
ประวัตศิาสตร์จงัหวัดสกลนคร 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

ดนิแดนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (รวมทัง้บรเิวณฝ ัง่ซา้ยของแมน้ํ่าโขง ในสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว) เดมิเรยีกว่า อาณาจกัรโคตรบูรณ์ ซึง่เป็นอาณาจกัรของขอมสมยัเรอืง

อํานาจในดนิแดนแถบน้ี ขอมไดต้ัง้เมอืงศรโีคตรบูรณ์เป็นราชธานี และไดต้ัง้เมอืงพมิายเป็นเมอืงอุปราช 

หลกัฐานทางประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรโคตรบูรณ์ คอื พระธาตุพนมและพระธาตุอื่นๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดั

อุดรธานีในปจัจบุนั  

ในดนิแดนทีเ่ป็นอาณาจกัรโคตรบรูณ์ดงักล่าว เมอืงหนองหานหลวงกเ็ป็นเมอืงหน่ึงของ

อาณาจกัรน้ี ช่วงเวลาทีม่หีลกัฐานประกอบการตัง้ชุมชนรอบๆ หนองหานอยูใ่นสมยัของขอมเรอืง

อํานาจดงักล่าว ปรากฏในโบราณสถานหลายแห่ง เช่น พระธาตุนารายณ์เจงเวงหรอืพระธาตุนารายณ์

เชงเวง พระธาตุภเูพก็ พระธาตุดุม และสะพานขอม เป็นตน้ ประกอบกบัตํานานอุรงัคนิทานไดใ้หข้อ้มลู

เพิม่เตมิว่า ในสมยัพุทธกาล กรงุอนิทรปตั มอีํานาจครอบคลุมดนิแดนแถบน้ี และมเีมอืงหนองหาน

หลวงขึน้กบักรงุอนิทรปตั เมอืงหนองหานหลวงเป็นเมอืงเอกทีเ่ป็นศูนยก์ลางอํานาจปกครองของขอม 

หลกัฐานทีแ่สดงว่าเมอืงหนองหานหลวงเป็นเมอืงเอกของขอมทีป่รากฏชดัคอื ศลิปวตัถุที่

พบในบรเิวณแถบน้ีสรา้งดว้ยศลิปแบบขอมทัง้สิน้ โดยใชศ้ลิาแลงเป็นวสัดุสาํคญั ประกอบดว้ยหน้าบนั

ชัน้มุข ฯลฯ แบบขอมซึง่สรุปไดว้่า กลุ่มผูค้นทีอ่าศยัในดนิแดนแถบน้ีมคีวามรูใ้นการสรา้งศลิปแบบขอม

เป็นอยา่งด ี หลกัฐานทีอ่า้งไดไ้มเ่ฉพาะแต่โบราณสถานเท่านัน้ ในโบราณวตัถุหลายอยา่ง ไดข้ดุคน้พบ

ในรอบๆ บรเิวณหนองหาน ดงัเช่นทีห่มูบ่า้นดงชน บา้นหนองสระ บา้นเหล่ามะแงว ตําบลดงชน อําเภอ

เมอืงสกลนคร เป็นตน้ 

ในศลิาจารกึทีม่ผีูค้น้พบและนํามาตัง้ไว ้ ณ วดัสุปฏัวนาราม อุบลราชธานี ไดเ้อ่ยถงึพระ

นามของพระเจา้สุรยิวรมนัที ่๑ ซึง่บรรดาปราชญท์างโบราณคดแีละประวตัศิาสตรถ์อืว่าเป็นกษตัรยิอ์งค์

สาํคญัองคห์น่ึงของกมัพชูาซึง่มเีดชานุภาพมาก  นบัแต่รชักาลของพระองคเ์ป็นต้นมา อทิธพิลของขอม

ไดแ้พรห่ลายทัว่ไปในอสีาน (ยกเวน้บรเิวณลุ่มน้ําช)ี ลทัธศิาสนาฮนิดแูละพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

กแ็พรห่ลายตามลาํน้ําโขงขึน้ไปจนถงึสกลนคร และอุดรธานี เมอืงโบราณทีส่ําคญัเช่น เมอืงหนองหาน-

หลวง (สกลนคร) กค็งเจรญิขึน้ในสมยัพทุธศตวรรษที ่ ๑๖ น้ี สงัเกตไดจ้ากลกัษณะผงัเมอืงรปูสีเ่หลีย่ม

แบบสมํ่าเสมอ สระน้ําและ ศาสนสถานทีส่าํคญั คอื ปราสาทพระธาตุนารายณ์เฮงเกง และพระธาตุดุม 

เป็นตน้ 

การเขา้มามอีทิธพิลของขอมในดนิแดนแถบน้ี  ยงัไมท่ราบว่าเขา้มามอีทิธพิลโดยลกัษณะ

ใด เช่น อาจเป็นความนิยมของเจา้ผูค้รองนครเมอืงต่างๆ ทีจ่ะรบัวฒันธรรมฮนิดเูพื่อส่งเสรมิบารมแีห่ง

ฐานะความเป็นกษตัรยิข์องตนเองหรอือาจตกอยูใ่ตอ้ทิธพิลทางการเมอืง หรอืมคีวามสมัพนัธก์นัโดย

การแต่งงานกอ็าจเป็นได ้



 ๒ 

สมยักรงุศรีอยธุยาและสมยักรงุธนบรีุ 

หลงัจากขอมเสื่อมอํานาจและหมดอทิธพิลจากดนิแดนแถบน้ีแลว้ กไ็มป่รากฏหลกัฐาน

อะไรหลงเหลอือกีเลย เขา้ใจว่าอํานาจของกรงุศรอียธุยาอาจแผ่ไปไมถ่งึดนิแดนแถบน้ี สงัเกตไดจ้าก

