
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัมุกดาหาร 

 

เดมิดนิแดนทางฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าโขง เตม็ไปดว้ยปา่ดงพงไพร ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพวกคน

ปา่อนัสบืเชือ้สายมาจากขอม เช่น พวกขา่ ส่วย กระโซ่ เมอืงสาํคญัส่วนมากตัง้อยู่ทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง 

เช่น กรงุศรสีตันาคนหุต เมอืงพวน (เชยีงขวาง) ตลอดทัง้ดนิแดนสบิสองจไุทยและหวัพนัทัง้หา้ทัง้หก 

ซึง่เป็นเผ่าไทยทีอ่พยพลงมาทางใต ้แต่แยกออกเป็นอาณาจกัรต่าง ๆ เช่น อาณาจกัรโยนก อาณาจกัร

เชยีงแสน อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นชา้ง เป็นตน้ 

จนถงึ พ.ศ. ๒๒๓๑ เมือ่พระเจา้กรงุศรสีตันาคนหุต (เวยีงจนัทน์) สวรรคต พระยาเมอืง

แสนไดช้งิเอาราชสมบตัขิึน้ครองเวยีงจนัทน์ พระมเหสขีองพระเจา้กรงุเวยีงจนัทน์องคเ์ดมิไดพ้าโอรส ๒ 

พระองค ์คอื เจา้องคห์ล่อ และเจา้องคห์น่อ (เจา้หน่อกุมาร) อพยพหลบหนีตามลาํน้ําโขงมาอาศยัอยูก่บั 

พระครโูพนเสมด็ เมือ่เจา้องคห์ล่อเจรญิวยัขึน้ มคีวามโกรธแคน้พระยาเมอืงแสนซึง่ชงิเอาราชสมบตั ิจงึ

พาบ่าวไพรไปอยูเ่มอืง ญวน ซ่องสุมผูค้นคอยหาโอกาสแกแ้คน้พระยาเมอืงแสน ฝา่ยพระยาเมอืงแสนผู้

ครองกรงุศรสีตันาคนหุตเหน็ว่าพระครโูพนเสมด็มผีูค้นรกัใครเ่กรงกลวันบัถอืมาก หากปล่อยไวอ้าจจะ

คดิแยง่ชงิเอาบา้นเมอืง จงึคดิจะกําจดัพระครโูพนเสมด็เสยี เมือ่พระครโูพนเสมด็รูร้ะแคะระคายว่าพระ

ยาเมอืงแสนจะคดิทาํรา้ยจงึรวบรวม ผูค้นได ้๓ พนัเศษ พาเจา้หน่อกุมารพรอ้มดว้ยมารดา (พระมเหสี

ของพระเจา้กรงุเวยีงจนัทน์) อพยพลงมาตามลาํน้ําโขง เมือ่เหน็ว่าทีใ่ดทําเลดอุีดมสมบูรณ์กใ็หผู้ค้นที่

ตดิตามแยกยา้ยกนัตัง้บา้นตัง้เมอืงขึน้ตามความสมคัรใจในแถบถิน่สองฝ ัง่แม่น้ําโขง จงึเกดิเป็นเมอืง

ต่าง ๆ ขึน้และแผ่ขยายต่อมาออกไปทัว่ภาคอสีานในปจัจบุนั 

ท่านพระครโูพนเสมด็ อพอพผูค้นลงมาตามลาํน้ําโขง เมือ่ถงึทีใ่ดกม็คีนเลื่อมใสศรทัธา

มากขึน้ตามลาํดบั ท่านพระครโูพนเสมด็ไดบ้รูณะปฏสิงัขรณ์พระธาตุพนมเมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๓ และไดแ้บ่ง

คนจาํนวนหน่ึงใหอ้ยูอุ่ปฐากพระธาตุพนม แลว้ไดอ้พยพต่อไปถงึนครจาํบากนาคบุรศีร ี (นครจาํปาศกัดิ)์ 

จงึไดย้กเจา้หน่อกุมารขึน้เป็นกษตัรยิ ์ ถวายพระนามว่า เจา้สรอ้ยศรสีมุทรพุทชางกรเูปลีย่นนามนครจาํ

บากนาคบุรศีร ีเป็นนครจาํปาศกัดิ ์เมือ่ พ.ศ. ๒๒๕๖ 

เมอืงมกุดาหารไดก่้อกําเนิดขึน้ในยคุน้ี โดยไดอ้พยพลงมาทางใตต้ามลําดบั จากเมอืงไร่

เมอืงปงุบา้นน้ําน้อยออ้ยหนู ลงมาตามลาํน้ําโขงและตัง้บา้นตัง้เมอืงอยู ่ ณ บา้นหลวงโพนสมิ (บรเิวณ

ธาตุองิฮง้แขวงสุวรรณเขตในปจัจบุนั) เมือ่เจา้สรอ้ยศรสีมทุรพุทชางกร ู สถาปนานครจาํปาศกัดิข์ ึน้ในปี 

พ.ศ. ๒๒๕๖ จงึไดต้ัง้เจา้เมอืงขึน้คอื 

๑) ตัง้เจา้จนัทรส์ุรยิวงษ์ เป็นเจา้เมอืงหลวงโพนสมิ (ต่อมาไดอ้พยพมาตัง้เมอืง

มกุดาหาร) 

๒) ตัง้ใหท้า้วสุด เป็นพระชยัเชษฐฯ เจา้เมอืงหางโค (เมอืงเชยีงแตง) 

๓) ตัง้ใหเ้จา้แกว้มงคล (จารยแ์กว้) เป็นเจา้เมอืงเมอืงทง (ภายหลงัเปลีย่นนามเป็นเมอืง

สุวรรณภูม ิและต่อมาไดแ้ยกเป็นเมอืงรอ้ยเอด็ สารคาม กาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ฯลฯ 



 ๒ 

๔) ตัง้ใหท้า้วมัน่ เป็นหลวงเอกอาษาเจา้เมอืงสาลวนั (ต่อมาแยกเป็นเมอืงสาลวนั เมอืง

คาํทองใหญ่ เมอืงคาํทองน้อย ซึง่อยูใ่นแขวงสาลวนัและแขวงวาปีคาํทองในประเทศลาวปจัจบุนั) 

๕) ตัง้ใหอ้าจารยโ์สม เป็นเจา้เมอืงอิด๊ตะบอื (เมอืงอตับอื) 

เมอืงต่าง ๆ เหล่าน้ีไดม้บุีตรหลานสบืสกุลเป็นเจา้เมอืงต่อ ๆ กนัมา และไดแ้ตกแยก

ออกเป็นเมอืงต่าง ๆ เพิม่ขึน้มากมาย 

ฝา่ยเมอืงหลวงโพนสมิ เมือ่เจา้จนัทรส์ุรยิวงษ์ถงึแก่กรรมแลว้ เจา้กนิรไีดเ้ป็นเจา้เมอืงสบื

