
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัมหาสารคาม 

สมยักรงุศรีอยธุยา 

ในสมยัทีพ่่อขนุศรอีนิทราทติยป์ระกาศตัง้กรงุสุโขทยัเป็นอสิระในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ 

ชนชาวไทยส่วนหน่ึงทีอ่พยพมาตัง้แต่อาณาจกัรน่านเจา้แตกไดอ้พยพลงมาทางใต้ และ

ตะวนัออกเฉียงใต ้แถบลุ่มแมน้ํ่าโขง แม่น้ํามลู แมน้ํ่าช ี เรยีกตวัเองว่า “ลานชา้ง หรอื ลา้นชา้ง” 

ในระยะแรกทีอ่พยพเขา้สู่ดนิแดนบรเิวณน้ีกต็กอยูใ่ตอ้ทิธพิลของขอมเช่นเดยีวกนัจนถงึรชัสมยั

ของพระเจา้รามคําแหง ไดท้รงขยายอาณาเขตเขา้ครอบคลุมลานชา้งดว้ยจนถงึปี พ.ศ. ๑๘๙๓ 

พระเจา้อู่ทองไดส้ถาปนากรุงศรอียธุยาเป็นราชธานีของไทย ขณะเดยีวกนัทางกรงุสุโขทยัเริม่

เสื่อมอํานาจลง หวัเมอืงประเทศราชพากนักระดา้งกระเดื่องในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ พระบรมราชา   

(ขนุหลวงพะงัว่) แห่งกรงุศรอียธุยาไดย้กทพัไปตสีุโขทยัไวใ้นอํานาจได ้

 

ชนชาติไทยในลานช้าง 

ในระยะก่อนตัง้กรงุสุโขทยัมาจนถงึตน้สมยักรงุศรอียธุยานัน้ ขนุบรมแห่งอาณาจกัร

น่านเจา้ไดใ้หโ้อรสองคใ์หญ่ชื่อ “ขนุลอ” มาครองเมอืงเซ่า (หลวงพระบาง) และไดม้กีษตัรยิส์บื

ทอดมาอกี ๒๒ พระองค ์ จนถงึปี ๑๘๖๙ เจา้ฟ้างุม้ไดต้ัง้ตวัเป็นกษตัรยิ ์ ไดเ้ปลีย่นชื่อเมอืงเซ่า

เป็นเมอืงลานชา้ง แต่เน่ืองจากระยะนัน้ขอมยงัมอีทิธอิยูใ่นบรเิวณน้ี ชาวไทยจงึไดร้วมตวักนั 

โดยสรา้งสมัพนัธท์างสายเลอืด เพื่อต่อตา้นอํานาจขอม ในปี พ.ศ. ๒๐๘๙ พระเจา้โพธสิาร 

กษตัรยิล์านชา้ง ไดร้บัราชสมบตัลิานนา (เชยีงใหม)่ ใหแ้ก่โอรส คอื พระไชยเชษฐา  เพราะมี

สทิธทิางฝา่ยมารดาซึง่เป็นเจา้หญงิเชยีงใหม ่  พ.ศ. ๒๑๐๒ พระเจา้โพธสิารสิน้พระชนม ์

พระโอรสของพระองคแ์ยง่ราชสมบตักินั พระไชยเชษฐาจงึทิง้เมอืงเชยีงใหมแ่ละไดอ้นัเชญิพระ

แกว้มรกตไปดว้ย และไดย้กกองทพัมาลานชา้งบงัคบัใหน้้องสละราชสมบตัลิานชา้งแลว้ครอบ

ครองราชสมบตัใิชพ้ระนามว่า “ทา้วไชยเชษฐาธริาช” ส่วนทางเมอืงเชยีงใหมเ่กดิความไมส่งบ

เพราะพระเจา้บุเรงนองแผ่อํานาจขึน้ไปทางเมอืงไทยใหญ่ แลว้มุง่มาตเีมอืงเชยีงใหม ่ ขณะนัน้

เชยีงใหม่มพีระเจา้เมกุตเิจา้ไทยใหญ่ เชือ้สายเจา้เชยีงใหมค่รองอยู ่ พระเจา้เมกุตยิอมแพพ้ม่า

โดยไมสู่ร้บเลยและสญัญาว่าจะส่งบรรณาการต่อบุเรงนองทุกปี พอทพัพมา่ออกจากเชยีงใหม่ 

พระไชยเชษฐาธริาชกย็กทพัเขา้เชยีงใหมข่บัไล่พระเจา้เมกุตอิอกจากราชบลัลงัก์ บุเรงนองได้

ยกทพัยอ้นกลบัมาอกี ขบัไล่ทหารของพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชออกจากเชยีงใหม ่ และประกาศ

ถอดพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชออกจากบลัลงักล์านชา้ง พระไชยเชษฐาไดร้วบรวมผูค้นและ

ชกัชวนเจา้ผูค้รองนครแถบนัน้เขา้เป็นพนัธมติร แลว้ยกทพัไปตเีชยีงแสน บุเรงนองกต็ามไป

โจมตเีมอืงต่างๆ ทีเ่ป็นพนัธมติรพระไชยเชษฐาไดจ้นหมดสิน้ พระไชยเชษฐาจงึหนีกลบัไปลาน

ชา้ง 

พ.ศ. ๒๑๐๓ พระไชยเชษฐาไดท้าํไมตรกีบักรงุศรอียธุยาในแผ่นดนิสมเดจ็พระมหา

จกัรพรรด ิ ในปี ๒๑๐๖ ไดย้า้ยราชธานีไปเวยีงจนัทน์ สรา้งค่ายคปูระตูหอรบสรา้งวดัพระธาตุ



 ๒ 

 
หลวงและวดัพระแกว้เปลีย่นชื่อเมอืงเซ่าหรอืลานชา้ง เป็นหลวงพระบางพระไชยเชษฐามี

นโยบายเป็นมติรกบัคนไทยดว้ยกนั และไดร้กัษาสมัพนัธไมตรอีนัดเีมือ่คราวทีพ่มา่มารบไทย 

พระไชยเชษฐาไดย้กทพัมาช่วย ทาํใหพ้มา่เคยีดแคน้จงึไดย้กทพัตเีมอืงเวยีงจนัทน์ไดแ้ละพระ

ไชยเชษฐาไดห้ายสาบสญูไป เหตุการณ์ระยะปี พ.ศ. ๒๑๑๒ ถงึ ๒๑๓๓ พมา่ไดป้กครอง

ดนิแดนลานชา้งและพมา่กําลงัเสื่อมอํานาจลงเพราะสิน้บุเรงนอง ประกอบกบัไดท้าํสงครามตดิ

พนักบักรงุศรอียธุยาสมยัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช (๒๑๓๓–๒๑๔๘) จงึทําใหล้านชา้งปลอด

จากอทิธพิลพม่า 

ในปี พ.ศ. ๒๑๓๔ พระสงฆข์องเวยีงจนัทน์ไดข้อใหพ้มา่ส่งพระหน่อแกว้เชือ้พระ

วงศพ์ระไชยเชษฐาธริาชคนืกลบัมาเป็นกษตัรยิ ์ เมือ่กลบัถงึเวยีงจนัทน์พระหน่อแก้วไดป้ระกาศ