ศลิปและวฒันธรรมของอยธุยาไม่ปรากฏใหเ้หน็เลย มปีรากฏใหเ้หน็เฉพาะอทิธพิลของขอม และ

อาณาจกัรลานชา้งเท่านัน้ 

ในหนงัสอืประวตัศิาสตรอ์สีาน กล่าวว่า ภายหลงัรชักาลของพระเจา้ชยัวรมนัที ่ ๗ ไปแลว้ 

อทิธพิลของวฒันธรรมขอมกค็่อยๆ เสือ่มลงในภาคอสีานไมค่อ่ยปรากฏการสรา้งปราสาทหนิขึน้มาแต่

อยา่งใด เมือ่ตอนตน้พุทธศตวรรษที ่๑๙ กส็ลายตวั อนัเน่ืองมาจากการแพรห่ลายของพุทธศาสนา ลทัธิ

ลงักาวงศบ์รรดาปราสาทหนิและศาสนสถานแต่เดมิหลายแห่งถูกเปลีย่นใหเ้ป็นวดัหรอืพุทธสถานแทน 

จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัฐานทีป่รากฏในประวตัติํานานพงศาวดาร

เมอืงสกลนครของพระยาประจนัตะประเทศธานี (โงน่คํา) ทีก่ล่าวไวว้่า เมือ่สิน้พระชนมพ์ระยาสุวรรณ

ภงิคารแลว้ เสนาบดขีา้ราชการผูใ้หญ่ชาวเขมรกส็มมตุกินัเป็นเจา้เมอืงต่อมา เมือ่ปีหน่ึงเกดิทุกขภยัคอื 

ฝนแลง้ ราษฎรไมไ่ดท้าํนาถงึ ๗ ปี เกดิความอตัคดัขดัสนขา้วปลาอาหารเป็นอนัมาก เจา้เมอืง กรมการ 

และราษฎรชาวเขมรทีอ่ยูใ่นเมอืงหนองหานหลวงกท็ิง้เมอืงใหเ้ป็นเมอืงรา้ง แต่จะรา้งมาไดก้ี่ปีไม่ปรากฏ 

ปรากฏแต่ทีด่นิว่างเปล่าหลงเหลอือยูร่อบบรเิวณพระธาตุ 

ภายหลงัขอมเสื่อมอํานาจลง บรเิวณดนิแดนลุ่มน้ําโขงของภาคอสีานในยคุนัน้กลบัรุง่เรอืง

ขึน้ อนัเน่ืองมาจากการเจรญิขึน้ของอาณาจกัรลานชา้งซึง่เกดิขึน้แทนทีอ่าณาจกัรโคตรบรูณ์ หลกัฐานที่

ปรากฏว่าอาณาจกัรลานชา้งไดรุ้ง่เรอืงถงึดนิแดนแถบน้ี คอื พระธาตุก่องขา้วน้อย ทีบ่า้นตาดทอง 

จงัหวดัยโสธร พระธาตุบา้นแกง้ อําเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภูม ิ เป็นตน้ และในสมยัต่อมาอทิธพิลของ

อาณาจกัรลานชา้งกร็ุง่เรอืงในดนิแดนแถบน้ี 

หลกัฐานทีส่ามารถยนืยนัไดว้่า ดนิแดนในบรเิวณจงัหวดัสกลนครในสมยัอยธุยาตอนปลาย 

ต่อเน่ืองกบัสมยักรงุธนบุรไีดร้บัอทิธพิลของอาณาจกัรลานชา้งอกีประการหน่ึง คอื ในสมยันัน้ชาวภไูท 

และชาวโซ่ (ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิของจงัหวดัสกลนคร) ไดอ้พยพเคลื่อนยา้ยมาจากฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง การ

อพยพดงักล่าวเกดิขึน้หลายรุน่ จงึทาํใหช้าวภไูทและชาวโซ่อยูก่ระจดักระจายบรเิวณพืน้ทีใ่นจงัหวดั

นครพนมและจงัหวดัสกลนคร และต่อมากไ็ดเ้จรญิรุง่เรอืงกลายเป็น เมอืงพรรณานิคม และเมอืง

กุสุมาลย ์ ซึง่ในปจัจบุนัอําเภอพรรณานิคมจะปรากฏชาวภไูทยอยูอ่าศยัเป็นส่วนมาก ในขณะทีอ่ําเภอ

กุสุมาลยใ์นปจัจบุนักม็ชีาวโซ่อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากเช่นเดยีวกนั 

ประวตัศิาสตรส์มยัอยธุยาและธนบุรเีป็นเมอืงหลวงของไทยนัน้ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั

จงัหวดัสกลนครโดยตรงไม่ปรากฏเรือ่งราวไวแ้ต่อยา่งใด เขา้ใจว่าในสมยัอยธุยาเป็นราชธานี จงัหวดั

สกลนครคงเป็นชุมชนเลก็ๆ ทีแ่ทบจะไม่มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรเ์ลย และคงไดร้บัอทิธพิลของ

อาณาจกัรลานชา้งมากกว่าอาณาจกัรอยธุยาดงักล่าวแลว้ ในสมยักรงุธนบุรกีไ็มป่รากฏเรือ่งราวเกีย่วกบั

จงัหวดัสกลนครอยูเ่ลย เพยีงปรากฏในพงศาวดารบางฉบบัทีก่ล่าวถงึสงครามระหว่างกรงุธนบุรกีบั



