ประวัติศาสตร์จงั หวัดมหาสารคาม
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมัยทีพ่ ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ประกาศตัง้ กรุงสุโขทัยเป็ นอิสระในปี พ.ศ. ๑๘๐๐
ชนชาวไทยส่วนหนึ่งทีอ่ พยพมาตัง้ แต่อาณาจักรน่ านเจ้าแตกได้อพยพลงมาทางใต้
และ
ตะวันออกเฉียงใต้ แถบลุ่มแม่น้ํ าโขง แม่น้ํามูล แม่น้ํ าชี เรียกตัวเองว่า “ลานช้าง หรือ ล้านช้าง”
ในระยะแรกทีอ่ พยพเข้าสู่ดนิ แดนบริเวณนี้กต็ กอยูใ่ ต้อทิ ธิพลของขอมเช่นเดียวกันจนถึงรัชสมัย
ของพระเจ้ารามคําแหง ได้ทรงขยายอาณาเขตเข้าครอบคลุมลานช้างด้วยจนถึงปี พ.ศ. ๑๘๙๓
พระเจ้าอู่ทองได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของไทย ขณะเดียวกันทางกรุงสุโขทัยเริม่
เสื่อมอํานาจลง หัวเมืองประเทศราชพากันกระด้างกระเดื่องในปี พ.ศ. ๑๙๒๑ พระบรมราชา
(ขุนหลวงพะงัว)่ แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพไปตีสุโขทัยไว้ในอํานาจได้

ชนชาติ ไทยในลานช้าง
ในระยะก่อนตัง้ กรุงสุโขทัยมาจนถึงต้นสมัยกรุงศรีอยุธยานัน้ ขุนบรมแห่งอาณาจักร
น่านเจ้าได้ให้โอรสองค์ใหญ่ช่อื “ขุนลอ” มาครองเมืองเซ่า (หลวงพระบาง) และได้มกี ษัตริยส์ บื
ทอดมาอีก ๒๒ พระองค์ จนถึงปี ๑๘๖๙ เจ้าฟ้างุม้ ได้ตงั ้ ตัวเป็ นกษัตริย์ ได้เปลีย่ นชื่อเมืองเซ่า
เป็ นเมืองลานช้าง แต่เนื่องจากระยะนัน้ ขอมยังมีอทิ ธิอยูใ่ นบริเวณนี้ ชาวไทยจึงได้รวมตัวกัน
โดยสร้างสัมพันธ์ทางสายเลือด เพื่อต่อต้านอํานาจขอม ในปี พ.ศ. ๒๐๘๙ พระเจ้าโพธิสาร
กษัตริยล์ านช้าง ได้รบั ราชสมบัตลิ านนา (เชียงใหม่) ให้แก่โอรส คือ พระไชยเชษฐา เพราะมี
สิทธิทางฝา่ ยมารดาซึง่ เป็ นเจ้าหญิงเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๑๐๒ พระเจ้าโพธิสารสิน้ พระชนม์
พระโอรสของพระองค์แย่งราชสมบัตกิ นั พระไชยเชษฐาจึงทิง้ เมืองเชียงใหม่และได้อนั เชิญพระ
แก้วมรกตไปด้วย และได้ยกกองทัพมาลานช้างบังคับให้น้องสละราชสมบัตลิ านช้างแล้วครอบ
ครองราชสมบัตใิ ช้พระนามว่า “ท้าวไชยเชษฐาธิราช” ส่วนทางเมืองเชียงใหม่เกิดความไม่สงบ
เพราะพระเจ้าบุเรงนองแผ่อํานาจขึน้ ไปทางเมืองไทยใหญ่ แล้วมุง่ มาตีเมืองเชียงใหม่ ขณะนัน้
เชียงใหม่มพี ระเจ้าเมกุตเิ จ้าไทยใหญ่ เชือ้ สายเจ้าเชียงใหม่ครองอยู่ พระเจ้าเมกุตยิ อมแพ้พม่า
