ประวัติศาสตร์จงั หวัดมุกดาหาร
ั่
เดิมดินแดนทางฝงขวาแม่
น้ํ าโขง เต็มไปด้วยปา่ ดงพงไพร ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของพวกคน
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง
ปา่ อันสืบเชือ้ สายมาจากขอม เช่น พวกข่า ส่วย กระโซ่ เมืองสําคัญส่วนมากตัง้ อยู่ทางฝงซ้
เช่น กรุงศรีสตั นาคนหุต เมืองพวน (เชียงขวาง) ตลอดทัง้ ดินแดนสิบสองจุไทยและหัวพันทัง้ ห้าทัง้ หก
ซึง่ เป็ นเผ่าไทยทีอ่ พยพลงมาทางใต้ แต่แยกออกเป็ นอาณาจักรต่าง ๆ เช่น อาณาจักรโยนก อาณาจักร
เชียงแสน อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านช้าง เป็ นต้น
จนถึง พ.ศ. ๒๒๓๑ เมือ่ พระเจ้ากรุงศรีสตั นาคนหุต (เวียงจันทน์) สวรรคต พระยาเมือง
แสนได้ชงิ เอาราชสมบัตขิ น้ึ ครองเวียงจันทน์ พระมเหสีของพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์องค์เดิมได้พาโอรส ๒
พระองค์ คือ เจ้าองค์หล่อ และเจ้าองค์หน่ อ (เจ้าหน่อกุมาร) อพยพหลบหนีตามลํานํ้ าโขงมาอาศัยอยูก่ บั
พระครูโพนเสม็ด เมือ่ เจ้าองค์หล่อเจริญวัยขึน้ มีความโกรธแค้นพระยาเมืองแสนซึง่ ชิงเอาราชสมบัติ จึง
พาบ่าวไพรไปอยูเ่ มือง ญวน ซ่องสุมผูค้ นคอยหาโอกาสแก้แค้นพระยาเมืองแสน ฝา่ ยพระยาเมืองแสนผู้
ครองกรุงศรีสตั นาคนหุตเห็นว่าพระครูโพนเสม็ดมีผคู้ นรักใคร่เกรงกลัวนับถือมาก หากปล่อยไว้อาจจะ
คิดแย่งชิงเอาบ้านเมือง จึงคิดจะกําจัดพระครูโพนเสม็ดเสีย เมือ่ พระครูโพนเสม็ดรูร้ ะแคะระคายว่าพระ
ยาเมืองแสนจะคิดทําร้ายจึงรวบรวม ผูค้ นได้ ๓ พันเศษ พาเจ้าหน่ อกุมารพร้อมด้วยมารดา (พระมเหสี
ของพระเจ้ากรุงเวียงจันทน์) อพยพลงมาตามลํานํ้ าโขง เมือ่ เห็นว่าทีใ่ ดทําเลดีอุดมสมบูรณ์กใ็ ห้ผคู้ นที่
ั ่ น้ําโขง จึงเกิดเป็ นเมือง
ติดตามแยกย้ายกันตัง้ บ้านตัง้ เมืองขึน้ ตามความสมัครใจในแถบถิน่ สองฝงแม่
ต่าง ๆ ขึน้ และแผ่ขยายต่อมาออกไปทัวภาคอี
่
สานในปจั จุบนั
ท่านพระครูโพนเสม็ด อพอพผูค้ นลงมาตามลํานํ้ าโขง เมือ่ ถึงทีใ่ ดก็มคี นเลื่อมใสศรัทธา
มากขึน้ ตามลําดับ ท่านพระครูโพนเสม็ดได้บรู ณะปฏิสงั ขรณ์พระธาตุพนมเมือ่ พ.ศ. ๒๒๓๓ และได้แบ่ง
คนจํานวนหนึ่งให้อยูอ่ ุปฐากพระธาตุพนม แล้วได้อพยพต่อไปถึงนครจําบากนาคบุรศี รี (นครจําปาศักดิ ์)
จึงได้ยกเจ้าหน่ อกุมารขึน้ เป็ นกษัตริย์ ถวายพระนามว่า เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทชางกรูเปลีย่ นนามนครจํา
บากนาคบุรศี รี เป็ นนครจําปาศักดิ ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๒๕๖
เมืองมุกดาหารได้ก่อกําเนิดขึน้ ในยุคนี้ โดยได้อพยพลงมาทางใต้ตามลําดับ จากเมืองไร่
เมืองปุงบ้านนํ้ าน้อยอ้อยหนู ลงมาตามลํานํ้ าโขงและตัง้ บ้านตัง้ เมืองอยู่ ณ บ้านหลวงโพนสิม (บริเวณ
ธาตุองิ ฮ้งแขวงสุวรรณเขตในปจั จุบนั ) เมือ่ เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทชางกรู สถาปนานครจําปาศักดิ ์ขึน้ ในปี
พ.ศ. ๒๒๕๖ จึงได้ตงั ้ เจ้าเมืองขึน้ คือ
๑) ตัง้ เจ้าจันทร์สุรยิ วงษ์ เป็ นเจ้าเมืองหลวงโพนสิม (ต่อมาได้อพยพมาตัง้ เมือง
มุกดาหาร)
๒) ตัง้ ให้ทา้ วสุด เป็ นพระชัยเชษฐฯ เจ้าเมืองหางโค (เมืองเชียงแตง)
๓) ตัง้ ให้เจ้าแก้วมงคล (จารย์แก้ว) เป็ นเจ้าเมืองเมืองทง (ภายหลังเปลีย่ นนามเป็ นเมือง
สุวรรณภูม ิ และต่อมาได้แยกเป็ นเมืองร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฯลฯ

๒
๔) ตัง้ ให้ทา้ วมัน่ เป็ นหลวงเอกอาษาเจ้าเมืองสาลวัน (ต่อมาแยกเป็ นเมืองสาลวัน เมือง
คําทองใหญ่ เมืองคําทองน้อย ซึง่ อยูใ่ นแขวงสาลวันและแขวงวาปีคาํ ทองในประเทศลาวปจั จุบนั )
๕) ตัง้ ให้อาจารย์โสม เป็ นเจ้าเมืองอิด๊ ตะบือ (เมืองอัตบือ)
เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ได้มบี ุตรหลานสืบสกุลเป็ นเจ้าเมืองต่อ ๆ กันมา และได้แตกแยก
ออกเป็ นเมืองต่าง ๆ เพิม่ ขึน้ มากมาย
ฝา่ ยเมืองหลวงโพนสิม เมือ่ เจ้าจันทร์สุรยิ วงษ์ถงึ แก่กรรมแล้ว เจ้ากินรีได้เป็ นเจ้าเมืองสืบ
ั่
ต่อมาอีกจนถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ จึงได้อพยพข้ามโขงมาตัง้ เมืองใหม่ทางฝงขวาแม่
น้ํ าโขงตรงปากห้วยมุก