 ๓ 

อาณาจกัรลานชา้ง ทีก่ล่าวพาดพงิถงึจงัหวดันครพนมบา้งเท่านัน้ เขา้ใจว่าจงัหวดัสกลนครในสมยันัน้คง

ขึน้อยูก่บัอาณาจกัรลานชา้งบา้ง เป็นเมอืงขึน้ของไทยบา้ง แลว้แต่ฝา่ยใดจะมอีํานาจมากกว่ากนั 

แต่ไดป้รากฏหลกัฐานแน่ชดัอกีครัง้ในสมยัรตันโกสนิทร ์ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในตอนต่อไป 

สมยัรตันโกสินทร ์

ประวตัศิาสตรชุ์มชนในเขตจงัหวดัสกลนคร ไดข้าดหายไปหลงัจากทีข่อมหมดอํานาจลง 

ดงักล่าว แต่ไดท้ราบหลกัฐานแน่ชดัอกีครัง้หน่ึงจากเพีย้ศรคีรชุม หวัหน้าปฏบิตัพิระธาตุเชงิชุม เล่าสบื

ต่อกนัมา แต่ไมท่ราบแน่ชดัว่าปีใด ศกัราชเท่าใด และในแผ่นดนิรชัสมยัใด 

ในแผ่นดนิสยาม จะเป็นรชักาลทีเ่ท่าใดไมป่รากฏ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหอุ้ปฮาด

เมอืงกาฬสนิธุ ์ อพยพครอบครวัมารกัษาพระธาตุเชงิชุมอยูห่ลายปี อุปฮาดไดพ้าครอบครวับ่าวไพร่

ขึน้มาอยูใ่นบา้นธาตุเชงิชุม พรอ้มทัง้ไดเ้กลีย้กล่อมบ่าวไพรใ่หม้าตัง้ภูมลิาํเนาอยูใ่นจงัหวดัเชงิชุมหลาย

ตําบล 

พระเจา้แผ่นดนิสยาม โปรดใหต้ัง้อุปฮาดเมอืงกาฬสนิธุเ์ป็นพระธานี เปลีย่นนามเมอืงหนอง

หานหลวงเป็นเมอืงสกลทวาปี ใหพ้ระธานีเป็นเจา้เมอืง ขึน้แก่กรงุสยามต่อมาหลายชัว่เจา้เมอืง 

ในปีพุทธศกัราช ๒๓๗๐ ผูค้รองเมอืงเวยีงจนัทน์คดิขบถต่อกรงุเทพฯ พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วักรงุสยาม (รชักาลที ่ ๓) โปรดฯ ใหก้องทพัหลวงขึน้มาปราบปรามเมอืงเวยีงจนัทน์  แมท่พั

ไดม้าตรวจราชการเมอืงสกลทวาปี เจา้เมอืงกรมการเมอืงสกลทวาปี ไมไ่ดเ้ตรยีมกําลงัทหารลกูกระสุน

ดนิดาํ เสบยีงอาหารไวต้ามคาํสัง่แมท่พั แมท่พัเหน็ว่าเจา้เมอืงสกลทวาปีขบถกระทาํการขดัขนือํานาจ

อาญาศกึ จงึเอาตวัพระธานีเจา้เมอืงสกลทวาปี ไปประหารชวีติเสยีทีเ่มอืงหนองไชยขาว แมท่พันายก

องฝา่ยสยามกวาดตอ้นครอบครวัลงไปอยูเ่มอืงกระบลิจนัทคามเป็นอนัมาก ยงัเหลอือยูไ่ดร้กัษาพระธาตุ

เชงิชุมแต่พวกเพีย้ศรคีรชุมบา้นหนองเหยีน บา้นจนัทรเ์พญ็ บา้นออ้มแกว้ บา้นนาเวง บา้นพาน บา้น

นาด ี บา้นวงัยาง บา้นผา้ขาว บา้นพนันาเท่านัน้ เมอืงสกลนครกเ็ป็นเมอืงรา้งไม่มเีจา้เมอืงปกครองอกี

ครัง้หน่ึง เมือ่กองทพัไทยยกไปปราบเจา้อนุเมอืงเวยีงจนัทน์นัน้ สามารถเขา้ตทีพัอนุเจา้เมอืง       

เวยีงจนัทน์จนแตกพ่าย เขา้ยดึเมอืงได ้เจา้อนุหนีไปอยูเ่มอืงมหาชยักองแกว้ 

พ.ศ. ๒๓๗๕ กองทพัพระราชสภุาวด ียกตดิตามไปตเีมอืงมหาชยักองแกว้แตก เจา้อนุวงศ์

และพระพรหมอาษา (จลุนี)  เจา้เมอืงมหาชยักองแกว้ หนีไปอยูเ่มอืงญวนและถงึแก่กรรมทีน่ัน้ 

พ.ศ. ๒๓๗๘ อุปฮาดตเีจา (ดาํสาย) ราชวงศ ์(ดาํ) และทา้วชนิผูน้้อง ไดพ้าครอบครวับ่าว

ไพรม่าพึง่บรมโพธสิมภารพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๓ ไดเ้ขา้หาแมท่พัทีเ่มอืงสกลทวาปี เจา้เมอืงอุปราช

และมหาสงครามแม่ทพัสัง่ใหนํ้าตวัลงไปเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่

๓ และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหข้า้มแมน้ํ่าโขงมาตัง้ภมูลิาํเนาในเมอืงสกลทวาปีได ้



 ๔ 

พ.ศ. ๒๓๘๐ อุปฮาดตเีจา (ดาํสาย) ปว่ยถงึแก่กรรม จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้

