
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัขอนแก่น 
 

 อาณาบรเิวณซึ่งมพีื้นที่ ๑๓,๔๐๓.๙๖๕ ตารางกโิลเมตร แบ่งออกเป็น ๑๖ อําเภอ ๔ กิ่ง

อําเภอ ๑๖๐ ตําบล ๑,๗๔๙ หมูบ่า้น ประชากร ๑,๕๒๐,๖๑๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จงัหวดัขอนแก่น มี

ประวตัคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจไมแ่พท้อ้งถิน่ใด ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 

สมยัก่อนประวติัศาสตร ์

 หลกัฐานการสาํรวจบริเวณโนนนกทา บ้านนาดี ตาํบลบ้านโคก อาํเภอภเูวียง 

แมว้่าตวัทีต่ ัง้จงัหวดัพึง่เป็นเมอืงขึน้มาในเวลาใกลเ้คยีงกบักรุงเทพฯ ไม่เก่าแก่เท่าสุโขทยั 

นครวดั โรม เอเธนส ์แต่เรื่องทีน่่าสนใจยิง่ทางดา้นประวตัศิาสตร ์และมานุษยว์ทิยานัน้ปรากฏว่าอาณา

บรเิวณจงัหวดัขอนแก่นเคยเป็นดนิแดนที่มผีู้คนอาศยัตัง้บ้านเรอืนเจรญิรุ่งเรอืงมอีารยธรรมสูงส่งมา

หลายพนัปีแล้ว ในสมยัก่อนประวตัศิาสตรค์อืยุคหนิใหม่ ยุคโลหะตอนต้นได้แก่ ยุคสํารดิ จากรายงาน

ของ วลิเฮลม์ จ ีโซลโฮม ์เรือ่ง Early-Bronze in Northeastern Thailand (นิตยสารศลิปากร ปีที ่๑๑ 

เล่มที ่๔ พ.ศ. ๒๕๑๐) มขีอ้ความสําคญัว่าในการสํารวจหลกัฐานทางประวตัศิาสตรโ์บราณวตัถุ ซึง่น้ํา

อาจท่วมถงึในอาณาเขตเขือ่นพองหนีบไดร้บัความสาํเรจ็ทีน่่าภาคภูมยิิง่คอื บรเิวณโนนนกทา บา้นนาด ี

ตําบลบา้นโคก อําเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น ได้ทําการขุดค้นป่าช้าโบราณดกึดําบรรพ ์พบชัน้ดนิ ๘ 

ชัน้ เรยีงกนัอยู่ใต้ดนิอกี ๑๒ ชัน้ ในชัน้ดนิ ๘ ชัน้ มหีลกัฐานทีแ่น่นอนบ่งถงึการทําเครื่องสํารดิ ส่วนใน

ชัน้ดนิอกี ๑๒ ชัน้ พบทัง้เครื่องสํารดิและเหลก็ เครื่องสํารดิพบเป็นครัง้แรกในชัน้ดนิที ่๒๐ การกําหนด

อายุโดยพสิูจน์คารบ์อน ๑๔ จากชัน้ดนิที ่๑๙ ปรากฏว่ามอีายุ ๔,๒๗๕  ±  ๒๐๐ ปี มาแลว้ (คอือาจ

คลาดเคลื่อนได้ไม่มากนักไม่น้อยเกนิ ๒๐๐ ปี) หมายความว่าได้มกีารทําเครื่องสํารดิที่นัน่มากกว่า 

๑,๐๐๐ ปี ก่อนที่จะเริม่ทําเครื่องสํารดิที่ประเทศจนีในสมยัราชวงศ์ชาง และก่อนที่เจ้าของวฒันธรรม

ฮารป์ปาในลุ่มแมน้ํ่าสนิธุ ประเทศอนิเดยี จะเริม่ทาํเครือ่งสาํรดิเกอืบหรอืกว่า ๑๐๐ ปี 

เครื่องสํารดิต่าง ๆ ที่ขุดค้นได้ในบรเิวณหลุมฝงัศพดกึดําบรรพ์แห่งน้ีได้นําออกแสดงไว้

แลว้ทีพ่พิธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิกรงุเทพฯ มทีัง้เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้ป็นขวาน รวมตลอดทัง้แบบพมิพท์ีใ่ช้

หล่อ มกีําไลแขนสํารดิคล้องอยู่กระดูกท่อนแขนซ้อนกนัหลายวง มปีลายหอก มภีาชนะลกัษณะคล้าย

ตะเกยีงหรอืกาน้ํา นอกจากสํารดิยงัมเีครื่องมอืเครื่องใชท้ีท่ําดว้ยหนิขดัหลายชิน้ ในการขุดคน้สองครัง้ 

ครัง้หลงัสุด มผีูเ้ชีย่วชาญและนกัศกึษาทีจ่ะทาํวทิยานิพนธช์ัน้ปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัฮาวายกําลงั

ทําการสํารวจอยู่ ในการสํารวจปีที่ ๒ ได้ขุดตรวจบรเิวณส่วนระดบัดนิตอนบนมกีารเผาศพ (คงเป็น

ระยะทีน่ับถอืพุทธศาสนาแลว้) ระดบัตํ่าลงไปเป็นการฝงัศพในลกัษณะยาวเหยยีดตรง เครื่องประดบัที่

โครงกระดูกบางชิ้นเป็นหนิประเภทรตันชาตมิหีมอ้ดนิวางอยู่บนอกบนหวั บางศพก็วางอยู่ระหว่างขา 

หมอ้ดนิเหล่าน้ีเป็นเครือ่งป ัน้ดนิเผา มลีายเชอืก ทาบและลายเสน้ทแยง บางใบกม็ปีุ่มทีค่อคลา้ยเขาสตัว ์

จดัว่าเป็นลวดลายเก่าแก่ที่สุด เพราะว่าส่วนมากเป็นวฒันธรรมสมยัหนิใหม่ พบขวานสํารดิมบีอ้งและ

เครื่องมอืสํารดิรปูคลา้ยตวั (T) เครื่องประดบักายมลีกูปดัทําดว้ยเปลอืกหอย กําไลทาํดว้ยเปลอืกหอย 

รวมทัง้ไดพ้บแวเหลก็ไน แสดงว่ามกีารป ัน่ดา้ย ทอผา้ใชใ้นยคุนัน้แลว้ 



 ๒ 

หวัขวานทองแดง อายุประมาณ ๔,๖๐๐ ปี ถงึ ๔,๘๐๐ ปี เป็นหวัขวานหวัเดยีวที่พบใน

ประเทศไทย และเป็นหวัขวานทีท่ําจากทองแดงทีไ่ม่ไดถ้ลุง นํามาทุบใหเ้ป็นหวัขวานมอีายุเก่าแก่ทีสุ่ด

ในเอเซยีอาคเนย ์

ห่างจากที่ขุดค้นในป่าชา้บรเิวณโนนนกทาไปประมาณไม่เกนิสองกโิลเมตร มบีรเิวณแห่ง

หน่ึงเรยีกชื่อว่า "โนนข่า" มลีกัษณะเป็นเนินอาณาเขตกว้างขวางสนันิษฐานว่าเป็นจุดที่ตัง้บา้นเมอืง

เพราะซากเศษของเครือ่งป ัน้ดนิเผาลายเชอืกทาบเกลื่อนไปหมด 

ภาพเขียนสีสมยัก่อนประวติัศาสตร ์

ทีถ่ํ้าฝ่ามอืแดง บา้นหนิหล่อง ตําบลเมอืงเก่า อําเภอภูเวยีง ทีผ่นังถํ้ามภีาพฝ่ามอืหนัหน้า

ไปทางทศิตะวนัออก ๙ มอื เป็นมอืขนาดใหญ่ ๗ มอื มอืขนาดเดก็ ๒ มอื รูปมอืเหล่าน้ีเป็นแบบพ่นสี

แดงรอบมอืซึ่งต่างกับบางแห่งที่ใช้สีแดงทามอืแล้วทาบ หรอืประทบัลงไปในหิน เป็นที่ยอมรบักัน