โดยไม่สูร้ บเลยและสัญญาว่าจะส่งบรรณาการต่อบุเรงนองทุกปี พอทัพพม่าออกจากเชียงใหม่
พระไชยเชษฐาธิราชก็ยกทัพเข้าเชียงใหม่ขบั ไล่พระเจ้าเมกุตอิ อกจากราชบัลลังก์ บุเรงนองได้
ยกทัพย้อนกลับมาอีก ขับไล่ทหารของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชออกจากเชียงใหม่ และประกาศ
ถอดพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชออกจากบัลลังก์ลานช้าง
พระไชยเชษฐาได้รวบรวมผูค้ นและ
ชักชวนเจ้าผูค้ รองนครแถบนัน้ เข้าเป็ นพันธมิตร แล้วยกทัพไปตีเชียงแสน บุเรงนองก็ตามไป
โจมตีเมืองต่างๆ ทีเ่ ป็ นพันธมิตรพระไชยเชษฐาได้จนหมดสิน้ พระไชยเชษฐาจึงหนีกลับไปลาน
ช้าง
พ.ศ. ๒๑๐๓ พระไชยเชษฐาได้ทาํ ไมตรีกบั กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ในปี ๒๑๐๖ ได้ยา้ ยราชธานีไปเวียงจันทน์ สร้างค่ายคูประตูหอรบสร้างวัดพระธาตุ

๒
หลวงและวัดพระแก้วเปลีย่ นชื่อเมืองเซ่าหรือลานช้าง
เป็ นหลวงพระบางพระไชยเชษฐามี
นโยบายเป็ นมิตรกับคนไทยด้วยกัน และได้รกั ษาสัมพันธไมตรีอนั ดีเมือ่ คราวทีพ่ ม่ามารบไทย
พระไชยเชษฐาได้ยกทัพมาช่วย ทําให้พม่าเคียดแค้นจึงได้ยกทัพตีเมืองเวียงจันทน์ได้และพระ
ไชยเชษฐาได้หายสาบสูญไป เหตุการณ์ระยะปี พ.ศ. ๒๑๑๒ ถึง ๒๑๓๓ พม่าได้ปกครอง
ดินแดนลานช้างและพม่ากําลังเสื่อมอํานาจลงเพราะสิน้ บุเรงนอง ประกอบกับได้ทาํ สงครามติด
พันกับกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๒๑๓๓–๒๑๔๘) จึงทําให้ลานช้างปลอด
จากอิทธิพลพม่า
ในปี พ.ศ. ๒๑๓๔ พระสงฆ์ของเวียงจันทน์ได้ขอให้พม่าส่งพระหน่ อแก้วเชือ้ พระ
วงศ์พระไชยเชษฐาธิราชคืนกลับมาเป็ นกษัตริย์ เมือ่ กลับถึงเวียงจันทน์พระหน่ อแก้วได้ประกาศ
เอกราชจากพม่า แล้วจึงยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบางได้ไว้ในอํานาจ และมีความสงบอยูเ่ กือบ
ร้อยปี

อพยพจากลานช้างสู่อีสาน
เหตุทท่ี าํ ให้คนไทยลานช้างต้องอพยพลงใต้นนั ้ เนื่องจากพระเจ้าสุรยิ วงศาธรรมิก
ราชเจ้ากรุงศรีสตั นาคณหุต (เวียงจันทน์) ถึงแก่พริ าลัยเมือ่ พุทธศักราช ๒๒๓๑ ซึง่ ตรงกับรัชสมัยของพระเพทราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์มพี ระราชโอรส ๑ องค์นามว่า เจ้าองค์หล่อ