ใหร้าชวงศ ์ (ดาํ) เมอืงมหาชยัเป็นเจา้เมอืงสกลทวาปี ทา้วชนิเป็นราชวงศเ์มอืงสกลทวาปี ราชบุตร 

(ด่าง) เมอืงกาฬสนิธุเ์ป็นราชบุตรเมอืงสกลทวาปี 

พ.ศ. ๒๓๘๑ ราชวงศ ์ (ดาํ) เจา้เมอืงสกลทวาปีลงไปเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทรชักาลที ่ ๓ 

โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มตัง้ใหร้าชวงศ ์ (ดาํ) เป็นพระยาประจนัตประเทศธานี เจา้เมอืงสกลนคร 

เปลีย่นนามสกลทวาปีเป็นเมอืงสกลนคร และโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแบ่งเขตแดนเมอืงนครพนม 

เมอืงมกุดาหาร เมอืงหนองหาน ใหเ้ป็นเขตแดนเมอืงสกลนคร โดยเฉพาะต่างหากจากเมอืงอื่น 

การปกครองเมอืงสกลนครในยคุน้ีนัน้ ยงัคงใชร้ะบอบการปกครองหวัเมอืงโบราณอยู่ 

ผูป้กครอง (กรมการเมอืง) ประกอบดว้ย เจา้เมอืง อุปฮาด (อุปราช) ราชวงศ ์ และราชบุตร ซึง่แต่ละ

ตําแหน่งมอีํานาจหน้าทีด่งัน้ี 

๑. เจ้าเมืองเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีบงัคบับญัชาสิทธิขาด สัง่ราชการบา้นเมอืงทัง้ปวงและบงัคบั

บญัชากรมการเมอืง หรอืกจิการเกี่ยวกบัการบาํบดัทุกข ์ บาํรงุสุขของราษฎรในแควน้บา้นเมอืงที่

ปกครอง การแต่งตัง้ถอดถอนคณะกรมการเมอืงเป็นพระราชอํานาจของพระเจา้แผ่นดนิ นอกจากการ

แต่งตัง้ถอดถอนกรมการเมอืงระดบัรองเท่านัน้จงึเป็นอํานาจของเจา้เมอืง 

๒. อปุฮาด (อปุราช) สมยัต่อมาเรียกปลดัอาํเภอ เป็นผูม้หีน้าทีท่ําการแทนในกรณเีจา้

เมอืงไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได ้ หน้าทีโ่ดยเฉพาะคอืการปกครองทัว่ไป เป็นหวัหน้าในทางที่

ปรกึษาหารอืขอ้ราชการกรมการเมอืงตําแหน่งรองลงไป และเป็นผูร้วบรวมสรรพบญัชสี่วยอากร ตามที่

ทางราชการกําหนดและยงัทําหน้าทีอ่อกประกาศส่งเกณฑก์ําลงัพลเมอืงเพื่อทาํศกึสงครามอกีดว้ย 

๓. ราชวงศ ์ ต่อมาเรียกสมหุอาํเภอ โดยมากมกัแต่งตัง้จากเครอืญาตขิองเจา้เมอืงแต่ไม่

เสมอไป ทัง้น้ีแลว้แต่จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ มหีน้าทีท่ําการแทนอุปฮาดในกรณีทีอุ่ปฮาดไม่

สามารถปฏบิตัริาชการได ้ แต่หน้าทีต่ามปกตแิลว้เกีย่วกบัอรรถคดตีดัสนิถอ้ยความและควบคุมการเกบ็

รกัษาผลประโยชน์แผ่นดนิของเมอืง 

๔. ราชบุตร ต่อมาเรียก เสมียนอาํเภอ มหีน้าทีช่่วยราชวงศ ์ ควบคุมการเกบ็รกัษา

ผลประโยชน์แผ่นดนิของเมอืง และเป็นผูนํ้าเงนิส่วยส่งเจา้พนกังานใหญ่ในหวัเมอืงเอกหรอืเมอืงหลวง 

ส่วนอํานาจการปกครองจากกรงุเทพฯ มกีารควบคุมหวัเมอืงเลก็เมอืงน้อยพอสรปุได ้คอื 

๑. อนุมตักิารตัง้เมอืง และอนุมตักิารขอขึน้กบัเมอืงอื่นหรอืกรงุเทพฯ 

๒. แต่งตัง้เจา้เมอืง อุปฮาด ราชวงศ ์ และราชบุตร ส่วนใหญ่มกัเป็นเพยีงหลกัการและ

วธิกีารเท่านัน้ 

๓. รบัแรงงานจากเลข หรอืรบัสิง่ของจากส่วยจากหวัเมอืงเหล่านัน้ 

พ.ศ. ๒๓๘๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๓ โปรดเกลา้ฯ ใหร้าชวงศ ์ (อนิ) ขึน้

ไปเกลีย้กล่อมเจา้เมอืงอื่นทีย่งัขดัขนือยู ่ราชวงศ ์(อนิ) ไปเกลีย้กลอ่มเจา้เมอืงวงัและบุตรหลานบ่าวไพร่

เจา้เมอืงเป็นอนัมาก กบัไดท้า้วเพีย้เมอืงสงู เพีย้บุตโคดหวัหน้าข่า กะโลแ้ละบ่าวไพรเ่ขา้มาสู่พระบรม

โพธสิมภารเป็นอนัมาก 



 ๕ 

พ.ศ. ๒๓๘๗ โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วโรงกลาง พระเสนาณรงคเ์ป็นเจา้เมอืงพรรณานิคมยก