โดยทัว่ไปว่างานศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่บนผนังถํ้ าในลักษณะแบบน้ีเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อน

ประวตัศิาสตร ์

จากหลกัฐานข้างต้นน้ี พสิูจน์ให้เห็นว่าอาณาบรเิวณจงัหวดัขอนแก่นเป็นแหล่งกําเนิด

อารยธรรมอนัสูงส่งมาแต่ดกึดําบรรพ์ มอีายุนานกว่าจนี และอนิเดยี มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก่อนสมยั

พุทธกาลหลายพนัปี (เพราะเครื่องมอืบางชิน้ผูเ้ชีย่วชาญพสิูจน์ว่ามอีายุกว่า ๖,๐๐๐ ปี) ชุดสํารวจรุ่น

แรกมคีวามเหน็ว่าเป็นบรเิวณทีน่่าศกึษามากทีสุ่ด แมจ้ะตัง้สถาบนัคน้ควา้กนัจรงิ ๆ ใชเ้วลาถงึ ๒๐ ปี ก็

อาจจะยงัไมเ่สรจ็ 

 

สมยัก่อนกรงุศรีอยธุยา 

สมยัทวาราวดี 

บรเิวณบ้านโนนเมอืง และวดัป่าพระนอน ตําบลชุมแพ อําเภอชุมแพ เป็นที่ดอนสูงกว้าง

ใหญ่ซึง่แวดลอ้มดว้ยทีลุ่่ม หนอง บงึ ลกัษณะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ กวา้ง และยาวมากอยู่ทางทศิเหนือ 

ลกัษณะเป็นที่ตัง้ของเมอืงโบราณ มโีคกเนินที่เป็นโบราณสถาน มเีศษอิฐและกระเบื้องอยู่บนผวิดนิ

ทัว่ไป และรปูสีเ่หลีย่มแบน ทีฐ่านมลีวดลายในลกัษณะต่าง ๆ แต่ทีน่่าสนใจกค็อื เป็นจาํนวนมากมรีอย

สลกัเป็นรปูกลบีบวักลบีเดยีวหรอืสองกลบี 

แท่งหนิสําคญัทีสุ่ดชาวบา้นเรยีกว่าเสาหลกัเมอืง เป็นรูปทรงกลม มรีอยจารกึซึ่งเขา้ใจว่า

เป็นตวัอกัษรมอญโบราณ ยงัไมม่กีารถอดเป็นภาษาปจัจบุนั 

มผีู้เคลื่อนย้ายแท่งหนิในเมอืงโบราณแห่งน้ีไปไว้หลายแห่ง เช่น นําเอาไปทําเป็นหลกั

เมอืงขอนแก่น หลกัหนิแท่งน้ีมขีนาดกวา้งดา้นละ ๔๒ ซม. สูง ๑.๓๔ ม. มรีูปกลบีบวัสีก่ลบีทีฐ่าน มี

ผูนํ้าใบเสมาแท่งหนิไปไวย้งัวดัต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น วดัโพธธิาต ิตําบลชุมแพ เป็นแบบแผ่นหนิขนาด

หนา ๒๒ ซม. กวา้ง ๔๘ ซม. สงู ๗๘ ซม. แกะสลกัเป็นรปูกลบีบวัทีฐ่านนําไปอยูว่ดัศรนีวล อําเภอเมอืง

ขอนแก่น ๒ หลกั หลกัหน่ึง เป็นแบบแท่งหนิมขีนาดหนา ๕๐ ซม. กวา้ง ๖๐ ซม. สูง ๑.๗๕ ม. มจีารกึ

อยูด่ว้ย ฐานเสมาแกะเป็นรปูกลบีบวั ส่วนอกีหลกัหน่ึงเป็นแบบแผ่นหนิไม่มจีารกึ มขีนาดหนา ๒๕ ซม. 

กวา้ง ๗๕ ซม. สงู ๑.๗๐ ม. ส่วนหลกัอื่น ๆ ไดถู้กนําไปไวท้ีอ่ําเภอภเูวยีง อําเภอน้ําพอง อําเภอบา้นไผ่ 



 ๓ 

ในเขตวดัป่าพระนอน อาณาบรเิวณเดยีวกนั อยู่ทางตะวนัตกของเมอืงราวครึง่กโิลเมตร 

บรเิวณวดัเป็นที่ดอนสูง มพีระนอนหนิสน้ํีาตาลขนาดยาว ๕.๒๖ ม. องคห์น่ึง หนัพระเศยีรไปทางใต ้

(สงัเกตดคูงจะเป็นพระยนือุ้มบาตร ภายหลงัลม้ลง) ลกัษณะเป็นศลิปะแบบทวาราวด ีฝีมอืช่างพืน้เมอืง 

การวางพระหตัถ์แนบพระวรกาย มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัพระนอนที่พบในเมอืงเสมา ในเขตอําเภอสูง-

เนิน นครราชสมีา นอกนัน้พบชิน้ส่วนของพระแบบลพบุร ีหรอืแบบขอม สรา้งด้วยหนิทรายสแีดงใน

บรเิวณวดัดว้ย 

เมอืงโบราณแห่งน้ี กรมศลิปากรกําลงัทาํการขุดคน้ ไดพ้บโครงกระดูกมนุษยโ์บราณฝงัอยู่

อย่างเป็นระเบยีบ มโีบราณวตัถุหลายอย่างฝงัรวมอยู่ด้วย สนันิษฐานว่าเป็นเมอืงที่มคีนอยู่อาศยัมา

หลายยุคหลายสมยั ทัง้สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ สมยัทวาราวด ีตลอดจนสมยัขอมด้วย กรมศิลปากร

กําลงัดาํเนินการเพื่อจดัตัง้ใหเ้ป็นอุทยานประวตัศิาสตรแ์ห่งชาตขิึน้แลว้  

บรเิวณยอดเขาภเูวยีง ระหวา่งเขตอําเภอชุมแพ และอําเภอภูเวยีง บนเทอืกเขาภูเวยีง ซึง่

มลีกัษณะเป็นรปูวงกลม โอบลอ้มหมูบ่า้นถงึ ๓ ตําบล ไวภ้ายในนัน้ มพีระพุทธรปูแบบทวาราวด ีและที่

สําคญัคอืพระนอนสลกัอยู่บนหน้าผาบนยอดเขาลูกน้ี มขีนาดยาว ๓.๗๕ ม. หนัพระเศียรไปทาง

ตะวนัตกและหนัพระพกัตรไ์ปทางใต้ ช่วงตอนพระเศยีรถงึหน้าอกสลกัในลกัษณะนูนสูง ส่วนบรเิวณตํ่า

จากบัน้เอวลงมาสลกันูนตํ่า  ลกัษณะพระพกัตร์เป็นศลิปะแบบทวาราวดใีนท้องถิน่ คล้าย ๆ  กนักบั

พระพุทธรปูแบบทวาราวดทีีพ่บในเขตชยัภมูหิลายองค ์  ลกัษณะการนอนนัน้ละมา้ยทางพระนอนเชงิภ ู 

ทีภู่ปอ  จงัหวดักาฬสนิธุม์าก   มรีอยจารกึบนแผ่นผา   ถดัจากพระเศยีรไปเลก็น้อย  ใต้แผ่นผาทีส่ลกั

พระนอนมถีํ้าเพงิผา ๒ แห่ง อยูเ่ยือ้งมาทางตะวนัออกแห่งหน่ึงพอเป็นทีพ่กัพงิได ้เขา้ใจว่าแต่ก่อนคงมี

พระภกิษุขึน้ไปจาํศลี 

การพบพระนอนแบบทวาราวดทีีภ่เูวยีงน้ีทาํใหไ้ดเ้หน็คตกิารสรา้งสลกัพระนอนบนแผ่นผา

ในภาคอสีานอย่างชดัเจนว่าเป็นคตทิีพ่บในบรเิวณลุ่มน้ําช ีซึ่งมกีารนับถอืพระพุทธศาสนาตดิต่อกนัมา