มูลเหตุทเ่ี จ้ากินรีจะย้ายเมืองมาตัง้ ใหม่มอี ยูว่ ่า วันหนึ่งนายพรานจากบ้านหลวงโพนสิมได้ขา้ มโขงมาล่า
สัตว์ตรงปากห้วยบังมุก ได้พบต้นตาลต้นหนึ่งมี ๗ ยอด และเห็นกองอิฐปรักพังอยู่บริเวณใต้ตน้ ตาล ๗
ยอดนัน้ จึงสันนิษฐานว่าคงเป็ นบ้านเมืองในสมัยโบราณมาก่อนนายพรานจึงนําไปเล่าให้เจ้ากินรีฟงั เมือ่
เจ้ากินรีมาตรวจดูเห็นว่าเป็ นทําเลดีเหมาะสมทีจ่ ะตัง้ บ้านตัง้ เมือง จึงได้ชกั ชวนพรรคพวกมาตัง้ เมืองขึน้
ั่
ใหม่ทางฝงขวาแม่
น้ําโขงตรงปากห้วยมุก
วันหนึ่งขณะทีเ่ จ้ากินรีควบคุมบ่าวไพร่ในกลางปา่ อยูใ่ กล้ตน้ ตาล ๗ ยอด เจ้ากินรีได้พบ
พระพุทธรูป ๒ องค์ องค์ใหญ่เป็ นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน องค์เล็กเป็ นพระพุทธรูปเหล็กอยูใ่ ต้ตน้ โพธิ ์
เจ้ากินรีจงึ ให้สร้างวัดขึน้ ในบริเวณนัน้ และตัง้ ชื่อว่า วัดศรีมงุ คุณ (วัดศรีมงคล) เพื่อเป็ นมงคลนามแก่
ชาวเมืองและเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ สององค์ เมือ่ อัญเชิญพระพุทธรูปสององค์ไปไว้ในโบสถ์
แล้ว วันรุง่ ขึน้ อีกวันเมือ่ พระภิกษุประจําวัดจะเข้าไปสักการะ ก็ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก (องค์
เหล็ก) เมือ่ ค้นดูรอบ ๆ บริเวณวัด ปรากฏว่าพระพุทธรูปเหล็กกลับไปประดิษฐานอยูใ่ ต้ตน้ โพธิ ์ทีเ่ ดิมแต่
จมลงไปในดิน และวันต่อ ๆ มาก็ค่อย ๆ จมลงในดิน เหลือแต่ยอดพระโมฬี เจ้ากินรีจงึ ให้สร้างแท่น
สักการะบูชาไว้ ณ ทีน่ นั ้ และถวายพระนามว่า พระหลุมเหล็กส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่คงประดิษฐานอยู่
ในโบสถ์วดั ศรีมงคล เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมือง ตลอดมาจนถึงปจั จุบนั
เมือ่ เจ้ากินรีตงั ้ เมืองขึน้ ใหม่ ตอนกลางคืนจะเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสลอยออกจากต้นตาล
๗ ยอด แล้วลอยกลับมาทีต่ น้ ตาลตอนเช้ามืดแทบทุกคืน เจ้ากินรีจงึ เรียกนามแก้วศุภนิมติ รนัน้ ว่า แก้ว
มุกดาหาร เพราะอยูใ่ กล้หว้ ยบังมุก (บัง แปลว่า ลําห้วย) และตัง้ นามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร เมือ่ เดือน
๔ ปีกุน พ.ศ. ๒๓๑๓ (มุกดาหาร หมายถึง แก้วไข่มกุ ) เป็ นต้นมา และมีเจ้าปกครองสืลบต่อกันมา
ตามลําดับ รวม ๘ คน คือ
เจ้ากิ นรี
เจ้ากินรี ได้เป็ นเจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระวอ พระตา เจ้า
เมืองหนองบัวลําภู (ปจั จุบนั เป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี) เกิดวิวาทกับเจ้าผูค้ รองนครเวียงจันทน์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ให้เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพมาตามลํานํ้า
โขงเพื่อปราบปรามเมืองนครจําปาศักดิ ์และนครเวียงจันทน์ให้ขน้ึ อยูใ่ นอาณาจักรธนบุรบี รรดาหัวเมือง
น้อยใหญ่ตามลํานํ้าโขงและเมืองมุกดาหารจึงรวมอยูใ่ นข้าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรตี งั ้ แต่นนั ้ มา

๓
เจ้ากินรีได้รบั สถาปนาขึน้ เป็ น พระยาจันทร์ศรีสุราชอุปราชาพัณฑาตุราช มีบุตรธิดา รวม ๗ คน คือ
ท้าวกิง่ ท้าวอุ่น ท้าวชู และธิดาอีก ๔ คน
เจ้ากินรีได้แต่งตัง้ กรมการเมืองขึน้ คือ
๑. ท้าวกิง่ เป็ นอุปฮาด
๒. ท้าวอุ่น เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวชู เป็นราชบุตร
เจ้ากินรีได้ถงึ แก่อนิจกรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๗
พระยาจันทร์สรุ ิยวงษ์ (กิ่ ง)
ท้าวกิง่ ผูเ้ ป็ นบุตรเจ้ากินรีและเป็ นอุปฮาดเมืองมุกดาหาร ได้ดาํ รงตําแหน่ งเจ้าเมืองใน
อันดับ ๒ ต่อมาได้รบั พระราชทานสัญญาบัตรเป็ นที่ พระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ (ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
พระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ได้ขอพระราชทานแต่งตัง้ กรมการเมืองมุกดาหารตามตําแหน่ งคือ
๑. ท้าวอุ่น เลื่อนขึน้ เป็ นอุปฮาด
๒. ท้าวชู เลื่อนขึน้ เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวแผ่น เป็ นราชบุตร
พร้อมกับได้แต่งตัง้ กรมการเมืองและท้าวเพีย้ ชัน้ ผูน้ ้อยครบตามตําแหน่ ง คือ เมืองแสน
เมืองจันทร์ (ตําแหน่ งฝา่ ยทหาร) เมืองซ้าย เมืองขวา เมืองกลาง (ตําแหน่ งฝ่ายมหาดไทย) ชาเนตร