บา้นพงัพรา้วเป็นเมอืงพรรณานิคม ตัง้เมอืงกุสุมาลยม์ณฑลใหข้ึน้กบัเมอืงสกลนคร ใหเ้พีย้เมอืงสงู ขา่ 

กะโล ้เป็นหลวงอารกัษ์อาญาเจา้เมอืงกุสุมาลยม์ณฑล 

เมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๓ ในสมยัรชักาลที ่ ๔ โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วโถงเจา้เมอืงมหาชยัเป็นอุปฮาด 

ใหท้า้วเหมน็น้องชายอุปฮาด (โถง) เป็นราชบุตรเมอืงสกลนคร 

พ.ศ. ๒๓๙๖ เกดิเพลงิไหมใ้นเมอืงสกลนคร ทรพัยส์นิเสยีหายมาก ยงัเหลอือยูแ่ต่พระเจดยี์

เชงิชุมวดัธาตุศาสดาราม เจา้เมอืง กรมการพากนัอพยพครอบครวัออกไปตัง้อยูด่งบากห่างจากเมอืง

เดมิประมาณ ๕๐ เสน้ 

พ.ศ. ๒๔๐๐ ไทยโยย้ กรมการเมอืงสกลนคร มคีวามคดิแตกแยกกนัออกเป็น ๒ กลุ่ม พวก

หน่ึงมนีายจารดําเป็นหวัหน้าไปรอ้งสมคัรขอเป็นเมอืงขึน้เมอืงยโสธร อกีพวกหน่ึงมเีพีย้ติว้ซอ้ยเป็น

หวัหน้าไปรอ้งขอเป็นเมอืงขึน้เมอืงนครพนม รชักาลที ่ ๔ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้นายจารดําเป็นหลวง

ประชาราษฎรร์กัษายกบา้นกุดลงิแขวงเมอืงยโสธรเป็นเมอืงวานรนิวาส ใหห้ลวงประชาราษฎรร์กัษา

เป็น    เจา้เมอืงขึน้กบัเมอืงยโสธร แต่เจา้เมอืงกรมการและราษฎรยงัคงตัง้บา้นเรอืนอยูบ่า้นแห่กุดชุมภู

ในแขวงเมอืงสกลนครตามเดมิ (ภายหลงัเมอืงวานรนิวาสเปลีย่นการปกครองกลบัมาขึน้เมอืงสกลนคร

ตามเดมิ) และโปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นมว่งน้ํายามเป็นเมอืงอากาศอํานวย ใหเ้พยีงติว้ซา้ยเป็นหลวงผลา

นุกูลเป็นเจา้เมอืง ขึน้กบัเมอืงนครพนม 

พ.ศ. ๒๔๐๑ เจา้เมอืง กรมการ และราษฎรเมอืงสกลนครทีไ่ปตัง้อยูท่ีด่งบาก เพราะอคัคภียั 

พากนัอพยพครอบครวักลบัภมูลิาํเนาเดมิ ราชวงศ ์(อนิ) ถงึแก่กรรม 

พ.ศ. ๒๔๐๖ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๔ โปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นโพหวาเป็น

เมอืงภวูดลสอาง  และใหร้าชบุตร (เหมน็) เป็นพระภูวดลบรริกัษ์เป็นเจา้เมอืง และโปรดเกลา้ฯ ใหย้ก

บา้นโพนสว่างหาดยาวรมิน้ําปลาหางเป็นเมอืงสว่างแดนดนิ โดยใหท้า้วเทพกลัยาหวัหน้าไทยโยย้เป็น

เจา้เมอืงใหน้ามว่า พระสทิธศิกัดิป์ระสทิธิ ์ขึน้กบัเมอืงสกลนคร 

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๖ น้ีเองเกดิฝนแลง้ทีเ่มอืงรอ้ยเอด็และเมอืงอุบล ราษฎรต่างไดร้บัความอด

อยาก พากนัอพยพครอบครวัมาอยูใ่นเขตเมอืงสกลนครเป็นอนัมาก เพราะเมอืงสกลนครยงัมชีาวใน

บา้นเมอืงอยูบ่า้ง ประกอบกบัการหาของป่าพอเลีย้งตวัไปได ้

ในปีต่อมาเกดิฝนแลง้ทาํนาไมไ่ดใ้นเมอืงสกลนคร แต่ราษฎรกม็ไิดอ้พยพออกไปจากเมอืง 

อาศยัของปา่และทาํนาแซง (นาปรงั) พอประทงัชวีติ 

ใน พ.ศ. ๒๔๑๐ ปลายรชักาลที ่ ๔ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ตัง้ให ้ ปิด บุตรอุปราชตเีจา (ดาํสาย) 

เป็นราชวงศ ์ และใหท้า้วลาดบุตรอุปฮาด (โถง) เป็นราชบุตรเมอืงสกลนครแทน ตําแหน่งราชวงศแ์ละ

ราชบุตรทีว่่างอยู ่

พ.ศ. ๒๔๑๕   ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๓ พวกขา่กระโล ้ เมอืง

กุสุมาลย ์ เกดิการแยง่ชงิอํานาจกนั ทา้วขตัตยิไทยขา่กระโล ้ ขอขึน้ต่อเมอืงสกลนคร โดยแยกออกจาก



 ๖ 

เมอืงกุสุมาลย ์จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นนาโพธิแ์ขวงเมอืงสกลนครขึน้เป็นเมอืงโพธไิพศาลนิคม และ