แต่เดมิ โดยปราศจากการเจอืปนของวฒันธรรมขอม 

เสมาหนิทีเ่มอืงชยัวาน เขตอําเภอมญัจาครี ีพบกลุ่มเสมาหนิบรเิวณเมอืงรา้งสมยัทวาราว

ดทีี่มชีื่อว่าเมอืงชยัวาน เสมาเหล่าน้ีปกักระจายกนัอยู่ในบรเิวณเมอืงเป็นจุด ๆ เอาตําแหน่งทศิทาง

แน่นอนไมไ่ด ้ลกัษณะเสมาเป็นแบบแผ่นหนิ บางแห่งปกัเป็นคู่ ๆ ในเขตเมอืงน้ียงัมแีผ่นหนิขนาดใหญ่

แผ่นหน่ึง มกีารสลกัเป็นรูปได้มขีอบเป็นหลกั ๆ ลวดลายบนแผ่นหนิเป็นแบบทวาราวด ีและอกีแผ่น

หน่ึงไดถู้กเคลื่อนยา้ยไปไวใ้นศาลามลีวดลายกนก และกา้นขดอยูเ่หนือฐาน 
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๑
 ในภาคอสีานจดัไดว้่าเป็นวฒันธรรมของท้องถิน่ทีม่อีายุตัง้แต่สมยัลพบุรหีรอื

สมยัขอมขึน้ไปเสมาหนิเป็นโบราณวตัถุสําคญัอย่างหน่ึงทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าดนิแดนภาคอสีานเคยมวีฒัน-

ธรรมเก่าแก่เป็นของตนเองมาก่อน 

ความเป็นมาของแท่งหนิหรอืเสาหนิแต่เดมิคงเป็นเรือ่งของหนิตัง้ ซึง่เป็นประเพณีและลทัธิ

เน่ืองในการนบัถอืบรรพบุรษุ อนัเป็นระบบความเชื่อทีม่อียูท่ ัว่ไปของประชาชนในภูมภิาคเอเซยีอาคเนย ์

๑  ศรศีกัร  วลัลโิภดม โบราณวตัถุสถานในลุ่มแมน้ํ่าช ีมรดกอสีาน วค.มหาสารคาม 

                                                           



 ๔ 

ต่อมาเสมาหนิกลายเป็นของเน่ืองในพุทธศาสนา ในสมยัแรกชาวอสีานไม่ใคร่นิยมสรา้ง

พระสถูปเจดยีข์ึน้บูชา ส่วนมากจะปกัลงเสมาหนิรอบ ๆ เนินดนิ หรอืปกัเสมาหนิให้ทําหน้าทีเ่ป็นหลกั

เขตของบรเิวณทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เช่น ใบเสมาของโบสถ ์เป็นตน้ 

 

เมืองโบราณขนาดใหญ่ท่ีสดุรองจากนครปฐมโบราณ 

จากภาพถ่ายทางอากาศพบเมอืงโบราณหลายเมอืง อยู่ใกล้กบัลําน้ําพอง ซึ่งเป็นลําน้ํา

สาขาหน่ึงของลําน้ําช ีเมอืงที่ควรกล่าวถงึคอืเมอืงโบราณที่วดัศรเีมอืงแอม ในเขตอําเภอน้ําพอง ตวั

เมอืงตัง้อยู่เหนือลําน้ําพองขึน้มา ๙ กม. ตําแหน่งในทางภูมศิาสตร์ อยู่ระหว่างเส้นรุง้ที่ ๑๖◌ํ ๔๙´

ตะวนัออก ลกัษณะเมอืงเป็นรปูเหลีย่มมน ทีน่่าสนใจอยา่งมากกค็อื เมอืงน้ีมขีนาด ๒,๙๐๐ x ๓,๐๐๐ ม. 

ซึ่งเป็นเมอืงโบราณขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอสีานที่ได้พบเหน็มาในประเทศไทยเท่าที่เหน็เป็นรองอยู่ก็

เฉพาะเมอืงนครชยัศร ี(นครปฐมโบราณ) เท่านัน้ ภายในหมู่บ้านตัง้อยู่คอืบา้นดงเมอืงแอม และบ้าน

โนนขีผ้ ึง้ทางตะวนัตก บา้นดงเฮยีงทางดา้นตะวนัออกและมวีดัศรเีมอืงแอมอยู่บรเิวณกลางเมอืง เมอืง

แอมน้ีตัง้อยู่ในบรเิวณที่ราบลุ่มตอนเหนือตวัเมอืงขึน้ไปเป็นทีด่อนสูงเป็นที่ลุ่มเลก็น้อย มลีําน้ําอกีสาย

หน่ึงซึง่แยกจากลําน้ําหว้ยเสอืเต้นในบรเิวณตวัเมอืงทางเหนือ ผ่านคูเมอืงด้านตะวนัออกไปเรยีกว่าลํา

น้ําหว้ยคาํมว่ง 

ภายในเมอืงทางด้านตะวนัตกมรี่องรอยของคนัดนิที่วกจากคูเมอืงด้านตะวนัตกออกมา

บรรจบกนัเป็นรปูกลมร ีทําใหเ้มอืงแอมกลายเป็นเมอืงม ี๒ เมอืงซอ้นกนัอยู่ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นธรรมดา

ของเมอืงโบราณในอสีาน คนัดนิรปูกลมรภีายในตวัเมอืงอาจจะเป็นเมอืงเดมิ ส่วนตวัเมอืงใหญ่อาจจะมา

ขยายในตอนหลงัหรอืไม่ก็เป็นเมอืงรุ่นเดียวกนั  แต่จดัให้มคีูน้ําและคนัดนิรูปกลมรภีายในเพื่อการ    

ชลประทานชกัน้ําเขา้ใชใ้นเมอืง จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงใหเ้หน็ว่าเมอืงแอม อาศยัน้ําจากลําหว้ย

เสอืเต้นที่ไหลจากที่สูงทางเหนือของตวัเมอืง เข้ามาใช้ในคูเมอืงและมคีนัดนิตดัเป็นช่อง ๆ ระหว่าง     

คูเมอืงกบัคนัดนิที่แล่นขนาน แสดงให้เหน็ว่าเป็นอ่างเก็บน้ํา เมอืงแอมน้ียงัไม่ได้มกีารสํารวจกนั แต่

ลกัษณะของเมอืงควรมอีายใุนสมยัทวาราวดลีงมา 

ห่างจากเมอืงแอมลงไปทางใต้เพยีง ๔๐๐ เมตร มเีมอืงโบราณรปูหวัเหลีย่มยาวรตีัง้ขนาน

ไปกบัลาํหว้ยเสอืเตน้ทีไ่หลผ่านตวัเมอืงแอมลงมา มขีนาด ๒,๓๐๐ x ๖๐๐ เมตร ตัง้อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่

๑๖◌ํ ๔๘´ เหนือเสน้แวงที ่๑๐๒◌ํ ๔๗´ ตะวนัออก ตอนส่วนยอดของเมอืงน้ีมหีมู่บา้นคําท่าโพตัง้อยู ่

ห่างจากเมอืงน้ีไปทางตะวนัตกราว ๘๐๐ เมตร มวีดัโนนดงมนั และหมู่บา้นโนนดงมนั จากลกัษณะผงั

เมอืงทีเ่ป็นรปูเหลีย่มมรีะเบยีบแสดงใหเ้หน็ว่า ควรเป็นเมอืงในสมยัหลงัลงมาอย่างน้อยกค็งมอีายุอยู่ใน

ราวสมยัลพบุร ีทีน่่าสนใจสาํหรบัเมอืงน้ีกค็อืเมอืงทีห่มู่บา้นคอ้ท่าโพมผีงัเมอืงเป็นแบบเดยีวกนักบัเมอืง

กําแพงเพชร คอืเป็นรปูสีเ่หลีย่มรมีโีงนไปตามลําน้ําเช่นกนั ความคลา้ยคลงึกนัของลกัษณะผงัเมอืงทัง้

สองควรไดม้กีารศกึษาเปรยีบเทยีบใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์ระหว่างเมอืงในภาคกลางกบัเมอืงในอสีาน

