ประวัติศาสตร์จงั หวัดกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์ หรือจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยกฐานะขึน้ เป็ น "เมือง" ในรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในช่วงนี้มคี วามกล่าวว่าเคยเป็นถิน่ ทีอ่ ยู่ของชาวละว้า และได้เคยตกอยูใ่ นอํานาจของพม่า

สมัยกรุงธนบุรี
ในช่วงนี้นับเป็ นเหตุการณ์สําคัญต่อการตัง้ เมืองกาฬสินธุเ์ ป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือ เมือ่ พ.ศ.
๒๓๑๐ พระเจ้าองค์เวียนดาแห่งนครเวียงจันทน์ ได้สน้ิ พระชนม์ลง โอรสท้าวเพีย้ เมืองแสน ได้ยก
กองทัพเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์ประสบความสําเร็จ และได้รบั สถาปนาขึน้ เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบแทนพระ
นามว่า "พระเจ้าศิรบิ ุญสาร"
เมือ่ พระเจ้าศิรบิ ุญสารขึน้ ครองราชสมบัตแิ ล้ว ได้กดขีข่ ม่ เหงเบียดเบียนประชาราษฎร์ให้
ได้รบั ความเดือดร้อนแสนสาหัส ดังนัน้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๐ ท้าวโสมพะมิตร และอุปฮาดเมืองแสน
ฆ้อนโปง เมืองแสนหน้างํ้า ซึง่ เป็ นข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เกิดขัดใจกับพระเจ้าศิรบิ ุญสาร เจ้าผูค้ รองนคร
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง ข้ามมาตัง้
เวียงจันทน์จงึ ได้รวบรวมผูค้ นทีเ่ ป็ นสมัครพรรคพวกอพยพจากดินแดนทางฝงซ้
บ้านเรือนอยูแ่ ถวบริเวณลุ่มนํ้ากํ่าแถบบ้านพรรณา หนองหาร ธาตุเชียงชุม เมืองพรรณานิคม ซึง่ เป็ น
หมูบ่ า้ น และอําเภอของจังหวัดสกลนครในปจั จุบนั
ครัน้ ต่อมาท้าวศิรบิ ุญสารได้ยกกองทัพติดตามมา เพื่อกวาดต้อนผูค้ นทีห่ ลบหนีมา ให้
กลับคืนสู่นครเวียงจันทน์ ทําให้ทา้ วโสมพะมิตรและพรรคพวกต้องอพยพต่อไปและได้แบ่งแยกเป็ น ๒
สาย
สายที่ ๑
โดยมีเมืองแสนหน้างํ้าเป็ นหัวหน้า นําสมัครพรรคพวกบ่าวไพร่ บุตรหลาน มุง่ หน้าไปทาง
ทิศตะวันออก สมทบกับพระวอ พระตา ซึง่ แตกทัพมาจากเมืองนครเขือ่ นขันท์กาบแก้วบัวบาน (เมือง
หนองบัวลําภู) พระตาถูกปื นข้าศึกตายในสนามรบ พระวอกับเมืองแสนหน้างํา้ รวบรวมไพร่พลทีเ่ หลือ
หลบหนีไปจนกระทังถึ
่ งนครจําปาศักดิ ์ และได้นําเครือ่ งบรรณาการเข้าถวายพอพึง่ บารมีของพระเจ้า
หลวงแห่งนครจําปาศักดิ ์ พระเจ้าองค์หลวงรับสังไปตั
่ ง้ อยู่ ณ ดอนค้อนกอง พระวอจึงสร้างค่ายขุดคูขน้ึ
เพื่อป้องกันข้าศึก เรียกค่ายนัน้ ในเวลาต่อมาว่า "ค่ายบ้านดู่บา้ นแก" ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระเจ้าศิรบิ ุญสาร
ยังมีความโกรธแค้นไม่หาย จึงแต่งตัง้ ให้เพีย้ สรรคสุโภย ยกกองทัพกําลังหมื่นเศษติดตามลงมา เพื่อจับ
พระวอและพรรคพวก พระวอได้ยกกําลังออกต่อสูด้ ว้ ยความห้าวหาญยิง่ แต่สกู้ ําลังทีเ่ หนือกว่าไม่ได้จน
วาระสุดท้ายได้ถงึ แก่ความตาย ณ ค่ายบ้านดู่บา้ นแกนัน่ เอง ท้าวคําผง ท้าวทิดพรหม และท้าวกํ่าผูเ้ ป็น
บุตรหลาน ได้พาผูค้ นทีเ่ หลือหลบหนีเข้าไปอยูใ่ นเกาะกลางลําแม่น้ํามูลมี ชื่อว่า "ดอนมดแดง" อยูใ่ น
ท้องทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีในปจั จุบนั