ตัง้ใหท้า้วขตัตยิเป็นพระไพศาลสมีานุรกัษ ์เป็นผูป้กครองเมอืงต่อไป 

ในปีน้ีพระยาประเทศธานี เจา้เมอืงไดข้ออนุมตัติัง้ตําแหน่งผูช่้วยผูว้่าราชการเมอืง เพราะ

เมอืงสกลนครมเีมอืงขึน้ถงึ ๖ เมอืง จงึโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหท้า้วโงน่คาํเป็นพระยาศรสีกุลวงศ ์ ใหเ้ป็น

ผูช่้วยราชการเมอืงสกลนคร 

พ.ศ. ๒๔๑๘ เกดิการจลาจลของจนีฮ่อ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๕ จงึ   

โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระยามหาอํามาตย ์ (ชื่น) เป็นแมท่พัคุมทหารกรงุเทพฯ กบัไพร่พลหวัเมอืงลาวไปตัง้

ทพัสูท้ีเ่มอืงหนองคาย เมอืงสกลนคร ไดย้กพลไปช่วย ๑,๐๐๐ คน โดยมรีาชวงศ ์ (ปิด) กบัพระศรสีกุล

วงศ ์(โงน่คาํ) เป็นหวัหน้า และรบกบัจนีฮ่อจนไดช้ยัชนะ 

พ.ศ. ๒๔๑๙ พระยาประเทศธานี (คาํ) ถงึแก่กรรม เมอืงสกลนครเกดิโรคระบาดรา้ยแรง 

อุปฮาด (โถง) กบัราชบุตร (ลาด) กถ็งึแก่กรรมดว้ยโรคน้ี ราษฎรต่างลม้ตายเป็นจาํนวนมาก ทาง

ราชการไดแ้ต่งตัง้ใหร้าชวงศ์ (ปิด) เป็นผูร้กัษาราชการเมอืง 

พ.ศ. ๒๔๒๐ โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระศรสีกุลวงศผ์ูช่้วย (โงน่คาํ) เป็นอุปฮาด ใหท้า้วฟองบุตร

พระประเทศธานี (คาํ) เป็นราชวงศเ์มอืงสกลนคร และในปีต่อมาไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิใ์หร้าชวงศ์

(ปิด) เป็นพระยาประจนัตประเทศธานีเป็นเจา้เมอืงสกลนครต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รชักาลที ่ ๕ ไดโ้ปรดเกลา้ใหเ้จา้เมอืงและกรมการเมอืงสกลนคร ลงไป

กรงุเทพฯ เพื่อรว่มสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี ในงานน้ีอุปฮาด (โงน่คาํ) ไดคุ้มสิง่ของต่างๆ   ลงไป

เฝ้าทลูละอองธุลพีระบาทในการสมโภชน์พระนครเป็นจาํนวนมาก โปรดพระราชทานเหรยีญสตัพรรษ์-

มาลาเงนิแก่เจา้เมอืง และกรมการเมอืงเป็นทีร่ะลกึ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ บาดหลวงอเลกซสิโปรดม ชาวฝรัง่เศส มาตัง้โรงเรยีนสอนศาสนา

โรมนัคาทอลกิขึน้ทีบ่า้นท่าแร ่แขวงเมอืงสกลนคร มผีูค้นเขา้รตีถอืครสิตเ์ป็นจาํนวนมาก และบาดหลวง

ไดส้รา้งวดัสรา้งโบสถข์ึน้มากมาย ต่อมาเมือ่บา้นเมอืงเจรญิขึน้อํานาจทางศาสนาของบาดหลวงลดลง 

ราษฎรพากนัออกจากศาสนาของบาดหลวงเป็นจาํนวนมาก โดยมากกค็งเป็นชาวบา้นท่าแรแ่หง่เดยีวที่

ยงันบัถอืศาสนาโรมนัคาทอลกิจนถงึปจัจุบนัน้ี 

พ.ศ. ๒๔๒๗ เกดิขบถจนีฮ่อทีเ่มอืงเขยีงของทุ่งเชยีงคาํ (ทุ่งไหหนิ)      ฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง

รชักาลที ่ ๕ ไดโ้ปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหพ้ระยาราชวรานุกูลเป็นแมท่พัคุมกองทพัไทยลาวยกไป

ปราบโดยตัง้ทพัทีเ่มอืงหนองคายเช่นเดมิ พระยาอุปฮาด (โงน่คาํ) และราชวงศ ์ (ฟอง) เป็นนายทพั

ต่อมาไดร้บัขา่วว่าพระยาประจนัตประเทศธานี (ปิด) เจา้เมอืงปว่ยถงึแก่กรรมแมท่พัจงึโปรดใหพ้ระ

อุปฮาด (โงน่คาํ) กลบัมารกัษาราชการบา้นเมอืง 

พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๕ โปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหพ้ระอุปฮาด 

(โงน่คาํ) เป็นพระยาประจนัตประเทศธานี  ปกครองเมอืงสกลนครสบืต่อมา อกี ๒ ปี ต่อมาได ้      

โปรดเกลา้ฯ ใหท้า้วเมฆบุตรราชวงศ ์(อนิ) เป็นราชบุตรเมอืงสกลนคร 



 ๗ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม เสดจ็ขึน้มา

จดัการหวัเมอืงลาวพวน และโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ปลีย่นแปลงหวัเมอืงฝา่ยเหนือเป็นมณฑลลาวพวน 

พระองคท์รงเป็นขา้หลวงต่างพระองคส์าํเรจ็ราชการมณฑลลาวพวนเป็นพระองคแ์รก ซึง่ระบบการ

ปกครองแบบใหมน้ี่เองทีเ่รยีกว่าการจดัการปกครองแบบเทศาภบิาล อนัหมายถงึการ “จดัใหม้ขีา้หลวง

