
ประวติัศาสตรจ์งัหวดักาฬสินธุ ์
 

เมอืงกาฬสนิธุ ์หรอืจงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดย้กฐานะขึน้เป็น "เมอืง" ในรชักาลของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่๑ พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยาและสมยักรงุศรีอยธุยา 

ในช่วงน้ีมคีวามกล่าวว่าเคยเป็นถิน่ทีอ่ยู่ของชาวละวา้ และไดเ้คยตกอยูใ่นอํานาจของพมา่ 

สมยักรงุธนบรีุ 

ในช่วงน้ีนับเป็นเหตุการณ์สําคญัต่อการตัง้เมอืงกาฬสนิธุเ์ป็นอยา่งยิง่ กล่าวคอื เมือ่ พ.ศ. 

๒๓๑๐  พระเจา้องคเ์วยีนดาแห่งนครเวยีงจนัทน์ ไดส้ิน้พระชนมล์ง โอรสทา้วเพีย้เมอืงแสน ไดย้ก

กองทพัเขา้ยดึเมอืงเวยีงจนัทน์ประสบความสาํเรจ็ และไดร้บัสถาปนาขึน้เป็นพระเจา้แผ่นดนิสบืแทนพระ

นามว่า "พระเจา้ศริบุิญสาร" 

เมือ่พระเจา้ศริบุิญสารขึน้ครองราชสมบตัแิลว้ ไดก้ดขีข่ม่เหงเบยีดเบยีนประชาราษฎรใ์ห้

ไดร้บัความเดอืดรอ้นแสนสาหสั ดงันัน้ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๐ ทา้วโสมพะมติร และอุปฮาดเมอืงแสน

ฆอ้นโปง เมอืงแสนหน้างํ้า ซึง่เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่เกดิขดัใจกบัพระเจา้ศริบุิญสาร เจา้ผูค้รองนคร  

เวยีงจนัทน์จงึไดร้วบรวมผูค้นทีเ่ป็นสมคัรพรรคพวกอพยพจากดนิแดนทางฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขง ขา้มมาตัง้

บา้นเรอืนอยูแ่ถวบรเิวณลุ่มน้ํากํ่าแถบบา้นพรรณา หนองหาร ธาตุเชยีงชุม เมอืงพรรณานิคม ซึง่เป็น 

หมูบ่า้น และอําเภอของจงัหวดัสกลนครในปจัจบุนั 

ครัน้ต่อมาทา้วศริบุิญสารไดย้กกองทพัตดิตามมา เพื่อกวาดตอ้นผูค้นทีห่ลบหนีมา ให้

กลบัคนืสู่นครเวยีงจนัทน์ ทาํใหท้า้วโสมพะมติรและพรรคพวกตอ้งอพยพต่อไปและไดแ้บ่งแยกเป็น ๒ 

สาย 

สายท่ี ๑ 

โดยมเีมอืงแสนหน้างํ้าเป็นหวัหน้า นําสมคัรพรรคพวกบ่าวไพร ่ บุตรหลาน มุง่หน้าไปทาง

ทศิตะวนัออก สมทบกบัพระวอ พระตา ซึง่แตกทพัมาจากเมอืงนครเขือ่นขนัทก์าบแกว้บวับาน (เมอืง

หนองบวัลาํภ)ู พระตาถูกปืนขา้ศกึตายในสนามรบ พระวอกบัเมอืงแสนหน้างํา้ รวบรวมไพรพ่ลทีเ่หลอื

หลบหนีไปจนกระทัง่ถงึนครจาํปาศกัดิ ์ และไดนํ้าเครือ่งบรรณาการเขา้ถวายพอพึง่บารมขีองพระเจา้

หลวงแห่งนครจาํปาศกัดิ ์ พระเจา้องคห์ลวงรบัสัง่ไปตัง้อยู ่ ณ ดอนคอ้นกอง พระวอจงึสรา้งค่ายขุดคขูึน้

เพื่อป้องกนัขา้ศกึ เรยีกค่ายนัน้ในเวลาต่อมาว่า "ค่ายบา้นดู่บา้นแก" ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ พระเจา้ศริบุิญสาร

ยงัมคีวามโกรธแคน้ไมห่าย จงึแต่งตัง้ใหเ้พีย้สรรคสุโภย ยกกองทพักําลงัหมื่นเศษตดิตามลงมา เพื่อจบั 

