ประวัตศิ าสตร์ จงั หวัดสกลนคร
สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

ั ่ ายของแม่น้ํ าโขง ในสาธารณรัฐ
ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมทัง้ บริเวณฝงซ้
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) เดิมเรียกว่า อาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึง่ เป็ นอาณาจักรของขอมสมัยเรือง
อํานาจในดินแดนแถบนี้ ขอมได้ตงั ้ เมืองศรีโคตรบูรณ์เป็ นราชธานี และได้ตงั ้ เมืองพิมายเป็ นเมืองอุปราช
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ของอาณาจักรโคตรบูรณ์ คือ พระธาตุพนมและพระธาตุอ่นื ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
อุดรธานีในปจั จุบนั

ในดินแดนทีเ่ ป็ นอาณาจักรโคตรบูรณ์ดงั กล่าว เมืองหนองหานหลวงก็เป็ นเมืองหนึ่งของ
อาณาจักรนี้ ช่วงเวลาทีม่ หี ลักฐานประกอบการตัง้ ชุมชนรอบๆ หนองหานอยูใ่ นสมัยของขอมเรือง
อํานาจดังกล่าว ปรากฏในโบราณสถานหลายแห่ง เช่น พระธาตุนารายณ์เจงเวงหรือพระธาตุนารายณ์
เชงเวง พระธาตุภเู พ็ก พระธาตุดุม และสะพานขอม เป็ นต้น ประกอบกับตํานานอุรงั คนิทานได้ให้ขอ้ มูล
เพิม่ เติมว่า ในสมัยพุทธกาล กรุงอินทรปตั มีอํานาจครอบคลุมดินแดนแถบนี้ และมีเมืองหนองหาน
หลวงขึน้ กับกรุงอินทรปตั เมืองหนองหานหลวงเป็ นเมืองเอกทีเ่ ป็ นศูนย์กลางอํานาจปกครองของขอม
หลักฐานทีแ่ สดงว่าเมืองหนองหานหลวงเป็ นเมืองเอกของขอมทีป่ รากฏชัดคือ ศิลปวัตถุท่ี
พบในบริเวณแถบนี้สร้างด้วยศิลปแบบขอมทัง้ สิน้ โดยใช้ศลิ าแลงเป็ นวัสดุสาํ คัญ ประกอบด้วยหน้าบัน
ชัน้ มุข ฯลฯ แบบขอมซึง่ สรุปได้ว่า กลุ่มผูค้ นทีอ่ าศัยในดินแดนแถบนี้มคี วามรูใ้ นการสร้างศิลปแบบขอม
เป็ นอย่างดี หลักฐานทีอ่ า้ งได้ไม่เฉพาะแต่โบราณสถานเท่านัน้ ในโบราณวัตถุหลายอย่าง ได้ขดุ ค้นพบ
ในรอบๆ บริเวณหนองหาน ดังเช่นทีห่ มูบ่ า้ นดงชน บ้านหนองสระ บ้านเหล่ามะแงว ตําบลดงชน อําเภอ
เมืองสกลนคร เป็ นต้น
ในศิลาจารึกทีม่ ผี คู้ น้ พบและนํามาตัง้ ไว้ ณ วัดสุปฏั วนาราม อุบลราชธานี ได้เอ่ยถึงพระ
นามของพระเจ้าสุรยิ วรมันที่ ๑ ซึง่ บรรดาปราชญ์ทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ถอื ว่าเป็ นกษัตริยอ์ งค์
สําคัญองค์หนึ่งของกัมพูชาซึง่ มีเดชานุ ภาพมาก นับแต่รชั กาลของพระองค์เป็ นต้นมา อิทธิพลของขอม
ได้แพร่หลายทัวไปในอี
่
สาน (ยกเว้นบริเวณลุ่มนํ้ าชี) ลัทธิศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ก็แพร่หลายตามลํานํ้าโขงขึน้ ไปจนถึงสกลนคร และอุดรธานี เมืองโบราณทีส่ ําคัญเช่น เมืองหนองหานหลวง (สกลนคร) ก็คงเจริญขึน้ ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๖ นี้ สังเกตได้จากลักษณะผังเมืองรูปสีเ่ หลีย่ ม
แบบสมํ่าเสมอ สระนํ้าและ ศาสนสถานทีส่ าํ คัญ คือ ปราสาทพระธาตุนารายณ์เฮงเกง และพระธาตุดุม
เป็ นต้น
การเข้ามามีอทิ ธิพลของขอมในดินแดนแถบนี้ ยังไม่ทราบว่าเข้ามามีอทิ ธิพลโดยลักษณะ
ใด เช่น อาจเป็ นความนิยมของเจ้าผูค้ รองนครเมืองต่างๆ ทีจ่ ะรับวัฒนธรรมฮินดูเพื่อส่งเสริมบารมีแห่ง
ฐานะความเป็ นกษัตริยข์ องตนเองหรืออาจตกอยูใ่ ต้อทิ ธิพลทางการเมือง หรือมีความสัมพันธ์กนั โดย
การแต่งงานก็อาจเป็ นได้
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สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี
หลังจากขอมเสื่อมอํานาจและหมดอิทธิพลจากดินแดนแถบนี้แล้ว ก็ไม่ปรากฏหลักฐาน
อะไรหลงเหลืออีกเลย เข้าใจว่าอํานาจของกรุงศรีอยุธยาอาจแผ่ไปไม่ถงึ ดินแดนแถบนี้ สังเกตได้จาก