ต่อมาอกีจนถงึ พ.ศ. ๒๓๑๐ จงึไดอ้พยพขา้มโขงมาตัง้เมอืงใหมท่างฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงตรงปากหว้ยมกุ 

มลูเหตุทีเ่จา้กนิรจีะยา้ยเมอืงมาตัง้ใหม่มอียูว่่า วนัหน่ึงนายพรานจากบา้นหลวงโพนสมิไดข้า้มโขงมาล่า

สตัวต์รงปากหว้ยบงัมกุ ไดพ้บตน้ตาลตน้หน่ึงม ี๗ ยอด และเหน็กองอฐิปรกัพงัอยู่บรเิวณใตต้น้ตาล ๗ 

ยอดนัน้ จงึสนันิษฐานว่าคงเป็นบา้นเมอืงในสมยัโบราณมาก่อนนายพรานจงึนําไปเล่าใหเ้จา้กนิรฟีงั เมือ่

เจา้กนิรมีาตรวจดเูหน็ว่าเป็นทาํเลดเีหมาะสมทีจ่ะตัง้บา้นตัง้เมอืง จงึไดช้กัชวนพรรคพวกมาตัง้เมอืงขึน้

ใหมท่างฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงตรงปากหว้ยมกุ 

วนัหน่ึงขณะทีเ่จา้กนิรคีวบคุมบ่าวไพรใ่นกลางปา่อยูใ่กลต้น้ตาล ๗ ยอด เจา้กนิรไีดพ้บ

พระพุทธรปู ๒ องค ์ องคใ์หญ่เป็นพระพุทธรปูก่ออฐิถอืปนู องคเ์ลก็เป็นพระพุทธรปูเหลก็อยูใ่ตต้น้โพธิ ์

เจา้กนิรจีงึใหส้รา้งวดัขึน้ ในบรเิวณนัน้และตัง้ชื่อว่า วดัศรมีงุคุณ (วดัศรมีงคล) เพื่อเป็นมงคลนามแก่

ชาวเมอืงและเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรปูทัง้สององค ์ เมือ่อญัเชญิพระพทุธรปูสององคไ์ปไวใ้นโบสถ์

แลว้ วนัรุง่ขึน้อกีวนัเมือ่พระภกิษุประจาํวดัจะเขา้ไปสกัการะ กป็รากฏว่าไมพ่บพระพุทธรปูเหลก็ (องค์

เหลก็) เมือ่คน้ดรูอบ ๆ บรเิวณวดั ปรากฏว่าพระพุทธรปูเหลก็กลบัไปประดษิฐานอยูใ่ตต้น้โพธิท์ีเ่ดมิแต่

จมลงไปในดนิ และวนัต่อ ๆ มากค็่อย ๆ จมลงในดนิ เหลอืแต่ยอดพระโมฬ ี เจา้กนิรจีงึใหส้รา้งแท่น

สกัการะบชูาไว ้ณ ทีน่ัน้และถวายพระนามว่า พระหลุมเหลก็ส่วนพระพุทธรปูองคใ์หญ่คงประดษิฐานอยู่

ในโบสถว์ดัศรมีงคล เป็นพระพุทธรปูคู่บา้นคู่เมอืง ตลอดมาจนถงึปจัจบุนั 

เมือ่เจา้กนิรตีัง้เมอืงขึน้ใหม่ ตอนกลางคนืจะเหน็แกว้ดวงหน่ึงสสีดใสลอยออกจากตน้ตาล 

๗ ยอด แลว้ลอยกลบัมาทีต่น้ตาลตอนเชา้มดืแทบทุกคนื เจา้กนิรจีงึเรยีกนามแก้วศุภนิมติรนัน้ว่า แกว้

มกุดาหาร เพราะอยูใ่กลห้ว้ยบงัมกุ (บงั แปลว่า ลาํหว้ย) และตัง้นามเมอืงว่า เมอืงมกุดาหาร เมือ่เดอืน 

๔ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๓ (มุกดาหาร หมายถงึ แกว้ไขม่กุ) เป็นตน้มา และมเีจา้ปกครองสลืบต่อกนัมา

ตามลาํดบั รวม ๘ คน คอื 

เจ้ากินรี 

เจา้กนิร ีไดเ้ป็นเจา้เมอืงมกุดาหารคนแรก ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระวอ พระตา   เจา้

เมอืงหนองบวัลาํภ ู (ปจัจุบนัเป็นอําเภอหน่ึงของจงัหวดัอุดรธานี) เกดิววิาทกบัเจา้ผูค้รองนครเวยีง-

จนัทน์ สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชจงึไดใ้หเ้จา้พระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหี ์ ยกทพัมาตามลาํน้ํา

โขงเพื่อปราบปรามเมอืงนครจาํปาศกัดิแ์ละนครเวยีงจนัทน์ใหข้ึน้อยูใ่นอาณาจกัรธนบุรบีรรดาหวัเมอืง

น้อยใหญ่ตามลาํน้ําโขงและเมอืงมกุดาหารจงึรวมอยูใ่นขา้ขอบขณัฑสมีาของกรงุธนบุรตีัง้แต่นัน้มา   



 ๓ 

เจา้กนิรไีดร้บัสถาปนาขึน้เป็น พระยาจนัทรศ์รสีุราชอุปราชาพณัฑาตุราช มบุีตรธดิา รวม ๗ คน คอื 

ทา้วกิง่ ทา้วอุ่น ทา้วช ูและธดิาอกี ๔ คน 

เจา้กนิรไีดแ้ต่งตัง้กรมการเมอืงขึน้ คอื 

๑. ทา้วกิง่  เป็นอุปฮาด 

๒. ทา้วอุ่น เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วช ู  เป็นราชบุตร 

เจา้กนิรไีดถ้งึแก่อนิจกรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๗ 

พระยาจนัทรส์ริุยวงษ์ (ก่ิง) 

ทา้วกิง่ผูเ้ป็นบุตรเจา้กนิรแีละเป็นอุปฮาดเมอืงมกุดาหาร ไดด้าํรงตําแหน่งเจา้เมอืงใน

อนัดบั ๒ ต่อมาไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นที ่พระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ (ในสมยัรชักาลที ่๑ แห่งกรงุ-

รตันโกสนิทร)์ 

พระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ไดข้อพระราชทานแต่งตัง้กรมการเมอืงมกุดาหารตามตําแหน่งคอื 

๑. ทา้วอุ่น   เลื่อนขึน้เป็นอุปฮาด 

๒. ทา้วช ู  เลื่อนขึน้เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วแผ่น   เป็นราชบุตร 