พระวอและพรรคพวก พระวอไดย้กกําลงัออกต่อสูด้ว้ยความหา้วหาญยิง่ แต่สูก้ําลงัทีเ่หนือกว่าไมไ่ดจ้น

วาระสุดทา้ยไดถ้งึแก่ความตาย ณ ค่ายบา้นดู่บา้นแกนัน่เอง ทา้วคาํผง ทา้วทดิพรหม และทา้วกํ่าผูเ้ป็น

บุตรหลาน ไดพ้าผูค้นทีเ่หลอืหลบหนีเขา้ไปอยูใ่นเกาะกลางลาํแม่น้ํามลูม ี ชื่อว่า "ดอนมดแดง" อยูใ่น

ทอ้งทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีในปจัจบุนั 



 ๒ 

 

สายท่ี ๒ 

ทา้วโสมพะมติรเป็นหวัหน้า ไดพ้าสมคัรพรรคพวกยกพลขา้มสนัเขาภพูานลงมาทางใต ้

และไดต้ัง้บา้นเรอืนอยูท่ีบ่า้นกลางหมื่น ขณะทีใ่หผู้ค้นจดัสรา้งทีพ่กัอยู่นัน้ ทา้วโสมพะมติรไดส้าํรวจผูค้น

ของตน ปรากฏว่ามอียูป่ระมาณ ๕,๐๐๐ คน (ครึง่หรอืกลางหมืน่เหมอืนชื่อหมูบ่า้นปจัจบุนัอยูใ่นทอ้งที่

อําเภอเมอืงกาฬสนิธุ)์ และทา้วโสมพะมติรไดส้่งทา้วตรยัและผูรู้ห้ลายท่านออกเสาะหาชยัภมู ิ เลอืกทาํเล

ทีจ่ะสรา้งเมอืงใหม ่ ทา้วตรยัและคณะใชเ้วลาสาํรวจอยู่ประมาณปีเศษ จงึไดพ้บทําเลอนัเหมาะสม คอืได้

พบลาํน้ําปาว และเหน็ว่าแก่งสาํโรงชายสงเปลอืย มดีนิมน้ํีาอุดมสมบรูณ์ ควรแก่ตัง้เป็นบา้นเป็นเมอืง จงึ

ไดอ้พยพผูค้นมาตัง้บา้นเรอืนบรเิวณน้ี และไดจ้ดัสรา้งหลกัเมอืงขึน้ ณ ทีต่ ัง้ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืงใน

ปจัจบุนั โดยตัง้ตวัเป็นอสิระไมข่ึน้ต่อใคร อยูม่าไดป้ระมาณ ๑๐ ปีเศษ 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

ครัน้ต่อมาเมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชไดส้ถาปนา

กรงุเทพมหานครขึน้เป็นเมอืงหลวงเมือ่ พ.ศ. ๒๓๒๕ และเจรญิรุง่เรอืงกา้วหน้ามาก ทา้วโสมพะมติรเหน็

เป็นโอกาสดจีงึไดนํ้าเครือ่งบรรณาการเขา้ถวายสวามภิกัดิ ์ และกราบทลูขอตัง้บา้นแก่งสําโรงขึน้เป็น

เมอืง   ปี พ.ศ. ๒๓๓๔ โดยถอืเอานิมติเมอืงพรรณานิคมและเมอืงหนองหาญธาตุเชงิชุม อนัเป็นเมอืง

เดมิใชลุ้่มน้ํากํ่า เป็นแหล่งประกอบอาชพี ซึง่ชาวพืน้เมอืงเรยีกว่าแมน้ํ่า "กํ่า" แปลว่า "ดาํ" นัน่เอง 

ประกอบกบัครัง้นัน้ทา้วโสมพะมติรไดนํ้ากาน้ําสมัฤทธิท์ูลเกลา้ถวาย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้

กระหมอ่มใหย้กฐานะบา้นแก่งสาํโรงขึน้เป็นเมอืง พระราชทานนามว่า "กาฬสนิธุ"์ เมือ่ปี พ.ศ. ๒๓๓๖ 

พรอ้มทัง้มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้ใหท้า้วโสมพะมติรเป็นพระยาชยัสุนทร

ครองเมอืงกาฬสนิธุเ์ป็นคนแรก และผูค้นในถิน่น้ีจงึไดน้ามว่า "ชาวกาฬสนิธุ"์ ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา ซึง่