ศิลปและวัฒนธรรมของอยุธยาไม่ปรากฏให้เห็นเลย มีปรากฏให้เห็นเฉพาะอิทธิพลของขอม และ
อาณาจักรลานช้างเท่านัน้
ในหนังสือประวัตศิ าสตร์อสี าน กล่าวว่า ภายหลังรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ไปแล้ว
อิทธิพลของวัฒนธรรมขอมก็ค่อยๆ เสือ่ มลงในภาคอีสานไม่คอ่ ยปรากฏการสร้างปราสาทหินขึน้ มาแต่
อย่างใด เมือ่ ตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก็สลายตัว อันเนื่องมาจากการแพร่หลายของพุทธศาสนา ลัทธิ
ลังกาวงศ์บรรดาปราสาทหินและศาสนสถานแต่เดิมหลายแห่งถูกเปลีย่ นให้เป็ นวัดหรือพุทธสถานแทน
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นได้สอดคล้องกับหลักฐานทีป่ รากฏในประวัตติ ํานานพงศาวดาร
เมืองสกลนครของพระยาประจันตะประเทศธานี (โง่นคํา) ทีก่ ล่าวไว้ว่า เมือ่ สิน้ พระชนม์พระยาสุวรรณ
ภิงคารแล้ว เสนาบดีขา้ ราชการผูใ้ หญ่ชาวเขมรก็สมมุตกิ นั เป็ นเจ้าเมืองต่อมา เมือ่ ปีหนึ่งเกิดทุกขภัยคือ
ฝนแล้ง ราษฎรไม่ได้ทาํ นาถึง ๗ ปี เกิดความอัตคัดขัดสนข้าวปลาอาหารเป็ นอันมาก เจ้าเมือง กรมการ
และราษฎรชาวเขมรทีอ่ ยูใ่ นเมืองหนองหานหลวงก็ทง้ิ เมืองให้เป็ นเมืองร้าง แต่จะร้างมาได้ก่ปี ีไม่ปรากฏ
ปรากฏแต่ทด่ี นิ ว่างเปล่าหลงเหลืออยูร่ อบบริเวณพระธาตุ
ภายหลังขอมเสื่อมอํานาจลง บริเวณดินแดนลุ่มนํ้ าโขงของภาคอีสานในยุคนัน้ กลับรุง่ เรือง
ขึน้ อันเนื่องมาจากการเจริญขึน้ ของอาณาจักรลานช้างซึง่ เกิดขึน้ แทนทีอ่ าณาจักรโคตรบูรณ์ หลักฐานที่
ปรากฏว่าอาณาจักรลานช้างได้รงุ่ เรืองถึงดินแดนแถบนี้ คือ พระธาตุก่องข้าวน้อย ทีบ่ า้ นตาดทอง
จังหวัดยโสธร พระธาตุบา้ นแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ เป็ นต้น และในสมัยต่อมาอิทธิพลของ
อาณาจักรลานช้างก็รงุ่ เรืองในดินแดนแถบนี้
หลักฐานทีส่ ามารถยืนยันได้ว่า ดินแดนในบริเวณจังหวัดสกลนครในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรไี ด้รบั อิทธิพลของอาณาจักรลานช้างอีกประการหนึ่ง คือ ในสมัยนัน้ ชาวภูไท
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง การ
และชาวโซ่ (ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมของจังหวัดสกลนคร) ได้อพยพเคลื่อนย้ายมาจากฝงซ้
อพยพดังกล่าวเกิดขึน้ หลายรุน่
จึงทําให้ชาวภูไทและชาวโซ่อยูก่ ระจัดกระจายบริเวณพืน้ ทีใ่ นจังหวัด
นครพนมและจังหวัดสกลนคร และต่อมาก็ได้เจริญรุง่ เรืองกลายเป็ น เมืองพรรณานิคม และเมือง
กุสุมาลย์ ซึง่ ในปจั จุบนั อําเภอพรรณานิคมจะปรากฏชาวภูไทยอยูอ่ าศัยเป็ นส่วนมาก ในขณะทีอ่ ําเภอ
กุสุมาลย์ในปจั จุบนั ก็มชี าวโซ่อาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมากเช่นเดียวกัน
ประวัตศิ าสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรเี ป็ นเมืองหลวงของไทยนัน้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
จังหวัดสกลนครโดยตรงไม่ปรากฏเรือ่ งราวไว้แต่อย่างใด เข้าใจว่าในสมัยอยุธยาเป็ นราชธานี จังหวัด
สกลนครคงเป็ นชุมชนเล็กๆ ทีแ่ ทบจะไม่มคี วามสําคัญทางประวัตศิ าสตร์เลย และคงได้รบั อิทธิพลของ
อาณาจักรลานช้างมากกว่าอาณาจักรอยุธยาดังกล่าวแล้ว ในสมัยกรุงธนบุรกี ไ็ ม่ปรากฏเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
จังหวัดสกลนครอยูเ่ ลย
เพียงปรากฏในพงศาวดารบางฉบับทีก่ ล่าวถึงสงครามระหว่างกรุงธนบุรกี บั
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อาณาจักรลานช้าง ทีก่ ล่าวพาดพิงถึงจังหวัดนครพนมบ้างเท่านัน้ เข้าใจว่าจังหวัดสกลนครในสมัยนัน้ คง