พรอ้มกบัไดแ้ต่งตัง้กรมการเมอืงและทา้วเพีย้ชัน้ผูน้้อยครบตามตําแหน่ง คอื เมอืงแสน 

เมอืงจนัทร ์ (ตําแหน่งฝา่ยทหาร) เมอืงซา้ย เมอืงขวา เมอืงกลาง (ตําแหน่งฝ่ายมหาดไทย) ชาเนตร   

ชานนท ์ ชาบณัฑติ (ตําแหน่งหน้าทีใ่นการรา่งและอ่านหนงัสอืราชการ) เมอืงมกุ เมอืงฮาม (ตําแหน่ง

ควบคุมเรอืนจาํ) นาเหนือ นาใต ้(ตําแหน่งรวบรวมเสบยีงอาหารใส่ยุง้ฉางไวร้บัศกึสงคราม 

พระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ มบุีตรธดิา หลายคน คอื 

ภรรยาคนที ่๑ ชื่อ เจา้นางยอดแกว้ มบุีตรธดิารวม ๖ คน คอื ทา้วพรม ทา้วทงั ทา้วคาํ 

นางคมิ นางเฮา้ นางรนุ 

ภรรยาคนที ่ ๒ ชื่อ เจา้นางประทุม (เจา้นครจาํปาศกัดิ)์ มบุีตรธดิารวม ๒ คน คอื      

นางอ่อน ทา้วจนี 

ภรรยาคนที ่ ๓ ซึง่เป็นชาวบา้นคําป่าหลาย มบุีตรธดิารวม ๖ คน คอื ทา้วตู ้ ทา้วไข ่   

ทา้วปาน ทา้วเมา้ ทา้วปุน่ นางไอ่ 

ภรรยาคนที ่๔ ซึง่เป็นชาวบา้นหนองหล่ม มธีดิาคนเดยีว คอื นางอัว้ 

ครัน้อยูต่่อมาอุปฮาด (อุ่น) และราชวงษ์ (ช)ู ไดถ้งึแก่กรรม พระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ จงึได้

ขอพระราชทานสญัญาบตัรใหบุ้ตร ๓ คน ขึน้เป็นกรมการเมอืง คอื 

๑. ทา้วพรหม   เป็นอุปฮาด 

๒. ทา้วทงั       เป็นราชวงษ์ 

๓. ทา้วคาํ       เป็นราชบุตร 



 ๔ 

พ.ศ. ๒๓๔๙ เจา้อนุวงษ์ (เจา้อนุรทุธกุมาร) แห่งนครเวยีงจนัทน์ เจา้เมอืงนครพนมและ

เจา้เมอืงมกุดาหาร ไดร้ว่มกนับรูณะพระอุโบสถในวดัพระธาตุพนม 

พ.ศ. ๒๓๕๐ เจา้อนุวงศแ์ห่งนครเวยีงจนัทน์ ใหท้า้วขตัตยิะวงษารว่มมอืกบัเจา้เมอืง

มกุดาหารสรา้งวดัท่งเวา้ขึน้ในเขต เมอืงมกุดาหาร (วดัท่งเวา้ ปจัจบุนัเป็นวดัรา้งตลิง่พงัจนพระพุทธรปู

จมลงไปในแม่น้ําโขง ชาวบา้นเรยีกว่า เวนิพระฯ อยูใ่นแขวงสุวรรณเขตตอนใตต้รงขา้มกบับา้นท่าใค ้ 

อ.เมอืงมกุดาหาร) 

พ.ศ. ๒๓๖๙ เจา้อนุวงศแ์ห่งนครเวยีงจนัทน์ เป็นขบถต่อกรงุเทพพระมหานคร (สมยัรชั-

กาลที ่ ๓) โดยใหอุ้ปราชตสิสะแห่งนครเวยีงจนัทน์กรธีาทพัตเีมอืงกาฬสนิธุ ์ รอ้ยเอด็ สุวรรณภมู ิ ใหเ้จา้

นครจาํปาศกัดิต์เีมอืงอุบล สุรนิทร ์ และสงัขะ ใหช้านนทต์เีมอืงตามลําแม่น้ําโขง เช่น เมอืงมกุดาหาร

และเขมราฐกวาดตอ้นผูค้นไปเป็นจาํนวนมาก แต่ถูกกองทพัไทยซึง่มเีจา้พระยาบดนิทรเ์ดชา (สงิห ์ สงิ

หเสนี) เป็นแม่ทพัปราบปรามจนสงบราบคาบ 

พ.ศ. ๒๓๘๓ พระยาจนัทรส์รุยิวงษ์ ถงึแกอ่นิจกรรม เมือ่เดอืนเจยีง (เดอืนอา้ย) แรม ๕ คํ่า 

พระจนัทรส์ริุยวงษ์ (พรหม) 

ทา้วพรหม อุปฮาดเมอืงมกุดาหาร ซึง่เป็นบุตรเจา้เมอืงไดเ้ป็นเจา้เมอืงมกุดาหารในลาํดบั

ที ่๓ ต่อมาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๓๘๓ ไดข้อพระราชทานสญัญาบตัรแต่งตัง้กรมการเมอืงขึน้ใหม ่คอื 

๑. ทา้วคาํ  เลื่อนขึน้เป็นอุปฮาด 

๒. ทา้วสุราช เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วจนี เป็นราชบุตร (บุตรพระยาจนัทรฯ์ เจา้เมอืงลาํดบัที ่ ๒ มารดาเป็นเจา้

นครจาํปาศกัดิ ์พ.ศ. ๒๓๘๘เน่ืองจากกองทพัญวนไดเ้ขา้รกุรานดนิแดนทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงอยูเ่นือง ๆ 

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ ๓) จงึไดเ้กณฑท์พัเมอืงอุบล ๔,๓๐๐ คน ทพัเมอืง   

เขมราฐ ๑,๗๐๐ คน ทพัเมอืงมกุดาหาร ๑,๑๐๐ คน ทพัเมอืงนครพนม ๕๐๐ คน ทพัเมอืงสกลนคร 

๑,๓๐๐ คน ฯลฯ ยกไปตเีมอืงพนิ เมอืงนอง เมอืงวงั เมอืงตะโปน (เซโปน) เมอืงผาบงั เมอืงเชยีงฮ่ม 

กวาดตอ้นผูค้นมาอยูท่างฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขง ซึง่ต่อมาไดต้ัง้เป็นบา้นเมอืงขึน้ เช่น เมอืงเรณูนคร เมอืง

หนองสงู เมอืงกุฉินารายณ์ เมอืงวารชิภมู ิฯลฯ 

เจา้เมอืงมกุดาหารไดข้อใหท้า้วสงิห ์ เป็นพระไกรสรราชเจา้เมอืงหนองสงูขึน้เมอืง

มกุดาหารส่วนทา้วสายเมอืงนครพนมขอใหเ้ป็น พระแก้วโกมล เจา้เมอืงเรณูนคร 

พระจนัทรส์ุรยิวงษ์ (พรหม) มบุีตรธดิา คอื นายสะ ทา้วแท่ง ทา้วขวา้ง นางคมิ นางหลา้ 

พระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ (พรหม) ไดถ้งึแก่อนิจกรรม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๕ 

เจ้าจนัทรเทพสริุยวงษ์ดาํรงรฐัสีมามกุดาธิบดี (เจ้าหนู) 

เมือ่เจา้เมอืงมกุดาหารถงึแก่อนิจกรรม ตําแหน่งเจา้เมอืงไดว้่างมา ๓ ปี จนถงึ พ.ศ. 