สมยัโบราณเป็นอยา่งยิง่  

ตํ่าจากเมอืงแอมลงไปตามลําน้ําพอง ซึง่หกัวกลงใต้ทีบ่า้นโคกสูง ทางดา้นตะวนัออกของ

ลําน้ําใกล้กบับ้านท่าเกษมและบ้านจําปา ตรวจพบเมอืงโบราณรูปกลมจากภาพถ่ายทางอากาศเมอืง



 ๕ 

หน่ึง มขีนาด ๗๐๐ x ๘๐๐ เมตร ตัง้อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที ่๑๖◌ํ ๓๗´ ๓๐´´ เหนือและเสน้แวงที ่๑๐๒◌ํ 

๕๓´ ตะวนัออก ลกัษณะเป็นเมอืงสองชัน้ เช่นเมอืงโบราณส่วนมากในอสีาน คอืมวีงกลมอยู่ภายใน

วงกลมชัน้นอกอกีชัน้หน่ึง มคีน้ํูากวา้งมาก ตวัเมอืงตัง้อยู่ในทีร่าบลุ่มตํ่า อนัเป็นบรเิวณที่ลําน้ําพองคด

เคีย้วเปลีย่นทางเดนิ มลีําน้ําดา้นทีเ่รยีกว่า Ox bow Lake มากมาย คูเมอืงดา้นตะวนัออกกวา้ง และอยู่

ตดิกบัทีลุ่่มชาวบา้นเรยีกว่า หนองง ูและห่างจากตวัเมอืงลงไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ราว ๑,๕๐๐ เมตร 

มบีึงน้ํากว้างใหญ่ ชื่อหนองแม่ชดั หนองน้ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของลําน้ําพองอย่างไม่ต้องสงสยั สิ่งที่

น่าสนใจกค็อื จากตวัเมอืงหนองงู มรี่องรอยคนัดนิออกไปตดิต่อกบับรเิวณทีเ่ป็นชุมชนทัง้โบราณและ

ปจัจบุนั เช่นมคีนัดนิออกจากตวัเมอืงไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัหมู่บา้นทรายมลู และมคีนัดนิอกี

สายหน่ึงแยกออกจากคนัดนิดงักล่าว วกลงไปยงัหมู่บ้านหนองบวัน้อยและหนองแม่ชดั ซึง่อยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือห่างจากตวัเมอืงไปในรศัม ี๓ กม. มรี่องรอยของชุมชนโบราณและสระน้ําตลอดจน

คนัดนิหลายแห่ง เมอืงโบราณที่หนองงูดงักล่าวน้ี ยงัไม่ไดม้กีารสํารวจหาโบราณวตัถุเพื่อกําหนดอาย ุ

แต่จากรปูลกัษณะกค็งจะเป็นเมอืงแต่สมยัทวาราวดลีงมา 
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๒
 อยูบ่า้นขาม ตําบลบา้นขาม อําเภอน้ําพอง ประวตักิารสรา้งเจดยีอ์งคน้ี์

มวี่า เดมิมตีอมะขามใหญ่อยูต่อหน่ึงซึง่ไดต้ายไปนานแลว้ กลบังอกงามขึน้อกี คนเจบ็ไขไ้ดป้่วยเมื่อกนิ

ใบซึ่งงอกขึน้ใหม่น้ีจะหายจากโรครา้ยทัง้ปวง จงึมปีระชาชนจากทุกสารทศิมาตัง้บ้านเรอืนเป็นชุมชน

หนาแน่น หากผู้ใดไปทํามดิมีริา้ยเชงิดูถูกไม่เคารพสกัการะตอมะขาม จะมอีนัเป็นไปโดยปจัจุบนัทนั

ด่วน ชาวเมอืงจงึพร้อมใจกนัก่อพระธาตุหรอืเจดยีค์รอบตอมะขามน้ีไว้ โดยสลกับรรจุคําสัง่สอนของ

พระพุทธเจา้ ๙ บทเข้าไว้บนตอมะขามนัน้เรยีกว่า พระเจ้า ๙ พระองค์ เหตุน้ีจงึเรยีกชื่อว่า พระธาตุ

บา้นขามมาแต่โบราณ ไดม้ผีูบ้รูณะพระธาตุองคน้ี์หลายครัง้ ทําใหร้ปูทรงเดมิเปลีย่นไป ห่างจากเจดยีน้ี์

ไปทางทศิตะวนัตกประมาณ ๑๕ เสน้ มซีากโบราณสถานซึ่งเขา้ใจว่าเป็นวงัหรอืตําหนัก ประชาชนมา

ชุมนุมนมสัการพระธาตุองคน้ี์ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทุกปี 

ภายในโบถส์ใกล้พระธาตุองค์น้ีมพีระประธานก่อด้วยอฐิโบกปนูขาวเป็นศลิปะแบบล้าน-

ชา้งโบราณมพีุทธลกัษณะงดงาม สนันิษฐานว่าคงจะสรา้งขึน้ภายหลงัในยคุลา้นชา้งเวยีงจนัทร ์

ทีบ่า้นกระนวนซึง่ไมห่่างไกลจากบา้นขามนกั มพีระพุทธรปูโบราณศลิปะแบบลา้นชา้งเป็น

พระประธานในโบสถเ์ก่าแก่ ประชาชนในอาณาบรเิวณใกลเ้คยีงใหค้วามเคารพบชูามาก 

 

 

๒  แต่เดมิมาไมเ่คยมชีื่อว่าพระธาตุหรอืเจดยี์ขามแก่น ขุนบุญบาลประดษิฐ์ อดตีกํานันตําบลชุมแพ และสมาชกิสภาจงัหวดัขอนแก่นชุด

แรก ยนืยนัว่า นายเจยีม รตันเวฬุ สจ.อําเภอน้ําพอง เป็นหมอลํามจีนิตนาการโดยปรารภขึน้กบับรรดาเพื่อน สจ. รุ่นแรกดว้ยกนัว่า 

ชือ่จงัหวดัขอนแก่นคงจะเพีย้นมาจากคําว่าขามแก่น หรอืใชช้ื่อขามแก่นเป็นมงคลนามในการตัง้ชื่อเมอืงขอนแก่น แต่มไิดม้ผีูใ้ดเหน็

ดว้ย เพราะไมน่่าจะเป็นไปได ้เนื่องจากวดักเ็รยีกชือ่มาแต่เดมิว่า วดับา้นขามตัง้อยู่หมู่บา้นขาม ตําบลบา้นขาม (เป็นชื่อทางราชการ

มาแต่เดมิไมม่คีาํว่าต่อทา้ยเลย) ต่อมาภายหลงัเมือ่มกีารบรูณะพระธาตุองคน์ี้ในสมยั นายเลื่อน กฤษณามระ เป็นผูว้่าราชการจงัหวดั 

จงึมกีารรณรงคเ์รยีกชือ่ว่าพระธาตุขามแก่น และเชื่อว่าเป็นทีม่าของชื่อจงัหวดัขอนแก่น คําว่า “ขอนแก่น” เป็นชื่อบา้นทัว่ไปในภาค

อสีานซึง่มอียู่แทบทุกจงัหวดั ในประวตัจิงัหวดัขอนแก่น ของกรมศลิปากรแต่เดมิกม็เีพยีงว่า “เจา้พระยานครราชสมีา มใีบบอกมายงั

กรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๐ โปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นบงึบอนขึน้เป็นเมอืงขอนแก่น” โดยมไิดม้กีารผดิเพีย้นเลย 

                                                           



 ๖ 

สมยัลพบรีุหรือสมยัขอม 

ซากโบราณสถานและโบราณวตัถุซึง่มแีท่งหนิหรอืเสาหนิตลอดจนเสมาหนิ และซากเมอืง

โบราณทีม่รีปูรา่งไมส่มํ่าเสมอมรีปูกลม หรอืสีเ่หลีย่มกลมมคีน้ํูาลอ้มรอบหลายชัน้ นักโบราณคดเีชื่อว่ามี