ซึง่ มีชนมายุ ๓ พรรษา และมีพระนางสุมงั คละมเหสี กําลังทรงครรภ์อยูด่ ว้ ย ขณะนัน้ มีเสนาบดี
ผูใ้ หญ่คนหนึ่งชื่อว่า พระยาเมืองแสน มีอํานาจมากกว่าคนอื่นๆ ได้ราชาภิเษกให้แก่เจ้าองค์หล่อ
ราชโอรสครองราชสมบัติ ต่อมาก็ยกตัวเองเป็ นผูส้ าํ เร็จราชการแผ่นดินแทน โดยอ้างว่าเจ้าองค์
หล่อยังเยาว์นกั ประกาศว่าเมือ่ เจ้าองค์หล่อเจริญวัยขึน้ จะถวายราชสมบัติ โดยสิทธิ ์ขาดใน
ภายหลัง ด้วยเลห์เหลีย่ มอันฉลาดแกมโกงของพระยาเมืองแสนๆ ก็ได้ครองบัลลังก์ โดยไม่มกี าร
ราชาภิเษกแต่อย่างใด ขับเจ้าองค์หล่อจากราชบัลลังก์อย่างเงียบๆ และคิดการจะรับเอามารดา
ของเจ้าองค์หล่อทีท่ รงครรภ์มาเป็ นภรรยาของตน แต่มารดาของเจ้าองค์หล่อทราบระแคะระคาย
จึงพาเจ้าองค์หล่อกับคนสนิทลอบหนีไปขออาศัยอยูก่ บั เจ้าครูโพนเสม็ด (สมเด็จเจ้าหัวครูโพน
เสม็ดอยูใ่ นตําแหน่ งเจ้าหัวครูยอดแก้ว "พระสังฆราช") ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพและมีลกู ศิษย์มาก เจ้าหัว
ครูโพนเสม็ดเห็นว่าถ้าให้นางอาศัยอยูด่ ว้ ยก็เกรงความครหานินทาทัง้ ไม่เป็ นการปลอดภัยจึง
ส่งไปไว้ทต่ี ําบลภูชะง้อหอคําและได้ประสูตพิ ระโอรสอีกองค์หนึ่งนามว่า “เจ้าหน่ อกษัตริย”์ ทีน่ นั ้
ฝา่ ยพระยาเมืองแสนเห็นว่า เจ้าหัวครูโพนเสม็ดมีผรู้ กั ใคร่นบั ถือมาก เกรงว่าจะคิด
การแย่งชิงเอาบ้านเมือง จึงคิดการกําจัด แต่เจ้าหัวครูโพนเสม็ดรูเ้ สียก่อนจึงรวบรวมพวกพ้อง
เหล่าสานุ ศษิ ย์ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เดินทางหลบไป เมือ่ ผ่านไปทางใดก็มรี าษฎรอพยพตามไป
ด้วยจนเดินทางถึงแขวงเมืองบันทายเพชร์ ดินแดนเขมร ฝา่ ยพระเจ้ากรุงกัมพูชาได้สงให้
ั ่ มกี าร
สํารวจสํามะโนครัวและให้เรียกเก็บเงินจากชาวเวียงจันทน์ ครัวละ ๒ ตําลึง เจ้าหัวครูโพนเสม็ด
เห็นว่า เป็ นการเดือนร้อนแก่เหล่าศิษยานุ ศษิ ย์ จึงอพยพออกจากดินแดนเขมรจนบรรลุถงึ เมือง
นครกาละจําบากนาคบุรศี รี การเดินทางออกจากเมืองเวียนจันทน์จนถึงนครกาละจําบากนาคบุร ี

๓
ศรีน้ี เจ้าหัวครูโพนเสม็ดต้องอาศัยเจ้าแก้วมงคล (บรรพบุรษุ ชาวมหาสารคาม) เป็ นแม่กองใหญ่
และจารย์หวด รองแม่กอง ในการควบคุมดูแลบริวารของท่านมาตลอดทาง
ฝา่ ยนางเภา นางแพง ซึง่ เป็ นธิดาของผูค้ รองเมืองนครกาละจําบากนาคบุรศี รีเมือ่ บิ