ขึน้ อยูก่ บั อาณาจักรลานช้างบ้าง เป็ นเมืองขึน้ ของไทยบ้าง แล้วแต่ฝา่ ยใดจะมีอํานาจมากกว่ากัน
แต่ได้ปรากฏหลักฐานแน่ ชดั อีกครัง้ ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึง่ จะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป

สมัยรัตนโกสิ นทร์
ประวัตศิ าสตร์ชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร ได้ขาดหายไปหลังจากทีข่ อมหมดอํานาจลง
ดังกล่าว แต่ได้ทราบหลักฐานแน่ ชดั อีกครัง้ หนึ่งจากเพีย้ ศรีครชุม หัวหน้าปฏิบตั พิ ระธาตุเชิงชุม เล่าสืบ
ต่อกันมา แต่ไม่ทราบแน่ ชดั ว่าปีใด ศักราชเท่าใด และในแผ่นดินรัชสมัยใด
ในแผ่นดินสยาม จะเป็ นรัชกาลทีเ่ ท่าใดไม่ปรากฏ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาด
เมืองกาฬสินธุ์ อพยพครอบครัวมารักษาพระธาตุเชิงชุมอยูห่ ลายปี อุปฮาดได้พาครอบครัวบ่าวไพร่
ขึน้ มาอยูใ่ นบ้านธาตุเชิงชุม พร้อมทัง้ ได้เกลีย้ กล่อมบ่าวไพร่ให้มาตัง้ ภูมลิ าํ เนาอยูใ่ นจังหวัดเชิงชุมหลาย
ตําบล
พระเจ้าแผ่นดินสยาม โปรดให้ตงั ้ อุปฮาดเมืองกาฬสินธุเ์ ป็ นพระธานี เปลีย่ นนามเมืองหนอง
หานหลวงเป็ นเมืองสกลทวาปี ให้พระธานีเป็ นเจ้าเมือง ขึน้ แก่กรุงสยามต่อมาหลายชัวเจ้
่ าเมือง
ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๐ ผูค้ รองเมืองเวียงจันทน์คดิ ขบถต่อกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั กรุงสยาม (รัชกาลที่ ๓) โปรดฯ ให้กองทัพหลวงขึน้ มาปราบปรามเมืองเวียงจันทน์ แม่ทพั
ได้มาตรวจราชการเมืองสกลทวาปี เจ้าเมืองกรมการเมืองสกลทวาปี ไม่ได้เตรียมกําลังทหารลูกกระสุน
ดินดํา เสบียงอาหารไว้ตามคําสังแม่
่ ทพั แม่ทพั เห็นว่าเจ้าเมืองสกลทวาปีขบถกระทําการขัดขืนอํานาจ
อาญาศึก จึงเอาตัวพระธานีเจ้าเมืองสกลทวาปี ไปประหารชีวติ เสียทีเ่ มืองหนองไชยขาว แม่ทพั นายก
องฝา่ ยสยามกวาดต้อนครอบครัวลงไปอยูเ่ มืองกระบิลจันทคามเป็ นอันมาก ยังเหลืออยูไ่ ด้รกั ษาพระธาตุ
เชิงชุมแต่พวกเพีย้ ศรีครชุมบ้านหนองเหียน บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านอ้อมแก้ว บ้านนาเวง บ้านพาน บ้าน
นาดี บ้านวังยาง บ้านผ้าขาว บ้านพันนาเท่านัน้ เมืองสกลนครก็เป็ นเมืองร้างไม่มเี จ้าเมืองปกครองอีก
ครัง้ หนึ่ง
เมือ่ กองทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุ เมืองเวียงจันทน์นนั ้
สามารถเข้าตีทพั อนุ เจ้าเมือง
เวียงจันทน์จนแตกพ่าย เข้ายึดเมืองได้ เจ้าอนุ หนีไปอยูเ่ มืองมหาชัยกองแก้ว
พ.ศ. ๒๓๗๕ กองทัพพระราชสุภาวดี ยกติดตามไปตีเมืองมหาชัยกองแก้วแตก เจ้าอนุ วงศ์
และพระพรหมอาษา (จุลนี) เจ้าเมืองมหาชัยกองแก้ว หนีไปอยูเ่ มืองญวนและถึงแก่กรรมทีน่ ัน้
พ.ศ. ๒๓๗๘ อุปฮาดตีเจา (ดําสาย) ราชวงศ์ (ดํา) และท้าวชินผูน้ ้อง ได้พาครอบครัวบ่าว
ไพร่มาพึง่ บรมโพธิสมภารพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ ได้เข้าหาแม่ทพั ทีเ่ มืองสกลทวาปี เจ้าเมืองอุปราช
และมหาสงครามแม่ทพั สังให้
่ นําตัวลงไปเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทสมเด็จพระนังเกล้
่ าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขา้ มแม่น้ํ าโขงมาตัง้ ภูมลิ าํ เนาในเมืองสกลทวาปีได้

๔
พ.ศ. ๒๓๘๐ อุปฮาดตีเจา (ดําสาย) ปว่ ยถึงแก่กรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้
ให้ราชวงศ์ (ดํา) เมืองมหาชัยเป็ นเจ้าเมืองสกลทวาปี ท้าวชินเป็ นราชวงศ์เมืองสกลทวาปี ราชบุตร
(ด่าง) เมืองกาฬสินธุเ์ ป็ นราชบุตรเมืองสกลทวาปี
พ.ศ. ๒๓๘๑ ราชวงศ์ (ดํา) เจ้าเมืองสกลทวาปีลงไปเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรัชกาลที่ ๓
