ประวัติศาสตร์จงั หวัดขอนแก่น
อาณาบริเวณซึ่งมีพ้นื ที่ ๑๓,๔๐๓.๙๖๕ ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็ น ๑๖ อําเภอ ๔ กิ่ง
อําเภอ ๑๖๐ ตําบล ๑,๗๔๙ หมูบ่ า้ น ประชากร ๑,๕๒๐,๖๑๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จังหวัดขอนแก่น มี
ประวัตคิ วามเป็ นมาทีน่ ่ าสนใจไม่แพ้ทอ้ งถิน่ ใด ดังหัวข้อต่อไปนี้

สมัยก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานการสํารวจบริ เวณโนนนกทา บ้านนาดี ตําบลบ้านโคก อําเภอภูเวียง
แม้ว่าตัวทีต่ งั ้ จังหวัดพึง่ เป็นเมืองขึน้ มาในเวลาใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ไม่เก่าแก่เท่าสุโขทัย
นครวัด โรม เอเธนส์ แต่เรื่องทีน่ ่ าสนใจยิง่ ทางด้านประวัตศิ าสตร์ และมานุ ษย์วทิ ยานัน้ ปรากฏว่าอาณา
บริเวณจังหวัดขอนแก่นเคยเป็ นดินแดนที่มผี ู้คนอาศัยตัง้ บ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมสูงส่งมา
หลายพันปี แล้ว ในสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์คอื ยุคหินใหม่ ยุคโลหะตอนต้นได้แก่ ยุคสําริด จากรายงาน
ของ วิลเฮล์ม จี โซลโฮม์ เรื่อง Early-Bronze in Northeastern Thailand (นิตยสารศิลปากร ปีท่ี ๑๑
เล่มที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๐) มีขอ้ ความสําคัญว่าในการสํารวจหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์โบราณวัตถุ ซึง่ นํ้ า
อาจท่วมถึงในอาณาเขตเขือ่ นพองหนีบได้รบั ความสําเร็จทีน่ ่ าภาคภูมยิ งิ่ คือ บริเวณโนนนกทา บ้านนาดี
ตําบลบ้านโคก อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้ทําการขุดค้นป่าช้าโบราณดึกดําบรรพ์ พบชัน้ ดิน ๘
ชัน้ เรียงกันอยู่ใต้ดนิ อีก ๑๒ ชัน้ ในชัน้ ดิน ๘ ชัน้ มีหลักฐานทีแ่ น่ นอนบ่งถึงการทําเครื่องสําริด ส่วนใน
ชัน้ ดินอีก ๑๒ ชัน้ พบทัง้ เครื่องสําริดและเหล็ก เครื่องสําริดพบเป็ นครัง้ แรกในชัน้ ดินที่ ๒๐ การกําหนด
อายุโดยพิสูจน์คาร์บอน ๑๔ จากชัน้ ดินที่ ๑๙ ปรากฏว่ามีอายุ ๔,๒๗๕ ± ๒๐๐ ปี มาแล้ว (คืออาจ
คลาดเคลื่อนได้ไม่มากนักไม่น้อยเกิน ๒๐๐ ปี ) หมายความว่าได้มกี ารทําเครื่องสําริดที่นัน่ มากกว่า
๑,๐๐๐ ปี ก่อนที่จะเริม่ ทําเครื่องสําริดที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชาง และก่ อนที่เจ้าของวัฒนธรรม
ฮาร์ปปาในลุ่มแม่น้ําสินธุ ประเทศอินเดีย จะเริม่ ทําเครือ่ งสําริดเกือบหรือกว่า ๑๐๐ ปี
เครื่องสําริดต่ าง ๆ ที่ขุดค้นได้ในบริเวณหลุมฝงั ศพดึกดําบรรพ์แห่งนี้ได้นําออกแสดงไว้
แล้วทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ มีทงั ้ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เป็ นขวาน รวมตลอดทัง้ แบบพิมพ์ทใ่ี ช้
หล่อ มีกําไลแขนสําริดคล้องอยู่กระดูกท่อนแขนซ้อนกันหลายวง มีปลายหอก มีภาชนะลักษณะคล้าย
ตะเกียงหรือกานํ้ า นอกจากสําริดยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ทท่ี ําด้วยหินขัดหลายชิน้ ในการขุดค้นสองครัง้
ครัง้ หลังสุด มีผเู้ ชีย่ วชาญและนักศึกษาทีจ่ ะทําวิทยานิพนธ์ชนั ้ ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาวายกําลัง
ทําการสํารวจอยู่ ในการสํารวจปี ท่ี ๒ ได้ขุดตรวจบริเวณส่วนระดับดินตอนบนมีการเผาศพ (คงเป็ น
ระยะทีน่ ับถือพุทธศาสนาแล้ว) ระดับตํ่าลงไปเป็ นการฝงั ศพในลักษณะยาวเหยียดตรง เครื่องประดับที่
โครงกระดูกบางชิ้นเป็ นหินประเภทรัตนชาติมหี ม้อดินวางอยู่บนอกบนหัว บางศพก็วางอยู่ระหว่างขา
ั ้ นเผา มีลายเชือก ทาบและลายเส้นทแยง บางใบก็มปี ่มุ ทีค่ อคล้ายเขาสัตว์
หม้อดินเหล่านี้เป็ นเครือ่ งปนดิ
จัดว่าเป็ นลวดลายเก่าแก่ท่สี ุด เพราะว่าส่วนมากเป็ นวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ พบขวานสําริดมีบอ้ งและ
เครื่องมือสําริดรูปคล้ายตัว (T) เครื่องประดับกายมีลกู ปดั ทําด้วยเปลือกหอย กําไลทําด้วยเปลือกหอย
ั ่ าย ทอผ้าใช้ในยุคนัน้ แล้ว
รวมทัง้ ได้พบแวเหล็กไน แสดงว่ามีการปนด้

๒
หัวขวานทองแดง อายุประมาณ ๔,๖๐๐ ปี ถึง ๔,๘๐๐ ปี เป็ นหัวขวานหัวเดียวที่พบใน
ประเทศไทย และเป็ นหัวขวานทีท่ ําจากทองแดงทีไ่ ม่ได้ถลุง นํ ามาทุบให้เป็ นหัวขวานมีอายุเก่าแก่ทส่ี ุด
ในเอเซียอาคเนย์
ห่างจากที่ขุดค้นในป่าช้าบริเวณโนนนกทาไปประมาณไม่เกินสองกิโลเมตร มีบริเวณแห่ง
หนึ่งเรียกชื่อว่า "โนนข่า" มีลกั ษณะเป็ นเนินอาณาเขตกว้างขวางสันนิษฐานว่าเป็ นจุดที่ตงั ้ บ้านเมือง
ั ้ นเผาลายเชือกทาบเกลื่อนไปหมด
เพราะซากเศษของเครือ่ งปนดิ
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ทีถ่ ้ําฝ่ามือแดง บ้านหินหล่อง ตําบลเมืองเก่า อําเภอภูเวียง ทีผ่ นังถํ้ามีภาพฝ่ามือหันหน้ า
ไปทางทิศตะวันออก ๙ มือ เป็ นมือขนาดใหญ่ ๗ มือ มือขนาดเด็ก ๒ มือ รูปมือเหล่านี้เป็ นแบบพ่นสี
แดงรอบมือ ซึ่ง ต่ า งกับบางแห่ ง ที่ใ ช้ส ีแ ดงทามือ แล้ว ทาบ หรือ ประทับลงไปในหิน เป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไปว่ า งานศิ ล ปกรรมที่ ป รากฏอยู่ บ นผนั ง ถํ้ า ในลัก ษณะแบบนี้ เ ป็ น วัฒ นธรรมสมัย ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์
จากหลัก ฐานข้างต้นนี้ พิสูจน์ ใ ห้เ ห็นว่ าอาณาบริเวณจัง หวัด ขอนแก่ นเป็ นแหล่ งกําเนิด
อารยธรรมอันสูงส่งมาแต่ดกึ ดําบรรพ์ มีอายุนานกว่าจีน และอินเดีย มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัย
พุทธกาลหลายพันปี (เพราะเครื่องมือบางชิน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิสูจน์ ว่ามีอายุกว่า ๖,๐๐๐ ปี ) ชุดสํารวจรุ่น
แรกมีความเห็นว่าเป็ นบริเวณทีน่ ่ าศึกษามากทีส่ ุด แม้จะตัง้ สถาบันค้นคว้ากันจริง ๆ ใช้เวลาถึง ๒๐ ปี ก็
อาจจะยังไม่เสร็จ