เอกราชจากพมา่ แลว้จงึยกทพัไปตเีมอืงหลวงพระบางไดไ้วใ้นอํานาจ และมคีวามสงบอยูเ่กอืบ

รอ้ยปี 

 

อพยพจากลานช้างสู่อีสาน 

เหตุทีท่าํใหค้นไทยลานชา้งตอ้งอพยพลงใตน้ัน้ เน่ืองจากพระเจา้สุรยิวงศาธรรมกิ

ราชเจา้กรงุศรสีตันาคณหุต (เวยีงจนัทน์) ถงึแก่พริาลยัเมือ่พทุธศกัราช ๒๒๓๑ ซึง่ตรงกบัรชั-

สมยัของพระเพทราชาแห่งกรงุศรอียธุยา พระองคม์พีระราชโอรส ๑ องคน์ามว่า เจา้องคห์ล่อ 

ซึง่มชีนมายุ ๓ พรรษา และมพีระนางสุมงัคละมเหส ีกําลงัทรงครรภอ์ยูด่ว้ย  ขณะนัน้มเีสนาบด ี     

ผูใ้หญ่คนหน่ึงชื่อว่า พระยาเมอืงแสน มอีํานาจมากกว่าคนอื่นๆ ไดร้าชาภเิษกใหแ้ก่เจา้องคห์ล่อ

ราชโอรสครองราชสมบตั ิ ต่อมากย็กตวัเองเป็นผูส้าํเรจ็ราชการแผ่นดนิแทน โดยอา้งว่าเจา้องค์

หล่อยงัเยาวน์กั ประกาศว่าเมือ่เจา้องคห์ล่อเจรญิวยัขึน้จะถวายราชสมบตั ิ โดยสทิธิข์าดใน

ภายหลงั ดว้ยเลหเ์หลีย่มอนัฉลาดแกมโกงของพระยาเมอืงแสนๆ กไ็ดค้รองบลัลงัก ์โดยไม่มกีาร

ราชาภเิษกแต่อยา่งใด ขบัเจา้องคห์ล่อจากราชบลัลงักอ์ยา่งเงยีบๆ และคดิการจะรบัเอามารดา

ของเจา้องคห์ล่อทีท่รงครรภม์าเป็นภรรยาของตน แต่มารดาของเจา้องคห์ล่อทราบระแคะระคาย

จงึพาเจา้องคห์ล่อกบัคนสนิทลอบหนีไปขออาศยัอยูก่บัเจา้ครโูพนเสมด็ (สมเดจ็เจา้หวัครโูพน

เสมด็อยูใ่นตําแหน่งเจา้หวัครยูอดแกว้ "พระสงัฆราช") ซึง่เป็นทีเ่คารพและมลีกูศษิยม์าก เจา้หวั

ครโูพนเสมด็เหน็ว่าถา้ใหน้างอาศยัอยูด่ว้ยกเ็กรงความครหานินทาทัง้ไมเ่ป็นการปลอดภยัจงึ

ส่งไปไวท้ีต่ําบลภชูะงอ้หอคาํและไดป้ระสตูพิระโอรสอกีองคห์น่ึงนามว่า “เจา้หน่อกษตัรยิ”์ ทีน่ัน้ 

ฝา่ยพระยาเมอืงแสนเหน็ว่า เจา้หวัครโูพนเสมด็มผีูร้กัใครน่บัถอืมาก เกรงว่าจะคดิ

การแยง่ชงิเอาบา้นเมอืง จงึคดิการกําจดั แต่เจา้หวัครโูพนเสมด็รูเ้สยีก่อนจงึรวบรวมพวกพอ้ง

เหล่าสานุศษิยป์ระมาณ ๓,๐๐๐ คน เดนิทางหลบไป เมือ่ผ่านไปทางใดกม็รีาษฎรอพยพตามไป

ดว้ยจนเดนิทางถงึแขวงเมอืงบนัทายเพชร ์ ดนิแดนเขมร ฝา่ยพระเจา้กรงุกมัพชูาไดส้ัง่ใหม้กีาร

สาํรวจสํามะโนครวัและใหเ้รยีกเกบ็เงนิจากชาวเวยีงจนัทน์ ครวัละ ๒ ตําลงึ เจา้หวัครโูพนเสมด็

เหน็ว่า เป็นการเดอืนรอ้นแก่เหล่าศษิยานุศษิย ์ จงึอพยพออกจากดนิแดนเขมรจนบรรลุถงึเมอืง

นครกาละจาํบากนาคบุรศีร ี การเดนิทางออกจากเมอืงเวยีนจนัทน์จนถงึนครกาละจาํบากนาคบุรี

  



 ๓ 

 
ศรน้ีี เจา้หวัครโูพนเสมด็ตอ้งอาศยัเจา้แกว้มงคล (บรรพบุรษุชาวมหาสารคาม) เป็นแมก่องใหญ่ 

และจารยห์วด รองแมก่อง ในการควบคุมดแูลบรวิารของท่านมาตลอดทาง 

ฝา่ยนางเภา นางแพง ซึง่เป็นธดิาของผูค้รองเมอืงนครกาละจาํบากนาคบุรศีรเีมือ่บิ29

ด29าของนางถงึแก่พริาลยัแลว้ นางกเ็ป็นผูบ้ญัชาราชการบา้นเมอืงต่อมา จนกระทัง่ถงึปีทีเ่จา้หวั

ครโูพนเสมด็มาถงึเมอืง นางทัง้สองทราบข่าวกม็คีวามเลื่อมใจ จงึพาแสนทา้วพญาเสนามาตยอ์

อกไปอาราธนาเจา้หวัครโูพนเสดด็เขา้มาในเมอืงครัง้เวลาต่อมานางและประชาชนมคีวามเคารพ

นบัถอืเจา้หวัครโูพนเสมด็มากขึน้ และนางทัง้สองกช็ราลงมากจงึอาราธนาใหเ้จา้หวัครโูพนเสมด็

เป็นผูช่้วยทํานุบาํรงุฝา่ยพุทธจกัรและอาณาจกัรใหเ้จรญิรุง่เรอืงสบืไป 

เมือ่เจา้องคห์ล่อไดเ้จรญิวยัขึน้หน่อยกส็ามารถไปอยูท่ีป่ระเทศญวน ต่อมาไดเ้กลีย้

กล่อมสมคัรพรรคพวกไดม้ากจงึยกกําลงัมาลอ้มเมอืงเวยีงจนัทน์ เมือ่ราว พ.ศ. ๒๒๔๕ จบั  

พระยาเมอืงแสนประหารชวีติ เจา้องคห์ล่อไดค้รองราชสมบตัต่ิอมา 

ครัน้ พ.ศ. ๒๒๕๒ ปรากฏว่าชาวเมอืงนครกาละจาํบากนาคบุรศีร ีบางพวกไดซ่้อง

สุมพรรคพวกก่อการกําเรบิเป็นโจรผูร้า้ยเทีย่วปลน้สะดมในตําบลต่างๆ ทําใหร้าษฎรผูม้คีวาม