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตัง้ ให้ราชวงศ์ (ดํา) เป็ นพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนคร
เปลีย่ นนามสกลทวาปีเป็ นเมืองสกลนคร
และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแบ่งเขตแดนเมืองนครพนม
เมืองมุกดาหาร เมืองหนองหาน ให้เป็ นเขตแดนเมืองสกลนคร โดยเฉพาะต่างหากจากเมืองอื่น
การปกครองเมืองสกลนครในยุคนี้นนั ้
ยังคงใช้ระบอบการปกครองหัวเมืองโบราณอยู่
ผูป้ กครอง (กรมการเมือง) ประกอบด้วย เจ้าเมือง อุปฮาด (อุปราช) ราชวงศ์ และราชบุตร ซึง่ แต่ละ
ตําแหน่ งมีอํานาจหน้าทีด่ งั นี้
๑. เจ้าเมืองเป็ นผูท้ ี่ มีหน้ าที่บงั คับบัญชาสิ ทธิ ขาด สังราชการบ้
่
านเมืองทัง้ ปวงและบังคับ
บัญชากรมการเมือง หรือกิจการเกี่ยวกับการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขของราษฎรในแคว้นบ้านเมืองที่
ปกครอง การแต่งตัง้ ถอดถอนคณะกรมการเมืองเป็ นพระราชอํานาจของพระเจ้าแผ่นดิน นอกจากการ
แต่งตัง้ ถอดถอนกรมการเมืองระดับรองเท่านัน้ จึงเป็ นอํานาจของเจ้าเมือง
๒. อุปฮาด (อุปราช) สมัยต่อมาเรียกปลัดอําเภอ เป็ นผูม้ หี น้าทีท่ ําการแทนในกรณีเจ้า
เมืองไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้ หน้าทีโ่ ดยเฉพาะคือการปกครองทัวไป
่
เป็ นหัวหน้าในทางที่
ปรึกษาหารือข้อราชการกรมการเมืองตําแหน่ งรองลงไป และเป็ นผูร้ วบรวมสรรพบัญชีส่วยอากร ตามที่
ทางราชการกําหนดและยังทําหน้าทีอ่ อกประกาศส่งเกณฑ์กําลังพลเมืองเพื่อทําศึกสงครามอีกด้วย
๓. ราชวงศ์ ต่อมาเรียกสมุหอําเภอ โดยมากมักแต่งตัง้ จากเครือญาติของเจ้าเมืองแต่ไม่
เสมอไป ทัง้ นี้แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มีหน้าทีท่ ําการแทนอุปฮาดในกรณีทอ่ี ุปฮาดไม่
สามารถปฏิบตั ริ าชการได้ แต่หน้าทีต่ ามปกติแล้วเกีย่ วกับอรรถคดีตดั สินถ้อยความและควบคุมการเก็บ
รักษาผลประโยชน์แผ่นดินของเมือง
๔. ราชบุตร ต่อมาเรียก เสมียนอําเภอ มีหน้าทีช่ ่วยราชวงศ์ ควบคุมการเก็บรักษา
ผลประโยชน์แผ่นดินของเมือง และเป็ นผูน้ ําเงินส่วยส่งเจ้าพนักงานใหญ่ในหัวเมืองเอกหรือเมืองหลวง
ส่วนอํานาจการปกครองจากกรุงเทพฯ มีการควบคุมหัวเมืองเล็กเมืองน้อยพอสรุปได้ คือ
๑. อนุ มตั กิ ารตัง้ เมือง และอนุ มตั กิ ารขอขึน้ กับเมืองอื่นหรือกรุงเทพฯ
๒. แต่งตัง้ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ และราชบุตร ส่วนใหญ่มกั เป็ นเพียงหลักการและ
วิธกี ารเท่านัน้
๓. รับแรงงานจากเลข หรือรับสิง่ ของจากส่วยจากหัวเมืองเหล่านัน้
พ.ศ. ๒๓๘๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้ราชวงศ์ (อิน) ขึน้
ไปเกลีย้ กล่อมเจ้าเมืองอื่นทีย่ งั ขัดขืนอยู่ ราชวงศ์ (อิน) ไปเกลีย้ กล่อมเจ้าเมืองวังและบุตรหลานบ่าวไพร่
เจ้าเมืองเป็ นอันมาก กับได้ทา้ วเพีย้ เมืองสูง เพีย้ บุตโคดหัวหน้าข่า กะโล้และบ่าวไพร่เข้ามาสู่พระบรม
โพธิสมภารเป็ นอันมาก

๕
พ.ศ. ๒๓๘๗ โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วโรงกลาง พระเสนาณรงค์เป็ นเจ้าเมืองพรรณานิคมยก
บ้านพังพร้าวเป็ นเมืองพรรณานิคม ตัง้ เมืองกุสุมาลย์มณฑลให้ขน้ึ กับเมืองสกลนคร ให้เพีย้ เมืองสูง ข่า
กะโล้ เป็ นหลวงอารักษ์อาญาเจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล
เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วโถงเจ้าเมืองมหาชัยเป็ นอุปฮาด
ให้ทา้ วเหม็นน้องชายอุปฮาด (โถง) เป็ นราชบุตรเมืองสกลนคร
พ.ศ. ๒๓๙๖ เกิดเพลิงไหม้ในเมืองสกลนคร ทรัพย์สนิ เสียหายมาก ยังเหลืออยูแ่ ต่พระเจดีย์