๒๔๐๗ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่ ๔) จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้หนู

ซึง่เป็นเจา้นคร เวยีงจนัทน์ เป็นราชนดัดา (หลานของเจา้อนุวงศ)์ เป็นพระโอรสของเจา้นันทเสน ซึง่ไป

รบัราชการอยู่ทีก่รงุเทพฯ ดาํรงตําแหน่งเจา้เมอืงมกุดาหารและพระราชทานสญัญาบตัรใหเ้จา้หนู เป็น



 ๕ 

เจา้จนัทรเทพสุรยิวงษ์ดาํรงรฐัสมีามกุดาธบิด ี (เน่ืองจากไมไ่วใ้นลกูหลานเจา้อนุ จงึไม่ยอมใหก้ลบัไป 

ปกครองเวยีงจนัทน์เลยตัง้มาดาํรงตําแหน่งเจา้เมอืงมกุดาหาร) ปรากฏว่ากรมการเมอืงไมพ่อใจ ที ่  

เจา้หนูเป็นเจา้เวยีงจนัทน์มาปกครองเมอืงมกุดาหาร จงึเกดิมกีารทะเลาะเบาะแวง้บาดหมางกนัอยูเ่สมอ 

เจา้จนัทรเทพฯ (เจา้หนู) จงึขอพระราชทานสญัญาบตัรให ้

๑. ทา้วจนี เลื่อนขึน้ เป็นอุปฮาด (ทา้วจนีเป็นบุตรเจา้เมอืงมกุดาหารลาํดบัที ่๒) 

๒. เจา้วรีบุตร (บุตรเจา้หนู) เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วแท่ง เป็นราชบุตร (ทา้วแท่งเป็นบุตรเจา้เมอืงมกุดาหาร ลาํดบัที ่๓) 

ส่วนทา้วคาํฮุปฮาดคนเดมิ ซึง่ชาวบา้นชาวเมอืงคดิว่าจะไดเ้ป็นเจา้เมอืง เจา้หนูไดข้อ  

พระราชทานสญัญาบตัรใหเ้ป็น พระพฤตมินตร ีตําแหน่งทีป่รกึษาราชการเมอืงมกุดาหาร 

พ.ศ. ๒๔๐๙ เจา้จนัทรเ์ทพฯ (เจา้หนู) ไดข้อยกบา้นแขวงบางทรายขึน้เป็นเมอืงพาลุกา-

กรภูม ิ (ปจัจบุนัคอืหมูบ่า้นพาลุกา ต. บา้นหวา้น) ขึน้เมอืงมกุดาหาร (พาลุกา เป็นภาษาบาลมีาจาก  

คาํว่า พาลุกะ แปลว่า ราย) และขอพระราชทานใหท้า้วทดั (บุตรทา้วทงัราชวงษ์เมอืงมกุดาหาร) 

ฉะนัน้เมอืงมกุดาหารจงึมเีมอืงขึน้ในยคุนัน้ คอื 

๑. เมอืงหนองสงู พระไกรสรราช (สงิห)์ เป็นเจา้เมอืง 

๒. เมอืงพาลุกากรภมู ิพระอมรฤทธธิาดา (ทดั)  เป็นเจา้เมอืง 

ดนิแดนของเมอืงมกุดาหารในยคุนัน้กวา้งขวาง อาณาเขตจดแดนญวนรวมถงึเมอืงพนิ 

เมอืงนอง เมอืงพอ้ง เมอืงพลาน เมอืงเซโปน (ตะโปน) และเมอืงวงัมล 

พ.ศ. ๒๔๐๙ เน่ืองจากฝรัง่เศสไดด้นิแดนญวนและเขมรกําลงัจะรกุลํ้าเขา้มาในพระราช

อาณาเขตของกรงุสยามทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง (ประเทศลาว) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงึโปรด

เกลา้ฯ ใหห้ลวงเดชดษักร หลวงอนิทนอนนัต ์ขนุวสิตูรและมสิเตอร ์โดยชกัชวนชาวองักฤษมาสาํรวจทาํ

แผนทีต่ามลาํน้ําโขงตัง้แต่เมอืงหลวงพระบางถงึเมอืงมกุดาหาร 

เน่ืองจากเจา้จนัทรเ์ทพฯ เป็นเจา้เชือ้สายเวยีงจนัทน์และมนิีสยัชอบมากชูห้ลายเมยี จงึ

เกดิความแตกแยกในเมอืงมุกดาหาร ครัง้หน่ึงเจา้จนัทรเ์ทพนัง่คานหาม (เสลีย่ง) เขา้ไปนมสัการพระ

ธาตุพนม เกดิววิาทกบัเจา้อาวาส (พระครพูรหมา) วดัพระธาตุพนมอยา่งรนุแรง 

พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ ๔) สวรรคตเมือ่มกีาร

ผลดัเปลีย่นแผน่ดนิใหม ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ (รชักาลที ่๕) ขึน้ครองราชยเ์จา้จนัทรเ์ทพจงึ

ถูกกล่าวโทษ โดยพระพฤตมินตร ี ทีป่รกึษาราชการเมอืงมกุดาหารอุปฮาดราชบุตรถวายฎกีาไปที่

กรงุเทพฯ ใหท้า้วสหีาบุตร ทา้วสุรโิยมหาราช เพีย้เมอืงแสน เพีย้เมอืงกลาง และทา้วอุทธา ถอืใบบอก 

(คาํกราบบงัคมทลู) ลงไปกรุงเทพฯ เมือ่วนัแรม ๒ คํ่า เดอืน ๙ 

เจา้จนัทรเ์ทพฯ ถูกถอดออกจากตําแหน่งเจา้เมอืงและถงึแก่พริาลยัขณะเดนิทางกลบัพระ

นคร 

เจา้จนัทรเ์ทพฯ มบุีตรและธดิาคอื เจา้นางบุญม ีเจา้นางจาํเรญิ เจา้วรีบุตร 

 



 ๖ 

พระพฤติมนตรี (คาํ) 

พระพฤตมินตร ี เป็นบุตรพระยาจนัทรส์ุรยิวงษ์ (กิง่) เจา้เมอืงมกุดาหาร เคยเป็นราชบุตร 

ราชวงษ์ และอุปฮาดเมอืงมุกดาหารตามลาํดบั เมือ่ดํารงตําแหน่งเจา้เมอืงมกุดาหารแลว้พระพฤตมินตร ี