๒
สายที่ ๒
ท้าวโสมพะมิตรเป็ นหัวหน้า ได้พาสมัครพรรคพวกยกพลข้ามสันเขาภูพานลงมาทางใต้
และได้ตงั ้ บ้านเรือนอยูท่ บ่ี า้ นกลางหมื่น ขณะทีใ่ ห้ผคู้ นจัดสร้างทีพ่ กั อยู่นนั ้ ท้าวโสมพะมิตรได้สาํ รวจผูค้ น
ของตน ปรากฏว่ามีอยูป่ ระมาณ ๕,๐๐๐ คน (ครึง่ หรือกลางหมืน่ เหมือนชื่อหมูบ่ า้ นปจั จุบนั อยูใ่ นท้องที่
อําเภอเมืองกาฬสินธุ)์ และท้าวโสมพะมิตรได้ส่งท้าวตรัยและผูร้ หู้ ลายท่านออกเสาะหาชัยภูม ิ เลือกทําเล
ทีจ่ ะสร้างเมืองใหม่ ท้าวตรัยและคณะใช้เวลาสํารวจอยู่ประมาณปีเศษ จึงได้พบทําเลอันเหมาะสม คือได้
พบลํานํ้าปาว และเห็นว่าแก่งสําโรงชายสงเปลือย มีดนิ มีน้ํ าอุดมสมบูรณ์ ควรแก่ตงั ้ เป็ นบ้านเป็ นเมือง จึง
ได้อพยพผูค้ นมาตัง้ บ้านเรือนบริเวณนี้ และได้จดั สร้างหลักเมืองขึน้ ณ ทีต่ งั ้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใน
ปจั จุบนั โดยตัง้ ตัวเป็ นอิสระไม่ขน้ึ ต่อใคร อยูม่ าได้ประมาณ ๑๐ ปีเศษ

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์

ครัน้ ต่อมาเมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนา
กรุงเทพมหานครขึน้ เป็ นเมืองหลวงเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ และเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้ามาก ท้าวโสมพะมิตรเห็น
เป็ นโอกาสดีจงึ ได้นําเครือ่ งบรรณาการเข้าถวายสวามิภกั ดิ ์ และกราบทูลขอตัง้ บ้านแก่งสําโรงขึน้ เป็ น
เมือง ปี พ.ศ. ๒๓๓๔ โดยถือเอานิมติ เมืองพรรณานิคมและเมืองหนองหาญธาตุเชิงชุม อันเป็ นเมือง
เดิมใช้ลุ่มนํ้ากํ่า เป็ นแหล่งประกอบอาชีพ ซึง่ ชาวพืน้ เมืองเรียกว่าแม่น้ํ า "กํ่า" แปลว่า "ดํา" นันเอง
่
ประกอบกับครัง้ นัน้ ท้าวโสมพะมิตรได้นํากานํ้ าสัมฤทธิ ์ทูลเกล้าถวาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
กระหม่อมให้ยกฐานะบ้านแก่งสําโรงขึน้ เป็ นเมือง พระราชทานนามว่า "กาฬสินธุ"์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๓๖
พร้อมทัง้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ ให้ทา้ วโสมพะมิตรเป็ นพระยาชัยสุนทร
ครองเมืองกาฬสินธุเ์ ป็ นคนแรก และผูค้ นในถิน่ นี้จงึ ได้นามว่า "ชาวกาฬสินธุ"์ ตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นมา ซึง่
มีคาํ กลอนเป็ นภาษาถิน่ กล่าวอ้างไว้ว่า
"กาฬสินธุน์ ้ดี ําดินนํ้าสุ่ม ปลากุ่มบ้อนคือแข่แก่งหาง ปลานางบ้อนคือขางฟ้าลัน่
จักจั
๊ นฮ้
่ องคือฟ้าล่วงบน แตกจ่น ๆ คนปีบโฮแซว เมืองนี้มสี ่แู นวแอ่นระบําฟ้อน" หมายถึง
กาฬสินธุ์ เป็ นดินแดนทีอ่ ุดมสมบูรณ์มาก มีดนิ ดี นํ้าดี ข้าวปลาอาหารบริบรู ณ์ประชาชนมีความสุข
สดชื่นรื่นเริงทัวไป
่
ในครัง้ นัน้ ท้าวโสมพะมิตร (พระยาชัยสุนทร) ได้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ ในเขต
ดินแดนด้วยความร่มเย็นเป็ นสุขด้วยดีเสมอมา จนกระทังท้
่ าวโสมพะมิตร (พระยาชัยสมุทร) ได้ถงึ แก่
นิจกรรม เมือ่ อายุ ๗๐ ปี ท้าวหมาแพงบุตรอุปฮาดเมืองแสนฆ้อนโปง ได้รบั พระราชทานเป็นพระยาชัย สุนทรครองเมืองกาฬสินธุแ์ ทน ซึง่ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๘ และยังได้โปรดเกล้าให้ทา้ วหมาสุ่ยเป็ นอุปฮาด
ให้ทา้ วหมาฟองเป็ นราชวงศ์ ครัน้ ต่อมาเจ้าอนุ วงศ์เมืองเวียงจันทน์เป็ นกบฏ ได้มาเกลีย้ กล่อมท้าวหมา
แพงให้รว่ มด้วย แต่ทา้ วหมาแพงและชาวเมืองกาฬสินธุ์ ทัง้ มวลยังมีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จกั รีไม่
เปลีย่ นแปลง เป็ นเหตุให้ทา้ วหมาแพงถูกทารุณเฆีย่ นตีและตัดหัวเสียบประจาน ณ ทุ่งหนองหอย ตรงกับ
ปี พ.ศ. ๒๓๖๙