สุจรติธรรมตอ้งเดอืนรอ้นทัว่ไป เจา้หวัครโูพนเสมด็ไดพ้ยายามปราบปรามโดยการเทีย่วอบรม

สัง่สอนในทางดกีห็าไดผ้ลไม ่  ครัน้จะทาํการบาํราบปราบปรามโดยอํานาจอาชญาจกัรก์เ็ป็นการ

เสื่อมเสยีทางพรหมจรรย ์ ทัง้จะเป็นทีค่รหานินทาของประชาชนทัง้หลาย จงึดํารหิาวธิทีีจ่ะระงบั

เหตุรา้ยโดยละมอ่มทีสุ่ดกเ็หน็ว่า เจา้หน่อกษตัรยิซ์ึง่อยู่ทีต่ําบลงิว้พนัลาํน้ําโสมสนุก เวลาน้ีกท็รง

เจรญิวยัขึน้แลว้ และเป็นผูป้ระกอบดว้ยเกยีรตยิศเกยีรตคิุณอนัดงีาน สมควรจะปกครองไพร่

บา้นพลเมอืงใหไ้ดร้บัความร่มเยน็ได ้ จงึจดัใหท้า้วพระยาเสนาบดแีลบ่าวไพรอ่อกไปอญัเชญิเจา้

หน่อกษตัรยิก์บัพระมารดาเขา้มายงัเมอืงนครกาละจาํบากนาคบุรศีร ี แลว้เจา้หวัครโูพนเสมด็ก็

กระทําพธิยีกเจา้หน่อกษตัรยิข์ ึน้เป็นเจา้แผ่นดนิของนครกาละจาํบากนาบุรศีร ี และไดถ้วายพระ

นามว่า “พระเจา้สรอ้ยศรสีมุทพุทธางกูร” และไดเ้ปลีย่นนามเมอืงนครกาละจาํบากนาคบุรศีรเีป็น

เมอืง “นครจาํปาศกัดิน์คับุรศีร”ี ตัง้แต่นัน้มา เจา้สรอ้ยศรสีมทุฯ ไดจ้ดัการปกครองแลปราบปราม

ยคุเขญ็สงบราบคาบลงไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ โดยมจีารยแ์กว้หรอืเจา้แกว้เป็นกําลงัสาํคญัในการ

ปราบปรามยคุเขญ็นัน้ 

เมือ่บา้นเมอืงสงบเรยีบรอ้ยแลว้ เจา้สรอ้ยศรสีมทุฯ กเ็ริม่ดํารหิาเมอืงขึน้ โดยใหม้ี

การสรา้งบา้นเมอืงขึน้ใหมห่ลายเมอืง แลว้จดัใหบ้รรดาบุคคลทีม่ปีรชีาสามารถแลมผีูร้กัใคร่นบั

ถอืออกไปเป็นเจา้เมอืง (เจา้เมอืงสมยันัน้กเ็สมอืนกษตัรยิเ์มอืงขึน้ เพราะการแต่งตัง้ตําแหน่ง

หน้าที ่ ตลอดจนคาํพดูทีใ่ชใ้นสาํนกัของเจา้เมอืงนัน้ๆ กใ็ชเ้ป็นราชาศพัท)์ ใหจ้ารยห์วดไปสรา้ง

เมอืงขึน้ชื่อเมอืงโขงตัง้จารยห์วดเป็นเจา้เมอืง ใหท้า้วจนัทร ์(นบัว่าเป็นน้องจารยแ์ก้ว) ไป 

รกัษาเมอืงตะโปน เมอืงพนิ เมอืงนอง 

 

 

 

  



 ๔ 

 

สร้างเมืองบรรพบรุษุของชาวอีสาน  

ส่วนจารยแ์กว้หรอืเจา้แกว้มงคลใหไ้ปสรา้งเมอืงทง (สุวรรณภมู)ิ ใหจ้ารยแ์กว้เป็น

เจา้เมอืง (ชื่อของจารยแ์กว้ในภายหลงักไ็ดนํ้ามาใชเ้ป็นชื่อเจา้เมอืงและนายอําเภอเมอืงน้ี ต่อมา

จนถงึรชักาลที ่ ๖ เช่น พระยารตันวงศา พระรตันวงศาฯ หลวงรตันาวงศา (เมอืงน้ีภายหลงัได้

เปลีย่นชื่อใหมว่่าเมอืงสุวรรณภมูแิลว้ยบุลงเป็นอําเภอสุวรรณภูมจิงัหวดัรอ้ยเอด็ ราว พ.ศ. 

๒๔๕๔) 

ครัน้ พ.ศ. ๒๒๖๘ อาจารยแ์กว้เจา้เมอืงทงกถ็งึแก่อนิจกรรม มบุีตรรวม ๓ คน คอื 

(๑) เจา้องคห์ล่อหน่อคาํ (หลานเจา้นครน่าน)  (๒) ทา้วมอืดาํดล หรอืทา้วมดื (๓) ทา้วสุทนตม์ณี 

หรอืทา้วทนต ์ (ปรากฏในพงศาวดารว่าเหตุทีช่ื่อทา้วมดืเพราะเวลาคลอดนัน้เป็นเวลาสุรยิุปราคา

มดืมดิไปทัว่เมอืง ทีช่ื่อทา้วสุทนตม์ณ ี เพราะเวลาตัง้ครรภบ์ดิาฝนัว่าฟนัของตนไดเ้กดิเป็นแกว้

มณขีึน้) เมือ่จารยแ์กว้ถงึแก่อนิจกรรมแลว้ เจา้สรอ้ยศรสีมทุฯ กต็ัง้ใหท้า้วมดืเป็นเจา้เมอืง ทา้ว

ทนตเ์ป็นอุปฮาช รกัษาบา้นเมอืง ต่อไปในภายหลงั ทา้วมดืดาํดลเจา้เมอืงถงึแก่กรรมลง ทา้วสุ

ทนตม์ณีน้องชายไดเ้ป็นเจา้เมอืงแทน ทา้วสุทนตผ์ูน้ี้นบัว่ายงัเป็นผูย้งัไมส่ิน้เคราะหพ์อขึน้เป็น

เจา้เมอืงไมท่นัไรกถ็ูกอจิฉา โดยทา้วเชยีง ทา้วสนูบุตรของทา้วมดืซึง่เป็นหลานชาย อยากเป็น

เจา้เมอืงเสยีเอง จงึพากนัลงไปเฝ้าสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระทีน่ัง่สุรยิาศน์อมรนิทร ์ (เจา้ฟ้าเอก

ทศัน์ กรมขุนอนุรกัษ์มนตร)ี ณ พระนครศรอียธุยา ขอกําลงัมาทําการขบัไล่ทา้วสุทนตผ์ูอ้า 

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยาพรหม พระยากรมท่าออกไปจดัการกบัทา้วเชยีง 