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา
สมัยทวาราวดี
บริเวณบ้านโนนเมือง และวัดป่าพระนอน ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ เป็ นที่ดอนสูงกว้าง
ใหญ่ซง่ึ แวดล้อมด้วยทีล่ ุ่ม หนอง บึง ลักษณะเป็ นสระนํ้ าขนาดใหญ่ กว้าง และยาวมากอยู่ทางทิศเหนือ
ลักษณะเป็ นที่ตงั ้ ของเมืองโบราณ มีโคกเนินที่เป็ นโบราณสถาน มีเศษอิฐและกระเบื้องอยู่บนผิวดิน
ทัวไป
่ และรูปสีเ่ หลีย่ มแบน ทีฐ่ านมีลวดลายในลักษณะต่าง ๆ แต่ทน่ี ่ าสนใจก็คอื เป็ นจํานวนมากมีรอย
สลักเป็ นรูปกลีบบัวกลีบเดียวหรือสองกลีบ
แท่งหินสําคัญทีส่ ุดชาวบ้านเรียกว่าเสาหลักเมือง เป็ นรูปทรงกลม มีรอยจารึกซึ่งเข้าใจว่า
เป็ นตัวอักษรมอญโบราณ ยังไม่มกี ารถอดเป็ นภาษาปจั จุบนั
มีผู้เคลื่อนย้ายแท่งหินในเมืองโบราณแห่งนี้ ไปไว้หลายแห่ง เช่น นํ าเอาไปทําเป็ นหลัก
เมืองขอนแก่น หลักหินแท่งนี้มขี นาดกว้างด้านละ ๔๒ ซม. สูง ๑.๓๔ ม. มีรูปกลีบบัวสีก่ ลีบทีฐ่ าน มี
ผูน้ ําใบเสมาแท่งหินไปไว้ยงั วัดต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น วัดโพธิธาติ ตําบลชุมแพ เป็ นแบบแผ่นหินขนาด
หนา ๒๒ ซม. กว้าง ๔๘ ซม. สูง ๗๘ ซม. แกะสลักเป็ นรูปกลีบบัวทีฐ่ านนําไปอยูว่ ดั ศรีนวล อําเภอเมือง
ขอนแก่น ๒ หลัก หลักหนึ่ง เป็ นแบบแท่งหินมีขนาดหนา ๕๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม. สูง ๑.๗๕ ม. มีจารึก
อยูด่ ว้ ย ฐานเสมาแกะเป็ นรูปกลีบบัว ส่วนอีกหลักหนึ่งเป็ นแบบแผ่นหินไม่มจี ารึก มีขนาดหนา ๒๕ ซม.
กว้าง ๗๕ ซม. สูง ๑.๗๐ ม. ส่วนหลักอื่น ๆ ได้ถูกนําไปไว้ทอ่ี ําเภอภูเวียง อําเภอนํ้าพอง อําเภอบ้านไผ่

๓
ในเขตวัดป่าพระนอน อาณาบริเวณเดียวกัน อยู่ทางตะวันตกของเมืองราวครึง่ กิโลเมตร
บริเวณวัดเป็ นที่ดอนสูง มีพระนอนหินสีน้ํ าตาลขนาดยาว ๕.๒๖ ม. องค์หนึ่ง หันพระเศียรไปทางใต้
(สังเกตดูคงจะเป็ นพระยืนอุ้มบาตร ภายหลังล้มลง) ลักษณะเป็ นศิลปะแบบทวาราวดี ฝี มอื ช่างพืน้ เมือง
การวางพระหัตถ์แนบพระวรกาย มีลกั ษณะเช่นเดียวกับพระนอนที่พบในเมืองเสมา ในเขตอําเภอสูงเนิน นครราชสีมา นอกนัน้ พบชิน้ ส่วนของพระแบบลพบุร ี หรือแบบขอม สร้างด้วยหินทรายสีแดงใน
บริเวณวัดด้วย
เมืองโบราณแห่งนี้ กรมศิลปากรกําลังทําการขุดค้น ได้พบโครงกระดูกมนุ ษย์โบราณฝงั อยู่
อย่างเป็ นระเบียบ มีโบราณวัตถุหลายอย่างฝงั รวมอยู่ด้วย สันนิษฐานว่าเป็ นเมืองที่มคี นอยู่อาศัยมา
หลายยุคหลายสมัย ทัง้ สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ สมัยทวาราวดี ตลอดจนสมัยขอมด้วย กรมศิลปากร
กําลังดําเนินการเพื่อจัดตัง้ ให้เป็ นอุทยานประวัตศิ าสตร์แห่งชาติขน้ึ แล้ว
บริเวณยอดเขาภูเวียง ระหว่างเขตอําเภอชุมแพ และอําเภอภูเวียง บนเทือกเขาภูเวียง ซึง่
มีลกั ษณะเป็ นรูปวงกลม โอบล้อมหมูบ่ า้ นถึง ๓ ตําบล ไว้ภายในนัน้ มีพระพุทธรูปแบบทวาราวดี และที่
สําคัญคือ พระนอนสลักอยู่บนหน้ าผาบนยอดเขาลูกนี้ มีขนาดยาว ๓.๗๕ ม. หันพระเศียรไปทาง
ตะวันตกและหันพระพักตร์ไปทางใต้ ช่วงตอนพระเศียรถึงหน้าอกสลักในลักษณะนู นสูง ส่วนบริเวณตํ่า
จากบัน้ เอวลงมาสลักนู นตํ่า ลักษณะพระพักตร์เป็ นศิลปะแบบทวาราวดีในท้องถิน่ คล้าย ๆ กันกับ
พระพุทธรูปแบบทวาราวดีทพ่ี บในเขตชัยภูมหิ ลายองค์ ลักษณะการนอนนัน้ ละม้ายทางพระนอนเชิงภู
ทีภ่ ูปอ จังหวัดกาฬสินธุม์ าก มีรอยจารึกบนแผ่นผา ถัดจากพระเศียรไปเล็กน้อย ใต้แผ่นผาทีส่ ลัก
พระนอนมีถ้าํ เพิงผา ๒ แห่ง อยูเ่ ยือ้ งมาทางตะวันออกแห่งหนึ่งพอเป็ นทีพ่ กั พิงได้ เข้าใจว่าแต่ก่อนคงมี
พระภิกษุขน้ึ ไปจําศีล
การพบพระนอนแบบทวาราวดีทภ่ี เู วียงนี้ทาํ ให้ได้เห็นคติการสร้างสลักพระนอนบนแผ่นผา
ในภาคอีสานอย่างชัดเจนว่าเป็ นคติทพ่ี บในบริเวณลุ่มนํ้ าชี ซึ่งมีการนับถือพระพุทธศาสนาติดต่อกันมา
แต่เดิม โดยปราศจากการเจือปนของวัฒนธรรมขอม
เสมาหินทีเ่ มืองชัยวาน เขตอําเภอมัญจาคีร ี พบกลุ่มเสมาหินบริเวณเมืองร้างสมัยทวาราว
ดีท่มี ชี ่อื ว่าเมืองชัยวาน เสมาเหล่านี้ปกั กระจายกันอยู่ในบริเวณเมืองเป็ นจุด ๆ เอาตําแหน่ งทิศทาง
แน่ นอนไม่ได้ ลักษณะเสมาเป็ นแบบแผ่นหิน บางแห่งปกั เป็ นคู่ ๆ ในเขตเมืองนี้ยงั มีแผ่นหินขนาดใหญ่
แผ่นหนึ่ง มีการสลักเป็ นรูปได้มขี อบเป็ นหลัก ๆ ลวดลายบนแผ่นหินเป็ นแบบทวาราวดี และอีกแผ่น
หนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ในศาลามีลวดลายกนก และก้านขดอยูเ่ หนือฐาน
เสมาหิน ๑ ในภาคอีสานจัดได้ว่าเป็ นวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่สมัยลพบุรหี รือ
สมัยขอมขึน้ ไปเสมาหินเป็ นโบราณวัตถุสําคัญอย่างหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นว่าดินแดนภาคอีสานเคยมีวฒ
ั นธรรมเก่าแก่เป็ นของตนเองมาก่อน
ความเป็ นมาของแท่งหินหรือเสาหินแต่เดิมคงเป็ นเรือ่ งของหินตัง้ ซึง่ เป็ นประเพณีและลัทธิ
เนื่องในการนับถือบรรพบุรษุ อันเป็ นระบบความเชื่อทีม่ อี ยูท่ วไปของประชาชนในภู
ั่
มภิ าคเอเซียอาคเนย์
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ศรีศกั ร วัลลิโภดม โบราณวัตถุสถานในลุ่มแม่น้ําชี มรดกอีสาน วค.มหาสารคาม