ชานนท์ ชาบัณฑิต (ตําแหน่ งหน้าทีใ่ นการร่างและอ่านหนังสือราชการ) เมืองมุก เมืองฮาม (ตําแหน่ ง
ควบคุมเรือนจํา) นาเหนือ นาใต้ (ตําแหน่ งรวบรวมเสบียงอาหารใส่ยงุ้ ฉางไว้รบั ศึกสงคราม
พระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ มีบตุ รธิดา หลายคน คือ
ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ เจ้านางยอดแก้ว มีบุตรธิดารวม ๖ คน คือ ท้าวพรม ท้าวทัง ท้าวคํา
นางคิม นางเฮ้า นางรุน
ภรรยาคนที่ ๒ ชื่อ เจ้านางประทุม (เจ้านครจําปาศักดิ ์) มีบุตรธิดารวม ๒ คน คือ
นางอ่อน ท้าวจีน
ภรรยาคนที่ ๓ ซึง่ เป็ นชาวบ้านคําป่าหลาย มีบุตรธิดารวม ๖ คน คือ ท้าวตู้ ท้าวไข่
ท้าวปาน ท้าวเม้า ท้าวปุน่ นางไอ่
ภรรยาคนที่ ๔ ซึง่ เป็ นชาวบ้านหนองหล่ม มีธดิ าคนเดียว คือ นางอัว้
ครัน้ อยูต่ ่อมาอุปฮาด (อุ่น) และราชวงษ์ (ชู) ได้ถงึ แก่กรรม พระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ จึงได้
ขอพระราชทานสัญญาบัตรให้บุตร ๓ คน ขึน้ เป็ นกรมการเมือง คือ
๑. ท้าวพรหม เป็ นอุปฮาด
๒. ท้าวทัง
เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวคํา
เป็ นราชบุตร

๔
พ.ศ. ๒๓๔๙ เจ้าอนุ วงษ์ (เจ้าอนุ รทุ ธกุมาร) แห่งนครเวียงจันทน์ เจ้าเมืองนครพนมและ
เจ้าเมืองมุกดาหาร ได้รว่ มกันบูรณะพระอุโบสถในวัดพระธาตุพนม
พ.ศ. ๒๓๕๐ เจ้าอนุ วงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ ให้ทา้ วขัตติยะวงษาร่วมมือกับเจ้าเมือง
มุกดาหารสร้างวัดท่งเว้าขึน้ ในเขต เมืองมุกดาหาร (วัดท่งเว้า ปจั จุบนั เป็ นวัดร้างตลิง่ พังจนพระพุทธรูป
จมลงไปในแม่น้ําโขง ชาวบ้านเรียกว่า เวินพระฯ อยูใ่ นแขวงสุวรรณเขตตอนใต้ตรงข้ามกับบ้านท่าใค้
อ.เมืองมุกดาหาร)
พ.ศ. ๒๓๖๙ เจ้าอนุ วงศ์แห่งนครเวียงจันทน์ เป็ นขบถต่อกรุงเทพพระมหานคร (สมัยรัชกาลที่ ๓) โดยให้อุปราชติสสะแห่งนครเวียงจันทน์กรีธาทัพตีเมืองกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุวรรณภูม ิ ให้เจ้า
นครจําปาศักดิ ์ตีเมืองอุบล สุรนิ ทร์ และสังขะ ให้ชานนท์ตเี มืองตามลําแม่น้ําโขง เช่น เมืองมุกดาหาร
และเขมราฐกวาดต้อนผูค้ นไปเป็ นจํานวนมาก แต่ถูกกองทัพไทยซึง่ มีเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) เป็ นแม่ทพั ปราบปรามจนสงบราบคาบ
พ.ศ. ๒๓๘๓ พระยาจันทร์สรุ ยิ วงษ์ ถึงแก่อนิจกรรม เมือ่ เดือนเจียง (เดือนอ้าย) แรม ๕ คํ่า
พระจันทร์สรุ ิ ยวงษ์ (พรหม)

ท้าวพรหม อุปฮาดเมืองมุกดาหาร ซึง่ เป็ นบุตรเจ้าเมืองได้เป็ นเจ้าเมืองมุกดาหารในลําดับ
ที่ ๓ ต่อมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๘๓ ได้ขอพระราชทานสัญญาบัตรแต่งตัง้ กรมการเมืองขึน้ ใหม่ คือ
๑. ท้าวคํา
เลื่อนขึน้ เป็ นอุปฮาด
๒. ท้าวสุราช
เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวจีน
เป็ นราชบุตร (บุตรพระยาจันทร์ฯ เจ้าเมืองลําดับที่ ๒ มารดาเป็ นเจ้า
ั ่ ายแม่น้ํ าโขงอยูเ่ นือง ๆ
นครจําปาศักดิ ์ พ.ศ. ๒๓๘๘เนื่องจากกองทัพญวนได้เข้ารุกรานดินแดนทางฝงซ้
พระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๓) จึงได้เกณฑ์ทพั เมืองอุบล ๔,๓๐๐ คน ทัพเมือง
เขมราฐ ๑,๗๐๐ คน ทัพเมืองมุกดาหาร ๑,๑๐๐ คน ทัพเมืองนครพนม ๕๐๐ คน ทัพเมืองสกลนคร
๑,๓๐๐ คน ฯลฯ ยกไปตีเมืองพิน เมืองนอง เมืองวัง เมืองตะโปน (เซโปน) เมืองผาบัง เมืองเชียงฮ่ม
ั่
กวาดต้อนผูค้ นมาอยูท่ างฝงขวาแม่
น้ําโขง ซึง่ ต่อมาได้ตงั ้ เป็ นบ้านเมืองขึน้ เช่น เมืองเรณูนคร เมือง
หนองสูง เมืองกุฉินารายณ์ เมืองวาริชภูม ิ ฯลฯ
เจ้าเมืองมุกดาหารได้ขอให้ทา้ วสิงห์
เป็ นพระไกรสรราชเจ้าเมืองหนองสูงขึน้ เมือง
มุกดาหารส่วนท้าวสายเมืองนครพนมขอให้เป็น พระแก้วโกมล เจ้าเมืองเรณูนคร
พระจันทร์สุรยิ วงษ์ (พรหม) มีบุตรธิดา คือ นายสะ ท้าวแท่ง ท้าวขว้าง นางคิม นางหล้า
พระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ (พรหม) ได้ถงึ แก่อนิจกรรม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๕
เจ้าจันทรเทพสุริยวงษ์ดาํ รงรัฐสีมามุกดาธิ บดี (เจ้าหนู)
เมือ่ เจ้าเมืองมุกดาหารถึงแก่อนิจกรรม ตําแหน่ งเจ้าเมืองได้ว่างมา ๓ ปี จนถึง พ.ศ.
๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ ๔) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหนู
ซึง่ เป็ นเจ้านคร เวียงจันทน์ เป็ นราชนัดดา (หลานของเจ้าอนุ วงศ์) เป็ นพระโอรสของเจ้านันทเสน ซึง่ ไป
รับราชการอยู่ทก่ี รุงเทพฯ ดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองมุกดาหารและพระราชทานสัญญาบัตรให้เจ้าหนู เป็ น

๕
เจ้าจันทรเทพสุรยิ วงษ์ดาํ รงรัฐสีมามุกดาธิบดี (เนื่องจากไม่ไว้ในลูกหลานเจ้าอนุ จึงไม่ยอมให้กลับไป
ปกครองเวียงจันทน์เลยตัง้ มาดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองมุกดาหาร) ปรากฏว่ากรมการเมืองไม่พอใจ ที่
เจ้าหนูเป็ นเจ้าเวียงจันทน์มาปกครองเมืองมุกดาหาร จึงเกิดมีการทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางกันอยูเ่ สมอ
เจ้าจันทรเทพฯ (เจ้าหนู ) จึงขอพระราชทานสัญญาบัตรให้
๑. ท้าวจีน
เลื่อนขึน้ เป็ นอุปฮาด (ท้าวจีนเป็ นบุตรเจ้าเมืองมุกดาหารลําดับที่ ๒)
๒. เจ้าวีรบุตร (บุตรเจ้าหนู )
เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวแท่ง
เป็ นราชบุตร (ท้าวแท่งเป็ นบุตรเจ้าเมืองมุกดาหาร ลําดับที่ ๓)
ส่วนท้าวคําฮุปฮาดคนเดิม ซึง่ ชาวบ้านชาวเมืองคิดว่าจะได้เป็ นเจ้าเมือง เจ้าหนูได้ขอ
พระราชทานสัญญาบัตรให้เป็ น พระพฤติมนตรี ตําแหน่ งทีป่ รึกษาราชการเมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๔๐๙ เจ้าจันทร์เทพฯ (เจ้าหนู) ได้ขอยกบ้านแขวงบางทรายขึน้ เป็ นเมืองพาลุกากรภูม ิ (ปจั จุบนั คือหมูบ่ า้ นพาลุกา ต. บ้านหว้าน) ขึน้ เมืองมุกดาหาร (พาลุกา เป็นภาษาบาลีมาจาก
คําว่า พาลุกะ แปลว่า ราย) และขอพระราชทานให้ทา้ วทัด (บุตรท้าวทังราชวงษ์เมืองมุกดาหาร)
ฉะนัน้ เมืองมุกดาหารจึงมีเมืองขึน้ ในยุคนัน้ คือ
๑. เมืองหนองสูง พระไกรสรราช (สิงห์) เป็ นเจ้าเมือง
๒. เมืองพาลุกากรภูม ิ พระอมรฤทธิธาดา (ทัด) เป็ นเจ้าเมือง
ดินแดนของเมืองมุกดาหารในยุคนัน้ กว้างขวาง อาณาเขตจดแดนญวนรวมถึงเมืองพิน
เมืองนอง เมืองพ้อง เมืองพลาน เมืองเซโปน (ตะโปน) และเมืองวังมล
พ.ศ. ๒๔๐๙ เนื่องจากฝรังเศสได้
่
ดนิ แดนญวนและเขมรกําลังจะรุกลํ้าเข้ามาในพระราช
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง (ประเทศลาว) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงโปรด
อาณาเขตของกรุงสยามทางฝงซ้
เกล้าฯ ให้หลวงเดชดัษกร หลวงอินทนอนันต์ ขุนวิสตู รและมิสเตอร์ โดยชักชวนชาวอังกฤษมาสํารวจทํา
แผนทีต่ ามลํานํ้ าโขงตัง้ แต่เมืองหลวงพระบางถึงเมืองมุกดาหาร
เนื่องจากเจ้าจันทร์เทพฯ เป็ นเจ้าเชือ้ สายเวียงจันทน์และมีนิสยั ชอบมากชูห้ ลายเมีย จึง
เกิดความแตกแยกในเมืองมุกดาหาร ครัง้ หนึ่งเจ้าจันทร์เทพนังคานหาม
่
(เสลีย่ ง) เข้าไปนมัสการพระ
ธาตุพนม เกิดวิวาทกับเจ้าอาวาส (พระครูพรหมา) วัดพระธาตุพนมอย่างรุนแรง
พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ ๔) สวรรคตเมือ่ มีการ
ผลัดเปลีย่ นแผ่นดินใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (รัชกาลที่ ๕) ขึน้ ครองราชย์เจ้าจันทร์เทพจึง
ถูกกล่าวโทษ โดยพระพฤติมนตรี ทีป่ รึกษาราชการเมืองมุกดาหารอุปฮาดราชบุตรถวายฎีกาไปที่
กรุงเทพฯ ให้ทา้ วสีหาบุตร ท้าวสุรโิ ยมหาราช เพีย้ เมืองแสน เพีย้ เมืองกลาง และท้าวอุทธา ถือใบบอก
(คํากราบบังคมทูล) ลงไปกรุงเทพฯ เมือ่ วันแรม ๒ คํ่า เดือน ๙
เจ้าจันทร์เทพฯ ถูกถอดออกจากตําแหน่ งเจ้าเมืองและถึงแก่พริ าลัยขณะเดินทางกลับพระ
นคร