ทา้วสนู โดยมพีระประสงคจ์ะใหป้ระนีประนอมกนัแต่โดยทางด ี

ฝา่ยทา้วสุทนตเ์จา้เมอืงเมือ่ทราบขา่วว่ากองทพักรงุยกมากด็ํารเิหน็ว่า เราเป็น

เมอืงน้อยมกีําลงัน้อยไมส่ามารถตา้นทานกําลงัของกองทพักรงุได ้ ถา้หากมกีารต่อสูก้นัขึน้มา 

คงเป็นฝา่ยยอ่ยยบัจงึอพยพครอบครวัออกไปอยูท่ีทุ่่งตะมมุ (หรอืขมุม หรอืกระหมมุ ทีน่ัน่ได้

เรยีกว่าคงเมอืงจอกมาจนทุกวนัน้ี) ในครัง้นัน้มปีระชาชนทีจ่งรกัภกัดตีดิตามทา้วทนตไ์ปอยูท่ีทุ่่ง

ตะมมุดว้ยเป็นจาํนวนมาก 

ครัน้พระยาพรหม พระยากรมท่ามาถงึเมอืงทงเมือ่ทราบว่าทา้วทนตฯ์ ไดห้นีไป

แลว้ จงึมใีบบอกขอตัง้ทา้วเชยีงเป็นเจา้เมอืงทา้วสนูเป็นอุปฮาช ไดโ้ปรดพระราชทานตามทีข่อ 

แต่นัน้มาเมอืงทง (ทุ่ง) กเ็ป็นอนัขาดจากความปกครองของเมอืงนครจาํปาศกัดิฯ์ ครัน้เรยีบรอ้ย

แลว้พระยาพรหม พระยากรมท่ากอ็อกไปตัง้สาํนกัอยู่ทีทุ่่งสนามโนนกระเบา (ในทอ้งทีอ่าํเภอ

สุวรรณภูม)ิ 

 

สร้างบา้นร้อยเอด็ 

เมอืงรอ้ยเอด็ไดต้ัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๘ (ก่อนเมอืงมหาสารคาม ๙๐ ปีบรบิรูณ์) 

ปรากฏในพงศาวดารภาคอสีานของหอสมดุว่า สมคัรพรรคพวกทีไ่ปขอขึน้ดว้ยมากขึน้ทุกท ี ใน

ทีสุ่ดพระยาพรหม พระยากรมท่าเหน็ว่าทา้วทนตเ์ป็นตระกูลสงูเก่าแก่ และมคีวามเฉลยีวฉลาด

  



 ๕ 

 
ประพฤตตินอยูใ่นศลีธรรมเป็นอนัดทีัง้มคีนเคารพเลื่อมใสยอมตนเขา้เป็นพรรคพวกเป็นอนัมาก 

สมควรจะเป็นเจา้เมอืงต่อไปอกีได ้ จงึพรอ้มดว้ยเจา้ราชวงศเ์วยีงจนัทน์ เจา้หมื่นน้อย เจา้ธรรม

สุนทรซึง่เป็นญาตขิองทา้วสุทนต ์ กบัทา้วเชยีง ทา้วสนู มาว่ากล่าวประนีประนอมใหค้นืดกีนัจน

เป็นผลสาํเรจ็แลว้พระยาพรหม พระยากรมท่ากม็ใีบบอกขอยกเอาดงกุ่มขึน้เป็นเมอืง ขอทา้ว   

สุทนตเ์ป็นเจา้เมอืง สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึโปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วสุทนตเ์ป็นพระขตัยิะ

วงศาใหย้กดงกุ่มเป็นเมอืงรอ้ยเอด็ในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ นัน้เอง (เหตุทีใ่หน้ามว่า ขตัยิะวงศา เพราะ

ทา้วแกว้ตน้ตระกูลเป็นผูส้บืสายจากกษตัรยิเ์วยีงจนัทน์) ต่อจากนัน้พระขตัยิะวงศา (สุทนต)์ ได้

เริม่อํานวยการใหร้าษฎรแผว้ปา่ดงกุ่มสรา้งเมอืงใหมต่ามมพีระบรมราชโองการ ต่อจากนัน้กม็ี

การสรา้งวดัวาอาราม ปรบัปรงุบา้นเมอืงในดา้นการปกครองการศาสนาตลอดจนส่งเสรมิการทํา

มาหากนิของราษฎรใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ครัน้ พ.ศ. ๒๓๒๖ พระขตัยิะวงศา (สุทนต์) ชราภาพลงมาก จงึกราบถวายบงัคม

ลาออกจากราชการ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นพระ

นิคมจางวาง พระนิคมจางวาง (สุทนต์) ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วศลีงั เป็นพระขนัตยิะวงศา เจา้

เมอืงแทนบดิา ใหท้า้วภเูป็นอุปฮาช ทา้วอ่อนเป็นราชวงศ ์ ต่อมาพระขตัยิะวงศา (ศลีงั) มี

ความชอบในราชการสงครามจงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลื่อนขึน้เป็น พระยาขตัยิะวงศาพสิทุธาธบิด ีและ

ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ หลงัจากปราบปรามกบฏเจา้อนุวงษ์เวยีงจนัทน์สงบราบคาบแลว้พระบาทสมเดจ็

พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงเหน็ว่า สามพีน้่องมคีวามชอบในราชการเป็นอนัมาก จงึ

โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลื่อนพระยาขตัยิะวงศา (ศลีงั) ขึน้เป็นพระยาชัน้พานทองและพระราชทานพาน

ทองคาํขนาดใหญ่ ๑ ใบ โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วภเูป็นพระรตันวงศาเจา้เมอืงสุวรรณภูม ิใหท้า้วอ่อน

เขา้ไปถวายตวัเป็นมหาดเลก็หลวงอยูใ่นพระบรมหาราชวงั เมือ่งพระรตันวงศา (ภู)  ผูน้ี้ถงึอนิจ-

กรรมแลว้ กโ็ปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วอ่อนมหาดเลก็ออกมาเป็นเจา้เมอืงสุวรรณภูมต่ิอไป 

 

ตัง้เมืองมหาสารคามแยกออกจากร้อยเอด็ 

เมือ่พระยาขตัยิะวงศาถงึแก่อนิจกรรมลง อุปฮาชสงิหพ์รอ้มดว้ยทา้วจนัทรแ์ละ

ราชวงศอ์นิไดนํ้าใบบอกไปขอศลิาหน้าเพลงิ ณ กรงุเทพฯ สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึทรงพระกรณุา

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระพชิยัสุรวิงศเ์ป็นผูร้กัษาราชการเมอืงรอ้ยเอด็แทนบดิาหลงัจากจดัการ

พระราชทานเพลงิศพบดิาเสรจ็แลว้ อุปฮาชสงิหไ์ดจ้ดัใหม้กีารเล่นโปขึน้ทีห่อนัง่ในจวนของพระ

ยาขตัยิะวงศา และชกัชวนใหพ้ระพชิยัพีช่ายเล่นดว้ย พอยามดกึสงดัพระพชิยัไดถู้กคนรา้ยลอบ