กไ็ดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นที ่ “พระจนัทรส์ุรยิวงษ์” ตามทําเนียบนามและไดข้อพระราชทาน

สญัญาบตัรให-้ 

๑. ทา้งแท่ง เลื่อนขึน้เป็นอุปฮาด (บุตรเจา้เมอืงในลาํดบัที ่๓) 

๒. ทา้วบุญเฮา้ เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วเล  เป็นราชบุตร (บุตรทา้วสวุอ) 

พ.ศ. ๒๔๑๗ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยามหาอํามาตย ์ (ชื่น  กลัยาณมติร) เป็นขา้หลวงใหญ่

มาจดัราชการอยู่ทีเ่มอืงอุบล อาณาเขตและอํานาจของขา้หลวงใหญ่ควบคุมถงึนครจาํปาศกัดิแ์ละเมอืง

มกุดาหาร 

พ.ศ. ๒๔๑๘ เกดิศกึฮ่อทางเมอืงหนองคายและเวยีงจนัทน์จงึใหเ้กณฑก์องทพัเมอืง

มกุดาหารไปในการปราบปรามศกึฮ่อซึง่มเีจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์าํรงเป็นแม่ทพั 

พ.ศ. ๒๔๒๒ พระธเิบศวงศา (ดวง) เจา้เมอืงกุฉินารายณ์ ขึน้เมอืงกาฬสนิธุเ์กดิววิาท

บาดหมางกบัพระไชยสุนทร (หนู) เจา้เมอืงกาฬสนิธุ ์ เมอืงกุฉินารายณ์ถวายฎกีาขอรอ้งไมย่อมขึน้เมอืง

กาฬสนิธุต่์อไป จงึมพีระบรมราชโองการดาํรสัสัง่เหนือเกลา้ฯ มาจากกรงุเทพฯ ใหเ้มอืงกุฉินารายณ์ขึน้

เมอืงมกุดาหาร อกีเมอืงหน่ึง 

พระพฤตมินตร ี (คาํ) เจา้เมอืงมบุีตรธดิาคอื ทา้วสุรยิวงษ์ (เสอื) นางโถน นางถ่วนคาํ   

ทา้วโอด ทา้วจนัทร ์นางขาว พระพฤตมินตรเีจา้เมอืงไดถ้งึแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๒๒ 

พระจนัทรส์ุริยวงษ์ (บญุเฮ้า) 

เมือ่พระพฤตมินตร ี เจา้เมอืงถงึแก่อนิจกรรมนัน้ ทา้วแท่ง อุปฮาดกถ็งึแก่กรรมเสยีก่อน 

ทา้วบุญเฮา้ ราชวงษ์ จงึไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรเป็น “พระจนัทรส์ุรยิวงษ์” เจา้เมอืงสบืแทนต่อมา 

ท่านเป็นบุตรของพระราชกจิภกัด ี (บวั) ผูช่้วยราชการเมอืงมกุดาหารและเป็นบุตรเขยของทา้วแท่ง 

(อุปฮาด) ไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัร เป็นเจา้เมอืงเมื่อวนัองัคาร ขึน้ ๔ คํ่า เดอืน ๙ ปีเถาะ ร.ศ. ๙๘ 

(พ.ศ. ๒๔๒๒) ไดข้อพระราชทานสญัญาบตัรตัง้กรมการเมอืง คอื 

๑. ทา้วเล (ราชบุตร) เลื่อนขึน้เป็นอุปฮาด 

๒. ทา้วสุรยิวงษ์ (เสอื) บุตรเจา้เมอืง (คาํ) เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วสุวรรณสาร (เมฆ) บุตรอุปฮาด (แท่ง) เป็นราชบุตร 

พ.ศ. ๒๔๒๒ พระไกรสรราช (สงิห)์ เจา้เมอืงหนองสูงขึน้เมอืงมกุดาหารถงึแก่กรรมจงึ

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหอุ้ปฮาด (ลุน) เป็นพระไกรสรราช เจา้เมอืงหนองสงูสบืแทนต่อมา 

พ.ศ. ๒๔๒๕ ทพัญวนไดร้กุรานดนิแดนทางฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขง ไดม้พีระบรมราชโองการ

ดาํรสัสัง่เหนือเกลา้ ใหเ้มอืงมกุดาหารแต่งกองราชตระเวณรกัษาด่านทางเหนือตัง้แต่เซบัง้ไฟ ทางใตถ้งึ



 ๗ 

ท่าซะคุคะ ทางตะวนัออกจดดา้นตงึยะเหลา เขาหลวงแดนญวน และใหเ้มอืงท่าอุเทนรกัษาด่านตัง้แต่เซ

บัง้ไฟถงึแมน้ํ่าปากซนั ฯลฯ 

พ.ศ. ๒๔๒๖ พระธเิบศวงศา (ดวง) เจา้เมอืงกุฉินารายณ์ ขึน้เมอืงมกุดาหารถงึแก่กรรม 

เจา้เมอืงกาฬสนิธุค์นใหมข่อยกเมอืงกุฉินารายณ์กลบัไปขึน้เมอืงกาฬสนิธุอ์ยา่งเดมิ (เมอืงกุฉินารายณ์

ขึน้เมอืงมกุดาหาร ๔ ปี) 

พ.ศ. ๒๔๒๙ พระอมรฤทธิธ์าดา (ทดั) เจา้เมอืงพาลุกากรภมูถิงึแก่กรรม จงึขอพระราช-

ทานสญัญาบตัรใหร้าชวงษ์ (กุ) เป็น พระอมรฤทธิธ์าดา เจา้เมอืงพาลุกาภมู ิขึน้เมอืงมกุดาหาร 

พ.ศ. ๒๔๓๐ ฮ่อมารกุรานเมอืงหลวงพระบางและเมอืงหนองคายอกีครัง้หน่ึง ทา้วสุวรรณ

สาร (เมฆ) ราชบุตรเมอืงมกุดาหาร (ภายหลงัเป็นพระยาศศวิงศป์ระวตั)ิ เป็นนายกองคุมพลเมอืง

มกุดาหาร พรอ้มดว้ยทา้วไชยกุมาร (แป้น) กรมการเมอืงมกุดาหาร และเพีย้อนิทฤาไชย (ตน้ตระกูล 

สวสัดวิงศชยั) กรมวงัเมอืงมกุดาหารไดนํ้ากําลงัไพร่พลไปสมทบกบักองทพัของพระยามหาอํามาตย ์   

(หรุน่  ศรเีพญ็) และกองทพัใหญ่ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคมแมท่พัใหญ่ 