เจ้าจันทร์เทพฯ มีบุตรและธิดาคือ เจ้านางบุญมี เจ้านางจําเริญ เจ้าวีรบุตร

๖
พระพฤติ มนตรี (คํา)
พระพฤติมนตรี เป็ นบุตรพระยาจันทร์สุรยิ วงษ์ (กิง่ ) เจ้าเมืองมุกดาหาร เคยเป็ นราชบุตร
ราชวงษ์ และอุปฮาดเมืองมุกดาหารตามลําดับ เมือ่ ดํารงตําแหน่ งเจ้าเมืองมุกดาหารแล้วพระพฤติมนตรี
ก็ได้รบั พระราชทานสัญญาบัตรเป็ นที่ “พระจันทร์สุรยิ วงษ์” ตามทําเนียบนามและได้ขอพระราชทาน
สัญญาบัตรให้๑. ท้างแท่ง
เลื่อนขึน้ เป็นอุปฮาด (บุตรเจ้าเมืองในลําดับที่ ๓)
๒. ท้าวบุญเฮ้า เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวเล
เป็ นราชบุตร (บุตรท้าวสุวอ)
พ.ศ. ๒๔๑๗ โปรดเกล้าฯ ให้พระยามหาอํามาตย์ (ชื่น กัลยาณมิตร) เป็ นข้าหลวงใหญ่
มาจัดราชการอยู่ทเ่ี มืองอุบล อาณาเขตและอํานาจของข้าหลวงใหญ่ควบคุมถึงนครจําปาศักดิ ์และเมือง
มุกดาหาร
พ.ศ. ๒๔๑๘ เกิดศึกฮ่อทางเมืองหนองคายและเวียงจันทน์จงึ ให้เกณฑ์กองทัพเมือง
มุกดาหารไปในการปราบปรามศึกฮ่อซึง่ มีเจ้าพระยามหินทรศักดิ ์ธํารงเป็ นแม่ทพั
พ.ศ. ๒๔๒๒ พระธิเบศวงศา (ดวง) เจ้าเมืองกุฉินารายณ์ ขึน้ เมืองกาฬสินธุเ์ กิดวิวาท
บาดหมางกับพระไชยสุนทร (หนู ) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกุฉินารายณ์ถวายฎีกาขอร้องไม่ยอมขึน้ เมือง
กาฬสินธุต์ ่อไป จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสสังเหนื
่ อเกล้าฯ มาจากกรุงเทพฯ ให้เมืองกุฉินารายณ์ขน้ึ
เมืองมุกดาหาร อีกเมืองหนึ่ง
พระพฤติมนตรี (คํา) เจ้าเมืองมีบุตรธิดาคือ ท้าวสุรยิ วงษ์ (เสือ) นางโถน นางถ่วนคํา
ท้าวโอด ท้าวจันทร์ นางขาว พระพฤติมนตรีเจ้าเมืองได้ถงึ แก่อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๒๒
พระจันทร์สุริยวงษ์ (บุญเฮ้า)
เมือ่ พระพฤติมนตรี เจ้าเมืองถึงแก่อนิจกรรมนัน้ ท้าวแท่ง อุปฮาดก็ถงึ แก่กรรมเสียก่อน
ท้าวบุญเฮ้า ราชวงษ์ จึงได้รบั พระราชทานสัญญาบัตรเป็ น “พระจันทร์สุรยิ วงษ์” เจ้าเมืองสืบแทนต่อมา
ท่านเป็ นบุตรของพระราชกิจภักดี (บัว) ผูช้ ่วยราชการเมืองมุกดาหารและเป็นบุตรเขยของท้าวแท่ง
(อุปฮาด) ได้รบั พระราชทานสัญญาบัตร เป็ นเจ้าเมืองเมื่อวันอังคาร ขึน้ ๔ คํ่า เดือน ๙ ปีเถาะ ร.ศ. ๙๘
(พ.ศ. ๒๔๒๒) ได้ขอพระราชทานสัญญาบัตรตัง้ กรมการเมือง คือ
เลื่อนขึน้ เป็นอุปฮาด
๑. ท้าวเล (ราชบุตร)
๒. ท้าวสุรยิ วงษ์ (เสือ) บุตรเจ้าเมือง (คํา) เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวสุวรรณสาร (เมฆ) บุตรอุปฮาด (แท่ง) เป็ นราชบุตร
พ.ศ. ๒๔๒๒ พระไกรสรราช (สิงห์) เจ้าเมืองหนองสูงขึน้ เมืองมุกดาหารถึงแก่กรรมจึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาด (ลุน) เป็ นพระไกรสรราช เจ้าเมืองหนองสูงสืบแทนต่อมา
ั ่ ายแม่น้ําโขง ได้มพี ระบรมราชโองการ
พ.ศ. ๒๔๒๕ ทัพญวนได้รกุ รานดินแดนทางฝงซ้
ดํารัสสังเหนื
่ อเกล้า ให้เมืองมุกดาหารแต่งกองราชตระเวณรักษาด่านทางเหนือตัง้ แต่เซบัง้ ไฟ ทางใต้ถงึ

๗
ท่าซะคุคะ ทางตะวันออกจดด้านตึงยะเหลา เขาหลวงแดนญวน และให้เมืองท่าอุเทนรักษาด่านตัง้ แต่เซ
บัง้ ไฟถึงแม่น้ํ าปากซัน ฯลฯ
พ.ศ. ๒๔๒๖ พระธิเบศวงศา (ดวง) เจ้าเมืองกุฉินารายณ์ ขึน้ เมืองมุกดาหารถึงแก่กรรม
เจ้าเมืองกาฬสินธุค์ นใหม่ขอยกเมืองกุฉินารายณ์กลับไปขึน้ เมืองกาฬสินธุอ์ ย่างเดิม (เมืองกุฉินารายณ์
ขึน้ เมืองมุกดาหาร ๔ ปี )