แทงถูกสขีา้งขา้งซา้ยถงึแก่กรรม 

ขณะนัน้พระรตันวงศา (ภ)ู น้อยชายพระยาขตัยิะวงศาไดม้าทาํการปลงศพพีช่ายที่

เมอืงรอ้ยเอด็ดว้ย ไดพ้รอ้มกบักรมการเมอืงทาํการสบืหาตวัผูร้า้ย จบัตวัเจก๊จัน๊ผูช้ ึง่เป็นผูร้า้ยได ้

  



 ๖ 

 
พระรตันวงศา (ภ)ู สงสยัอุปฮาชสงิหห์ลายชาย จงึจบัตวัส่งไปกรงุเทพฯ พรอ้มเจก๊จัน๊ ครัน้

เดนิทางใกลถ้งึเมอืงนครราชสมีาอุปฮาชสงิหไ์ดก้นิยาพษิถงึถงึแก่กรรมเสยีก่อนยงัมไิดม้กีารไต่

สวนพพิากษาแต่อยา่งใด คดจีงึเป็นอนัระงบัไป 

ฝา่ยทา้วศรวีงศบุ์ตรของอุปฮาชสงิห ์ ซึง่มอีาย ุ ๑๑ ปี เมือ่บดิาถูกส่งไปกรงุเทพฯ 

ญาตหิวาดหวัน่ว่าจะไดร้บัภยัดว้ย จงึส่งตวัทา้วศรวีงศไ์ปไวท้ีเ่มอืงสุวรรณภมู ิและไดถู้กส่งตวัไป

จนถงึเขตแขวงเมอืงยโสธรนยัว่าไมไ่ดฝ้ากฝงัไวก้บัใคร ชวีติจงึตอ้งระเหเรร่่อนไดร้บัความ

ทรมานลําบากยากแคน้ ถงึกบัตอ้งอาศยันอนตามถนนหนทางและศาลาวดัและเทีย่วขอทาน

ประทงัชวีติไปวนัหน่ึงๆ เท่านัน้ ทา้วศรวีงศไ์ดร้บัความทุกขท์รมานอยูเ่ช่นน้ี ๖ เดอืนเศษ  จงึได้

พบกบัสมภารทองสุก ซึง่มวีดัใกลเ้มอืงยโสธร โดยพบขณะนอนหลบัอยูใ่ตธ้รรมาสน์บนศาลา จงึ

ปลุกขึน้มาสอบถามความเป็นมา เมือ่ไดท้ราบถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จนตอ้งหลบหนีมาสมภาร

ทองสุกเกดิความสงสารจงึชกัชวนใหอ้ยูด่ว้ยและไดเ้ปลีย่นชื่อใหใ้หมว่่า “ทา้วกวด” และทาํการ

บรรพชาใหเ้ป็นสามเณร ใหเ้ล่าเรยีนภาษาบาล ีพระธรรมวนิยั ภาษาไทย จนแตกฉาน ต่อมาได้

อุปสมบทไดส้องพรรษากล็าสกิขาบทออกไปทําราชการทีเ่มอืงอุบลฯ ทาํราชการมคีวามชอบจน

ไดร้บัแต่งตัง้เป็นทีท่า้วมหาชยั 

ครัน้ พ.ศ. ๒๓๙๙ ทา้วมหาชยัไดร้บัจดหมายของพระขตัยิะวงศา (จนัทร)์ เจา้เมอืง

รอ้ยเอด็เรยีกใหก้ลบัไปรบัราชการทีเ่มอืงรอ้ยเอด็ จงึไดก้ลบัไปรบัราชการอยูก่บัญาตขิองตน 

พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ 

ใหพ้ระยากําแหงสงคราม (แกว้ สงิหเสนี) เจา้เมอืงนครราชสมีา (ภายหลงัเป็นเจา้พระยายมราช) 

เป็นขา้หลวงแมก่องสกัออกไปสกัเลขทางหวัเมอืงตะวนัออกตัง้อยูท่ีเ่มอืงยโสธรคราวน้ีกรมการ

เมอืงรอ้ยเอด็ไดนํ้าตวัเลขไปสกัทีเ่มอืงยโสธรเป็นจาํนวน ๑๓,๐๐๐ คนเศษ 

พระขตัยิะวงศา (จนัทร)์ เจา้เมอืงรอ้ยเอด็เหน็ว่า พลเมอืงของรอ้ยเอด็มมีากขึน้

ประกอบกบัทา้วมหาชยัเป็นผูม้คีวามชอบในราชการหลายอย่าง ทัง้ชื่อสตัยม์ ัน่คง มสีตปิญัญา

ฉลาดเฉียบแหลม สมควรเป็นเจา้เมอืงได ้ ถา้แยกออกไปตัง้เมอืงหน่ึงกจ็ะเป็นการสมควร จงึ

ปรกึษาหารอืกบักรมการเมอืงแลว้เหน็ชอบใหต้ัง้เมอืงใหม ่ พระขตัยิะวงศาจงึใหท้า้วมหาชยั 

(กวด) กบัอุปฮาชภไูปสาํรวจทีต่ ัง้เมอืง และไดเ้ลอืกทีด่นิระหว่างหว้ยคะคางและกุดนางใย 

เพราะเป็นโคกเนินสงูน้ําไม่ท่วมถงึ หน้าแลง้กไ็ดอ้าศยัน้ําหว้ยคะคางและกุดนางใย  หนอง

กระทุ่มเป็นทีใ่ชส้อย บรโิภคของประชาชน  เมอืงไดถู้กสรา้งขึน้ในปี ๒๔๐๘ เมือ่สรา้งเมอืงเสรจ็

แลว้พระขตัยิะวงศา ขอทา้วมหาชยั (กวด) เป็นเจา้เมอืง ขอทา้วบวัทอง (พานทอง)  เป็นอรรค

ฮาช (ทัง้สองคนเป็นหลานพระยาขตัยิะวงศา) ขอทา้วไชยวงศา (ฮงึ) บุตรพระยาขตัยิะวงศา (ศี

ลงั) เป็นอรรควงศ ์ ขอทา้วเถื่อนบุตรพระขตัยิะวงศา (จนัทร)์ เป็นอรรคบุตร และใหท้า้วมหาชยั 

(กวด) กบัพวกทัง้สามคนทําใบบอกลงไปทลูเกลา้ฯ ถวายรชักาลที ่๔ ทีก่รงุเทพฯ  

พ.ศ. ๒๔๑๒ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้ก

เมอืงมหาสารคาม ซึง่เกดิใหมแ่ละเป็นเมอืงขึน้ของเมอืงรอ้ยเอด็ใหย้กไปขึน้ตรงต่อ

  



 ๗ 

 
กรงุเทพมหานคร ฐานะของอรรคฮาช อรรควงศ ์ อรรคบุตร กไ็ดเ้ลือ่นขึน้เป็นอุปฮาชราชวงศ์ 

ราชบุตร พรอ้มกนัทนัท ีและในปีน้ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ เสดจ็สวรรคต 

พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ โปรดเกลา้ฯ ใหม้ตีราถงึเมอืง

มหาสารคาม และหวัเมอืงตะวนัออกว่า ใหย้กเลกิธรรมเนียมตัง้ขา้หลวงกองสกัทีม่าสกัเลขตาม

หวัเมอืง และขอใหไ้พรบ่า้นพลเมอืงไปอยูใ่นความปกครองของเมอืงใดกไ็ดต้ามใจสมคัร และ

โปรดเกลา้ฯ ใหท้ําสาํมะโนครวัตวัเลขส่งไปยงักรงุเทพฯ ในปีน้ีพลเมอืงของรอ้ยเอด็ไดพ้ากนั

อพยพมาขอขึน้อยูก่บัเมอืงมหาสารคามอย่างมากมาย 

 

ไทยรบกบัฮ่อ 

พ.ศ. ๒๔๑๘ พวกฮ่อไดย้กทพัมาตหีวัเมอืงต่างๆ ของหลวงพระบางซึง่เวลานัน้เป็น

เมอืงขึน้ของไทย และตระเตรยีมกองทพัจะยกมาตเีมอืงเวยีงจนัทน์ และหนองคายจงึทรงพระ

กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยามหาอํามาตย ์ (ชื่น กลัยาณมติร)  เป็นแมท่พัใหญ่ใหเ้กณฑก์ําลงั

ทางหวัเมอืงตะวนัออกไปปราบฮ่อทางเมอืงหนองคาย 

พระยามหาอํามาตย ์ (ชื่น) ไดส้่งใหพ้ระเจรญิราชเดช (ทา้วมหาชยั กวด ภวภตูา

นนท)์ เกณฑก์ําลงัเมอืงมหาสารคาม เมอืงรอ้ยเอด็ เป็นแมท่พัหน้ายกไปสมทบทพัของพระ

พรหมเทวานุเคราะหว์งศเ์จา้เมอืงอุบลราชธานี และพระยาชยัสุนทร (ทน) เจา้เมอืงกาฬสนิธุ ์

โดยใหร้าชบุตร (เสอื)  เมอืงรอ้ยเอด็เป็นนายกองผูช่้วยพระเจรญิราชเดช (มหาชยักวด) ทพัไทย

ไดย้กขา้มโขงไปโจมตแีละเกดิตลุมบอนกนัจนฮ่อแตกกระจาย ผลปรากฏว่าราชบุตรเสอืถูกฮ่อ

ยงิถูกมอืขวาโลหติไหล พวกพลจงึเขา้พยงุกลบัมา ส่วนพระเจรญิราชเดชไดถู้กกระสุนปืนของ

ฮ่อทีต่น้ขาซา้ย และแขนซา้ย  ตกจากหลงัมา้อาการสาหสัไพรพ่ลจงึเขา้พยงุขึน้ใส่บ่าจะพากลบั

ทีพ่กั แต่พระเจรญิราชเดชไมย่อมกลบั โดยอา้งว่า  “กลบัไปกอ็ายเขา  เมือ่ถงึทีต่ายกข็อใหต้าย

ในทีร่บ ฯลฯ” จงึสัง่ใหไ้พร่พลพยงุขึน้บนหลงัมา้แลว้พยายามขบัขีต่่อไปอกี ในวนัต่อมากองทพั

ไทยไดย้กเขา้ตคี่ายโพธานาเลา ไดช้ยัชนะอกี พวกฮ่อไดแ้ตกหนีไป ไทยจบัไดพ้วกฮ่อและ 

สาตราวุธมากมาย 

เมือ่เสรจ็การปราบฮ่อแลว้ พระยามหาอํามาตย ์ขา้หลวงใหญ่ภาคอสีานไดก้ลบั 

ไปจดัราชการอยูท่ีเ่มอืงรอ้ยเอด็  กองทพัอื่นๆ กก็ลบัไปยงับา้นเมอืงตามเดมิ ส่วนพระเจรญิ- 

ราชเดช  ทีถู่กยงิและตกจากหลงัมา้นัน้ มอีาการปว่ยไดเ้ขา้พกัรกัษาตวัอยูท่ีคุ่ม้เจา้ราชวงศ ์

เวยีงจนัทน์ และต่อมาไดก้ลบัมารกัษาตวัทีเ่มอืงมหาสารคามและไดถ้งึแก่อนิจกรรมลงเมือ่ พ.ศ. 

๒๔๒๑ อุปฮาช (ฮงึ) ผูเ้ป็นอาพรอ้มดว้ยกรมการเมอืงปรกึษากนัเหน็ว่า ทา้วสุพรรณ บุตรพระ

เจรญิราชเดชสมควรจะเป็นเจา้เมอืงต่อไปได ้ จงึเขยีนใบบอกใหท้า้วสุพรรณนําลงไปยงั

กรงุเทพฯ ขณะทีท่า้วสุพรรณเดนิทางไปยงัไมถ่งึกรงุเทพฯ กไ็ดถ้งึแก่กรรมเสยีก่อนทีก่ลางทาง 

ตําแหน่งเจา้เมอืงมหาสารคามจงึไดว้่าง ต่อมาถงึ ๒ ปี โดยมอุีปฮาช (ฮงึ) รกัษาการแทนอยู ่

พ.ศ. ๒๔๒๒ ขนุหลวงสุวรรณพนัธนากร (คาํภา) ขนุสุนทรภกัดสีมมตุตินเองขึน้

เป็นขา้หลวงเชญิทอ้งตราพระราชสหีข์ึน้ไปเทีย่วตามหวัเมอืงตะวนัออก อา้งว่าโปรดเกลา้ฯ ให้

  



 ๘ 

 
มาชําระถอ้ยความของราษฎรทีเ่กดิขึน้ แต่หนงัสอืทีว่่าเป็นทอ้งตรานัน้ประทบัเป็นรปูราชสหีถ์อื

เศวตฉตัรสองตวัเป็นเสน้ลายทอง และถอืหนงัสอืของขนุบรรเทาพนิราชกรมมหาดไทยว่า ตน

เป็นนายเวรของกรมพระบําราบปรปกัษ์มาถงึอุปฮาช ราชวงศร์าชบุตรเมอืงมหาสารคามว่า ตน

มาชําระคดเีรือ่งขุนสุนทรและทา้วจนัทรช์มภ ู อุปฮาชฮงึและกรมการเมอืงมหาสารคามมคีวาม

สงสยั เพราะเหน็ว่ามพีริธุแต่ครัน้จะกกัตวัไวก้ไ็มป่รากฏว่าทุจรติ จงึไดม้ใีบบอกไปยงักรงุเทพฯ 

จงึโปรดเกลา้ฯ ใหม้ตีราถงึหวัเมอืงตะวนัออกใหท้าํการตรวจจบัขนุแสวงฯ และขุนสุนทรภกัดี

ส่งไปกรงุเทพฯ 

พ.ศ. ๒๔๒๒ ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหอุ้ปฮาชฮงึเป็นพระเจรญิราชเดช