พระจนัทรส์ุรยิวงษ์ (บุญเฮา้) มบุีตรธดิาคอื พระวรบุตร นางโง่น นางเป็น ทา้วเทพ นาง

ไขค่าํ นางหลา้ ทา้วท ี นางพมิ นางอุดทา นางพา ทา้วหนูขาว พระจนัทร ์ (บุญเฮา้) เจา้เมอืงไดถ้งึแก่

อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ส่งหบีศลิาหน้าเพลงิจากกรงุเทพฯ มา

พระราชทานเพลงิศพ 

พระยาศศิวงศป์ระวติั (เมฆ) 

เมือ่เจา้เมอืงมกุดาหารถงึแก่กรรม บรรดาอุปฮาด ราชวงษ์ถงึแก่กรรมเสยีก่อนแลว้ 

คงเหลอืแต่ทา้วสุวรรณสาร (เมฆ) ราชบุตรรกัษาราชการแทนอยู ่๒ ปี ทา้วสุวรรณสาร (เมฆ) เป็นบุตร

อุปฮาด (แท่ง) ท่านจงึไดนํ้าตน้ไมเ้งนิสองตน้สงูตน้ละสองศอก ตน้ไมท้องสองตน้สงูตน้ละสองศอกและ

เครือ่งราชบรรณาการลงไปทลูเกลา้ฯ ถวายทีก่รงุเทพมหานครพรอ้มดว้ยทา้วเผอืก ทา้วแสง ทา้วมาต-  

สุรยิวงษ์ และทา้วสุรโิย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วสุวรรณสาร (เมฆ) ราชบุตรเมอืงมกุดาหาร

เป็น “พระจนัทรเ์ทพสรุวิงษ์” เจา้เมอืงมกุดาหาร พระราชทานคณโฑทองคาํ พานหมากถมเครือ่งใน

ทองคาํ เสือ้เขม็ทบดอกกา้นแยง่ ผา้มว่งจนีและเครือ่งยศบรรดาศกัดิต์ามประเพณท่ีานไดอ้ญัเชญิสญัญา

บตัรตราตัง้ถงึเมอืงมกุดาหารเมือ่วนัที ่๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ 

มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้กรมการเมอืง คอื 

๑. ทา้วสุรยิวงศ ์(เสรมิ) เป็นอุปฮาด (บุตรอุปฮาดแท่ง) 

๒. ทา้วแสง (บุตรเจา้เมอืง) เป็นราชวงษ ์

๓. ทา้วไชยกุมาร (แป้น) เป็นราชบุตร 

๔. พระราชากจิภกัด ี(คาํ) เป็นผูช่้วยราชการ 

พ.ศ. ๒๔๓๔ ไดม้กีารจดัตัง้การปกครองแบบมณฑลขึน้ในภาคอสีาน เมอืงมกุดาหาร

ขึน้อยูก่บัมณฑลลาวพวน ซึง่มพีระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคมเป็นขา้หลวงต่าง

พระองค ์สาํเรจ็ราชการมณฑลลาวพวน (มอีํานาจเป็นทีส่องของพระเจา้แผ่นดนิในภาคน้ี) ประทบัอยู ่ณ 



 ๘ 

เมอืงหนองคาย มณฑลพวนบงัคบับญัชาหวัเมอืงต่อไปน้ีคอื เมอืงหนองคาย เมอืงหล่มศกัดิ ์ เมอืงท่าอุ

เทน เมอืงไชยบุร ี เมอืงหนองหาร เมอืงสกลนคร เมอืงนครพนม เมอืงมกุดาหาร เมอืงกมทุาไสย เมอืง

โพนพสิยั เมอืงเชยีงขวาง เมอืงคาํเกดิ เมอืงคาํมว่น เมอืงบรคิณัฑนิคม (เมอืงคาํเกดิคาํมว่น เมอืงเชยีง

ขวาง เมอืงบรคิณัฑนิคม ต่อมาอยูใ่นอาณานิคมฝรัง่เศส) 

ส่วนมณฑลอื่น ๆ กม็ ีมณฑลลาวตะวนัออกเฉียงเหนือ (อุบล) มณฑลลาวฝา่ยตะวนัออก 

(นครจาํปาศกัดิ)์ มณฑลลาวกลาง (นครราชสมีา) เป็นตน้ 

อน่ึง เน่ืองจากในสมยัพระจนัทรเ์ทพฯ (เจา้หนู) เป็นเจา้เมอืงมกุดาหาร ไดต้กลงกบั    

เจา้เมอืงอุบลคอืเจา้พรหมเทวานุเคราะหว์งศ ์ ขอยกเมอืงสองคอนดอนดงซึง่เคยขึน้เมอืงอุบลมาขึน้เมอืง

มกุดาหาร (เมอืง สองคอนดอนดงปจัจุบนัอยูใ่นแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว) เมือ่มกีารจดัการ

ปกครองแบบมณฑลขึน้ ทางเมอืงอุบลจงึขอใหเ้มอืงสองคอนดอนดงกลบัไปขึน้เมอืงอุบลอกีในปี พ.ศ. 

๒๔๓๓ 

พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ไทยเสยีดนิแดนทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงใหแ้ก่ฝรัง่เศส อาณาเขต

เมอืงมกุดาหารจงึเหลอือยูเ่ฉพาะทางฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าโขง เน่ืองจากทางราชการไมไ่วใ้จในราชการชายแดน 

จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยากําแหงสงคราม (จนั  อนิทรกําแหง) มาเป็นขา้หลวงกํากบั   

ราชการชายแดนดา้นเมอืงมุกดาหาร พระยากําแหงสงครามปฏบิตัริาชการอยูท่ีช่ายแดนเมอืงมกุดาหาร

รวม ๓ ปี จงึเดนิทางกลบั เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ขณะนัง่เรอืกลบัไปเมอืงหนองคาย ตามลาํน้ําโขงถูก

ฝรัง่เศสทีบ่า้นท่าแห่ (สุวรรณเขต) จบักุมในขอ้หาว่านําทหารไทยรกุลํ้าชายแดน พระยากําแหงฯ ถูก

ควบคุมตวัอยูท่ีบ่า้นท่าแห่หลายเดอืนพรอ้มดว้ยลกูน้องทีต่ดิตามคอื หลวงชาํนาญ (นายเคลอืบ  ทพิา

นนท)์ ขนุ ปจัจานึกพนิาศ (นุ้ย  เทยีมสุรยิา) นายตุนและนายเหมาะ 

พระยาศศวิงษ์ประวตัเิจา้เมอืงมกุดาหาร ไดคุ้มกําลงัเมอืงมกุดาหารไปรบัราชการ

ชายแดน เมือ่ฝรัง่เศสไดร้กุลํ้าดนิแดนของพระราชอาณาจกัรสยาม ไดม้กีารปะทะกนัทีแ่ก่งเจก๊และอกี

หลายแห่ง กองทหารไทยจากกรงุเทพฯ ซึง่ม ี พ.ต.แยม้  ภมรมนตร ี (บดิา พล.ท.ประยรู  ภมรมนตร)ี 