ด าของนางถึงแก่พริ าลัยแล้ว นางก็เป็ นผูบ้ ญ
ั ชาราชการบ้านเมืองต่อมา จนกระทังถึ
่ งปีทเ่ี จ้าหัว
ครูโพนเสม็ดมาถึงเมือง นางทัง้ สองทราบข่าวก็มคี วามเลื่อมใจ จึงพาแสนท้าวพญาเสนามาตย์อ
อกไปอาราธนาเจ้าหัวครูโพนเสด็ดเข้ามาในเมืองครัง้ เวลาต่อมานางและประชาชนมีความเคารพ
นับถือเจ้าหัวครูโพนเสม็ดมากขึน้ และนางทัง้ สองก็ชราลงมากจึงอาราธนาให้เจ้าหัวครูโพนเสม็ด
เป็ นผูช้ ่วยทํานุ บาํ รุงฝา่ ยพุทธจักรและอาณาจักรให้เจริญรุง่ เรืองสืบไป
เมือ่ เจ้าองค์หล่อได้เจริญวัยขึน้ หน่ อยก็สามารถไปอยูท่ ป่ี ระเทศญวน ต่อมาได้เกลีย้
กล่อมสมัครพรรคพวกได้มากจึงยกกําลังมาล้อมเมืองเวียงจันทน์ เมือ่ ราว พ.ศ. ๒๒๔๕ จับ
พระยาเมืองแสนประหารชีวติ เจ้าองค์หล่อได้ครองราชสมบัตติ ่อมา
ครัน้ พ.ศ. ๒๒๕๒ ปรากฏว่าชาวเมืองนครกาละจําบากนาคบุรศี รี บางพวกได้ซ่อง
สุมพรรคพวกก่อการกําเริบเป็ นโจรผูร้ า้ ยเทีย่ วปล้นสะดมในตําบลต่างๆ ทําให้ราษฎรผูม้ คี วาม
สุจริตธรรมต้องเดือนร้อนทัวไป
่
เจ้าหัวครูโพนเสม็ดได้พยายามปราบปรามโดยการเทีย่ วอบรม
สังสอนในทางดี
่
กห็ าได้ผลไม่ ครัน้ จะทําการบําราบปราบปรามโดยอํานาจอาชญาจักร์กเ็ ป็ นการ
เสื่อมเสียทางพรหมจรรย์ ทัง้ จะเป็ นทีค่ รหานินทาของประชาชนทัง้ หลาย จึงดําริหาวิธที จ่ี ะระงับ
เหตุรา้ ยโดยละม่อมทีส่ ุดก็เห็นว่า เจ้าหน่ อกษัตริยซ์ ง่ึ อยู่ทต่ี ําบลงิว้ พันลํานํ้าโสมสนุ ก เวลานี้กท็ รง
เจริญวัยขึน้ แล้ว และเป็ นผูป้ ระกอบด้วยเกียรติยศเกียรติคุณอันดีงาน สมควรจะปกครองไพร่
บ้านพลเมืองให้ได้รบั ความร่มเย็นได้ จึงจัดให้ทา้ วพระยาเสนาบดีแลบ่าวไพร่ออกไปอัญเชิญเจ้า
หน่ อกษัตริยก์ บั พระมารดาเข้ามายังเมืองนครกาละจําบากนาคบุรศี รี แล้วเจ้าหัวครูโพนเสม็ดก็
กระทําพิธยี กเจ้าหน่ อกษัตริยข์ น้ึ เป็ นเจ้าแผ่นดินของนครกาละจําบากนาบุรศี รี และได้ถวายพระ
นามว่า “พระเจ้าสร้อยศรีสมุทพุทธางกูร” และได้เปลีย่ นนามเมืองนครกาละจําบากนาคบุรศี รีเป็น
เมือง “นครจําปาศักดิ ์นัคบุรศี รี” ตัง้ แต่นนั ้ มา เจ้าสร้อยศรีสมุทฯ ได้จดั การปกครองแลปราบปราม
ยุคเข็ญสงบราบคาบลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยมีจารย์แก้วหรือเจ้าแก้วเป็ นกําลังสําคัญในการ