เจา้เมอืงมหาสารคาม และในปีน้ีไดท้รงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้เมอืงพยคัฆภูมพิสิยั ขึน้ในปกครอง

ของเมอืงสุวรรณภูมแิต่มาตัง้เมอืงในเขตของเมอืงมหาสารคาม 

พ.ศ. ๒๔๒๕ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นนาเลาเป็นเมอืง “วาปีปทุม” แต่บา้นนาเลา

ไมเ่หมาะสมกบัการตัง้เมอืง จงึไดม้าตัง้ทีบ่า้นหนองแสง และโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นวงัทาหอ

ขวางเป็นเมอืง “โกสุมพสิยั” 

พ.ศ. ๒๔๓๒ อุปฮาชผูร้กัษาเมอืงสุวรรณภูม ิมใีบบอกกล่าวโทษเมอืงมหาสารคาม

สุรนิทร ์ ศรสีะเกษ ว่าแยง่เอาเขตของตนไปตัง้เป็นเมอืง เฉพาะเมอืงมหาสารคาม ถูกหาว่าขอ

เอาบา้นนาเลาตัง้เป็นเมอืงวาปีปทุม ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้า้หลวงนครจาํปาศกัดิ ์ ขา้หลวงอุบลฯ 

ทาํการไต่ส่วนว่ากล่าวในเรือ่งน้ี แต่เมอืงเหล่าน้ีไดต้ัง้มานานแลว้รือ้ถอนไมไ่ด ้จงึโปรดเกลา้ฯ ให้

เมอืงวาปีปทุมเป็นเมอืงขึน้ของเมอืงมหาสารคามไปตามเดมิ โดยมไิดโ้ยกยา้ยประการใด 

 

การจดัแบง่เขตปกครอง 

พ.ศ. ๒๔๓๓ โปรดเกลา้ฯ แบ่งเขตปกครองหวัเมอืงตะวนัออกเป็น ๔ ส่วน หรอื  

สีก่อง กองหน่ึงๆ มขีา้หลวงใหญ่เป็นผูก้ํากบัราชการ 

๑. หวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือมเีมอืงใหญ่ ๑๖ เมอืง เมอืงเลก็ขึน้ ๓๖ เมอืง อยูใ่นความ

ปกครองของขา้หลวงเมอืงหนองคาย 

๒. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออก มเีมอืงใหญ่ ๑๑ เมอืง เมอืงขึน้ ๒๖ เมอืง อยูใ่น

ความปกครองของขา้หลวงเมอืงนครจาํปาศกัดิ ์

๓. หวัเมอืงลาวฝา่ยกลางมเีมอืงใหญ่ ๓ เมอืง เมอืงขึน้ ๑๖ เมอืง อยูใ่นความ  

ปกครองของขา้หลวงเมอืงนครราชสมีา 

๔. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือ มเีมอืงใหญ่ ๑๒ เมอืง เมอืงขึน้ ๒๙ เมอืง 

ขึน้อยูใ่นความปกครองของขา้หลวงเมอืงอุบลราชธานี (ภายหลงัเรยีกมณฑลอสีาน) เมอืง

มหาสารคาม รอ้ยเอด็ และเมอืงกาฬสนิธุ ์ขึน้อยูใ่นความปกครองของขา้หลวงเมอืงอุบลฯ 

พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดเกลา้ฯ ใหน้ายรองชติ (เลื่อง ณ นคร ) จมืน่ศรบีรริกัษ์ มาเป็น

ขา้หลวงกํากบัราชการเมอืงมหาสารคาม และเมอืงรอ้ยเอด็เป็นครัง้แรก ตัง้อยูท่ีเ่มอืง

มหาสารคาม 

  



 ๙ 

 
พ.ศ. ๒๔๓๗ ทางการไดโ้อนเมอืงชุมพลบุรจีากเมอืงสุรนิทรม์าขึน้เมอืงมหาสาร- 

คาม (พ.ศ. ๒๔๔๓ ยบุเป็นอําเภอแลว้โอนกลบัไปขึน้เมอืงสุรนิทร)์ 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งทีข่ ึน้เพื่อ

วางระเบยีบแบบแผนการปกครองทอ้งทีใ่หเ้รยีบรอ้ยดยีิง่ขึน้ แต่เวลานัน้มณฑลอสีานยงัมไิด้

จดัการปกครองใหเ้ป็นไปอย่างมณฑลอื่น 

พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกลา้ฯ ใหแ้บ่งหวัเมอืงมณฑลอสีานออกเป็นบรเิวณ ๕ บรเิวณ 

คอื 

๑) บรเิวณอุบล 

๒) บรเิวณจาํปาศกัดิ ์

๓) บรเิวณขขุนัธ ์

๔) บรเิวณสุรนิทร ์

๕) บรเิวณรอ้ยเอด็ 

บรเิวณรอ้ยเอด็แบ่งเป็น ๕ หวัเมอืง คอื 

๑) เมอืงรอ้ยเอด็ 

๒) เมอืงมหาสารคาม 

๓) เมอืงกาฬสนิธุ ์ (ยบุลงเป็นอําเภอขึน้จงัหวดัมหาสารคาม ปี ๒๔๗๔ แลว้ กลบั

ตัง้เป็นจงัหวดักาฬสนิธุอ์กี เมือ่ปี ๒๔๙๐)  

๔) เมอืงกมลาไสย (ยบุลงเป็นอําเภอจนทุกวนัน้ี) 

๕) เมอืงสุวรรณภูม ิ(ยบุลงเป็นอําเภอจนทุกวนัน้ี) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นคาํว่า “เจา้เมอืง” เป็น “ผูว้่าราชการ

เมอืง” อุปฮาช เป็น ปลดัเมอืง ราชวงศ ์เป็น ยกกระบตัร ราชบุตร เป็น ผูช่้วยราชการเมอืง  

ชาเนตร เป็น เสมยีนตราเมอืง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เมอืงมหาสารคาม ไดจ้ดัการแบ่งเขตเมอืงตัง้ขึน้เป็นอําเภอคอื 

(๑) อําเภออุทยัสารคาม (๒) อําเภอประจมิสารคาม ส่วนเมอืงวาปีปทุม โกสุมพสิยั กค็งใหเ้ป็น

เมอืงขึน้ของเมอืงมหาสารคามไปตามเดมิ และไดใ้หเ้ปลีย่นเป็นอําเภอในปีน้ี เช่นเดยีวกนั 

พ.ศ. ๒๔๔๔ เมอืงมหาสารคาม มอีําเภอขึน้อยูใ่นความปกครอง ๔ อําเภอ คอื 

อุทยัสารคาม ประจมิสารคาม วาปีปทุมและโกสุมพสิยั ยบุเมอืงพยคัฆภูมพิสิยั ลงเป็นอําเภอ  

พยคัฆภูมพิสิยั และยา้ยทีว่่าการอําเภอจากบา้นนาขา่ไปตัง้ทีต่ําบลปะหลานแต่นัน้มา แลว้โอน