อายกุ่อนพุทธศตวรรษที ่๑๖ ซึง่อยูใ่นยคุทวาราวด ี

ในอาณาบริเวณจงัหวัดขอนแก่นยงัมซีากโบราณวัตถุ และโบราณสถานซึ่งมลี ักษณะ

แตกต่างออกไป เช่น ซากเมอืงโบราณทีม่รีปูร่างสมํ่าเสมอ เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้บา้ง รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั

บ้าง มคีูน้ําชัน้เดยีว มศีาสนสถานและสระน้ําศกัดิส์ทิธิก์รุด้วยศิลาแลงเป็นชัน้ ๆ คติการสร้างศาสน

สถานมคีวามผกูพนักบัคตเิทวราชาและการปกครองทีม่รีะเบยีบแบบแผน คอืถอืว่ากษตัรยิห์รอืเจา้นาย

เป็นส่วนหน่ึง หรอืภาคหน่ึงของเทพเจ้า จงึมกีารสร้างเทวาลยัถวายเป็นที่สถิต ดงันัน้เทวาลยัจงึมี

ลกัษณะทีเ่ป็นทัง้ตวัแทนของเทพเจา้ และกษตัรยิห์รอืเจา้นายทีป่กครองชุมชนเขตนัน้ 

โดยเฉพาะปราสาทศลิาแลง ซึ่งมผีงัประกอบด้วยองค์ปราสาทหรอืปรางค์เพยีงองค์เดยีว

อยู่ตรงกลางมวีหิารเล็ก ๆ ตัง้อยู่ข้าง ๆ ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ มกีําแพงล้อมรอบที่กําแพงมซุี้ม

ประตูเข้าทางด้านตะวนัออก ร่องรอยของศาสนสถานและโบราณสถานแบบดงักล่าวน้ีเป็นศิลปกรใน

สมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที ่๗ มอีายุตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่๑๖ ซึง่เป็นช่วงเวลาที่ขอมมอีํานาจปกครอง

ถงึดนิแดนจงัหวดัขอนแก่นดงัปรากฏโบราณสถาน และโบราณวตัถุต่อไปน้ี 

บริเวณเมืองแอม1 6

๓
 หรอืเมอืงเพง็โบราณดงักล่าวแลว้ขา้งต้นนัน้ สนันิษฐานว่าพวกขอม

มาสรา้งทบัเมอืงเก่าเพราะปรากฏว่ามคีนัดนิ (คลา้ยกําแพงดนิทีล่ะลายลงมา) มคีวามสูงพอสมควรและ

ยาวเป็นเส้นตรงเป็นระเบยีบแบบแผน แต่ละด้านยาว ๒-๓ กม. เมื่อประมาณปี ๒๕๐๐ มผีู้นําเอา

พระพุทธรปูหนิแบบนาคปรกหลายองคจ์ากดงเมอืงแอมมาไวท้ีว่ดัท่าน้ําพอง อําเภอน้ําพอง ทัง้องคใ์หญ่

องค์เลก็ มพีุทธลกัษณะเป็นศิลปะสวยงามมาก พระพุทธรูปหนินาคปรกน้ีเป็นศลิปะขอมสมยัพระเจ้า

ชยัวรมนัที ่๗  

นอกจากน้ียงัได้พบพระพุทธรูปหินแบบนาคปรกอีกหลายแห่งในจงัหวดัขอนแก่นโดย

เฉพาะทีก่รุในหมู่บ้านใกล้ที่ตัง้อําเภอภูเวยีง พบหลายองค์มคีวามประณีตสวยงามมากจนกระทัง่เคย

นําเอาไปแสดงทีม่าเลเซยี แต่ภายหลงัถูกขโมย และบางองคถ์ูกบัน่พระเศยีรอยา่งน่าอนาถมาก 

กู่ทอง ตัง้อยูบ่า้นหวัขวั กิง่อําเภอเปือยน้อย ห่างจากอําเภอบา้นไผ่ประมาณ ๓๒ กม. เป็น

กู่ใหญ่และสวยงามที่สุดในจงัหวดัขอนแก่น ก่อด้วยศิลาแลง มกีําแพงศิลาแลงล้อมรอบมรีูปหวัสงิห์

แกะสลกัดว้ยหนิ รูปพระนารายณ์บรรทมสนิธุ ์สลกันูนลวดลายประณีตมาก เป็นแท่งหนิทบัหลงัประตู 

ขนาดใหญ่ กวา้ง ๑ ม. ยาว ๒ ม. เคยถูกขโมยแต่ในทีสุ่ดผูร้า้ยเอาไปไม่ไดต้้องทิง้กลางทาง กู่น้ีถูกรือ้

ทาํลายโดยพวกแสวงหาทรพัยต์ามลายแทง เทีย่วขุดคน้ของมคี่าเมื่อเกอืบรอ้ยปีมาน้ี แต่กย็งัมสีภาพที่

สมบรูณ์กว่าทุกแห่งในจงัหวดัขอนแก่น 

๓ คําว่าเมอืงแอมนัน้เป็นชื่อทีใ่ชเ้รยีกในปจัจุบนันี้ เพราะเวลาชาวบา้นเขา้ไปในบรเิวณเมอืงรา้งแห่งนี้มเีสยีงเล่าลอืว่า มกัจะไดย้นิเสยีง

กระไอ-กระแอม บ่อย ๆ คอืเสยีงแอม ๆๆๆ จงึเรยีกว่าเมอืงแอม เมอืงโบราณแห่งนี้แต่เดมิมชีือ่ว่าเมอืงเพง็ (เพง็เพญ็) 

                                                           



 ๗ 

กู่บ้านเหล่า ตําบลบ้านโต้น กิง่อําเภอพระยนื มลีกัษณะเหมอืนกู่ทองแต่ย่อมกว่า มี

กําแพงหนิ กวา้ง ๑๕ วา ยาว ๑๕ วา 

กู่บ้านนาคาํน้อย ตําบลบวัใหญ่ อําเภอน้ําพอง เป็นแบบกู่ทัว่ไปซึง่ก่อดว้ยศลิาแลง ยงัมี

ความสมบรูณ์อยูม่าก แต่ขนาดยอ่มกว่ากู่ทอง 

ทุก ๆ กู่จะมสีระน้ําศกัดิส์ทิธิก์รุดว้ยศลิาแลงเป็นชัน้ ๆ โดยเฉพาะกู่บา้นนาคําน้อยบรเิวณ

ใกลเ้คยีงมบ่ีอน้ําซบัระดบัน้ําอยูต่ืน้มากมน้ํีาใสจดืสนิท 

นอกจากน้ีกม็กีู่เลก็กู่น้อยอกีหลายแห่ง เช่น กู่ทีบ่า้นโนนกู่ ตําบลสาวะถ ีอําเภอบา้นฝาง กู่

ตําบลกุดเคา้ กู่ภวูด ีอยูใ่นบรเิวณภวูดั ตําบลโพนเพก็ อําเภอมญัจาครี ี

 

สมยักรงุรตันโกสินทร ์

การตัง้เมืองชลบถ (ช่ือเดิมมิใช่ชนบท) และเมืองขอนแก่น 

พงศาวดารภาคอสีานฉบบัของพระยาขตัตยิวงษา (เหลา  ณ รอ้ยเอด็) มคีวามสําคญัตอน

หน่ึงว่า 

“ถงึระหว่างจุลศกัราช ๑๑๔๔ ปีกุน จตัวาศก (พ.ศ. ๒๓๒๕) ทราบข่าวว่ากวนเมอืงแสน 

เมอืงสุวรรณภูมจิา้งทดิโกดบงัฟนัทา้วสูนเมอืงสุวรรณภูมติาย เมอืงแสนกลวัความผดิหลบตวัหนีลงไป

พึง่พระยาโคราช ๆ บอกใหเ้มอืงแสนลงไปเป็นเจา้เมอืง จงึโปรดเกล้าฯ ใหเ้ป็นพระจนัทประเทศขึน้มา

ตัง้บา้นกองแกว้เป็นเมอืงชลบถ มไีพรพ่ลสมคัรไปดว้ย ๓๔๐ คน”  