๔
ต่อมาเสมาหินกลายเป็ นของเนื่องในพุทธศาสนา ในสมัยแรกชาวอีสานไม่ใคร่นิยมสร้าง
พระสถูปเจดียข์ น้ึ บูชา ส่วนมากจะปกั ลงเสมาหินรอบ ๆ เนินดิน หรือปกั เสมาหินให้ทําหน้ าทีเ่ ป็ นหลัก
เขตของบริเวณทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ เช่น ใบเสมาของโบสถ์ เป็นต้น
เมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สดุ รองจากนครปฐมโบราณ
จากภาพถ่ายทางอากาศพบเมืองโบราณหลายเมือง อยู่ใกล้กบั ลํานํ้ าพอง ซึ่งเป็ นลํานํ้ า
สาขาหนึ่งของลํานํ้ าชี เมืองที่ควรกล่าวถึงคือเมืองโบราณที่วดั ศรีเมืองแอม ในเขตอําเภอนํ้ าพอง ตัว
เมืองตัง้ อยู่เหนือลํานํ้ าพองขึน้ มา ๙ กม. ตําแหน่ งในทางภูมศิ าสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๖◌ํ ๔๙´
ตะวันออก ลักษณะเมืองเป็ นรูปเหลีย่ มมน ทีน่ ่ าสนใจอย่างมากก็คอื เมืองนี้มขี นาด ๒,๙๐๐ x ๓,๐๐๐ ม.
ซึ่งเป็ นเมืองโบราณขนาดใหญ่ท่สี ุดในภาคอีสานที่ได้พบเห็นมาในประเทศไทยเท่าที่เห็นเป็ นรองอยู่ก็
เฉพาะเมืองนครชัยศรี (นครปฐมโบราณ) เท่านัน้ ภายในหมู่บ้านตัง้ อยู่คอื บ้านดงเมืองแอม และบ้าน
โนนขีผ้ ง้ึ ทางตะวันตก บ้านดงเฮียงทางด้านตะวันออกและมีวดั ศรีเมืองแอมอยู่บริเวณกลางเมือง เมือง
แอมนี้ตงั ้ อยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มตอนเหนือตัวเมืองขึน้ ไปเป็ นทีด่ อนสูงเป็ นที่ลุ่มเล็กน้ อย มีลํานํ้ าอีกสาย
หนึ่งซึง่ แยกจากลํานํ้ าห้วยเสือเต้นในบริเวณตัวเมืองทางเหนือ ผ่านคูเมืองด้านตะวันออกไปเรียกว่าลํา
นํ้าห้วยคําม่วง
ภายในเมืองทางด้านตะวันตกมีร่องรอยของคันดินที่วกจากคูเมืองด้านตะวันตกออกมา
บรรจบกันเป็ นรูปกลมรี ทําให้เมืองแอมกลายเป็ นเมืองมี ๒ เมืองซ้อนกันอยู่ ลักษณะเช่นนี้เป็ นธรรมดา
ของเมืองโบราณในอีสาน คันดินรูปกลมรีภายในตัวเมืองอาจจะเป็นเมืองเดิม ส่วนตัวเมืองใหญ่อาจจะมา
ขยายในตอนหลังหรือ ไม่ก็เ ป็ นเมืองรุ่นเดียวกัน แต่ จดั ให้มคี ูน้ํ าและคันดินรูปกลมรีภายในเพื่อ การ
ชลประทานชักนํ้าเข้าใช้ในเมือง จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นว่าเมืองแอม อาศัยนํ้ าจากลําห้วย
เสือเต้นที่ไหลจากที่สูงทางเหนือของตัวเมือง เข้ามาใช้ในคูเมืองและมีคนั ดินตัดเป็ นช่อง ๆ ระหว่าง
คูเมืองกับคันดินที่แล่นขนาน แสดงให้เห็นว่าเป็ นอ่ างเก็บนํ้ า เมืองแอมนี้ยงั ไม่ได้มกี ารสํารวจกัน แต่
ลักษณะของเมืองควรมีอายุในสมัยทวาราวดีลงมา
ห่างจากเมืองแอมลงไปทางใต้เพียง ๔๐๐ เมตร มีเมืองโบราณรูปหัวเหลีย่ มยาวรีตงั ้ ขนาน
ไปกับลําห้วยเสือเต้นทีไ่ หลผ่านตัวเมืองแอมลงมา มีขนาด ๒,๓๐๐ x ๖๐๐ เมตร ตัง้ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่
๑๖◌ํ ๔๘´ เหนือเส้นแวงที่ ๑๐๒◌ํ ๔๗´ ตะวันออก ตอนส่วนยอดของเมืองนี้มหี มู่บา้ นคําท่าโพตัง้ อยู่
ห่างจากเมืองนี้ไปทางตะวันตกราว ๘๐๐ เมตร มีวดั โนนดงมัน และหมู่บา้ นโนนดงมัน จากลักษณะผัง
เมืองทีเ่ ป็ นรูปเหลีย่ มมีระเบียบแสดงให้เห็นว่า ควรเป็ นเมืองในสมัยหลังลงมาอย่างน้อยก็คงมีอายุอยู่ใน
ราวสมัยลพบุร ี ทีน่ ่ าสนใจสําหรับเมืองนี้กค็ อื เมืองทีห่ มู่บา้ นค้อท่าโพมีผงั เมืองเป็ นแบบเดียวกันกับเมือง
กําแพงเพชร คือเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มรีมโี งนไปตามลํานํ้ าเช่นกัน ความคล้ายคลึงกันของลักษณะผังเมืองทัง้
สองควรได้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบให้ทราบถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองในภาคกลางกับเมืองในอีสาน
สมัยโบราณเป็ นอย่างยิง่
ตํ่าจากเมืองแอมลงไปตามลํานํ้ าพอง ซึง่ หักวกลงใต้ทบ่ี า้ นโคกสูง ทางด้านตะวันออกของ
ลํานํ้ าใกล้กบั บ้านท่าเกษมและบ้านจําปา ตรวจพบเมืองโบราณรูปกลมจากภาพถ่ายทางอากาศเมือง