อําเภอพยคัฆภูมพิสิยัจากเมอืงสุวรรณภมูมิาใหข้ึน้อยูใ่นความปกครองของรอ้ยเอด็ในปีนัน้ 

พ.ศ. ๒๔๔๖ ยบุตําแหน่งขา้หลวงกํากบัราชการเมอืงโดยทัว่ไป 

พ.ศ. ๒๔๕๑ ทางราชการไดส้ัง่ใหเ้ปลีย่นคาํทีเ่รยีกว่า “บรเิวณ”  เป็น “เมอืง” 

ตามเดมิ และปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เปลีย่นคําทีเ่รยีกว่า “ทีว่่าการเมอืง” เป็น “ศาลากลางจงัหวดั” และ

เปลีย่นคาํว่าคุม้หรอืบา้นของเจา้เมอืงเรยีกว่า “จวนผูว้่าราชการเมอืง”  

  



 ๑๐ 

 
พ.ศ. ๒๔๕๔ ยา้ยอําเภอประจมิสารคาม จากเมอืงมหาสารคามไปตัง้ทางทศิ

ตะวนัตก เมอืงมหาสารคาม ไปตดิตัง้กบัหนองบรบอื เรยีกใหมว่่าอําเภอท่าขอนยาง และเปลีย่น

นามอําเภออุทยัสารคาม เรยีกว่า อําเภอเมอืงมหาสารคาม 

พ.ศ. ๒๔๕๙  เปลีย่นคํ่าว่า “ผูว้่าราชการเมอืง” เป็น “ผูว้่าราชการจงัหวดั” และ

ยกเลกิตําแหน่งปลดัมณฑลประจาํจงัหวดัปีน้ี 

พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้มณฑลรอ้ยเอด็ขึน้ ตัง้ศาลา

รฐับาลทีเ่มอืงรอ้ยเอด็ (ทีท่ําการมณฑลเรยีกว่า ศาลากลางรฐับาลมณฑล) โอนเมอืงกาฬสนิธุ ์

เมอืงมหาสารคามจากมณฑลอสีาน (ซึง่เปลีย่นเป็นมณฑลอุบลราชธานี) มาขึน้มณฑลรอ้ยเอด็

ซึง่ตัง้ใหม ่และในปีน้ีไดจ้ดัตัง้ศาลยตุธิรรมขึน้ในจงัหวดัมหาสารคามเป็นครัง้แรก 

โอนอําเภอพยคัฆภมูพิสิยัจากจงัหวดัรอ้ยเอด็มาขึน้ในความปกครองของจงัหวดั

มหาสารคาม โอนอําเภอกนัทรวชิยั (แลว้เปลีย่นเป็นอําเภอโคกพระ) จากจงัหวดักาฬสนิธุม์า

ขึน้กบัจงัหวดัมหาสารคาม ดงันัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จงัหวดัมหาสารคามจงึม ี๖ อําเภอ คอื 

๑) อําเภอเมอืงมหาสารคาม (เปลีย่นชื่อเป็นอําเภอตลาด) 

๒) อําเภอเมอืงวาปีปทุม 

๓) อําเภอโกสุมพสิยั 

๔) พยคัฆภมูพิสิยั 

๕) อําเภอโคกพระ 

๖) อําเภอท่าขอนยาง (ถงึ พ.ศ. ๒๔๖๐ เปลีย่นชื่อเป็นอําเภอบรบอื) 

พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดก่้อสรา้งศาลากลางจงัหวดั (ต่อมาไดใ้ชเ้ป็นทีว่่าการอําเภอเมอืง

มหาสารคาม เพราะไดม้กีารสรา้งศาลากลางจงัหวดัขึน้ใหม ่เสรจ็ในปี ๒๔๖๗) 

พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดเกลา้ฯ ใหย้บุมณฑลรอ้ยเอด็เป็นจงัหวดั โอนจงัหวดัทัง้สาม คอื 

รอ้ยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์ไปขึน้อยู่มณฑลนครราชสมีา 

พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางราชการไดย้บุจงัหวดักาฬสนิธุม์ารวมขึน้ในความปกครองของ

จงัหวดัมหาสารคามอกี ๕ อาํเภอรวมเป็น ๑๑ อําเภอ 

 

เปล่ียนแปลงการปกครอง 

วนัที ่๒๔ มถุินายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรซ์ึง่มพีระยาพหลพลพยหุเสนา พระยา 

ทรงสุรเดช และพระยาฤทธอิาคเณ เป็นหวัหน้า ไดท้าํการเปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบ

ราชาธปิไตย มาเป็นประชาธปิไตย 

วนัที ่ ๑๐ ธนัวาคม ๒๔๗๕ เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

พระราชทานรฐัธรรมนูญแก่ชาวสยาม และในเดอืนน้ีรฐับาลไดส้ัง่ใหจ้ดัตัง้ “สาขาสมาคมคณะ

ราษฎร ์ ขึน้ในจงัหวดัต่างๆ จงัหวดัมหาสารคามไดจ้ดัตัง้ขึน้โดยใชช้ื่อว่า “สาขาสมาคมคณะ

ราษฎร”์ ประจาํจงัหวดัมหาสารคาม 

  



 ๑๑ 

 
กนัยายน ๒๔๗๖ จงัหวดัมหาสารคามไดจ้ดัใหม้กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนตําบลขึน้เป็น

ครัง้แรก 

พฤศจกิายน ๒๔๗๖ จงัหวดัมหาสารคามไดม้กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนราษฎรขึน้เป็นครัง้

แรก  โดยวธิใีหผู้แ้ทนตําบลทัง่ทัง้จงัหวดัเป็นผูล้งคะแนนเลอืกตัง้ (มผีูแ้ทนตําบล ๑๑ อําเภอ 

รวมกนั ๖๑ คน และไดม้กีารประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรครัง้แรกในเมอืงไทย เมื่อวนัที ่ ๑๐ 

ธนัวาคม ๒๔๗๖ 

พ.ศ. ๒๔๗๖ รฐับาลไดเ้ปลีย่นคาํทีเ่รยีกว่า ”ผูว้่าราชการจงัหวดั” เป็น “ขา้หลวง

ประจาํจงัหวดั” ภายหลงัไดเ้ปลีย่นกลบัไปใชค้ําวา่” ผูว้่าราชการจงัหวดั” อกีครัง้หน่ึงจนกระทัง่

บดัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลากลางจงัหวดัมหาสารคาม ไดส้รา้งเสรจ็และเปิดใชม้าจนถงึ

ปจัจบุนั โดยแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๙ อําเภอ ๑ กิง่อําเภอ ดงัน้ี 

๑. อําเภอเมอืงมหาสารคาม 

๒. อําเภอบรบอื 

๓. อําเภอกนัทรวชิยั 

๔. อําเภอพยคัฆภูมพิสิยั 

๕. อําเภอนาดูน 

๖. อําเภอวาปีปทุม 

๗. อําเภอนาเชอืก 

๘. อําเภอเชยีงยนื 

๙. อําเภอโกสุมพสิยั และ 

๑๐. กิง่อําเภอแกดาํ 
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