ปราบปรามยุคเข็ญนัน้
เมือ่ บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว เจ้าสร้อยศรีสมุทฯ ก็เริม่ ดําริหาเมืองขึน้ โดยให้ม ี
การสร้างบ้านเมืองขึน้ ใหม่หลายเมือง แล้วจัดให้บรรดาบุคคลทีม่ ปี รีชาสามารถแลมีผรู้ กั ใคร่นบั
ถือออกไปเป็ นเจ้าเมือง (เจ้าเมืองสมัยนัน้ ก็เสมือนกษัตริยเ์ มืองขึน้ เพราะการแต่งตัง้ ตําแหน่ ง
หน้าที่ ตลอดจนคําพูดทีใ่ ช้ในสํานักของเจ้าเมืองนัน้ ๆ ก็ใช้เป็ นราชาศัพท์) ให้จารย์หวดไปสร้าง
เมืองขึน้ ชื่อเมืองโขงตัง้ จารย์หวดเป็ นเจ้าเมือง ให้ทา้ วจันทร์ (นับว่าเป็ นน้องจารย์แก้ว) ไป
รักษาเมืองตะโปน เมืองพิน เมืองนอง
29
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๔
สร้างเมืองบรรพบุรษุ ของชาวอีสาน
ส่วนจารย์แก้วหรือเจ้าแก้วมงคลให้ไปสร้างเมืองทง (สุวรรณภูม)ิ ให้จารย์แก้วเป็ น
เจ้าเมือง (ชื่อของจารย์แก้วในภายหลังก็ได้นํามาใช้เป็ นชื่อเจ้าเมืองและนายอําเภอเมืองนี้ ต่อมา
จนถึงรัชกาลที่ ๖ เช่น พระยารัตนวงศา พระรัตนวงศาฯ หลวงรัตนาวงศา (เมืองนี้ภายหลังได้
เปลีย่ นชื่อใหม่ว่าเมืองสุวรรณภูมแิ ล้วยุบลงเป็ นอําเภอสุวรรณภูมจิ งั หวัดร้อยเอ็ด ราว พ.ศ.
๒๔๕๔)
ครัน้ พ.ศ. ๒๒๖๘ อาจารย์แก้วเจ้าเมืองทงก็ถงึ แก่อนิจกรรม มีบุตรรวม ๓ คน คือ
(๑) เจ้าองค์หล่อหน่ อคํา (หลานเจ้านครน่ าน) (๒) ท้าวมือดําดล หรือท้าวมืด (๓) ท้าวสุทนต์มณี
หรือท้าวทนต์ (ปรากฏในพงศาวดารว่าเหตุทช่ี ่อื ท้าวมืดเพราะเวลาคลอดนัน้ เป็นเวลาสุรยิ ุปราคา
มืดมิดไปทัวเมื
่ อง ทีช่ ่อื ท้าวสุทนต์มณี เพราะเวลาตัง้ ครรภ์บดิ าฝนั ว่าฟนั ของตนได้เกิดเป็ นแก้ว
มณีขน้ึ ) เมือ่ จารย์แก้วถึงแก่อนิจกรรมแล้ว เจ้าสร้อยศรีสมุทฯ ก็ตงั ้ ให้ทา้ วมืดเป็ นเจ้าเมือง ท้าว
ทนต์เป็ นอุปฮาช รักษาบ้านเมือง ต่อไปในภายหลัง ท้าวมืดดําดลเจ้าเมืองถึงแก่กรรมลง ท้าวสุ
ทนต์มณีน้องชายได้เป็ นเจ้าเมืองแทน ท้าวสุทนต์ผนู้ ้ีนบั ว่ายังเป็นผูย้ งั ไม่สน้ิ เคราะห์พอขึน้ เป็ น
เจ้าเมืองไม่ทนั ไรก็ถูกอิจฉา โดยท้าวเชียง ท้าวสูนบุตรของท้าวมืดซึง่ เป็ นหลานชาย อยากเป็ น
เจ้าเมืองเสียเอง จึงพากันลงไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระทีน่ งสุ
ั ่ รยิ าศน์อมรินทร์ (เจ้าฟ้าเอก