เป็น    ผูบ้งัคบับญัชา ไม่ยอมจาํนนและไมย่อมถอนทหารกลบั แมท้างกรงุเทพฯ จะยอมเซน็สญัญายก

ดนิแดนลาวทัง้หมดใหฝ้รัง่เศสกต็าม ทหารฝรัง่เศสปลดอาวุธและจบั พ.ต.แยม้  ภมรมนตร ีส่งขา้มฟาก

มาขึน้ทีเ่มอืงมกุดาหาร 

พ.ศ. ๒๔๔๒ ใหเ้ปลีย่นชื่อมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝา่ยเหนือ และยา้ยกองบญัชาการ 

มณฑลฝา่ยเหนือ จากเมอืงหนองคายมาตัง้ทีบ่า้นหมากแขง้ 

ในปีเดยีวกนั พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม ขา้หลวงต่างพระองค์

เสดจ็กลบัพระนคร พระวงศเ์ธอพระองคเ์จา้วฒันา (ม.จ.ชายวฒันา  รองทรง พระองคเ์จา้หลานเธอใน

สมเดจ็พระบวรราชเจา้มหาเสนานุรกัษ์) ทรงดาํรงตําแหน่งขา้หลวงใหญ่มณฑลฝา่ยเหนือแทน (ยกเลกิ

ตําแหน่งขา้หลวงต่างพระองคส์าํเรจ็ราชการ) จงึทรงปรบัปรงุการปกครองมณฑลฝา่ยเหนือ โดยใหเ้มอืง

ต่าง ๆ รวมกนัเป็นบรเิวณ คอื เมอืงมกุดาหาร เมอืงท่าอุเทน เมอืงนครพนม เมอืงเรณูนคร รวมกนั

เรยีกว่าบรเิวณธาตุพนม ใหแ้ต่ละเมอืงม ี  ผูว้่าราชการเมอืงปกครองยบุตําแหน่งเจา้เมอืงส่วนขา้หลวง



 ๙ 

มาประจาํเมอืง และใหข้า้หลวงประจาํเมอืง ผูว้่าราชการเมอืง ขึน้กบัขา้หลวงประจาํบรเิวณตัง้ทีท่ําการ

บรเิวณทีเ่มอืงนครพนม ตําแหน่งขา้หลวงจงึเป็นตําแหน่งทีป่รกึษาราชการของผูว้่าราชการเมอืง การลง

นามในหนงัสอืราชการจงึตอ้งลงนามทัง้สองคน คอืทัง้ขา้หลวงประจาํเมอืงและผูว้่าราชการเมอืง บรเิวณ

อื่น ๆ ในมณฑลฝา่ยเหนือมบีรเิวณสกลนคร บรเิวณน้ําเพอืง เมอืงเลย บรเิวณภาชขีอนแก่น บรเิวณ

หมากแขง้ (อุดรธานี) 

ผูด้าํรงตําแหน่งขา้หลวงประจาํเมอืงมกุดาหารคนแรก คอืขนุพทิกัษ์ธุรกจิ (จว๋น) และ    

ผูด้าํรงตําแหน่งขา้หลวงประจาํบรเิวณธาตุพนม คอืพระยาสุนทรเทพกจิจารกัษ์ (เลือ่ง  ภมูริตัน์) 

เมือ่มกีารปรบัปรงุการปกครองใหม ่ เจา้เมอืงมกุดาหาร คอื พระจนัทรเทพสุรยิวงษา 

(เมฆ) จงึกราบถวายบงัคมลาออกจากราชการเน่ืองจากมอีายุมาก จงึมพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหพ้ระจนัทรเทพฯ เจา้เมอืงเป็น พระยาศศวิงษ์ประวตั ิ จางวางทีป่รกึษาราชการเมอืงมกุดาหาร และ

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้าชวงษ์ (แสง) บุตรพระยาศศวิงษ์ฯ เป็นพระจนัทรเทพสุรยิวงษา ผูว้่า

ราชการเมอืงมกุดาหาร 

พระยาศศวิงษ์ประวตั ิ(เมฆ) เกดิเมือ่วนัอาทติย ์เดอืน ๑๒ ปีมะเสง็ พ.ศ. ๒๓๘๘ ท่านได้

ถงึแก่กรรมเมือ่อาย ุ๗๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๐) 

พระจนัทรเทพสริุยวงษา (แสง) 

ราชวงษ์ (แสง) บุตรพระยาศศวิงษ์ ดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงมกุดาหาร ขึน้กบั

บรเิวณธาตุพนม ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๔๒ 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ใหเ้ปลีย่นนามมณฑลฝา่ยเหนือเป็นมณฑลอุดร เลกิบรเิวณต่าง ๆ ใหแ้ต่ละ

เมอืงขึน้กบัมณฑลอุดร เมอืงมกุดาหารจงึขึน้กบัมณฑลอุดร (จดัการปกครองแบบบรเิวณปีเดยีว) 

อน่ึง ยงัไดม้กีารยกเลกิตําแหน่งอุปฮาด ราชวงษ์ ราชบุตรในมณฑลอุดรดว้ย โดยใหม้ ี

ตําแหน่งปลดัเมอืง มหาดไทยเมอืง ยกบตัรเมอืง แทนเช่นมณฑลอื่นของกรงุสยามจงึแต่งตัง้ให ้

๑. อุปฮาด (เสรมิ) เป็นพระดาํรงมกุดาหาร ตําแหน่งปลดัเมอืง 

๒. ราชบุตร (แป้น) เป็นพระวจิารณ์อธกิรณ์ ตําแหน่งศาลเมอืง 

๓. ทา้วสุก  เป็นหลวงวจิารณ์อกัขรา ตําแหน่งมหาดไทยเมอืง 

๔. ทา้วเคน  เป็นหลวงบุรนิทรม์กุดารกัษ์ ตาํแหน่งนครบาลเมอืง 

๕.ทา้วแสง  เป็นหลวงธนาการณกจิ ตําแหน่งคลงัเมอืง 

๖. ทา้วหนู  เป็นหลวงสมคัรนครมกุ ตําแหน่งโยธาเมอืง 

ส่วนเมอืงขึน้เมอืงมกุดาหาร คอืเมอืงหนองสงู และเมอืงพาลุกากรภูม ิ กไ็ดแ้ต่งตัง้

กรมการเมอืง 

 คอื 

เมอืงหนองสงู หลวงอํานาจณรงค ์(บุศร)์ เป็นผูร้กัษาเมอืง 

   หลวงทรงฤทธริอน (เสอื) เป็นปลดัเมอืง 

   ขนุอมรศกัดาเดช (พรหม) เป็นคลงัเมอืง 

 