พ.ศ. ๒๔๒๙ พระอมรฤทธิ ์ธาดา (ทัด) เจ้าเมืองพาลุกากรภูมถิ งึ แก่กรรม จึงขอพระราชทานสัญญาบัตรให้ราชวงษ์ (กุ) เป็ น พระอมรฤทธิ ์ธาดา เจ้าเมืองพาลุกาภูม ิ ขึน้ เมืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๔๓๐ ฮ่อมารุกรานเมืองหลวงพระบางและเมืองหนองคายอีกครัง้ หนึ่ง ท้าวสุวรรณ
สาร (เมฆ) ราชบุตรเมืองมุกดาหาร (ภายหลังเป็ นพระยาศศิวงศ์ประวัต)ิ เป็ นนายกองคุมพลเมือง
มุกดาหาร พร้อมด้วยท้าวไชยกุมาร (แป้น) กรมการเมืองมุกดาหาร และเพีย้ อินทฤาไชย (ต้นตระกูล
สวัสดิวงศชัย) กรมวังเมืองมุกดาหารได้นํากําลังไพร่พลไปสมทบกับกองทัพของพระยามหาอํามาตย์
(หรุน่ ศรีเพ็ญ) และกองทัพใหญ่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคมแม่ทพั ใหญ่
พระจันทร์สุรยิ วงษ์ (บุญเฮ้า) มีบุตรธิดาคือ พระวรบุตร นางโง่น นางเป็ น ท้าวเทพ นาง
ไข่คาํ นางหล้า ท้าวที นางพิม นางอุดทา นางพา ท้าวหนูขาว พระจันทร์ (บุญเฮ้า) เจ้าเมืองได้ถงึ แก่
อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งหีบศิลาหน้าเพลิงจากกรุงเทพฯ มา
พระราชทานเพลิงศพ
พระยาศศิ วงศ์ประวัติ (เมฆ)
เมือ่ เจ้าเมืองมุกดาหารถึงแก่กรรม บรรดาอุปฮาด ราชวงษ์ถงึ แก่กรรมเสียก่อนแล้ว
คงเหลือแต่ทา้ วสุวรรณสาร (เมฆ) ราชบุตรรักษาราชการแทนอยู่ ๒ ปี ท้าวสุวรรณสาร (เมฆ) เป็ นบุตร
อุปฮาด (แท่ง) ท่านจึงได้นําต้นไม้เงินสองต้นสูงต้นละสองศอก ต้นไม้ทองสองต้นสูงต้นละสองศอกและ
เครือ่ งราชบรรณาการลงไปทูลเกล้าฯ ถวายทีก่ รุงเทพมหานครพร้อมด้วยท้าวเผือก ท้าวแสง ท้าวมาตสุรยิ วงษ์ และท้าวสุรโิ ย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วสุวรรณสาร (เมฆ) ราชบุตรเมืองมุกดาหาร
เป็ น “พระจันทร์เทพสุรวิ งษ์” เจ้าเมืองมุกดาหาร พระราชทานคณโฑทองคํา พานหมากถมเครือ่ งใน
ทองคํา เสือ้ เข็มทบดอกก้านแย่ง ผ้าม่วงจีนและเครือ่ งยศบรรดาศักดิ ์ตามประเพณีท่านได้อญ
ั เชิญสัญญา
บัตรตราตัง้ ถึงเมืองมุกดาหารเมือ่ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กรมการเมือง คือ
๑. ท้าวสุรยิ วงศ์ (เสริม) เป็ นอุปฮาด (บุตรอุปฮาดแท่ง)
๒. ท้าวแสง (บุตรเจ้าเมือง)
เป็ นราชวงษ์
๓. ท้าวไชยกุมาร (แป้น) เป็ นราชบุตร
๔. พระราชากิจภักดี (คํา) เป็ นผูช้ ่วยราชการ
พ.ศ. ๒๔๓๔ ได้มกี ารจัดตัง้ การปกครองแบบมณฑลขึน้ ในภาคอีสาน เมืองมุกดาหาร
ขึน้ อยูก่ บั มณฑลลาวพวน ซึง่ มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคมเป็ นข้าหลวงต่าง
พระองค์ สําเร็จราชการมณฑลลาวพวน (มีอํานาจเป็ นทีส่ องของพระเจ้าแผ่นดินในภาคนี้) ประทับอยู่ ณ

๘
เมืองหนองคาย มณฑลพวนบังคับบัญชาหัวเมืองต่อไปนี้คอื เมืองหนองคาย เมืองหล่มศักดิ ์ เมืองท่าอุ
เทน เมืองไชยบุร ี เมืองหนองหาร เมืองสกลนคร เมืองนครพนม เมืองมุกดาหาร เมืองกมุทาไสย เมือง
โพนพิสยั เมืองเชียงขวาง เมืองคําเกิด เมืองคําม่วน เมืองบริคณ
ั ฑนิคม (เมืองคําเกิดคําม่วน เมืองเชียง
ขวาง เมืองบริคณ
ั ฑนิคม ต่อมาอยูใ่ นอาณานิคมฝรังเศส)
่
ส่วนมณฑลอื่น ๆ ก็ม ี มณฑลลาวตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบล) มณฑลลาวฝา่ ยตะวันออก
(นครจําปาศักดิ ์) มณฑลลาวกลาง (นครราชสีมา) เป็ นต้น
อนึ่ง เนื่องจากในสมัยพระจันทร์เทพฯ (เจ้าหนู ) เป็ นเจ้าเมืองมุกดาหาร ได้ตกลงกับ
เจ้าเมืองอุบลคือเจ้าพรหมเทวานุ เคราะห์วงศ์ ขอยกเมืองสองคอนดอนดงซึง่ เคยขึน้ เมืองอุบลมาขึน้ เมือง
มุกดาหาร (เมือง สองคอนดอนดงปจั จุบนั อยูใ่ นแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว) เมือ่ มีการจัดการ
ปกครองแบบมณฑลขึน้ ทางเมืองอุบลจึงขอให้เมืองสองคอนดอนดงกลับไปขึน้ เมืองอุบลอีกในปี พ.ศ.