“ครัน้ถงึจุลศกัราช ๑๑๕๐ (พ.ศ. ๒๓๓๑) ไดท้ราบว่าเมอืงแพนบ้านชโีหล่น แขวงเมอืง

สุวรรณภมู ิ(ปจัจบุนัน้ีอยูใ่นทอ้งทีอ่ําเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ เวลานัน้เป็นแขวงเมอืงสุวรรณภูม ิ

ซึง่มอีาณาเขตมาถงึสนัเขาภูเมง็ ฝายพระยานาคจดพองหนีบ) พาราษฎรไพร่พลประมาณ ๓๓๐ คน 

แยกจากเมอืงสุวรรณภูมไิปขอตัง้ฝ ัง่บงึบอนเป็นเมอืง จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เมอืงแพนเป็น

พระนครศรบีรริกัษ์ ผูว้่าราชการเมอืงขอนแก่น” 

พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ฉบับหม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจรรณ

กรงุเทพ) ปลดัมณฑลอสีานแต่ง มขีอ้ความสาํคญัว่า 

“ลุจุลศกัราช ๑๑๕๙ 1 6
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 ปีมเสงนพศก (พ.ศ. ๒๓๔๐) ฝ่ายเพีย้1 6

๕
 เมอืงแพน บา้นชโีหล่น 

เมอืงสุวรรณภมูเิหน็ว่าเมอืงแสนไดเ้ป็นเจา้เมอืงชลบถกอ็ยากจะไดเ้ป็นบา้ง จึง่เกลีย้กล่อมผูค้นไดอ้ยู่ใน

บงัคบัสามรอ้ยเศษ จึง่สมคัรขึน้อยูใ่นเจา้พระยานครราชสมีา แลว้ขอตัง้บา้นบงึบอนเป็นเมอืง เจา้พระยา

นครราชสมีาไดม้บีอกมายงักรุงเทพฯ จงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหเ้มอืงแพนเป็นทีพ่ระนครศรบีรริกัษ์เจา้เมอืง

ยกบา้นบงึบอนขึน้เป็นเมอืงขอนแก่น” 

๔ ทายาทของเจา้เมอืงขอนแก่นยนืยนัว่าเป็นจุลศกัราช ๑๑๕๑ (พ.ศ. ๒๓๓๒) 
๕ คาํว่าเพีย้ ภาษาอสีานแปลว่า ขีอ่้อนของสตัว ์ชาวภาคกลางฟงัสาํเนียงเพีย้นไป ทีถู่กตอ้งคอื “เพยี” ซึ่งมาจากคําว่า พรี แปลว่าผูเ้พยีร, 

ผูก้ลา้, นักรบ เป็นตําแหน่งขุนนางผูใ้กลช้ดิกบักษตัรยิ ์หรอืเจา้เมอืง เป็นยศตํ่ากว่าพระยา คงจะเทยีบกบั “พระ” หรอื “จางวาง” ของ

ภาคกลาง 

                                                           



 ๘ 

หนังสอืโบราณวตัถุสถาน ชนิ  อยู่ด ีเรยีบเรยีง กรมศิลปากรจดัพมิพ์ในงานฉลอง ๒๕ 

พุทธศตวรรษ มปีระวตัจิงัหวดัขอนแก่น ดงัน้ี :- 

“ในรชักาลที ่๑ แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์พ.ศ. ๒๓๒๖ (ภายหลงัตัง้กรุงเทพฯ ไดปี้เดยีว) กวน

เมอืงแสนจากเมอืงทง (เดีย๋วน้ีอยู่ในอําเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอ็ด) มาตัง้เมอืงขึน้ที่บ้านบงึแก้ว 

(หนองแกว้ อําเภอชลบท) ชื่อเมอืงชลบถ ต่อมาเพีย้เมอืงแพน ตน้สกุลเสมอพระ บา้นชโีหล่น หลานเจา้

แกว้บฮูม พาผูค้นเขา้มาตัง้อยูท่ีบ่า้นบงึบอน (บา้นเมอืงเก่า) สมคัรขึน้อยู่กบัพระยานครราชสมีา ๆ มใีบ

บอกมายงักรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๐ โปรดเกลา้ฯ ใหย้กบา้นบงึบอนขึน้เป็นเมอืงขอนแก่น และตัง้ให้

เพีย้เมอืงแพนเป็นพระยานครบรริกัษ์เจา้เมอืง 

พ.ศ. ๒๓๕๒  ท่านราชานนทย์า้ยเมอืงไปตัง้ทีร่มิบงึหนองเหลก็ดอนพนัชาด  หรอืดงพนั

ชาด (หมูบ่า้นในเมอืง ตําบลแพง อําเภอโกสุมพสิยั) 

พ.ศ. ๒๓๖๙  ตัง้บ้านภูเวยีง  ซึ่งเดมิเคยเป็นเมอืงโบราณ  เป็นเมอืงภูเวยีงขึน้กบัเมอืง

ขอนแก่น 

พ.ศ. ๒๓๘๐ ยา้ยเมอืงขอนแก่นกลบัมาตัง้อยูร่มิฝ ัง่บงึบอน (ตะวนัตกเฉียงใตข้องบา้นโนน

ทนั) 

พ.ศ. ๒๓๙๘ ยา้ยมาทางฝ ัง่ตะวนัออก คอืบา้นโนนทนัเดีย๋วน้ี 

พ.ศ. ๒๔๑๐ ยา้ยไปตัง้ทีบ่า้นดอนบม รมิลาํน้ําช ี

พ.ศ. ๒๔๓๔ โปรดใหพ้ระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคมเป็นขา้หลวงต่างพระ-

องค ์และโปรดใหย้า้ยเมอืงขอนแก่นมาตัง้ทีบ่า้นทุ่ม 

พ.ศ. ๒๔๔๒ โปรดใหย้า้ยกลบัไปตัง้ทีบ่า้นบงึตามเดมิ (เมอืงเก่า) 

พ.ศ.๒๔๔๗ โปรดให้เรียกตําแหน่งข้าหลวงประจําเมืองขอนแก่นว่าข้าหลวงประจํา    

บรเิวณพาช ี

พ.ศ. ๒๔๕๑  ยา้ยศาลากลางเมอืงขอนแก่นมาตัง้ทีบ่้านพระลบั  และให้เปลี่ยนตําแหน่ง

ขา้หลวงประจาํบรเิวณเป็นผูว้่าราชการเมอืง 

พ.ศ. ๒๔๕๙ โปรดใหเ้ปลีย่นคาํว่าเมอืงเป็นจงัหวดั 

สมยัรชักาลท่ี ๓ เหตกุารณ์ครัง้ศึกเจ้าอนุวงศเ์วียงจนัทน์ 

พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์ รชักาลที่ ๓ มีข้อความสําคัญเกี่ยวกับจังหวัด

ขอนแก่นดงัต่อไปน้ี “พระยาราชสุภาวดยีกขึน้ไปทางเมอืงสุวรรณภูม ิพบกองทพัเจ้าโถงหลานอนุซึ่ง

ตัง้อยู่ที่เมอืงพมิายกย็กเขา้ตกีองทพัเจา้โถงแตกกระจดักระจายไปสิ้น แลว้พระยาราชสุภาวดกี็ยกจาก

เมอืงพมิายไปตัง้อยูเ่มอืงขอนแก่น แลว้กม็หีนังสอืไปถงึเจา้อุปราชว่าเมื่ออุปราชลงไปกรุงเทพมหานคร 

พูดไว้แต่ก่อนว่าอนุจะเป็นกบฏนัน้ก็สมจรงิ ครัง้น้ีเรายกขึ้นมาสมคะเนแล้ว ให้อุปราชยกไปตีเมอืง

เวยีงจนัทน์เสยีใหไ้ด ้ทพัหลวงจะไดข้ึน้มาโดยสะดวกเราจะไดย้กหนุนอุปราชไป ครัน้อุปราชไดห้นังสอื

อ่านดแูจง้ความแลว้จงึส่งต้นหนังสอืไปใหอ้นุทีต่ําบลช่องเขาสาร อนุแจง้ความแลว้กใ็หห้วาดหวัน่สงสยั