ไปกํากบัรกัษาราชการตามหวัเมอืงทุกเมอืง” และจากน้ีต่อไปเมอืงสกลนครกจ็ดัรปูแบบการปกครอง

ส่วนภมูภิาคเป็นระบอบมณฑลเทศาภบิาลสบืไป 

การตัง้ขา้หลวงจากส่วนกลาง (กรงุเทพฯ) มาเป็นขา้หลวงรกัษาราชการเมอืงในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือน้ี เป็นการขยายอํานาจจากส่วนกลางเขา้มาในภาคอสีาน เริม่ตัง้แต่ตน้รชักาล

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่๕ ทัง้น้ี เน่ืองจากรฐับาลทีก่รงุเทพฯ ตอ้งเผชญิกบั

การคุกคามของมหาอํานาจตะวนัตก การทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ดนิแดนของตนใหค้งอยูต่่อไปกอ็ยูท่ีก่าร

กําหนดเสน้เขตแดนของตนใหแ้น่นอน และเป็นการรบัรองของมหาอํานาจประการหน่ึง  การเขา้มา

ควบคุมหวัเมอืงชัน้นอกเป็นการแสดงสทิธขิองตนประการหน่ึง และเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิกรณพีพิาทกบั

มหาประเทศคู่สญัญาในหวัเมอืงชัน้นอกอกีประการหน่ึงดว้ย 

 

การจดัรปูการปกครองเมืองตามระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

การจดัรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล  ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแบบการปกครองอนัสําคญัทีส่มเดจ็

พระเจา้บรมวงคเ์ธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนํามาใชป้รบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคในสมยันัน้ ระบบการปกครองแบบน้ีเป็นระบบทีร่ฐับาลกลางจดัส่งขา้ราชการส่วนกลางออกไป

บรหิารราชการในส่วนภูมภิาค  เป็นรปูแบบของการจดัใหอ้ํานาจการปกครองมารวมอยู่จดุเดยีวกนั 

กล่าวอกีนยัหน่ึงเป็นระบบการรวมอํานาจเขา้สู่ส่วนกลาง รดิรอนอํานาจเจา้เมอืงตามระบอบเก่า การ

ปกครองระบอบเทศาภบิาลอยูใ่นระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๕๘ 

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ตํานานพงศาวดารเมอืงสกลนคร ฉบบัพระยาประจนัตประเทศ

ธานี (โงน่คาํ) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบการปกครองและเหตุการณ์ทีส่ําคญั ๆ ไวอ้ยา่งละเอยีดพอสมควร ดงั

พอสรปุไดว้า่ 

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๕ โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้

พระยาสุรยิเดช (กาจ) มาเป็นขา้หลวงเมอืงสกลนครเป็นคนแรก และขา้หลวงเมอืงสกลนครพระองคน้ี์ได้

เปลีย่นแปลงรปูแบบการบรหิารราชการ กล่าวคอื ใหย้กเลกิกอง เปลีย่นเป็นหมู่บา้น และตําบล และใหม้ี

การเลอืกผูใ้หญ่บา้น กํานนั ปกครองหมูบ่า้น และตําบลดว้ย 

พ.ศ. ๒๔๓๖ ไทยเสยีดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงใหฝ้รัง่เศส พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวง

ประจกัษ์ศลิปาคม ผูส้าํเรจ็ราชการมณฑลลาวพวน เสดจ็จากเมอืงหนองคายมาตัง้บา้นเมอืงทีต่ําบล

หมากแขง้ เปลีย่นนามมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝา่ยเหนือ 



 ๘ 

พ.ศ. ๒๔๓๗ จา่ช่วงไฟประทปีวงัซา้ย (ช่วง)  ไดร้บัแต่งตัง้เป็นขา้หลวงเมอืงสกลนคร และ

ไดม้กีารเปลีย่นแปลงระเบยีบบรหิารราชการบางอย่าง คอืใหต้ัง้กรมเมอืง กรมวงั กรมคลงั กรมนาขึน้ 

และไดแ้บ่งเขตแดนเมอืงสกลนครขึน้ เมอืงนครพนม เมอืงหนองหาน และเมอืงมุกดาหารออกจากกนั

อยา่งชดัเจน 

พ.ศ. ๒๔๓๘ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม เสดจ็มาตรวจราชการเมอืง

สกลนคร และแต่งตัง้ใหน้ายปรดีาราช เป็นขา้หลวงเมอืงสกลนคร 

พ.ศ. ๒๔๓๙ นายปรดีาราช ขา้หลวงถงึแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ใหแ้ต่งตัง้นายฉลองไนย -

นารถ (ไมย) เป็นขา้หลวงเมอืงสกลนคร และไดเ้ปลีย่นแปลงใหเ้มอืงกุสุมาลยแ์ละเมอืงโพธไิพศาลไป

ขึน้กบัเมอืงนครพนม ใหเ้มอืงวารชิภมูซิึง่เป็นเมอืงขึน้เมอืงหนองหานเดมิมาขึน้กบัเมอืงสกลนคร 

พ.ศ. ๒๔๔๐ ในปีน้ีพระราชทานเงนิเดอืนใหข้า้ราชการเมอืงสกลนครเป็นปีแรก เงนิเบีย้

หวดัหรอืเงนิปี อยา่งทีจ่ดัมาแลว้ใหย้กเลกิ เงนิประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ใหเ้กบ็

เป็นของหลวงทัง้สิน้ 

พ.ศ. ๒๔๔๒ รชักาลที ่ ๕ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระองคเ์จา้วฒันาเป็นขา้หลวงเทศาภบิาล