เชิงชุมวัดธาตุศาสดาราม เจ้าเมือง กรมการพากันอพยพครอบครัวออกไปตัง้ อยูด่ งบากห่างจากเมือง
เดิมประมาณ ๕๐ เส้น
พ.ศ. ๒๔๐๐ ไทยโย้ย กรมการเมืองสกลนคร มีความคิดแตกแยกกันออกเป็ น ๒ กลุ่ม พวก
หนึ่งมีนายจารดําเป็ นหัวหน้าไปร้องสมัครขอเป็ นเมืองขึน้ เมืองยโสธร อีกพวกหนึ่งมีเพีย้ ติว้ ซ้อยเป็ น
หัวหน้าไปร้องขอเป็ นเมืองขึน้ เมืองนครพนม รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ นายจารดําเป็ นหลวง
ประชาราษฎร์รกั ษายกบ้านกุดลิงแขวงเมืองยโสธรเป็ นเมืองวานรนิวาส ให้หลวงประชาราษฎร์รกั ษา
เป็ น เจ้าเมืองขึน้ กับเมืองยโสธร แต่เจ้าเมืองกรมการและราษฎรยังคงตัง้ บ้านเรือนอยูบ่ า้ นแห่กุดชุมภู
ในแขวงเมืองสกลนครตามเดิม (ภายหลังเมืองวานรนิวาสเปลีย่ นการปกครองกลับมาขึน้ เมืองสกลนคร
ตามเดิม) และโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านม่วงนํ้ ายามเป็ นเมืองอากาศอํานวย ให้เพียงติว้ ซ้ายเป็ นหลวงผลา
นุ กูลเป็ นเจ้าเมือง ขึน้ กับเมืองนครพนม
พ.ศ. ๒๔๐๑ เจ้าเมือง กรมการ และราษฎรเมืองสกลนครทีไ่ ปตัง้ อยูท่ ด่ี งบาก เพราะอัคคีภยั
พากันอพยพครอบครัวกลับภูมลิ าํ เนาเดิม ราชวงศ์ (อิน) ถึงแก่กรรม
พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโพหวาเป็ น
เมืองภูวดลสอาง และให้ราชบุตร (เหม็น) เป็ นพระภูวดลบริรกั ษ์เป็ นเจ้าเมือง และโปรดเกล้าฯ ให้ยก
บ้านโพนสว่างหาดยาวริมนํ้ าปลาหางเป็ นเมืองสว่างแดนดิน โดยให้ทา้ วเทพกัลยาหัวหน้าไทยโย้ยเป็ น
เจ้าเมืองให้นามว่า พระสิทธิศกั ดิ ์ประสิทธิ ์ ขึน้ กับเมืองสกลนคร
ในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ นี้เองเกิดฝนแล้งทีเ่ มืองร้อยเอ็ดและเมืองอุบล ราษฎรต่างได้รบั ความอด
อยาก พากันอพยพครอบครัวมาอยูใ่ นเขตเมืองสกลนครเป็ นอันมาก เพราะเมืองสกลนครยังมีชาวใน
บ้านเมืองอยูบ่ า้ ง ประกอบกับการหาของป่าพอเลีย้ งตัวไปได้
ในปีต่อมาเกิดฝนแล้งทํานาไม่ได้ในเมืองสกลนคร แต่ราษฎรก็มไิ ด้อพยพออกไปจากเมือง
อาศัยของปา่ และทํานาแซง (นาปรัง) พอประทังชีวติ
ใน พ.ศ. ๒๔๑๐ ปลายรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้ ปิด บุตรอุปราชตีเจา (ดําสาย)
เป็ นราชวงศ์ และให้ทา้ วลาดบุตรอุปฮาด (โถง) เป็ นราชบุตรเมืองสกลนครแทน ตําแหน่ งราชวงศ์และ
ราชบุตรทีว่ ่างอยู่
พ.ศ. ๒๔๑๕
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓ พวกข่ากระโล้ เมือง
กุสุมาลย์ เกิดการแย่งชิงอํานาจกัน ท้าวขัตติยไทยข่ากระโล้ ขอขึน้ ต่อเมืองสกลนคร โดยแยกออกจาก

๖
เมืองกุสุมาลย์ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านนาโพธิ ์แขวงเมืองสกลนครขึน้ เป็ นเมืองโพธิไพศาลนิคม และ
ตัง้ ให้ทา้ วขัตติยเป็นพระไพศาลสีมานุ รกั ษ์ เป็ นผูป้ กครองเมืองต่อไป
ในปีน้ีพระยาประเทศธานี เจ้าเมืองได้ขออนุมตั ติ งั ้ ตําแหน่ งผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการเมือง เพราะ
เมืองสกลนครมีเมืองขึน้ ถึง ๖ เมือง จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้ทา้ วโง่นคําเป็นพระยาศรีสกุลวงศ์ ให้เป็ น
ผูช้ ่วยราชการเมืองสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๑๘ เกิดการจลาจลของจีนฮ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้พระยามหาอํามาตย์ (ชื่น) เป็ นแม่ทพั คุมทหารกรุงเทพฯ กับไพร่พลหัวเมืองลาวไปตัง้
ทัพสูท้ เ่ี มืองหนองคาย เมืองสกลนคร ได้ยกพลไปช่วย ๑,๐๐๐ คน โดยมีราชวงศ์ (ปิด) กับพระศรีสกุล
วงศ์ (โง่นคํา) เป็ นหัวหน้า และรบกับจีนฮ่อจนได้ชยั ชนะ