๕
หนึ่ง มีขนาด ๗๐๐ x ๘๐๐ เมตร ตัง้ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ ที่ ๑๖◌ํ ๓๗´ ๓๐´´ เหนือและเส้นแวงที่ ๑๐๒◌ํ
๕๓´ ตะวันออก ลักษณะเป็ นเมืองสองชัน้ เช่นเมืองโบราณส่วนมากในอีสาน คือมีวงกลมอยู่ภายใน
วงกลมชัน้ นอกอีกชัน้ หนึ่ง มีคูน้ํ ากว้างมาก ตัวเมืองตัง้ อยู่ในทีร่ าบลุ่มตํ่า อันเป็ นบริเวณที่ลํานํ้ าพองคด
เคีย้ วเปลีย่ นทางเดิน มีลํานํ้ าด้านทีเ่ รียกว่า Ox bow Lake มากมาย คูเมืองด้านตะวันออกกว้าง และอยู่
ติดกับทีล่ ุ่มชาวบ้านเรียกว่า หนองงู และห่างจากตัวเมืองลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว ๑,๕๐๐ เมตร
มีบึง นํ้ ากว้างใหญ่ ชื่อ หนองแม่ชดั หนองนี้ เ คยเป็ นส่ว นหนึ่ งของลํานํ้ าพองอย่างไม่ต้อ งสงสัย สิ่งที่
น่ าสนใจก็คอื จากตัวเมืองหนองงู มีร่องรอยคันดินออกไปติดต่อกับบริเวณทีเ่ ป็ นชุมชนทัง้ โบราณและ
ปจั จุบนั เช่นมีคนั ดินออกจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังหมู่บา้ นทรายมูล และมีคนั ดินอีก
สายหนึ่งแยกออกจากคันดินดังกล่าว วกลงไปยังหมู่บ้านหนองบัวน้อยและหนองแม่ชดั ซึง่ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากตัวเมืองไปในรัศมี ๓ กม. มีร่องรอยของชุมชนโบราณและสระนํ้าตลอดจน
คันดินหลายแห่ง เมืองโบราณที่หนองงูดงั กล่าวนี้ ยังไม่ได้มกี ารสํารวจหาโบราณวัตถุเพื่อกําหนดอายุ
แต่จากรูปลักษณะก็คงจะเป็ นเมืองแต่สมัยทวาราวดีลงมา
พระธาตุบา้ นขาม ๒ อยูบ่ า้ นขาม ตําบลบ้านขาม อําเภอนํ้าพอง ประวัตกิ ารสร้างเจดียอ์ งค์น้ี
มีว่า เดิมมีตอมะขามใหญ่อยู่ตอหนึ่งซึง่ ได้ตายไปนานแล้ว กลับงอกงามขึน้ อีก คนเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อกิน
ใบซึ่งงอกขึน้ ใหม่น้ีจะหายจากโรคร้ายทัง้ ปวง จึงมีประชาชนจากทุกสารทิศมาตัง้ บ้านเรือนเป็ นชุมชน
หนาแน่ น หากผู้ใดไปทํามิดมี ริ า้ ยเชิงดูถูกไม่เคารพสักการะตอมะขาม จะมีอนั เป็ นไปโดยปจั จุบนั ทัน
ด่วน ชาวเมืองจึงพร้อมใจกันก่อพระธาตุหรือเจดียค์ รอบตอมะขามนี้ไว้ โดยสลักบรรจุคําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้า ๙ บทเข้าไว้บนตอมะขามนัน้ เรียกว่า พระเจ้า ๙ พระองค์ เหตุน้ีจงึ เรียกชื่อว่า พระธาตุ
บ้านขามมาแต่โบราณ ได้มผี บู้ รู ณะพระธาตุองค์น้ีหลายครัง้ ทําให้รปู ทรงเดิมเปลีย่ นไป ห่างจากเจดียน์ ้ี
ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๕ เส้น มีซากโบราณสถานซึ่งเข้าใจว่าเป็ นวังหรือตําหนัก ประชาชนมา
ชุมนุ มนมัสการพระธาตุองค์น้ใี นวันเพ็ญเดือน ๖ ทุกปี
ภายในโบถส์ใกล้พระธาตุองค์น้ีมพี ระประธานก่อด้วยอิฐโบกปูนขาวเป็ นศิลปะแบบล้านช้างโบราณมีพุทธลักษณะงดงาม สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึน้ ภายหลังในยุคล้านช้างเวียงจันทร์
ทีบ่ า้ นกระนวนซึง่ ไม่ห่างไกลจากบ้านขามนัก มีพระพุทธรูปโบราณศิลปะแบบล้านช้างเป็ น
พระประธานในโบสถ์เก่าแก่ ประชาชนในอาณาบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพบูชามาก
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แต่เดิมมาไม่เคยมีช่อื ว่าพระธาตุหรือเจดีย์ขามแก่น ขุนบุญบาลประดิษฐ์ อดีตกํานันตําบลชุมแพ และสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นชุด
แรก ยืนยันว่า นายเจียม รัตนเวฬุ สจ.อําเภอนํ้ าพอง เป็ นหมอลํามีจนิ ตนาการโดยปรารภขึน้ กับบรรดาเพื่อน สจ. รุ่นแรกด้วยกันว่า
ชือ่ จังหวัดขอนแก่นคงจะเพีย้ นมาจากคําว่าขามแก่น หรือใช้ช่อื ขามแก่นเป็ นมงคลนามในการตัง้ ชื่อเมืองขอนแก่น แต่มไิ ด้มผี ใู้ ดเห็น
ด้วย เพราะไม่น่าจะเป็ นไปได้ เนื่องจากวัดก็เรียกชือ่ มาแต่เดิมว่า วัดบ้านขามตัง้ อยู่หมู่บา้ นขาม ตําบลบ้านขาม (เป็ นชื่อทางราชการ
มาแต่เดิมไม่มคี าํ ว่าต่อท้ายเลย) ต่อมาภายหลังเมือ่ มีการบูรณะพระธาตุองค์น้ใี นสมัย นายเลื่อน กฤษณามระ เป็ นผูว้ ่าราชการจังหวัด
จึงมีการรณรงค์เรียกชือ่ ว่าพระธาตุขามแก่น และเชื่อว่าเป็ นทีม่ าของชื่อจังหวัดขอนแก่น คําว่า “ขอนแก่น” เป็ นชื่อบ้านทั ่วไปในภาค
อีสานซึง่ มีอยู่แทบทุกจังหวัด ในประวัตจิ งั หวัดขอนแก่น ของกรมศิลปากรแต่เดิมก็มเี พียงว่า “เจ้าพระยานครราชสีมา มีใบบอกมายัง
กรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๐ โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านบึงบอนขึน้ เป็ นเมืองขอนแก่น” โดยมิได้มกี ารผิดเพีย้ นเลย