๓
เมือ่ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทางกรุงเทพมหานคร จึงได้มอบให้พระยา
ราชสุภาวดี (พระยาบดินทร์เดชา) ยกกองทัพขึน้ ไปปราบเมืองเวียงจันทน์จนมีชยั ชนะแล้วกวาดต้อน
ผูค้ นเมืองลาวมารวมกันอยู่ทเ่ี มืองกาฬสินธุเ์ ป็ นจํานวนมาก และได้โปรดเกล้าแต่งตัง้ ท้าวบุตรเจียม บ้าน
ขามเปีย ซึง่ มีความชอบต่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชา คือจัดส่งเสบียง ครัง้ ตีเมืองเวียงจันทน์ขน้ึ เป็ นพระยา
ชัยสุนทรเจ้าเมืองกาฬสินธุ์ และแต่งตัง้ ท้าวหล้าขึน้ เป็ นอุปฮาด และท้าวอินทิสารผูเ้ ป็นมิตรสหายของ
ท้าวหล้าขึน้ เป็ นทีร่ าชวงศ์ แล้วแต่งตัง้ ท้าวเชียงพิมพ์ขน้ึ เป็ นราชบุตร ครัน้ โปรดเกล้าฯ จัดแจงแต่งตัง้
เจ้าเมืองกรมการเมืองกาฬสินธุ์ ทัง้ ปวงเสร็จแล้ว เจ้าพระยาบดินทร์เดชาแม่ทพั จึงยกทัพกลับไป

การปกครองบ้านเมืองในระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
พระยาชัยสุนทร (ท้าวบุตรเจียม) ได้ปกครองบ้านเมืองโดยเรียบร้อยต่อมาจนถึงสมัย
พระยาชัยสุนทร (ท้าวเก) ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้เปลีย่ นรูปแบบการปกครองแบบให้เจ้าเมืองปกครองขึน้ ตรง
ต่อกรุงเทพ มาเป็ นรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล มีมณฑล, จังหวัด, อําเภอ, ตําบล และมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้เมืองร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัดร้อยเอ็ด บรรดาหัวเมืองต่าง ๆ ให้ยบุ เป็นอําเภอ
คือ เมืองกาฬสินธุ์ เป็ นอําเภออุทยั กาฬสินธุ์
จนกระทังถึ
่ งวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๕๖ ได้ทรงพระกรุณายกฐานะจังหวัดร้อยเอ็ด ขึน้ เป็น
มณฑล ยกฐานะอําเภออุทยั กาฬสินธุเ์ ป็ นจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้จงั หวัดมีอํานาจปกครองอําเภอ คือให้
อําเภออุทยั กาฬสินธุ์ อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอกมลาไสย อําเภอยางตลาด ขึน้ กับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และให้จงั หวัดกาฬสินธุข์ น้ึ ต่อมณฑลร้อยเอ็ด ให้พระภิรมย์บุรรี กั ษ์ เป็ นปลัดมณฑล
ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อมามีเหตุการณ์สาํ คัญ คือเกิดข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า การเงิน
ฝืดเคือง จําเป็ นต้องยุบจังหวัดต่าง ๆ ลงเพื่อให้สมดุลกับรายได้ของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ถูกยุบ
เป็ นอําเภอ ขึน้ กับจังหวัดมหาสารคาม เมือ่ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๔ และโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ อรรถเปศลสรวดี เป็นข้าหลวงประจําจังหวัดมหาสารคาม (แทนพระยามหาสารคามคณาภิบาลซึง่ ออกรับ
บํานาญ) เมือ่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จึง
ได้ยกเลิกมณฑลเสีย

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกฉบับ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับจังหวัดมีหลักการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมดังนี้
- จังหวัดมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล เดิมไม่มฐี านะเป็ นนิตบิ ุคคล
- อํานาจการบริหารจังหวัดเดิมเป็ นของคณะกรมการจังหวัด ได้เปลีย่ นมาเป็ นมาอยู่กบั
บุคคลคนเดียว คือผูว้ ่าราชการจังหวัด
- ในฐานะกรมการจังหวัด
เดิมมีอํานาจหน้าทีบ่ ริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดได้
กลายเป็ นคณะทีป่ รึกษาของผูว้ ่าราชการจังหวัด

๔
ในทีส่ ุดได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามนัย
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคเป็ น
๑. จังหวัด
๒. อําเภอ
จังหวัดนัน้ ให้รวมท้องทีห่ ลาย ๆ อําเภอขึน้ เป็ นจังหวัด มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลการตัง้ ยุบ
และเปลีย่ นแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ และให้มคี ณะกรมการจังหวัดเป็ นทีป่ รึกษาของ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนัน้

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสิ นธุ.์ กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์จนิ ตภัณฑ์, ๒๕๒๖.