มณฑลฝา่ยเหนือ เปลีย่นชื่อมณฑลฝา่ยเหนือเป็นมณฑลอุดร 

พ.ศ. ๒๔๔๔ มคีาํสัง่ใหน้ายฉลองไนยนารถ (ไมย) กลบัไปรบัราชการทีม่ณฑลอุดร และให้

หลวงพสิยัสทิธกิรรม (จนี) เป็นขา้หลวงเมอืงสกลนคร 

พ.ศ. ๒๔๔๕ มกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบการปกครอง ถอืเมอืงสกลนครรวมทัง้เขตแขวงให้

เรยีกว่า “บรเิวณสกลนคร” ขา้หลวงประจาํเมอืงใหเ้รยีกขา้หลวงประจาํบรเิวณเปลีย่นคาํว่าเมอืงเป็น

อําเภอ คาํว่าเจา้เมอืงเป็นนายอําเภอ คาํว่าอุปฮาดเป็นปลดัอําเภอ ราชวงศเ์ปลีย่นเป็นสมหุอําเภอ ราช

บุตรเปลีย่นเป็นเสมยีนอําเภอ 

ในปีน้ีไดใ้หพ้ระยาประจนัตประเทศธานี เจา้เมอืงสกลนคร เป็นทีป่รกึษาขา้หลวงบรเิวณ

สกลนคร เน่ืองจากการเปลีย่นระบบบรหิารแผ่นดนิดงักล่าวและชราภาพมากแลว้ 

พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหพ้ระบรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วฒันาขา้หลวง

เทศาภบิาลเสดจ็กลบักรงุเทพฯ และโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระศรสีุรยิราชวรนุวตัร (โพ) มาเป็นขา้หลวง

เทศาภบิาลมณฑลอุดรแทน และในปีน้ี สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

เสนาบดกีระทรวงมหาดไทย เสดจ็มาตรวจราชการทีบ่รเิวณสกลนครดว้ย 

พ.ศ. ๒๔๕๐ แต่งตัง้ใหห้ลวงผดุงแควน้ประจนัต ์ (ช่วง) มาเป็นขา้หลวงบรเิวณสกลนคร  

ขา้หลวงบรเิวณคนเกา้ใหย้า้ยไปเป็นขา้หลวงบรเิวณขอนแก่น 

ขา้หลวงเทศาภบิาลมณฑลอุดรไดแ้ต่งตัง้ใหข้นุราชขนัธส์กลรกัษ์เป็นนายอําเภอพรรณา

นิคม พระบรบิาลศุภกจิ (คาํสาย) เป็นนายอําเภอวารชิภูม ิ นายทะเบยีนเป็นนายอําเภอสว่างแดนดนิ 

และพระอนุบาลสกลเขต (เลก็บรเิวณ) รกัษาการนายอําเภอเมอืง 



 ๙ 

พ.ศ. ๒๔๕๓ ยา้ยหลวงผดุงแควน้ประจนัต ์ขา้หลวงบรเิวณสกลนคร ไปเป็นขา้หลวงเมอืง

หล่มสกั และใหพ้ระสุนธรชนศกัดิ ์(สุทธ)ิ มาเป็นขา้หลวงบรเิวณสกลนคร 

ในปีน้ีพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาจฬุาลงกรณ์พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่

๕ สวรรคต พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัเิป็นรชักาลที ่๖ 

 การจดัรปูการปกครองเมอืงตามระบอบมณฑลเทศาภบิาลไดด้าํเนินการมาเรือ่ยๆ และ

สิน้สุดลงในปี พ.ศ. ๒๔๕๘  

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการปกครองแบบใหม ่ คอืเมอืงสกลนคร 

เปลีย่นอําเภอเมอืงใหเ้ป็นอําเภอธาตุเชงิชุม 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

หลงัจากทีป่ระเทศไทย ไดเ้ปลีย่นแปลงระบบการปกครองประเทศเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แลว้ 

ในปีต่อมากไ็ดม้กีารเปลีย่นแปลงระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิ

ระเบยีบราชการบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ อนัเป็นแมบ่ทของการบรหิารราชการ

แผ่นดนิในปจัจบุนั  เป็นการยกเลกิการจดัรปูการปกครองระบอบมณฑลเทศาภบิาลอยา่งสิน้เชงิ 

ในส่วนของการปกครองในส่วนภมูภิาคนัน้ เริม่จดัการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นระบบเมือ่

รชักาลที ่ ๕ ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองทอ้งที ่ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

(พระราชดํารกิารจดัระเบยีบฯ น้ี เริม่อยา่งจรงิจงัในปี พ.ศ. ๒๔๓๕) ซึง่เป็นการจดัรปูการปกครองส่วน

ภมูภิาคแบบเทศาภบิาลดงักล่าวแลว้ และไดม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมตลอดมา

จนถงึปจัจบุนั 

ช่วงระยะเวลาแห่งการเปลีย่นรปูแบบการปกครองจากระบบมณฑลเทศาภบิาลนัน้ (พ.ศ. 

๒๔๗๖) จงัหวดัสกลนครมผีูว้่าราชการจงัหวดัคนแรก (ก่อนนัน้เรยีกขา้หลวง) คอื พระตราษบุรสีุนทร

เขต และคนต่อมาคอืพระบรบิาลนิยมเขต15

  

 

ทีม่า : ประวติัจงัหวดัสกลนคร. กรุงเทพฯ : จนิดาสาสน์. ๒๕๒๘. 
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