๖
สมัยลพบุรีหรือสมัยขอม
ซากโบราณสถานและโบราณวัตถุซง่ึ มีแท่งหินหรือเสาหินตลอดจนเสมาหิน และซากเมือง
โบราณทีม่ รี ปู ร่างไม่สมํ่าเสมอมีรปู กลม หรือสีเ่ หลีย่ มกลมมีคนู ้ําล้อมรอบหลายชัน้ นักโบราณคดีเชื่อว่ามี
อายุก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ซึง่ อยูใ่ นยุคทวาราวดี
ในอาณาบริเ วณจัง หวัด ขอนแก่ นยัง มีซากโบราณวัต ถุ และโบราณสถานซึ่ง มีล ัก ษณะ
แตกต่างออกไป เช่น ซากเมืองโบราณทีม่ รี ปู ร่างสมํ่าเสมอ เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าบ้าง รูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั
บ้าง มีคูน้ํ าชัน้ เดียว มีศาสนสถานและสระนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์กรุด้วยศิลาแลงเป็ นชัน้ ๆ คติการสร้างศาสน
สถานมีความผูกพันกับคติเทวราชาและการปกครองทีม่ รี ะเบียบแบบแผน คือถือว่ากษัตริยห์ รือเจ้านาย
เป็ นส่ว นหนึ่ ง หรือภาคหนึ่ งของเทพเจ้า จึง มีก ารสร้างเทวาลัยถวายเป็ นที่สถิต ดัง นัน้ เทวาลัยจึง มี
ลักษณะทีเ่ ป็ นทัง้ ตัวแทนของเทพเจ้า และกษัตริยห์ รือเจ้านายทีป่ กครองชุมชนเขตนัน้
โดยเฉพาะปราสาทศิลาแลง ซึ่งมีผงั ประกอบด้วยองค์ปราสาทหรือปรางค์เพียงองค์เดียว
อยู่ตรงกลางมีวหิ ารเล็ก ๆ ตัง้ อยู่ข้าง ๆ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ มีกําแพงล้อมรอบที่กําแพงมีซุ้ม
ประตูเข้าทางด้านตะวันออก ร่องรอยของศาสนสถานและโบราณสถานแบบดังกล่าวนี้เป็ นศิลปกรใน
สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มีอายุตงั ้ แต่พุทธศตวรรษที่ ๑๖ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ขอมมีอํานาจปกครอง
ถึงดินแดนจังหวัดขอนแก่นดังปรากฏโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่อไปนี้
บริ เวณเมืองแอม ๓ หรือเมืองเพ็งโบราณดังกล่าวแล้วข้างต้นนัน้ สันนิษฐานว่าพวกขอม
มาสร้างทับเมืองเก่าเพราะปรากฏว่ามีคนั ดิน (คล้ายกําแพงดินทีล่ ะลายลงมา) มีความสูงพอสมควรและ
ยาวเป็ นเส้นตรงเป็ นระเบียบแบบแผน แต่ ละด้านยาว ๒-๓ กม. เมื่อประมาณปี ๒๕๐๐ มีผู้นําเอา
พระพุทธรูปหินแบบนาคปรกหลายองค์จากดงเมืองแอมมาไว้ทว่ี ดั ท่านํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง ทัง้ องค์ใหญ่
องค์เล็ก มีพุทธลักษณะเป็ นศิลปะสวยงามมาก พระพุทธรูปหินนาคปรกนี้เป็ นศิลปะขอมสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗
นอกจากนี้ ยงั ได้พบพระพุทธรูปหินแบบนาคปรกอีก หลายแห่ ง ในจังหวัดขอนแก่ นโดย
เฉพาะที่กรุในหมู่บ้านใกล้ท่ตี งั ้ อําเภอภูเวียง พบหลายองค์มคี วามประณีตสวยงามมากจนกระทังเคย
่
นําเอาไปแสดงทีม่ าเลเซีย แต่ภายหลังถูกขโมย และบางองค์ถูกบันพระเศี
่
ยรอย่างน่ าอนาถมาก
กู่ทอง ตัง้ อยูบ่ า้ นหัวขัว กิง่ อําเภอเปือยน้อย ห่างจากอําเภอบ้านไผ่ประมาณ ๓๒ กม. เป็ น
กู่ใหญ่ และสวยงามที่สุดในจังหวัด ขอนแก่ น ก่ อด้ว ยศิลาแลง มีกําแพงศิลาแลงล้อ มรอบมีรูปหัวสิง ห์
แกะสลักด้วยหิน รูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ สลักนู นลวดลายประณีตมาก เป็ นแท่งหินทับหลังประตู
ขนาดใหญ่ กว้าง ๑ ม. ยาว ๒ ม. เคยถูกขโมยแต่ในทีส่ ุดผูร้ า้ ยเอาไปไม่ได้ต้องทิง้ กลางทาง กู่น้ีถูกรือ้
ทําลายโดยพวกแสวงหาทรัพย์ตามลายแทง เทีย่ วขุดค้นของมีค่าเมื่อเกือบร้อยปี มานี้ แต่กย็ งั มีสภาพที่
สมบูรณ์กว่าทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น
16
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คําว่าเมืองแอมนัน้ เป็ นชื่อทีใ่ ช้เรียกในปจั จุบนั นี้ เพราะเวลาชาวบ้านเข้าไปในบริเวณเมืองร้างแห่งนี้มเี สียงเล่าลือว่า มักจะได้ยนิ เสียง
กระไอ-กระแอม บ่อย ๆ คือเสียงแอม ๆๆๆ จึงเรียกว่าเมืองแอม เมืองโบราณแห่งนี้แต่เดิมมีชอ่ื ว่าเมืองเพ็ง (เพ็งเพ็ญ)

๗
กู่บ้านเหล่ า ตําบลบ้านโต้น กิง่ อําเภอพระยืน มีลกั ษณะเหมือนกู่ทองแต่ ย่อมกว่า มี
กําแพงหิน กว้าง ๑๕ วา ยาว ๑๕ วา
กู่บ้านนาคําน้ อย ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนํ้ าพอง เป็ นแบบกู่ทวไปซึ
ั ่ ง่ ก่อด้วยศิลาแลง ยังมี
ความสมบูรณ์อยูม่ าก แต่ขนาดย่อมกว่ากู่ทอง
ทุก ๆ กู่จะมีสระนํ้ าศักดิ ์สิทธิ ์กรุดว้ ยศิลาแลงเป็ นชัน้ ๆ โดยเฉพาะกู่บา้ นนาคําน้อยบริเวณ
ใกล้เคียงมีบ่อนํ้าซับระดับนํ้าอยูต่ น้ื มากมีน้ําใสจืดสนิท
นอกจากนี้กม็ กี ่เู ล็กกู่น้อยอีกหลายแห่ง เช่น กู่ทบ่ี า้ นโนนกู่ ตําบลสาวะถี อําเภอบ้านฝาง กู่
ตําบลกุดเค้า กู่ภวู ดี อยูใ่ นบริเวณภูวดั ตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีร ี

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
หนึ่งว่า

การตัง้ เมืองชลบถ (ชื่อเดิ มมิใช่ชนบท) และเมืองขอนแก่น
พงศาวดารภาคอีสานฉบับของพระยาขัตติยวงษา (เหลา ณ ร้อยเอ็ด) มีความสําคัญตอน