มคีาํกลอนเป็นภาษาถิน่กล่าวอา้งไวว้่า 

"กาฬสนิธุน้ี์ดําดนิน้ําสุ่ม ปลากุ่มบอ้นคอืแขแ่ก่งหาง ปลานางบอ้นคอืขางฟ้าลัน่ 

จัก๊จัน่ฮอ้งคอืฟ้าล่วงบน แตกจน่ ๆ คนปีบโฮแซว เมอืงน้ีมสีู่แนวแอ่นระบําฟ้อน" หมายถงึ

กาฬสนิธุ ์ เป็นดนิแดนทีอุ่ดมสมบูรณ์มาก มดีนิด ี น้ําด ี ขา้วปลาอาหารบรบิรูณ์ประชาชนมคีวามสุข      

สดชื่นรื่นเรงิทัว่ไป 

ในครัง้นัน้ ทา้วโสมพะมติร (พระยาชยัสุนทร) ไดป้กครองอาณาประชาราษฎร ์ ในเขต

ดนิแดนดว้ยความรม่เยน็เป็นสุขดว้ยดเีสมอมา จนกระทัง่ทา้วโสมพะมติร (พระยาชยัสมทุร) ไดถ้งึแก่      

นิจกรรม เมือ่อาย ุ๗๐ ปี ทา้วหมาแพงบุตรอุปฮาดเมอืงแสนฆอ้นโปง ไดร้บัพระราชทานเป็นพระยาชยั -

สุนทรครองเมอืงกาฬสนิธุแ์ทน ซึง่ตรงกบั พ.ศ. ๒๓๔๘ และยงัไดโ้ปรดเกลา้ใหท้า้วหมาสุ่ยเป็นอุปฮาด 

ใหท้า้วหมาฟองเป็นราชวงศ์ ครัน้ต่อมาเจา้อนุวงศเ์มอืงเวยีงจนัทน์เป็นกบฏ ไดม้าเกลีย้กล่อมทา้วหมา

แพงใหร้ว่มดว้ย แต่ทา้วหมาแพงและชาวเมอืงกาฬสนิธุ ์ ทัง้มวลยงัมคีวามจงรกัภกัดต่ีอราชวงศจ์กัรไีม่

เปลีย่นแปลง เป็นเหตุใหท้า้วหมาแพงถูกทารณุเฆีย่นตแีละตดัหวัเสยีบประจาน ณ ทุ่งหนองหอย ตรงกบั

ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ 



 ๓ 

เมือ่ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทางกรุงเทพมหานคร จงึไดม้อบใหพ้ระยา

ราชสุภาวด ี (พระยาบดนิทรเ์ดชา) ยกกองทพัขึน้ไปปราบเมอืงเวยีงจนัทน์จนมชียัชนะแลว้กวาดตอ้น    

ผูค้นเมอืงลาวมารวมกนัอยู่ทีเ่มอืงกาฬสนิธุเ์ป็นจาํนวนมาก และไดโ้ปรดเกลา้แต่งตัง้ ทา้วบุตรเจยีม บา้น

ขามเปีย ซึง่มคีวามชอบต่อเจา้พระยาบดนิทรเ์ดชา คอืจดัส่งเสบยีง ครัง้ตเีมอืงเวยีงจนัทน์ขึน้เป็นพระยา

ชยัสุนทรเจา้เมอืงกาฬสนิธุ ์ และแต่งตัง้ทา้วหลา้ขึน้เป็นอุปฮาด และทา้วอนิทสิารผูเ้ป็นมติรสหายของ

ทา้วหลา้ขึน้เป็นทีร่าชวงศ ์ แลว้แต่งตัง้ ทา้วเชยีงพมิพข์ึน้เป็นราชบุตร ครัน้โปรดเกลา้ฯ จดัแจงแต่งตัง้  

เจา้เมอืงกรมการเมอืงกาฬสนิธุ ์ทัง้ปวงเสรจ็แลว้ เจา้พระยาบดนิทรเ์ดชาแม่ทพัจงึยกทพักลบัไป 

การปกครองบา้นเมืองในระบอบมณฑลเทศาภิบาล 

พระยาชยัสุนทร (ทา้วบุตรเจยีม) ไดป้กครองบา้นเมอืงโดยเรยีบรอ้ยต่อมาจนถงึสมยั  

พระยาชยัสุนทร (ทา้วเก) ปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ไดเ้ปลีย่นรปูแบบการปกครองแบบใหเ้จา้เมอืงปกครองขึน้ตรง