๒๔๓๓
ั ่ ายแม่น้ํ าโขงให้แก่ฝรังเศส
พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ไทยเสียดินแดนทางฝงซ้
่
อาณาเขต
ั่
เมืองมุกดาหารจึงเหลืออยูเ่ ฉพาะทางฝงขวาแม่
น้ํ าโขง เนื่องจากทางราชการไม่ไว้ใจในราชการชายแดน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยากําแหงสงคราม (จัน อินทรกําแหง) มาเป็ นข้าหลวงกํากับ
ราชการชายแดนด้านเมืองมุกดาหาร พระยากําแหงสงครามปฏิบตั ริ าชการอยูท่ ช่ี ายแดนเมืองมุกดาหาร
รวม ๓ ปี จึงเดินทางกลับ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๘ ขณะนังเรื
่ อกลับไปเมืองหนองคาย ตามลํานํ้าโขงถูก
ฝรังเศสที
่
บ่ า้ นท่าแห่ (สุวรรณเขต) จับกุมในข้อหาว่านํ าทหารไทยรุกลํ้าชายแดน พระยากําแหงฯ ถูก
ควบคุมตัวอยูท่ บ่ี า้ นท่าแห่หลายเดือนพร้อมด้วยลูกน้องทีต่ ดิ ตามคือ หลวงชํานาญ (นายเคลือบ ทิพา
นนท์) ขุน ปจั จานึกพินาศ (นุ้ย เทียมสุรยิ า) นายตุนและนายเหมาะ
พระยาศศิวงษ์ประวัตเิ จ้าเมืองมุกดาหาร
ได้คุมกําลังเมืองมุกดาหารไปรับราชการ
ชายแดน เมือ่ ฝรังเศสได้
่
รกุ ลํ้าดินแดนของพระราชอาณาจักรสยาม ได้มกี ารปะทะกันทีแ่ ก่งเจ๊กและอีก
หลายแห่ง กองทหารไทยจากกรุงเทพฯ ซึง่ มี พ.ต.แย้ม ภมรมนตรี (บิดา พล.ท.ประยูร ภมรมนตรี)
เป็ น ผูบ้ งั คับบัญชา ไม่ยอมจํานนและไม่ยอมถอนทหารกลับ แม้ทางกรุงเทพฯ จะยอมเซ็นสัญญายก
ดินแดนลาวทัง้ หมดให้ฝรังเศสก็
่
ตาม ทหารฝรังเศสปลดอาวุ
่
ธและจับ พ.ต.แย้ม ภมรมนตรี ส่งข้ามฟาก
มาขึน้ ทีเ่ มืองมุกดาหาร
พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้เปลีย่ นชื่อมณฑลลาวพวนเป็ นมณฑลฝา่ ยเหนือ และย้ายกองบัญชาการ
มณฑลฝา่ ยเหนือ จากเมืองหนองคายมาตัง้ ทีบ่ า้ นหมากแข้ง
ในปีเดียวกัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม ข้าหลวงต่างพระองค์
เสด็จกลับพระนคร พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัฒนา (ม.จ.ชายวัฒนา รองทรง พระองค์เจ้าหลานเธอใน
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุ รกั ษ์) ทรงดํารงตําแหน่ งข้าหลวงใหญ่มณฑลฝา่ ยเหนือแทน (ยกเลิก
ตําแหน่ งข้าหลวงต่างพระองค์สาํ เร็จราชการ) จึงทรงปรับปรุงการปกครองมณฑลฝา่ ยเหนือ โดยให้เมือง
ต่าง ๆ รวมกันเป็ นบริเวณ คือ เมืองมุกดาหาร เมืองท่าอุเทน เมืองนครพนม เมืองเรณูนคร รวมกัน
เรียกว่าบริเวณธาตุพนม ให้แต่ละเมืองมี ผูว้ ่าราชการเมืองปกครองยุบตําแหน่ งเจ้าเมืองส่วนข้าหลวง

๙
มาประจําเมือง และให้ขา้ หลวงประจําเมือง ผูว้ ่าราชการเมือง ขึน้ กับข้าหลวงประจําบริเวณตัง้ ทีท่ ําการ
บริเวณทีเ่ มืองนครพนม ตําแหน่ งข้าหลวงจึงเป็ นตําแหน่ งทีป่ รึกษาราชการของผูว้ ่าราชการเมือง การลง
นามในหนังสือราชการจึงต้องลงนามทัง้ สองคน คือทัง้ ข้าหลวงประจําเมืองและผูว้ ่าราชการเมือง บริเวณ
อื่น ๆ ในมณฑลฝา่ ยเหนือมีบริเวณสกลนคร บริเวณนํ้ าเพือง เมืองเลย บริเวณภาชีขอนแก่น บริเวณ
หมากแข้ง (อุดรธานี)
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งข้าหลวงประจําเมืองมุกดาหารคนแรก คือขุนพิทกั ษ์ธุรกิจ (จ๋วน) และ
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งข้าหลวงประจําบริเวณธาตุพนม คือพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (เลือ่ ง ภูมริ ตั น์)
เมือ่ มีการปรับปรุงการปกครองใหม่ เจ้าเมืองมุกดาหาร คือ พระจันทรเทพสุรยิ วงษา
(เมฆ) จึงกราบถวายบังคมลาออกจากราชการเนื่องจากมีอายุมาก จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้พระจันทรเทพฯ เจ้าเมืองเป็ น พระยาศศิวงษ์ประวัติ จางวางทีป่ รึกษาราชการเมืองมุกดาหาร และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวงษ์ (แสง) บุตรพระยาศศิวงษ์ฯ เป็ นพระจันทรเทพสุรยิ วงษา ผูว้ ่า
ราชการเมืองมุกดาหาร
พระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ) เกิดเมือ่ วันอาทิตย์ เดือน ๑๒ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๓๘๘ ท่านได้
ถึงแก่กรรมเมือ่ อายุ ๗๒ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๐)
พระจันทรเทพสุริยวงษา (แสง)
ราชวงษ์ (แสง) บุตรพระยาศศิวงษ์ ดํารงตําแหน่งผูว้ ่าราชการเมืองมุกดาหาร ขึน้ กับ
บริเวณธาตุพนม ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๒
พ.ศ. ๒๔๔๓ ให้เปลีย่ นนามมณฑลฝา่ ยเหนือเป็ นมณฑลอุดร เลิกบริเวณต่าง ๆ ให้แต่ละ
เมืองขึน้ กับมณฑลอุดร เมืองมุกดาหารจึงขึน้ กับมณฑลอุดร (จัดการปกครองแบบบริเวณปีเดียว)
อนึ่ง ยังได้มกี ารยกเลิกตําแหน่ งอุปฮาด ราชวงษ์ ราชบุตรในมณฑลอุดรด้วย โดยให้ม ี
ตําแหน่ งปลัดเมือง มหาดไทยเมือง ยกบัตรเมือง แทนเช่นมณฑลอื่นของกรุงสยามจึงแต่งตัง้ ให้
๑. อุปฮาด (เสริม) เป็ นพระดํารงมุกดาหาร ตําแหน่ งปลัดเมือง
๒. ราชบุตร (แป้น)