พ.ศ. ๒๔๑๙ พระยาประเทศธานี (คํา) ถึงแก่กรรม เมืองสกลนครเกิดโรคระบาดร้ายแรง
อุปฮาด (โถง) กับราชบุตร (ลาด) ก็ถงึ แก่กรรมด้วยโรคนี้ ราษฎรต่างล้มตายเป็ นจํานวนมาก ทาง
ราชการได้แต่งตัง้ ให้ราชวงศ์ (ปิด) เป็ นผูร้ กั ษาราชการเมือง
พ.ศ. ๒๔๒๐ โปรดเกล้าฯ ให้พระศรีสกุลวงศ์ผชู้ ่วย (โง่นคํา) เป็ นอุปฮาด ให้ทา้ วฟองบุตร
พระประเทศธานี (คํา) เป็ นราชวงศ์เมืองสกลนคร และในปีต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ ์ให้ราชวงศ์
(ปิด) เป็ นพระยาประจันตประเทศธานีเป็ นเจ้าเมืองสกลนครต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าให้เจ้าเมืองและกรมการเมืองสกลนคร ลงไป
กรุงเทพฯ เพื่อร่วมสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในงานนี้อุปฮาด (โง่นคํา) ได้คุมสิง่ ของต่างๆ ลงไป
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทในการสมโภชน์พระนครเป็ นจํานวนมาก โปรดพระราชทานเหรียญสัตพรรษ์มาลาเงินแก่เจ้าเมือง และกรมการเมืองเป็ นทีร่ ะลึก
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ บาดหลวงอเลกซิสโปรดม ชาวฝรังเศส
่
มาตัง้ โรงเรียนสอนศาสนา
โรมันคาทอลิกขึน้ ทีบ่ า้ นท่าแร่ แขวงเมืองสกลนคร มีผคู้ นเข้ารีตถือคริสต์เป็นจํานวนมาก และบาดหลวง
ได้สร้างวัดสร้างโบสถ์ขน้ึ มากมาย ต่อมาเมือ่ บ้านเมืองเจริญขึน้ อํานาจทางศาสนาของบาดหลวงลดลง
ราษฎรพากันออกจากศาสนาของบาดหลวงเป็ นจํานวนมาก โดยมากก็คงเป็นชาวบ้านท่าแร่แห่งเดียวที่
ยังนับถือศาสนาโรมันคาทอลิกจนถึงปจั จุบนั นี้
ั ่ ายแม่น้ํ าโขง
พ.ศ. ๒๔๒๗ เกิดขบถจีนฮ่อทีเ่ มืองเขียงของทุ่งเชียงคํา (ทุ่งไหหิน)
ฝงซ้
รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชวรานุ กูลเป็ นแม่ทพั คุมกองทัพไทยลาวยกไป
ปราบโดยตัง้ ทัพทีเ่ มืองหนองคายเช่นเดิม พระยาอุปฮาด (โง่นคํา) และราชวงศ์ (ฟอง) เป็ นนายทัพ
ต่อมาได้รบั ข่าวว่าพระยาประจันตประเทศธานี (ปิด) เจ้าเมืองปว่ ยถึงแก่กรรมแม่ทพั จึงโปรดให้พระ
อุปฮาด (โง่นคํา) กลับมารักษาราชการบ้านเมือง
พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้พระอุปฮาด
(โง่นคํา) เป็ นพระยาประจันตประเทศธานี ปกครองเมืองสกลนครสืบต่อมา อีก ๒ ปี ต่อมาได้
โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วเมฆบุตรราชวงศ์ (อิน) เป็ นราชบุตรเมืองสกลนคร

๗
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม เสด็จขึน้ มา
จัดการหัวเมืองลาวพวน และโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นแปลงหัวเมืองฝา่ ยเหนือเป็ นมณฑลลาวพวน
พระองค์ทรงเป็ นข้าหลวงต่างพระองค์สาํ เร็จราชการมณฑลลาวพวนเป็ นพระองค์แรก
ซึง่ ระบบการ
ปกครองแบบใหม่น้เี องทีเ่ รียกว่าการจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล อันหมายถึงการ “จัดให้มขี า้ หลวง
ไปกํากับรักษาราชการตามหัวเมืองทุกเมือง” และจากนี้ต่อไปเมืองสกลนครก็จดั รูปแบบการปกครอง
ส่วนภูมภิ าคเป็ นระบอบมณฑลเทศาภิบาลสืบไป
การตัง้ ข้าหลวงจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) มาเป็ นข้าหลวงรักษาราชการเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนี้ เป็ นการขยายอํานาจจากส่วนกลางเข้ามาในภาคอีสาน เริม่ ตัง้ แต่ตน้ รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ทัง้ นี้ เนื่องจากรัฐบาลทีก่ รุงเทพฯ ต้องเผชิญกับ
การคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก
การทีจ่ ะรักษาไว้ซง่ึ ดินแดนของตนให้คงอยูต่ ่อไปก็อยูท่ ก่ี าร