ต่อกรงุเทพ มาเป็นรปูการปกครองแบบเทศาภบิาล มมีณฑล, จงัหวดั, อําเภอ, ตําบล และมพีระบรม 

ราชโองการโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหเ้มอืงรอ้ยเอด็เป็นจงัหวดัรอ้ยเอด็ บรรดาหวัเมอืงต่าง ๆ ใหย้บุเป็นอําเภอ 

คอื เมอืงกาฬสนิธุ ์เป็นอําเภออุทยักาฬสนิธุ ์

จนกระทัง่ถงึวนัที ่ ๑ สงิหาคม ๒๔๕๖ ไดท้รงพระกรุณายกฐานะจงัหวดัรอ้ยเอด็ ขึน้เป็น

มณฑล ยกฐานะอําเภออุทยักาฬสนิธุเ์ป็นจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ใหจ้งัหวดัมอีํานาจปกครองอําเภอ คอืให้

อําเภออุทยักาฬสนิธุ ์ อําเภอสหสัขนัธ ์ อําเภอกุฉินารายณ์ อําเภอกมลาไสย อําเภอยางตลาด ขึน้กบั

จงัหวดักาฬสนิธุ ์ และใหจ้งัหวดักาฬสนิธุข์ ึน้ต่อมณฑลรอ้ยเอด็ ใหพ้ระภริมยบุ์รรีกัษ์ เป็นปลดัมณฑล

ประจาํจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ต่อมามเีหตุการณ์สาํคญั คอืเกดิขา้วยากหมากแพงเศรษฐกจิของประเทศตกตํ่า การเงนิ

ฝืดเคอืง จาํเป็นตอ้งยบุจงัหวดัต่าง ๆ ลงเพื่อใหส้มดุลกบัรายไดข้องประเทศ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ กถ็ูกยบุ

เป็นอําเภอ ขึน้กบัจงัหวดัมหาสารคาม เมือ่วนัที ่๑๘ กุมภาพนัธ ์๒๔๗๔ และโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้อรรถ- 

เปศลสรวด ี เป็นขา้หลวงประจาํจงัหวดัมหาสารคาม (แทนพระยามหาสารคามคณาภบิาลซึง่ออกรบั

บาํนาญ) เมือ่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารแห่งราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ จงึ

ไดย้กเลกิมณฑลเสยี 

การจดัรปูการปกครองในสมยัปัจจบุนั 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ รฐับาลไดอ้อกพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิอกีฉบบั 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบัจงัหวดัมหีลกัการเปลีย่นแปลงไปจากเดมิดงัน้ี 

- จงัหวดัมฐีานะเป็นนิตบุิคคล เดมิไมม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

- อํานาจการบรหิารจงัหวดัเดมิเป็นของคณะกรมการจงัหวดั ไดเ้ปลีย่นมาเป็นมาอยู่กบั

บุคคลคนเดยีว คอืผูว้่าราชการจงัหวดั 

- ในฐานะกรมการจงัหวดั เดมิมอีํานาจหน้าทีบ่รหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดัได้

กลายเป็นคณะทีป่รกึษาของผูว้่าราชการจงัหวดั 



 ๔ 

ในทีสุ่ดไดม้กีารแกไ้ขปรบัปรงุกฎหมาย ว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตามนัย

ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๘ ลงวนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ โดยจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ภมูภิาคเป็น 

 

๑. จงัหวดั 

๒. อําเภอ 

จงัหวดันัน้ใหร้วมทอ้งทีห่ลาย ๆ อําเภอขึน้เป็นจงัหวดั มฐีานะเป็นนิตบุิคคลการตัง้ ยบุ

และเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั ใหต้ราเป็นพระราชบญัญตั ิ และใหม้คีณะกรมการจงัหวดัเป็นทีป่รกึษาของ 

ผูว้่าราชการจงัหวดัในการบรหิารราชการแผ่นดนิในจงัหวดันัน้ 

 

 

 

 

ทีม่า : ประวติัมหาดไทยส่วนภมิูภาคจงัหวดักาฬสินธุ.์ กาฬสนิธุ ์: โรงพมิพจ์นิตภณัฑ,์ ๒๕๒๖. 
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