นายทพันายกองผูค้นของตวัว่าจะมไีสศ้กึอยูท่ีไ่หนบา้งกไ็มรู่”้ 



 ๙ 

แสดงใหเ้หน็ว่าแม่ทพัใหญ่ฝ่ายไทยไดเ้หน็ความสําคญัของจงัหวดัขอนแก่น จงึใชเ้ป็นฐาน

ทพัมาครัง้หน่ึงเพราะเป็นจุดศูนยก์ลางของภาคอสีาน จนประสบชยัชนะ เมื่อทางราชการจดัตัง้หน่วย

ทหารมา้ขึน้ครัง้แรกในจงัหวดัน้ีจงึใหช้ื่อว่า “ค่ายบดนิทรเดชา” และมสีนามมวยในชื่อน้ีดว้ย 

หนังสือประชุมจดหมายเหตเุร่ืองปราบกบฏเวียงจนัทน์ 

มขีอ้ความเกีย่วกบัจงัหวดัขอนแก่นบางตอนดงัน้ี 

คาํให้การอ้ายพระยานรินทร ์

“แลว้อ้ายอนุกบัอ้ายสุทธสิารขา้พเจา้กพ็ากนัขึน้มาถงึบา้นหนองบวัลําภู อ้ายอนุตัง้ใหเ้ป็น

เจา้เมอืงหนองบวัลําภู แล้วอ้ายอนุจดัแจงให้ตัง้ค่ายไม้จรงิยาว ๓๐ เส้น กว้าง ๑๖ เส้น อ้ายอนุจดัให้

ขา้พเจา้กบัอ้ายปลดัหนองบวัลําภูคนเก่า  อ้ายวรจกัรบา้นบวั  อ้ายหามองคบ์้านเทว ี อ้ายอุปราชบา้น 

ภเูวยีง อา้ยวรวงศบ์า้นมะโดด อา้ยตะนามบา้นลาํภคูุมไพร ่๑,๘๐๐ คนปืนคาบศลิา ๓๐๐ บอก อยู่รกัษา

ค่ายแล้วอ้ายอนุจดัครวัเมอืงโคราชที่ไว้ใจได้ให้ขา้พเจ้า ๓๐ ครวั ชายหญงิประมาณ ๗๐ คน กบัครวั

ขา้พเจา้ ๑,๐๐๐ คนเศษอยูก่บัขา้พเจา้ แต่ครวัอ้ายมชีื่อทัง้น้ีบา้นใคร ๆ อยู่ ครัน้อ้ายอนุกลบัไปถงึบา้น

สม้ปอ่ยใหอ้า้ยราชวงศเ์จา้เมอืงชลบถกบัไพร่ครวัฉกรรจ ์๖๐๐ คน กบัปืนคาบศลิา ๗๐ บอก กลบัลงมา

อยูร่กัษาค่ายกบัขา้พเจา้ดว้ยกนั ไพรฉ่กรรจ ์๒,๓๐๐ ครวั ๘๐๐ คน ปืนคาบศลิา ๑๙๐ บอก” 

“แต่เจ้าเมืองขอนแก่นไล่ครวัมาอยู่บ้านสระแจ้ง ไพร่ฉกรรจ์ ๒,๕๐๐ แต่ตัวเจ้าเมือง

ขอนแก่นกับไพร่ฉกรรจ์นัน้รกัษากบัอ้ายสุทธสิาร แต่ครวัเจ้าเมอืงชลบถมาอยู่บ้านคาง ไพร่ฉกรรจ ์

๒,๗๐๐ เจา้เมอืงชลบถอยูร่กัษาครวั ใหแ้ต่บุตรกบัไพร ่๙๐๐ คน มาอยูก่บัขา้พเจา้ ณ ค่ายหนองบวัลําภู

เมอืงนอกนัน้ตามระยะทางมมีากอยู”่ 

ข้อความที่ว่าอ้ายอุปราชภูเวียง แสดงว่าภูเวียงมฐีานะเป็นเมืองมาก่อนจึงมีตําแหน่ง

อุปราช มใิช่หมูบ่า้นธรรมดา 

คาํให้การอ้ายจนัโคช 

วนัจนัทร ์แรม ๒ คํ่า เดอืน ๗ ปีกุนนพศก ได้ถามขา้พเจา้ ขา้พเจา้อ้ายจนัโคชให้การว่า

ขา้พเจา้ตัง้บ้านเรอืนอยู่ ณ บ้านสามพนัแขวงเมอืงชลบถ อายุขา้พเจา้ได ้๕๐ เศษ  ภรรยาขา้พเจา้ชื่อ  

อสี ัน้ มบุีตรชาย ๔ คน หญิง ๓ คน เป็น ๗ คน ขา้พเจ้าเป็นบ่าวพระยาพรหมภกัดยีกกระบตัรเมอืง

โคราช  ครัน้อยูม่า  ณ  เดอืน  ๓  กีค่ํ่าขา้พเจา้จาํมไิด ้ ปีวอกอฐัศก  ขา้พเจา้ไดย้นิผูม้ชีื่อพดูกนัว่าอ้าย

เวยีงจนัท ์ยกกองทพัมาตัง้อยู ่ณ เมืองครสวรรค ์ประมาณ ๒,๐๐๐ คน ๓,๐๐๐ คน ว่าจะลงไปช่วยทํา

การพระบรมศพ ณ กรุงเทพฯ แลว้อ้ายเวยีงจนัทไ์ดใ้หต้ํารวจลงมาบอกพระยาจนัตประเทศกบัเพยีสงิ-

หนาทราชบุตร เมอืชลบถ ใหข้ึน้ไปหาอ้ายเวยีงจนัท ์พระยาประจนัตประเทศ กบัเพยีสงิหนาทราชบุตร 

กพ็ากนัไปหาอ้ายเวยีงจนัท ์ณ เมอืงครสวรรค ์ไปได ้๒ คนืแลว้ พระยาจนัตประเทศ กบัเพยีสงิหนาท-

ราชบุตร ก็พากนักลบัมาบา้นไดค้นื ๑ อ้ายเจา้เวยีงจนัท์ ก็ยกกองทพัมา ณ เมอืงโคราช  แลว้พระยา-

จนัตประเทศจงึมาป่าวรอ้งแก่ราษฎรชาวบา้นว่า  ใครจะสมคัรไปกบัเจา้เวยีงจนัทบ์้าง  ถ้าสมคัรไปกบั

อ้ายเวยีงจนัท์จะให้ไปอยู่บ้านคูเวยีง ถ้าใครมสิมคัรไปจะฆ่าเสยี เพยีแสนกบัอุปฮาตจงึว่ากบัพระยา-

จนัตประเทศว่า ท่านจะไปก่อนก็ไปเถิดข้ายงัไม่ไปจะฟงัดูก่อน ครัน้ ณ วนัเดอืนข้างขึ้นจะเป็นกี่คํ่า

ขา้พเจา้กจ็ําไม่ได้ พระยาจนัตประเทศกบัเพยีสงิหนาท เพยีกวาน ก็พาบุตรภรรยาผูค้นบ่าวไพร่ยกไป



 ๑๐ 

จากเมอืงชลบถไปอยู่บ้านผขุ ได้เดอืน ๑ ครัน้ ณ วนัเดอืน ๕ ข้างขึ้น แต่จะเป็นกี่คํ่าข้าพเจา้จํามไิด ้ 

อา้ยเจา้เวยีงจนัทใ์ชต้ํารวจลาวลงมาไล่ครวัทีเ่มอืงชลบถใหไ้ปอยู่บา้นคูเวยีงใหส้ิน้เชงิ ถ้าผูใ้ดมไิปจะตดั

ศรีษะเสยี ราษฎรชาวบ้านกลวัก็พากนัยกครอบครวัไปอยู่ ณ บ้านคูเวยีง ครัน้ ณ วนัเดอืน ๕ ขา้งขึน้ 