“ถึงระหว่างจุลศักราช ๑๑๔๔ ปี กุน จัตวาศก (พ.ศ. ๒๓๒๕) ทราบข่าวว่ากวนเมืองแสน
เมืองสุวรรณภูมจิ า้ งทิดโกดบังฟนั ท้าวสูนเมืองสุวรรณภูมติ าย เมืองแสนกลัวความผิดหลบตัวหนีลงไป
พึง่ พระยาโคราช ๆ บอกให้เมืองแสนลงไปเป็ นเจ้าเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระจันทประเทศขึน้ มา
ตัง้ บ้านกองแก้วเป็ นเมืองชลบถ มีไพร่พลสมัครไปด้วย ๓๔๐ คน”
“ครัน้ ถึงจุลศักราช ๑๑๕๐ (พ.ศ. ๒๓๓๑) ได้ทราบว่าเมืองแพนบ้านชีโหล่น แขวงเมือง
สุวรรณภูม ิ (ปจั จุบนั นี้อยูใ่ นท้องทีอ่ ําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เวลานัน้ เป็ นแขวงเมืองสุวรรณภูม ิ
ซึง่ มีอาณาเขตมาถึงสันเขาภูเม็ง ฝายพระยานาคจดพองหนีบ) พาราษฎรไพร่พลประมาณ ๓๓๐ คน
ั ่ งบอนเป็ นเมือง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมืองแพนเป็ น
แยกจากเมืองสุวรรณภูมไิ ปขอตัง้ ฝงบึ
พระนครศรีบริรกั ษ์ ผูว้ ่าราชการเมืองขอนแก่น”
พงศาวดารหัว เมือ งมณฑลอีส าน ฉบับ หม่อ มอมรวงษ์ ว ิจ ิต ร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจรรณ
กรุงเทพ) ปลัดมณฑลอีสานแต่ง มีขอ้ ความสําคัญว่า
“ลุจุลศักราช ๑๑๕๙ ๔ ปี มเสงนพศก (พ.ศ. ๒๓๔๐) ฝ่ายเพีย้ ๕ เมืองแพน บ้านชีโหล่น
เมืองสุวรรณภูมเิ ห็นว่าเมืองแสนได้เป็ นเจ้าเมืองชลบถก็อยากจะได้เป็ นบ้าง จึง่ เกลีย้ กล่อมผูค้ นได้อยู่ใน
บังคับสามร้อยเศษ จึง่ สมัครขึน้ อยูใ่ นเจ้าพระยานครราชสีมา แล้วขอตัง้ บ้านบึงบอนเป็ นเมือง เจ้าพระยา
นครราชสีมาได้มบี อกมายังกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้เมืองแพนเป็ นทีพ่ ระนครศรีบริรกั ษ์เจ้าเมือง
ยกบ้านบึงบอนขึน้ เป็ นเมืองขอนแก่น”
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ทายาทของเจ้าเมืองขอนแก่นยืนยันว่าเป็นจุลศักราช ๑๑๕๑ (พ.ศ. ๒๓๓๒)
คําว่าเพีย้ ภาษาอีสานแปลว่า ขีอ้ ่อนของสัตว์ ชาวภาคกลางฟงั สําเนียงเพีย้ นไป ทีถ่ ูกต้องคือ “เพีย” ซึ่งมาจากคําว่า พีร แปลว่าผูเ้ พียร,
ผูก้ ล้า, นักรบ เป็ นตําแหน่ งขุนนางผูใ้ กล้ชดิ กับกษัตริย์ หรือเจ้าเมือง เป็ นยศตํ่ากว่าพระยา คงจะเทียบกับ “พระ” หรือ “จางวาง” ของ
ภาคกลาง

๘
หนังสือโบราณวัตถุ สถาน ชิน อยู่ด ี เรียบเรียง กรมศิลปากรจัดพิมพ์ใ นงานฉลอง ๒๕
พุทธศตวรรษ มีประวัตจิ งั หวัดขอนแก่น ดังนี้ :“ในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภายหลังตัง้ กรุงเทพฯ ได้ปีเดียว) กวน
เมืองแสนจากเมืองทง (เดีย๋ วนี้อยู่ในอําเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด) มาตัง้ เมืองขึน้ ที่บ้านบึงแก้ว
(หนองแก้ว อําเภอชลบท) ชื่อเมืองชลบถ ต่อมาเพีย้ เมืองแพน ต้นสกุลเสมอพระ บ้านชีโหล่น หลานเจ้า
แก้วบูฮม พาผูค้ นเข้ามาตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นบึงบอน (บ้านเมืองเก่า) สมัครขึน้ อยู่กบั พระยานครราชสีมา ๆ มีใบ
บอกมายังกรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๐ โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านบึงบอนขึน้ เป็ นเมืองขอนแก่น และตัง้ ให้
เพีย้ เมืองแพนเป็ นพระยานครบริรกั ษ์เจ้าเมือง
พ.ศ. ๒๓๕๒ ท่านราชานนท์ยา้ ยเมืองไปตัง้ ทีร่ มิ บึงหนองเหล็กดอนพันชาด หรือดงพัน
ชาด (หมูบ่ า้ นในเมือง ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสยั )
พ.ศ. ๒๓๖๙ ตัง้ บ้านภูเวียง ซึ่งเดิมเคยเป็ นเมืองโบราณ เป็ นเมืองภูเวียงขึน้ กับเมือง
ขอนแก่น
ั ่ งบอน (ตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโนน
พ.ศ. ๒๓๘๐ ย้ายเมืองขอนแก่นกลับมาตัง้ อยูร่ มิ ฝงบึ
ทัน)
ั ่ นออก คือบ้านโนนทันเดีย๋ วนี้
พ.ศ. ๒๓๙๘ ย้ายมาทางฝงตะวั
พ.ศ. ๒๔๑๐ ย้ายไปตัง้ ทีบ่ า้ นดอนบม ริมลํานํ้าชี
พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ ประจักษ์ศลิ ปาคมเป็ นข้าหลวงต่างพระองค์ และโปรดให้ยา้ ยเมืองขอนแก่นมาตัง้ ทีบ่ า้ นทุ่ม
พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดให้ยา้ ยกลับไปตัง้ ทีบ่ า้ นบึงตามเดิม (เมืองเก่า)
พ.ศ.๒๔๔๗ โปรดให้เ รีย กตํ า แหน่ ง ข้า หลวงประจํา เมือ งขอนแก่ น ว่ า ข้า หลวงประจํ า
บริเวณพาชี
พ.ศ. ๒๔๕๑ ย้ายศาลากลางเมืองขอนแก่นมาตัง้ ทีบ่ ้านพระลับ และให้เปลี่ยนตําแหน่ ง
ข้าหลวงประจําบริเวณเป็ นผูว้ ่าราชการเมือง
พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดให้เปลีย่ นคําว่าเมืองเป็ นจังหวัด
สมัยรัชกาลที่ ๓ เหตุการณ์ครัง้ ศึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์
พระราชพงศาวดารกรุ ง รัต นโกสิน ทร์ รัช กาลที่ ๓ มีข้อ ความสํ า คัญ เกี่ย วกับ จัง หวัด
ขอนแก่นดังต่อไปนี้ “พระยาราชสุภาวดียกขึน้ ไปทางเมืองสุวรรณภูม ิ พบกองทัพเจ้าโถงหลานอนุ ซ่งึ
ตัง้ อยู่ท่เี มืองพิมายก็ยกเข้าตีกองทัพเจ้าโถงแตกกระจัดกระจายไปสิ้น แล้วพระยาราชสุภาวดีก็ยกจาก
เมืองพิมายไปตัง้ อยูเ่ มืองขอนแก่น แล้วก็มหี นังสือไปถึงเจ้าอุปราชว่าเมื่ออุปราชลงไปกรุงเทพมหานคร
พูด ไว้แ ต่ ก่ อนว่ าอนุ จะเป็ นกบฏนัน้ ก็ส มจริง ครัง้ นี้ เรายกขึ้นมาสมคะเนแล้ว ให้อุ ปราชยกไปตีเมือ ง
เวียงจันทน์เสียให้ได้ ทัพหลวงจะได้ขน้ึ มาโดยสะดวกเราจะได้ยกหนุ นอุปราชไป ครัน้ อุปราชได้หนังสือ
อ่านดูแจ้งความแล้วจึงส่งต้นหนังสือไปให้อนุ ทต่ี ําบลช่องเขาสาร อนุ แจ้งความแล้วก็ให้หวาดหวันสงสั
่ ย
นายทัพนายกองผูค้ นของตัวว่าจะมีไส้ศกึ อยูท่ ไ่ี หนบ้างก็ไม่ร”ู้