เป็ นพระวิจารณ์อธิกรณ์ ตําแหน่ งศาลเมือง
๓. ท้าวสุก
เป็ นหลวงวิจารณ์อกั ขรา ตําแหน่ งมหาดไทยเมือง
๔. ท้าวเคน
เป็ นหลวงบุรนิ ทร์มกุ ดารักษ์ ตําแหน่ งนครบาลเมือง
๕.ท้าวแสง
เป็ นหลวงธนาการณกิจ ตําแหน่ งคลังเมือง
๖. ท้าวหนู
เป็ นหลวงสมัครนครมุก ตําแหน่ งโยธาเมือง
ส่วนเมืองขึน้ เมืองมุกดาหาร คือเมืองหนองสูง และเมืองพาลุกากรภูม ิ ก็ได้แต่งตัง้
กรมการเมือง
คือ
เมืองหนองสูง หลวงอํานาจณรงค์ (บุศร์) เป็ นผูร้ กั ษาเมือง
หลวงทรงฤทธิรอน (เสือ)เป็ นปลัดเมือง
ขุนอมรศักดาเดช (พรหม)
เป็ นคลังเมือง

๑๐
เมืองพาลุกากรภูม ิ หลวงเทวาสําแดงเดช (หล้า) เป็ นผูร้ กั ษาเมือง
หลวงอมรเรศรักษา (พัด) เป็ นปลัดเมือง
หลวงอมรานุ รกั ษ์ (หอม) เป็ นคลังเมือง
พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้มกี ารพระราชทานเหรียญปราบฮ่อแก่ผทู้ ไ่ี ปในราชการสงครามครัง้ ปราบ
ฮ่อเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๐ ข้าราชการเมืองมุกดาหารซึง่ ได้รบั เหรียญปราบฮ่อ คือ
๑. พระยาศศิวงษ์ประวัติ (เมฆ) จางวางเมืองมุกดาหาร
๒. พระดํารงมุกดาหาร (เสริม) ปลัดเมือง
๓. พระวิจารณ์อธิกรณ์ (แป้น) ยกบัตรเมือง
๔. หลวงพิทกั ษ์เทพสถาน
กรมวังเมืองมุกดาหาร (ตําแหน่ งกรมวัง คือ ตําแหน่ ง
ในจวนเจ้าเมือง)
๕. เพีย้ อินทฤาไชย
กรมการเมืองมุกดาหาร (ต้นสกุลสวัสดิวงศ์ชยั )
พ.ศ. ๒๔๔๔ พระอนุ ชาติวุฒาธิคุณ (แพ ณ หนองคาย) มาดํารงตําแหน่ งข้าหลวงกํากับ
ราชการเมืองมุกดาหาร แทนขุนพิทกั ษ์ธุรกิจ ในปีน้ฝี รังเศสซึ
่
ง่ ได้เมืองลาวเป้นเมืองขึน้ ได้มาตัง้ เมืองที่
บ้านท่าแห่ขน้ึ ตัง้ นามเมืองว่า "เมืองสุวรรณเขต" (เมืองสุวรรณเขต) ผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าเมืองสุวรรณเขต
คนแรกทีฝ่ รังเศสแต่
่
งตัง้ ขึน้ คือ "ท้าวฮ่อม" (ญาหลวงฮ่อม) ซึง่ เป็ นบุตรหลานสืบสกุลไปจากเจ้าเมือง
มุกดาหารและเมืองพาลุกากรภูม ิ (ดูลาํ ดับเครือญาติมกุ ดาหาร)
พ.ศ. ๒๔๔๕ พระดํารงมุกดาหาร (เสริม) ปลัดเมือง และพระวิจารณ์อธิกรณ์ (แป้น) ยก
บัตรเมืองมุกดาหาร ถึงแก่กรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งหีบศิลาหน้าเพลิงจากกรุงเทพฯ มา
พระราชทานเพลิงศพ
พ.ศ. ๒๔๔๙ พระจันทรเทพสุรยิ วงษา (แสง) ผูว้ ่าราชการเมืองมุกดาหาร ถึงแก่กรรมเมือ่
เดือนพฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
เสด็จตรวจราชการถึงเมืองมุกดาหาร ในเดือนมกราคม เดือนมีนาคม เป็ นเดือนสิน้ ปี
สมัยเป็ นอําเภอมุกดาหาร
ได้มกี ารปรับปรุงการปกครองในมณฑลอุดรเป็ นจังหวัดและอําเภอใน พ.ศ. ๒๔๕๐ เมือง
มุกดาหารถูกยุบลงเป็ นอําเภอมุกดาหาร เมืองหนองสูงย้ายไปตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นนาแก เมืองพาลุกากรภูมยิ บุ
ลงเป็ นตําบลบ้านหว้าน เมืองเรณูนครยุบลงเป็ นตําบลเรณูนคร ตัง้ อําเภอธาตุพนมขึน้ แทน ขึน้ จังหวัด
นครพนม
เปิดทีท่ ําการอําเภอมุกดาหาร เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ผูม้ าดํารงตําแหน่ ง
นายอําเภอมุกดาหารคนแรก คือ หลวงทรงสราวุธ (เจิม วิเศษรัตน์) ภายหลังเลื่อนขึน้ เป็ นพระบริหา
ราชอาณาเขต (เมือ่ ย้ายไปเป็ นปลัดหนองคาย) ต่อมาภายหลังเลื่อนขึน้ เป็ นพระยาสมุทรศักดารักษ์
(เมือ่ ย้ายไปดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการเมืองสมุทรสงคราม) ท่านได้กลับมาดํารงตําแหน่ งผูว้ ่าราชการ
จังหวัดนครพนม อีกครัง้ สุดท้าย
เมือ่ มีการตัง้ จังหวัดและอําเภอขึน้ แล้ว ได้มกี ารตัง้ กรมการพิเศษจังหวัดนครพนมขึน้ ผูท้ ่ี
เป็ นกรมการพิเศษส่วนมากเป็ นเจ้าเมืองและผูว้ ่าราชการเมืองเก่า ๆ คือ

๑๑
๑. พระยาศศิวงษ์ (เมฆ ประวัต)ิ เมืองมุกดาหาร
๒. พระพินิจพนมการ (ทองคํา) เมืองนครพนม
๓. พระพิทกั ษ์พนมนคร (โก๊ะ) เมืองนครพนม
๔. พระศรีวรราช (แก้ว)
เมืองท่าอุเทน
๕. พระอารัญอาษา (ปาน)
เมืองกุสุมาลย์
๖. พระพินิจพจนกรณ์ (ทอนแก้ว)
๗. หลวงพิทกั ษ์ประชาชน (ตูม)
๘. หลวงสรรพกิจบริหาร (คําวัง)
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มพี ระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศ
ใน ราชกิจจานุ เบกษาฉบับพิเศษเล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๒๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕ ยกฐานอําเภอ
มุกดาหารขึน้ เป็ นจังหวัด ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๕ เป็ นต้นไป โดยให้แยกอําเภอมุกดาหาร
อําเภอคําชะอี อําเภอดอนตาล อําเภอนิคมคําสร้อย กิง่ อําเภอดงหลวง และกิง่ อําเภอหว้านใหญ่ ออก
จากการปกครองของจังหวัดนครพนม รวมตัง้ ขึน้ เป็ นจังหวัดมุกดาหาร

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร. ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศริ ภิ ณ
ั ฑ์ออฟเซ็ท,
๒๕๒๙.