 ๑๐ 

เมอืงพาลุกากรภูม ิหลวงเทวาสาํแดงเดช (หลา้) เป็นผูร้กัษาเมอืง 

   หลวงอมรเรศรกัษา (พดั) เป็นปลดัเมอืง 

   หลวงอมรานุรกัษ์ (หอม) เป็นคลงัเมอืง 

พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดม้กีารพระราชทานเหรยีญปราบฮ่อแก่ผูท้ีไ่ปในราชการสงครามครัง้ปราบ

ฮ่อเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ขา้ราชการเมอืงมกุดาหารซึง่ไดร้บัเหรยีญปราบฮ่อ คอื 

๑. พระยาศศวิงษ์ประวตั ิ(เมฆ) จางวางเมอืงมกุดาหาร 

๒. พระดํารงมกุดาหาร (เสรมิ)  ปลดัเมอืง 

๓. พระวจิารณ์อธกิรณ์ (แป้น) ยกบตัรเมอืง           

๔. หลวงพทิกัษ์เทพสถาน  กรมวงัเมอืงมกุดาหาร (ตําแหน่งกรมวงั คอื ตําแหน่ง

ในจวนเจา้เมอืง) 

๕. เพีย้อนิทฤาไชย  กรมการเมอืงมกุดาหาร (ตน้สกุลสวสัดวิงศช์ยั) 

พ.ศ. ๒๔๔๔ พระอนุชาตวิุฒาธคิุณ (แพ  ณ หนองคาย) มาดาํรงตําแหน่งขา้หลวงกํากบั

ราชการเมอืงมกุดาหาร แทนขนุพทิกัษ์ธุรกจิ ในปีน้ีฝรัง่เศสซึง่ไดเ้มอืงลาวเป้นเมอืงขึน้ ไดม้าตัง้เมอืงที่

บา้นท่าแห่ขึน้ ตัง้นามเมอืงว่า "เมอืงสุวรรณเขต" (เมอืงสุวรรณเขต) ผูท้ีเ่ป็นเจา้เมอืงสุวรรณเขต       

คนแรกทีฝ่ร ัง่เศสแต่งตัง้ขึน้คอื "ทา้วฮ่อม" (ญาหลวงฮ่อม) ซึง่เป็นบุตรหลานสบืสกุลไปจากเจา้เมอืง

มกุดาหารและเมอืงพาลุกากรภูม ิ(ดลูาํดบัเครอืญาตมิกุดาหาร) 

พ.ศ. ๒๔๔๕ พระดาํรงมกุดาหาร (เสรมิ) ปลดัเมอืง และพระวจิารณ์อธกิรณ์ (แป้น) ยก

บตัรเมอืงมกุดาหาร ถงึแก่กรรม ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สง่หบีศลิาหน้าเพลงิจากกรงุเทพฯ มา

พระราชทานเพลงิศพ 

พ.ศ. ๒๔๔๙ พระจนัทรเทพสุรยิวงษา (แสง) ผูว้่าราชการเมอืงมกุดาหาร ถงึแก่กรรมเมือ่

เดอืนพฤษภาคม สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย 

เสดจ็ตรวจราชการถงึเมอืงมุกดาหาร ในเดอืนมกราคม เดอืนมนีาคม เป็นเดอืนสิน้ปี 

สมยัเป็นอาํเภอมุกดาหาร 

ไดม้กีารปรบัปรงุการปกครองในมณฑลอุดรเป็นจงัหวดัและอําเภอใน พ.ศ. ๒๔๕๐ เมอืง

มกุดาหารถูกยบุลงเป็นอําเภอมกุดาหาร เมอืงหนองสงูยา้ยไปตัง้อยูท่ีบ่า้นนาแก เมอืงพาลุกากรภูมยิบุ

ลงเป็นตําบลบา้นหวา้น เมอืงเรณูนครยุบลงเป็นตําบลเรณูนคร ตัง้อําเภอธาตุพนมขึน้แทน ขึน้จงัหวดั

นครพนม 

เปิดทีท่ําการอําเภอมกุดาหาร เมือ่วนัที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ผูม้าดาํรงตําแหน่ง

นายอําเภอมกุดาหารคนแรก คอื หลวงทรงสราวุธ (เจมิ  วเิศษรตัน์) ภายหลงัเลื่อนขึน้เป็นพระบรหิา

ราชอาณาเขต (เมือ่ยา้ยไปเป็นปลดัหนองคาย) ต่อมาภายหลงัเลื่อนขึน้เป็นพระยาสมทุรศกัดารกัษ์ 

(เมือ่ยา้ยไปดาํรงตําแหน่งผูว้่าราชการเมอืงสมุทรสงคราม) ท่านไดก้ลบัมาดํารงตําแหน่งผูว้่าราชการ

จงัหวดันครพนม อกีครัง้สุดทา้ย 

เมือ่มกีารตัง้จงัหวดัและอําเภอขึน้แลว้ ไดม้กีารตัง้กรมการพเิศษจงัหวดันครพนมขึน้ผูท้ี่

เป็นกรมการพเิศษส่วนมากเป็นเจา้เมอืงและผูว้่าราชการเมอืงเก่า ๆ คอื 



 ๑๑ 

๑. พระยาศศวิงษ์ (เมฆ  ประวตั)ิ เมอืงมกุดาหาร 

๒. พระพนิิจพนมการ (ทองคาํ) เมอืงนครพนม 

๓. พระพทิกัษ์พนมนคร (โก๊ะ) เมอืงนครพนม 

๔. พระศรวีรราช (แกว้)  เมอืงท่าอุเทน 

๕. พระอารญัอาษา (ปาน)  เมอืงกุสุมาลย ์

๖. พระพนิิจพจนกรณ์ (ทอนแกว้) 

๗. หลวงพทิกัษ์ประชาชน (ตูม) 

๘. หลวงสรรพกจิบรหิาร (คาํวงั) 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดม้พีระราชบญัญตัจิดัตัง้จงัหวดัมกุดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศ

ใน ราชกจิจานุเบกษาฉบบัพเิศษเลม่ ๙๙ ตอนที ่ ๑๒๑ ลงวนัที ่ ๒๗ สงิหาคม ๒๕๒๕ ยกฐานอําเภอ

มกุดาหารขึน้เป็นจงัหวดั ตัง้แต่วนัที ่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๒๕ เป็นตน้ไป โดยใหแ้ยกอําเภอมกุดาหาร 

อําเภอคาํชะอ ี อําเภอดอนตาล อําเภอนิคมคาํสรอ้ย กิง่อําเภอดงหลวง และกิง่อําเภอหวา้นใหญ่ ออก

จากการปกครองของจงัหวดันครพนม  รวมตัง้ขึน้เป็นจงัหวดัมกุดาหาร 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดัมกุดาหาร. ขอนแก่น : โรงพมิพศ์ริภิณัฑอ์อฟเซท็, 

๒๕๒๙. 
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