้ าฯ มี ท้องตราพระราชสีห์
ใหญ่๒๔๕ ให้ รองอามาตย์ เอกหลวงธานินปฐมรั ฐ ( สันต์ )๒๔๖ มาเป็ นผู้รัง้ ๒๔๗ ตาแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนครต่อไป ท่านได้ มอบหมายหน้ าที่ราชการต่อกันเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
แล้ ว.
________________________________________________
๒๔๒

วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เคลื่อนศพจากจวนหรื อโฮงไปยังเมรุ ชวั่ คราว วัดแจ้ ง
แสงอรุ ณ ค่าบังสุกลุ แสดงพระธรรมเทศนา และคบงัน โดยมีรายการพิเศษอาจารย์ประสิทธิ์ บุณยารมย์ อาจารย์
พละศึกษา ประจาโรงเรี ยนสกลราชวิทยานุกูล บุตรชายหลวงประจิตรวิทยาการ ( โปร่ ง บุณยารมย์ ) และนาง
ประจิตรวิทยาการ ( พัน บุณยารมย์ ) ได้ แสดงยิมนาสติกห้ อยโหน และบาร์ เดี่ยว บาร์ คู่ นับเป็ นครัง้ แรกของเมือง
สกลนคร เป็ นที่สนใจของผู้มาร่ วมงานเป็ นอย่างมาก รุ่ งขึ ้นทาบุญตามประเพณีนิยม และวันที่ ๓๐ เมษายน เวลา
๑๗.๐๐ น. ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามกาหนดการ
๒๔๓

วัดแจ้ งแสงอรุ ณ ( พระอารามหลวง ) ในปั จจุบนั

๒๔๔

อ้ างแล้ วเชิงอรรถที่ ๒

๒๔๕

ตราราชสีห์ใหญ่ เป็ นตราสาหรับประทับหนังสือราชการ ซึง่ เชิญพระบรมราชโองการโดยเรี ยกหนังสือ

นันว่
้ า “ สารตรา ” เช่น หนังสือถึงเจ้ าประเทศราช หนังสือหรื อคาสัง่ ถึงข้ าราชการหัวเมืองธรรมดา การลงนาม
กากับท้ ายเอกสารราชการของเสนาบดีต้องประทับตราพระราชสีห์ใหญ่บนนาม ส่วนตราพระราชสีห์น้อยเป็ นตรา
สาหรับประทับบนนามเสนาบดีในหนังสือคาสัง่ ทังปวง
้
เรี ยกว่า “ ตราน้ อย ” หนังสือที่ประทับตราพระราชสีห์น้อย
คล้ ายกับจดหมายลงนามของเสนาบดี เรี ยกว่า “ ท้ องตรา ”
๒๔๖

นายอาเภอพระปฐมเจดีย์ ต่อมาเลื่อนยศและบรรดาศักดิ์เป็ น อามาตย์ โท พระอนุบาลสกลเขตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ( ระหว่าง ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๔๗๓ ) ภายหลังย้ ายไปดารง
ตาแหน่งผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจิตร
๒๔๗

“ ผู้รัง้ ” หมายถึงผู้รักษาการ

๘๑

ข้ อมูลทางบรรณานุกรม
ภาษาไทย
๑๐๐ ปี มหาดไทย

:

กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ :
ศิริวฒ
ั นาการพิมพ์, ๒๕๓๕.

การปกครองของไทย

:

ญาติ ไหวดี. กรุงเทพฯ :
ห้ า งหุ้ นส่ ว นจ ากั ด โอเดี ย นสโตร์ ,
๒๕๑๙.

การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสาน ในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

:

ไพฑูรย์ มีกศุ ล. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
เฟื่ องอักษร, ๒๕๑๗.

จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เล่ ม ๓

:

รัฐบาลไทย. กรุงเทพฯ :
พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คล
สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐.

ตานานพงศาวดารเมืองสกลนคร
ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี
( โง่ นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )

:

สุรัตน์ วรางค์รัตน์. สกลนคร :
สกลนครการพิมพ์, ๒๕๒๔.

ตานานเมืองสกลนคร อนุสรณ์ งานพระราชทาน
เพลิงศพ พระอนุบาลสกลเขตร์ ( เมฆ พรหมสาขา
ณ สกลนคร )

:

ขุนศรี นครานุรักษ์ . กรุ งเทพฯ : โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.

ทาเนียบโบราณสถานขึน้ ทะเบียนอีสานบน

:

กรมศิล ปากร. กรุ งเทพฯ : บริ ษัท
สานักพิมพ์สมาพันธ์ จากัด, ๒๕๔๕.

๘๒
ทาเนียบหัวเมือง ร.ศ. ๑๑๘ ( พ.ศ. ๒๔๔๒ )

:

ครู ป ระมวล พิ ม พ์ เ สน. ขอนแก่ น :
หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๔๖.

ธรรมานิสงฺสกถา พิมพ์ แจกในการบาเพ็ญกุศลอายุ
ครบ ๗๐ ปี ของคุณพระบริบาลศุภกิจ “ ศิริขันธ์ ” :

พระมหาเมฆ. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์ศรี หงส์, ๒๔๗๕.

บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึ่ง พ.ศ. 2438

:

เอเจียน แอมอนิเย, ทองสมุทร
โดเร และสมหมาย เปรมจิตต์
แปล. เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๓๙.

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๔ จดหมายเหตุ
เรื่ องปราบฮ่ อ

:

พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๖๕.

ประมวลภาพประวัตศิ าสตร์ จากบ้ านเดื่อ
หมากแข้ งถึงจังหวัดอุดรธานี

:

จังหวัดอุดรธานี. อุดรธานี :
โรงพิมพ์ภาคอีสาน, ๒๕๓๖.

ประวัตศิ าสตร์ ไทย สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

:

ศิริพร สุเมธารัตน์ รองศาสตราจารย์.
กรุ งเทพฯ : พิมพ์ที่โอ.เอส. พริ น้ ติ ้ง
เฮ้ าส์, ๒๕๕๓.

ประวัตศิ าสตร์ ไทยส่ วนภูมภิ าค จังหวัดอุดรธานี

:

กระทรวงมหาดไทย. กรุ งเทพฯ :
อมริ นทร์ การพิมพ์, ๒๕๓๖.

ประวัตศิ าสตร์ อีสาน

:

เติม วิภาคพจนกิจ. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๖.

๘๓
พงศาวดารเมืองสกลนคร

:

พระยาประจันตประเทศธานี
( โง่นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ).
บันทึกลายมือเขียน
( อักษรไทยน้ อย ) พระบริ บาล
ศุภ กิ จ ( ค าสาย ศิ ริ ขัน ธ์ ) บัน ทึ ก
ความเห็นเพิ่มเติม, ๒๔๓๐.

พงศาวดารเมืองสกลนคร

:

พระบริ บาลศุภกิจ. บันทึก, ๒๔๖๐.

พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระบริบาล
ศุภกิจ ( คาสาย ศิริขันธ์ )

:

เตียง ศิริขนั ธ์.
ไม่ปรากฏสานักพิมพ์, ๒๔๙๓.

พืน้ เวียง : การศึกษาประวัตศิ าสตร์
และวรรณกรรมอีสาน

:

ธวัช ปุณโณทก. กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , ๒๕๒๖.

พระประวัตแิ ละพระกรณียกิจ พลตรี พระเจ้ า
บรมวงศ์ เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

:

มณฑลทหารบกที่ ๖. กรุงเทพฯ :
จงเจริ ญการพิมพ์, ๒๕๒๓.

พระราชวงศ์ จกั รี กับ ๒๐๐ ปี เมืองกาฬสินธุ์

:

จังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพฯ : จือฮะ
การพิมพ์ยโสธร, ๒๕๓๖.

มาตานุสรณ์ นางชาญสงคราม ( แฉล้ ม ชาลีจนั ทร์ ):

ทายาท. กรุงเทพฯ :
พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจากัด
ป. สัมพันธ์พาณิชย์, ๒๕๒๘.

เมืองในภาคอีสาน อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิง
ศพพระยาอุดรธานี ( จิตร จิตตะยโศธร )

:

กรมศิลปากร. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
ชวนพิมพ์, ๒๕๑๖.

๘๔
สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพกับกระทรวงมหาดไทย

:

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ ดร.
กรุงเทพ : โรงพิมพ์โอเดียนโตร์ ,
๒๕๒๗.

เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐

:

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ,
( พ.ศ. ๒๓๘๑ )

เอกสาร ร. ๓ จศ. ๑๒๐๐

:

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ,
( พ.ศ. ๒๓๘๑ ). เลขที่ ๑๐.

อนุสรณ์ การเปิ ดอนุสาวรี ย์ พระยาประจันต
ประเทศธานี ( โง่ นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร ) :

ทายาท. กรุงเทพฯ :
เทพพิทกั ษ์ การพิมพ์, ๒๕๒๔.

อนุสรณ์ งานฌาปนกิจศพ ขุนนิเทศพาณิช
( บุดดี ศิริขันธ์ )

:

ทายาท. สกลนคร : โรงพิมพ์ ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๔๙๔.

อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนผลาญณรงค์
( ทุ้ย ศาสตราศรั ย ) สุสานวัดหนองบึก

:

จังหวัดนครพนม. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร,
๒๔๙๖.

อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ
พระยาประจันตประเทศธานี
( โง่ นคา พรหมสาขา ณ สกลนคร )

:

ทายาท. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.

ภาษาลาว
ปะหวัดสาดลาว แขวงคาม่ วน

:

ดวงไช หลวงพะสี. เวียงจัน :
คณะกรรมการปกครองแขวงคาม่วน
พิมพ์, 1992.

๘๕
:

พืน้ เวียง สะไหมเจ้ าอนุ

ภากวิชาพาสาลาว - วันนะคดี
คะนะอักสอนสาด มหาวิทะยาไล
แห่งชาด. เวียงจัน : โรงพิมสึกสา ,
2004.

ภาษาอังกฤษ
:

A History Of Laos

Martin Stuart - Fox, Singapore :
SNP Offset, 1997.

:

History of Laos

M.L. Manich Jumsai, Bangkok :
Aksorsasna, 1971.
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๘๖

( ขอได้รับความขอบคุณและปรารถนาดีจาก www.kkppn.com )