อ้ายเจา้เวยีงจนัท์ยกจากโคราชไปพกัอยู่บ้านคูเวยีงคนื  ๑  แลว้ยกไปอยู่บ้านหนองบวั  แล้วอ้ายเจา้-  

เวยีงจนัทจ์งึใชใ้หต้ํารวจลาวมาไล่ครวัทีบ่า้นคูเวยีงไปอยู่ทีบ่า้นหนองบวั ครัน้พากนัไปอยู่บา้นหนองบวั 

พระยาจนัตประเทศ จงึไปหาอ้ายเจา้เวยีงจนัท์ ๆ จงึสัง่ให้พระยาจนัตประเทศไล่ครวัให้ไปอยู่บ้านนา

แตง  อ้ายเจา้เวยีงจนัทก์จ็ะยกไปทางดา้นป่าเขา้สาร พระยาจนัตประเทศไล่ครวัไปทางบา้นนาแตง ไป

ถงึบา้นนาแตงได ้๕ วนั อ้ายพระยานรนิทร ์ทีเ่ป็นแม่ทพัอยู่ทีค่่ายบา้นหนองบวั จงึใหต้ํารวจลาวมาจดั

เอาคนผูช้ายทีค่รวับา้นนาแตง ๒๐๐ คน ทัง้ขา้พเจา้ใหเ้ขา้ค่ายบา้นหนองบวั ขา้พเจา้มายมืเอาหอกของ

ทดิโสภาหลานขา้พเจา้ไดเ้ล่ม  ๑  มาเขา้ค่าย  ค่ายหนองบวักวา้งยาวประมาณ  ๑๐  เสน้ คนรกัษาค่าย

อยู่ประมาณ ๑,๒๐๐ คน มปืีนคาบศิลาอยู่ในค่ายประมาณ ๑๐๐ เศษ อ้ายพวกเวยีงจนัท์ให้ข้าพเจ้า

รกัษาค่ายข้างตะวนัออก ครัน้ ณ วนัขึน้คํ่า ๑ เดอืน ๖ เพลาเยน็ ทพัไทยเขา้ไปตคี่ายได้รบกนัอยู่จน

เพลาสว่าง ทพัลาวจงึแตกหนีไป ทพัไทยไล่จบัเอาขา้พเจา้ไดม้าจาํขา้พเจา้ไวไ้ด ้๒ คนื จงึส่งตวัขา้พเจา้

ลงมาทีท่พัหลวงแมน้ํ่าปชไีด ้๒ คนื แลว้ส่งขา้พเจา้ลงมา ณ กรงุเทพฯ สิน้คาํใหก้ารขา้พเจา้แต่เท่าน้ี 

หนังสืออานามสยามยทุธ 

มขีอ้ความสาํคญัตอนหน่ึงว่า 

“ครัน้ ณ วนัเดอืนอา้ยแรมสบิสามคํ่า เจา้พระยาราชสุภาวดมีบีญัชาสัง่ใหพ้ระอนุรกัษ์โยธา 

๑ พระโยธาสงคราม ๑ หลวงเทเพนทร ๑ หลวงพไิชยเสนา ๑ พระนครศรบีรริกัษ์เจา้เมอืงขอนแก่น ๑ 

ราชวงศ์  เมอืงชลบถ  ๑  พระมหาดไทยเมอืงนครราชสมีา  ๑  รวมเป็นนายทพันายกองแปดนายคุม

ไพรพ่ลแปดรอ้ยคุมตวัเจา้อนุและครอบครวัลงมาส่งใหถ้งึเมอืงสระบุรซีึง่พระยาพไิชยวาร ี(โต) ขึน้ไปตัง้

รบัครอบครวัส่งเสบยีงอาหารอยู่ที่เมอืงสระบุรนีัน้แล้ว พระยาพไิชยวารจีงึสัง่ให้ทําการขงัเจ้าอนุตัง้

ประจานไวก้ลางเรอื” 

แสดงหลกัฐานใหเ้หน็ว่าเมอืงขอนแก่นและเมอืงชลบถมคีวามชอบในราชการสงครามครัง้น้ี

และไดร้บัความไวว้างใจอยา่งยิง่ จงึไดร้บัหน้าทีใ่หค้วบคุมเชลยคนสาํคญัลงไปกรงุเทพฯ 

เหตกุารณ์หลงัจากศึกเจ้าอนุวงศเ์วียงจนัท ์

ภูเวยีง เคยมฐีานะเป็นเมอืงขึ้นต่อนครเวยีงจนัทน์มาแล้วเมื่อเสรจ็ศึกเวยีงจนัท์ปี พ.ศ. 

๒๓๖๙ จงึโปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหเ้ป็นเมอืง ขึน้ต่อเมอืงขอนแก่น และเมอืงขอนแก่นขึน้โดยตรงต่อกรุงเทพฯ 

ปรากฏในหนังสอืบอกสมยัรชักาลที ่๓ มเีจา้เมอืงชื่อหลวงไกรสงครามเมอืงน้ีมหีน้าทีส่่งส่วยทองคําผง

จาํนวนน้ําหนักปีละ ๒๕–๓๐ ตําลงึ แสดงให้เหน็ว่าในทอ้งทีน้ี่จะต้องมแีหล่งแร่ทองคํา ขา้พเจา้อ่านพบ

ในหนังสอืก้อมว่าเมอืงน้ีมหีน้าที่ส่งส่วยทองแดงมาแต่โบราณ (หวัขวานทองแดงซึ่งทําจากทองแดงที่

ไม่ไดถ้ลุง และทองสํารดิทีค่น้พบบรเิวณโนนนกทาคงจะไดท้องแดงจากแหล่งน้ี) ครัง้สุดทา้ยเคยไปส่ง

ส่วยทองแดงที่ค่ายหมากแขง้ (อุดรธานี) ขา้พเจา้จงึสํารวจหาแหล่งแร่ทองแดงบรเิวณทีเ่คยขุดไปส่ง

ส่วยซึง่มชีื่อว่า “ฮ่อมอดัผกัตูตหึมา” ในทีสุ่ดจงึไดพ้บแรย่เูรเนียม 

คาํกราบบงัคมทลูของกรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม ลงวนัที ่๒ มกราคม ร.ศ. ๑๑๓  



 ๑๑ 

มขีอ้ความเกี่ยวกบัการเลอืกภูมปิระเทศเป็นทีต่ ัง้เมอืงศูนยก์ลางการปกครองของขา้หลวง

ต่างพระองคเ์มื่อมคีวามจาํเป็นต้องถอยห่างจากชายแดน ๒๕ กม. ตามขอ้ตกลงกบัฝรัง่เศส ร.ศ. ๑๑๒ 

ดงัน้ี 

“ประการหน่ึงท่านผูม้าเป็นขา้หลวงต่อไปนัน้ ถา้ครบ ๆ ชนิดเดยีวกนั คงจะชอบทีน้ี่เป็นแน่ 

ถ้าสติท่านดี เมอืงสกลนครนัน้ก็ได้สร้างไว้แล้ว แต่ก็เท่ากนั ทางที่จะเข้ามาจากสกลถึงนคร ตัง้แต่

หนองคายถงึหมากแขง้กเ็ท่าเพราะเราเสยีช่องทางทีค่บัขนัเสยีหมดแลว้ อกีแห่งหน่ึงเป็นทีด่อีย่างทีสุ่ด

คอืเมอืงภเูวยีงเขาว่ามเีขาสูงลอ้มรอบมทีางจาํเภาะเขา้ จนผูร้า้ยลกัสตัวพ์าหนะไม่ได ้น้ํากบ็รบิูรณ์ทีน่า

กม็ากอยูน่ัน้ทัง้สิน้ ตามทีเ่สยีงว่าฆา่ศกึจะลอ้มไวส้บิปีกไ็มอ่ด แต่ใชเ้ป็นอยา่งอุกรษิเป็นการขดัอยูเ่ช่นน้ี 

จงึเหน็ด้วยเกล้าว่าที่ใดสู้ที่บ้านหมากแขง้ไม่ได้ ดว้ยเหตุผลดงัที่ได้รบัพระราชทานกราบ

บงัคมทลูพระกรณุามาน้ี” 
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