๙
แสดงให้เห็นว่าแม่ทพั ใหญ่ฝ่ายไทยได้เห็นความสําคัญของจังหวัดขอนแก่น จึงใช้เป็ นฐาน
ทัพมาครัง้ หนึ่งเพราะเป็ นจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน จนประสบชัยชนะ เมื่อทางราชการจัดตัง้ หน่ วย
ทหารม้าขึน้ ครัง้ แรกในจังหวัดนี้จงึ ให้ช่อื ว่า “ค่ายบดินทรเดชา” และมีสนามมวยในชื่อนี้ดว้ ย
หนังสือประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทน์
มีขอ้ ความเกีย่ วกับจังหวัดขอนแก่นบางตอนดังนี้
คําให้การอ้ายพระยานรินทร์
“แล้วอ้ายอนุ กบั อ้ายสุทธิสารข้าพเจ้าก็พากันขึน้ มาถึงบ้านหนองบัวลําภู อ้ายอนุ ตงั ้ ให้เป็ น
เจ้าเมืองหนองบัวลําภู แล้วอ้ายอนุ จดั แจงให้ตงั ้ ค่ายไม้จริงยาว ๓๐ เส้น กว้าง ๑๖ เส้น อ้ายอนุ จดั ให้
ข้าพเจ้ากับอ้ายปลัดหนองบัวลําภูคนเก่า อ้ายวรจักรบ้านบัว อ้ายหามองค์บ้านเทวี อ้ายอุปราชบ้าน
ภูเวียง อ้ายวรวงศ์บา้ นมะโดด อ้ายตะนามบ้านลําภูคุมไพร่ ๑,๘๐๐ คนปื นคาบศิลา ๓๐๐ บอก อยู่รกั ษา
ค่ายแล้วอ้ายอนุ จดั ครัวเมืองโคราชที่ไว้ใจได้ให้ขา้ พเจ้า ๓๐ ครัว ชายหญิงประมาณ ๗๐ คน กับครัว
ข้าพเจ้า ๑,๐๐๐ คนเศษอยูก่ บั ข้าพเจ้า แต่ครัวอ้ายมีช่อื ทัง้ นี้บา้ นใคร ๆ อยู่ ครัน้ อ้ายอนุ กลับไปถึงบ้าน
ส้มปอ่ ยให้อา้ ยราชวงศ์เจ้าเมืองชลบถกับไพร่ครัวฉกรรจ์ ๖๐๐ คน กับปื นคาบศิลา ๗๐ บอก กลับลงมา
อยูร่ กั ษาค่ายกับข้าพเจ้าด้วยกัน ไพร่ฉกรรจ์ ๒,๓๐๐ ครัว ๘๐๐ คน ปืนคาบศิลา ๑๙๐ บอก”
“แต่ เ จ้า เมือ งขอนแก่ น ไล่ ค รัว มาอยู่บ้า นสระแจ้ง ไพร่ ฉ กรรจ์ ๒,๕๐๐ แต่ ต ัว เจ้า เมือ ง
ขอนแก่นกับไพร่ฉกรรจ์นัน้ รักษากับอ้ายสุ ทธิส าร แต่ ครัวเจ้าเมืองชลบถมาอยู่บ้านคาง ไพร่ฉ กรรจ์
๒,๗๐๐ เจ้าเมืองชลบถอยูร่ กั ษาครัว ให้แต่บุตรกับไพร่ ๙๐๐ คน มาอยูก่ บั ข้าพเจ้า ณ ค่ายหนองบัวลําภู
เมืองนอกนัน้ ตามระยะทางมีมากอยู”่
ข้อ ความที่ว่ าอ้า ยอุ ปราชภู เ วีย ง แสดงว่ า ภูเ วียงมีฐ านะเป็ น เมือ งมาก่ อ นจึง มีตํ าแหน่ ง
อุปราช มิใช่หมูบ่ า้ นธรรมดา
คําให้การอ้ายจันโคช
วันจันทร์ แรม ๒ คํ่า เดือน ๗ ปี กุนนพศก ได้ถามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอ้ายจันโคชให้การว่า
ข้าพเจ้าตัง้ บ้านเรือนอยู่ ณ บ้านสามพันแขวงเมืองชลบถ อายุขา้ พเจ้าได้ ๕๐ เศษ ภรรยาข้าพเจ้าชื่อ
อีสนั ้ มีบุตรชาย ๔ คน หญิง ๓ คน เป็ น ๗ คน ข้าพเจ้าเป็ นบ่าวพระยาพรหมภักดียกกระบัตรเมือง
โคราช ครัน้ อยูม่ า ณ เดือน ๓ กีค่ ่ ําข้าพเจ้าจํามิได้ ปีวอกอัฐศก ข้าพเจ้าได้ยนิ ผูม้ ชี ่อื พูดกันว่าอ้าย
เวียงจันท์ ยกกองทัพมาตัง้ อยู่ ณ เมืองครสวรรค์ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ๓,๐๐๐ คน ว่าจะลงไปช่วยทํา
การพระบรมศพ ณ กรุงเทพฯ แล้วอ้ายเวียงจันท์ได้ให้ตํารวจลงมาบอกพระยาจันตประเทศกับเพียสิงหนาทราชบุตร เมือชลบถ ให้ขน้ึ ไปหาอ้ายเวียงจันท์ พระยาประจันตประเทศ กับเพียสิงหนาทราชบุตร
ก็พากันไปหาอ้ายเวียงจันท์ ณ เมืองครสวรรค์ ไปได้ ๒ คืนแล้ว พระยาจันตประเทศ กับเพียสิงหนาทราชบุตร ก็พากันกลับมาบ้านได้คนื ๑ อ้ายเจ้าเวียงจันท์ ก็ยกกองทัพมา ณ เมืองโคราช แล้วพระยาจันตประเทศจึงมาป่าวร้องแก่ราษฎรชาวบ้านว่า ใครจะสมัครไปกับเจ้าเวียงจันท์บ้าง ถ้าสมัครไปกับ
อ้ายเวียงจันท์จะให้ไปอยู่บ้านคูเวียง ถ้าใครมิสมัครไปจะฆ่าเสีย เพียแสนกับอุปฮาตจึงว่ากับพระยาจันตประเทศว่ า ท่านจะไปก่ อนก็ไปเถิด ข้ายังไม่ไปจะฟงั ดูก่ อน ครัน้ ณ วันเดือ นข้างขึ้นจะเป็ นกี่ค่ ํา
ข้าพเจ้าก็จําไม่ได้ พระยาจันตประเทศกับเพียสิงหนาท เพียกวาน ก็พาบุตรภรรยาผูค้ นบ่าวไพร่ยกไป