กําหนดเส้นเขตแดนของตนให้แน่นอน และเป็ นการรับรองของมหาอํานาจประการหนึ่ง การเข้ามา
ควบคุมหัวเมืองชัน้ นอกเป็ นการแสดงสิทธิของตนประการหนึ่ง และเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีพพิ าทกับ
มหาประเทศคู่สญ
ั ญาในหัวเมืองชัน้ นอกอีกประการหนึ่งด้วย

การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิ บาล
การจัดรูปการปกครองแบบเทศาภิบาล ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นแบบการปกครองอันสําคัญทีส่ มเด็จ
พระเจ้าบรมวงค์เธอกรมพระยาดํารงราชานุ ภาพทรงนํ ามาใช้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมภิ าคในสมัยนัน้ ระบบการปกครองแบบนี้เป็ นระบบทีร่ ฐั บาลกลางจัดส่งข้าราชการส่วนกลางออกไป
บริหารราชการในส่วนภูมภิ าค
เป็ นรูปแบบของการจัดให้อํานาจการปกครองมารวมอยู่จดุ เดียวกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็ นระบบการรวมอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง ริดรอนอํานาจเจ้าเมืองตามระบอบเก่า การ
ปกครองระบอบเทศาภิบาลอยูใ่ นระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตํานานพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับพระยาประจันตประเทศ
ธานี (โง่นคํา) ได้กล่าวถึงรูปแบบการปกครองและเหตุการณ์ทส่ี ําคัญ ๆ ไว้อย่างละเอียดพอสมควร ดัง
พอสรุปได้วา่
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระยาสุรยิ เดช (กาจ) มาเป็ นข้าหลวงเมืองสกลนครเป็ นคนแรก และข้าหลวงเมืองสกลนครพระองค์น้ีได้
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการบริหารราชการ กล่าวคือ ให้ยกเลิกกอง เปลีย่ นเป็ นหมู่บา้ น และตําบล และให้ม ี
การเลือกผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน ปกครองหมูบ่ า้ น และตําบลด้วย
ั ่ ายแม่น้ํ าโขงให้ฝรังเศส
พ.ศ. ๒๔๓๖ ไทยเสียดินแดนฝงซ้
่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ประจักษ์ศลิ ปาคม ผูส้ าํ เร็จราชการมณฑลลาวพวน เสด็จจากเมืองหนองคายมาตัง้ บ้านเมืองทีต่ ําบล
หมากแข้ง เปลีย่ นนามมณฑลลาวพวนเป็ นมณฑลฝา่ ยเหนือ

๘
พ.ศ. ๒๔๓๗ จ่าช่วงไฟประทีปวังซ้าย (ช่วง) ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นข้าหลวงเมืองสกลนคร และ
ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงระเบียบบริหารราชการบางอย่าง คือให้ตงั ้ กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง กรมนาขึน้
และได้แบ่งเขตแดนเมืองสกลนครขึน้ เมืองนครพนม เมืองหนองหาน และเมืองมุกดาหารออกจากกัน
อย่างชัดเจน
พ.ศ. ๒๔๓๘ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศลิ ปาคม เสด็จมาตรวจราชการเมือง
สกลนคร และแต่งตัง้ ให้นายปรีดาราช เป็ นข้าหลวงเมืองสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๓๙ นายปรีดาราช ข้าหลวงถึงแก่กรรม โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ นายฉลองไนย นารถ (ไมย) เป็ นข้าหลวงเมืองสกลนคร และได้เปลีย่ นแปลงให้เมืองกุสุมาลย์และเมืองโพธิไพศาลไป
ขึน้ กับเมืองนครพนม ให้เมืองวาริชภูมซิ ง่ึ เป็ นเมืองขึน้ เมืองหนองหานเดิมมาขึน้ กับเมืองสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๔๐ ในปีน้ีพระราชทานเงินเดือนให้ขา้ ราชการเมืองสกลนครเป็ นปีแรก เงินเบีย้
หวัดหรือเงินปี อย่างทีจ่ ดั มาแล้วให้ยกเลิก เงินประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ให้เก็บ
เป็ นของหลวงทัง้ สิน้
พ.ศ. ๒๔๔๒ รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าวัฒนาเป็ นข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลฝา่ ยเหนือ เปลีย่ นชื่อมณฑลฝา่ ยเหนือเป็ นมณฑลอุดร
พ.ศ. ๒๔๔๔ มีคาํ สังให้
่ นายฉลองไนยนารถ (ไมย) กลับไปรับราชการทีม่ ณฑลอุดร และให้
หลวงพิสยั สิทธิกรรม (จีน) เป็ นข้าหลวงเมืองสกลนคร
พ.ศ. ๒๔๔๕ มีการเปลีย่ นแปลงระเบียบการปกครอง ถือเมืองสกลนครรวมทัง้ เขตแขวงให้
เรียกว่า “บริเวณสกลนคร” ข้าหลวงประจําเมืองให้เรียกข้าหลวงประจําบริเวณเปลีย่ นคําว่าเมืองเป็ น
อําเภอ คําว่าเจ้าเมืองเป็ นนายอําเภอ คําว่าอุปฮาดเป็ นปลัดอําเภอ ราชวงศ์เปลีย่ นเป็ นสมุหอําเภอ ราช
บุตรเปลีย่ นเป็ นเสมียนอําเภอ
ในปีน้ีได้ให้พระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนคร เป็ นทีป่ รึกษาข้าหลวงบริเวณ
สกลนคร เนื่องจากการเปลีย่ นระบบบริหารแผ่นดินดังกล่าวและชราภาพมากแล้ว
พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนาข้าหลวง
เทศาภิบาลเสด็จกลับกรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีสุรยิ ราชวรนุ วตั ร (โพ) มาเป็ นข้าหลวง
เทศาภิบาลมณฑลอุดรแทน และในปีน้ี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จมาตรวจราชการทีบ่ ริเวณสกลนครด้วย
พ.ศ. ๒๔๕๐ แต่งตัง้ ให้หลวงผดุงแคว้นประจันต์ (ช่วง) มาเป็ นข้าหลวงบริเวณสกลนคร
ข้าหลวงบริเวณคนเก้าให้ยา้ ยไปเป็ นข้าหลวงบริเวณขอนแก่น
ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลอุดรได้แต่งตัง้ ให้ขนุ ราชขันธ์สกลรักษ์เป็ นนายอําเภอพรรณา
นิคม พระบริบาลศุภกิจ (คําสาย) เป็ นนายอําเภอวาริชภูม ิ นายทะเบียนเป็ นนายอําเภอสว่างแดนดิน
และพระอนุ บาลสกลเขต (เล็กบริเวณ) รักษาการนายอําเภอเมือง

๙
พ.ศ. ๒๔๕๓ ย้ายหลวงผดุงแคว้นประจันต์ ข้าหลวงบริเวณสกลนคร ไปเป็ นข้าหลวงเมือง
หล่มสัก และให้พระสุนธรชนศักดิ ์ (สุทธิ) มาเป็ นข้าหลวงบริเวณสกลนคร
ในปีน้ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
๕ สวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตเิ ป็ นรัชกาลที่ ๖
การจัดรูปการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลได้ดาํ เนินการมาเรือ่ ยๆ
สิน้ สุดลงในปี พ.ศ. ๒๔๕๘

และ

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบการปกครองแบบใหม่ คือเมืองสกลนคร
เปลีย่ นอําเภอเมืองให้เป็ นอําเภอธาตุเชิงชุม

การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบนั
หลังจากทีป่ ระเทศไทย ได้เปลีย่ นแปลงระบบการปกครองประเทศเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว
ในปีต่อมาก็ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ อันเป็ นแม่บทของการบริหารราชการ
แผ่นดินในปจั จุบนั เป็ นการยกเลิกการจัดรูปการปกครองระบอบมณฑลเทศาภิบาลอย่างสิน้ เชิง
ในส่วนของการปกครองในส่วนภูมภิ าคนัน้
เริม่ จัดการเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นระบบเมือ่
รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ พระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๔๐
(พระราชดําริการจัดระเบียบฯ นี้ เริม่ อย่างจริงจังในปี พ.ศ. ๒๔๓๕) ซึง่ เป็ นการจัดรูปการปกครองส่วน
ภูมภิ าคแบบเทศาภิบาลดังกล่าวแล้ว และได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมตลอดมา
จนถึงปจั จุบนั
ช่วงระยะเวลาแห่งการเปลีย่ นรูปแบบการปกครองจากระบบมณฑลเทศาภิบาลนัน้ (พ.ศ.
๒๔๗๖) จังหวัดสกลนครมีผวู้ ่าราชการจังหวัดคนแรก (ก่อนนัน้ เรียกข้าหลวง) คือ พระตราษบุรสี ุนทร
เขต และคนต่อมาคือพระบริบาลนิยมเขต
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