๑๐
จากเมืองชลบถไปอยู่บ้านผขุ ได้เดือน ๑ ครัน้ ณ วันเดือน ๕ ข้างขึ้น แต่ จะเป็ นกี่ค่ ําข้าพเจ้าจํามิได้
อ้ายเจ้าเวียงจันท์ใช้ตํารวจลาวลงมาไล่ครัวทีเ่ มืองชลบถให้ไปอยู่บา้ นคูเวียงให้สน้ิ เชิง ถ้าผูใ้ ดมิไปจะตัด
ศีรษะเสีย ราษฎรชาวบ้านกลัวก็พากันยกครอบครัวไปอยู่ ณ บ้านคูเวียง ครัน้ ณ วันเดือน ๕ ข้างขึน้
อ้ายเจ้าเวียงจันท์ยกจากโคราชไปพักอยู่บ้านคูเวียงคืน ๑ แล้วยกไปอยู่บ้านหนองบัว แล้วอ้ายเจ้าเวียงจันท์จงึ ใช้ให้ตํารวจลาวมาไล่ครัวทีบ่ า้ นคูเวียงไปอยู่ทบ่ี า้ นหนองบัว ครัน้ พากันไปอยู่บา้ นหนองบัว
พระยาจันตประเทศ จึงไปหาอ้ายเจ้าเวียงจันท์ ๆ จึงสังให้
่ พระยาจันตประเทศไล่ครัวให้ไปอยู่บ้านนา
แตง อ้ายเจ้าเวียงจันท์กจ็ ะยกไปทางด้านป่าเข้าสาร พระยาจันตประเทศไล่ครัวไปทางบ้านนาแตง ไป
ถึงบ้านนาแตงได้ ๕ วัน อ้ายพระยานรินทร์ ทีเ่ ป็ นแม่ทพั อยู่ทค่ี ่ายบ้านหนองบัว จึงให้ตํารวจลาวมาจัด
เอาคนผูช้ ายทีค่ รัวบ้านนาแตง ๒๐๐ คน ทัง้ ข้าพเจ้าให้เข้าค่ายบ้านหนองบัว ข้าพเจ้ามายืมเอาหอกของ
ทิดโสภาหลานข้าพเจ้าได้เล่ม ๑ มาเข้าค่าย ค่ายหนองบัวกว้างยาวประมาณ ๑๐ เส้น คนรักษาค่าย
อยู่ประมาณ ๑,๒๐๐ คน มีปืนคาบศิลาอยู่ในค่ายประมาณ ๑๐๐ เศษ อ้ายพวกเวียงจันท์ให้ข้าพเจ้า
รักษาค่ายข้างตะวันออก ครัน้ ณ วันขึน้ คํ่า ๑ เดือน ๖ เพลาเย็น ทัพไทยเข้าไปตีค่ายได้รบกันอยู่จน
เพลาสว่าง ทัพลาวจึงแตกหนีไป ทัพไทยไล่จบั เอาข้าพเจ้าได้มาจําข้าพเจ้าไว้ได้ ๒ คืน จึงส่งตัวข้าพเจ้า
ลงมาทีท่ พั หลวงแม่น้ําปชีได้ ๒ คืน แล้วส่งข้าพเจ้าลงมา ณ กรุงเทพฯ สิน้ คําให้การข้าพเจ้าแต่เท่านี้
หนังสืออานามสยามยุทธ
มีขอ้ ความสําคัญตอนหนึ่งว่า
“ครัน้ ณ วันเดือนอ้ายแรมสิบสามคํ่า เจ้าพระยาราชสุภาวดีมบี ญ
ั ชาสังให้
่ พระอนุ รกั ษ์โยธา
๑ พระโยธาสงคราม ๑ หลวงเทเพนทร ๑ หลวงพิไชยเสนา ๑ พระนครศรีบริรกั ษ์เจ้าเมืองขอนแก่น ๑
ราชวงศ์ เมืองชลบถ ๑ พระมหาดไทยเมืองนครราชสีมา ๑ รวมเป็ นนายทัพนายกองแปดนายคุม
ไพร่พลแปดร้อยคุมตัวเจ้าอนุ และครอบครัวลงมาส่งให้ถงึ เมืองสระบุรซี ง่ึ พระยาพิไชยวารี (โต) ขึน้ ไปตัง้
รับครอบครัว ส่งเสบียงอาหารอยู่ท่เี มืองสระบุรนี ัน้ แล้ว พระยาพิไ ชยวารีจงึ สังให้
่ ทําการขังเจ้าอนุ ต งั ้
ประจานไว้กลางเรือ”
แสดงหลักฐานให้เห็นว่าเมืองขอนแก่นและเมืองชลบถมีความชอบในราชการสงครามครัง้ นี้
และได้รบั ความไว้วางใจอย่างยิง่ จึงได้รบั หน้าทีใ่ ห้ควบคุมเชลยคนสําคัญลงไปกรุงเทพฯ
เหตุการณ์ หลังจากศึกเจ้าอนุวงศ์เวียงจันท์
ภูเวียง เคยมีฐานะเป็ นเมืองขึ้นต่ อนครเวียงจันทน์ มาแล้วเมื่อ เสร็จศึกเวียงจันท์ปี พ.ศ.
๒๓๖๙ จึงโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้เป็ นเมือง ขึน้ ต่อเมืองขอนแก่น และเมืองขอนแก่นขึน้ โดยตรงต่อกรุงเทพฯ
ปรากฏในหนังสือบอกสมัยรัชกาลที่ ๓ มีเจ้าเมืองชื่อหลวงไกรสงครามเมืองนี้มหี น้าทีส่ ่งส่วยทองคําผง
จํานวนนํ้ าหนักปี ละ ๒๕–๓๐ ตําลึง แสดงให้เห็นว่าในท้องทีน่ ้ีจะต้องมีแหล่งแร่ทองคํา ข้าพเจ้าอ่านพบ
ในหนังสือก้อมว่าเมืองนี้มหี น้ าที่ส่งส่วยทองแดงมาแต่โบราณ (หัวขวานทองแดงซึ่งทําจากทองแดงที่
ไม่ได้ถลุง และทองสําริดทีค่ น้ พบบริเวณโนนนกทาคงจะได้ทองแดงจากแหล่งนี้) ครัง้ สุดท้ายเคยไปส่ง
ส่วยทองแดงที่ค่ายหมากแข้ง (อุดรธานี) ข้าพเจ้าจึงสํารวจหาแหล่งแร่ทองแดงบริเวณทีเ่ คยขุดไปส่ง
ส่วยซึง่ มีช่อื ว่า “ฮ่อมอัดผักตูตหึ มา” ในทีส่ ุดจึงได้พบแร่ยเู รเนียม
คํากราบบังคมทูลของกรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม ลงวันที่ ๒ มกราคม ร.ศ. ๑๑๓

๑๑
มีขอ้ ความเกี่ยวกับการเลือกภูมปิ ระเทศเป็ นทีต่ งั ้ เมืองศูนย์กลางการปกครองของข้าหลวง
ต่างพระองค์เมื่อมีความจําเป็ นต้องถอยห่างจากชายแดน ๒๕ กม. ตามข้อตกลงกับฝรังเศส
่ ร.ศ. ๑๑๒
ดังนี้
“ประการหนึ่งท่านผูม้ าเป็ นข้าหลวงต่อไปนัน้ ถ้าครบ ๆ ชนิดเดียวกัน คงจะชอบทีน่ ้ีเป็ นแน่
ถ้าสติท่านดี เมือ งสกลนครนัน้ ก็ไ ด้สร้างไว้แ ล้ว แต่ ก็เ ท่ ากัน ทางที่จะเข้ามาจากสกลถึง นคร ตัง้ แต่
หนองคายถึงหมากแข้งก็เท่าเพราะเราเสียช่องทางทีค่ บั ขันเสียหมดแล้ว อีกแห่งหนึ่งเป็ นทีด่ อี ย่างทีส่ ุด
คือเมืองภูเวียงเขาว่ามีเขาสูงล้อมรอบมีทางจําเภาะเข้า จนผูร้ า้ ยลักสัตว์พาหนะไม่ได้ นํ้ าก็บริบูรณ์ทน่ี า
ก็มากอยูน่ นั ้ ทัง้ สิน้ ตามทีเ่ สียงว่าฆ่าศึกจะล้อมไว้สบิ ปีกไ็ ม่อด แต่ใช้เป็ นอย่างอุกริษเป็ นการขัดอยูเ่ ช่นนี้
จึงเห็นด้วยเกล้าว่าที่ใดสู้ท่บี ้านหมากแข้งไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังที่ได้รบั พระราชทานกราบ
บังคมทูลพระกรุณามานี้”

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จนิ ดาสาส์น , ๒๕๒๙ .