ทัศน์ กรมขุนอนุ รกั ษ์มนตรี) ณ พระนครศรีอยุธยา ขอกําลังมาทําการขับไล่ทา้ วสุทนต์ผอู้ า
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาพรหม พระยากรมท่าออกไปจัดการกับท้าวเชียง
ท้าวสูน โดยมีพระประสงค์จะให้ประนีประนอมกันแต่โดยทางดี
ฝา่ ยท้าวสุทนต์เจ้าเมืองเมือ่ ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงยกมาก็ดําริเห็นว่า
เราเป็ น
เมืองน้อยมีกําลังน้อยไม่สามารถต้านทานกําลังของกองทัพกรุงได้ ถ้าหากมีการต่อสูก้ นั ขึน้ มา
คงเป็ นฝา่ ยย่อยยับจึงอพยพครอบครัวออกไปอยูท่ ท่ี ุ่งตะมุม (หรือขมุม หรือกระหมุม ทีน่ ัน่ ได้
เรียกว่าคงเมืองจอกมาจนทุกวันนี้) ในครัง้ นัน้ มีประชาชนทีจ่ งรักภักดีตดิ ตามท้าวทนต์ไปอยูท่ ท่ี งุ่
ตะมุมด้วยเป็ นจํานวนมาก
ครัน้ พระยาพรหม พระยากรมท่ามาถึงเมืองทงเมือ่ ทราบว่าท้าวทนต์ฯ ได้หนีไป
แล้ว จึงมีใบบอกขอตัง้ ท้าวเชียงเป็ นเจ้าเมืองท้าวสูนเป็ นอุปฮาช ได้โปรดพระราชทานตามทีข่ อ
แต่นนั ้ มาเมืองทง (ทุ่ง) ก็เป็ นอันขาดจากความปกครองของเมืองนครจําปาศักดิ ์ฯ ครัน้ เรียบร้อย
แล้วพระยาพรหม พระยากรมท่าก็ออกไปตัง้ สํานักอยู่ทท่ี ุ่งสนามโนนกระเบา (ในท้องทีอ่ าํ เภอ
สุวรรณภูม)ิ

สร้างบ้านร้อยเอ็ด
เมืองร้อยเอ็ดได้ตงั ้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๘ (ก่อนเมืองมหาสารคาม ๙๐ ปีบริบรู ณ์)
ปรากฏในพงศาวดารภาคอีสานของหอสมุดว่า สมัครพรรคพวกทีไ่ ปขอขึน้ ด้วยมากขึน้ ทุกที ใน
ทีส่ ุดพระยาพรหม พระยากรมท่าเห็นว่าท้าวทนต์เป็ นตระกูลสูงเก่าแก่ และมีความเฉลียวฉลาด

๕
ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมเป็ นอันดีทงั ้ มีคนเคารพเลื่อมใสยอมตนเข้าเป็ นพรรคพวกเป็ นอันมาก
สมควรจะเป็ นเจ้าเมืองต่อไปอีกได้ จึงพร้อมด้วยเจ้าราชวงศ์เวียงจันทน์ เจ้าหมื่นน้อย เจ้าธรรม
สุนทรซึง่ เป็ นญาติของท้าวสุทนต์ กับท้าวเชียง ท้าวสูน มาว่ากล่าวประนีประนอมให้คนื ดีกนั จน
เป็ นผลสําเร็จแล้วพระยาพรหม พระยากรมท่าก็มใี บบอกขอยกเอาดงกุ่มขึน้ เป็ นเมือง ขอท้าว
สุทนต์เป็ นเจ้าเมือง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วสุทนต์เป็นพระขัตยิ ะ
วงศาให้ยกดงกุ่มเป็ นเมืองร้อยเอ็ดในปี พ.ศ. ๒๓๑๘ นัน้ เอง (เหตุทใ่ี ห้นามว่า ขัตยิ ะวงศา เพราะ
ท้าวแก้วต้นตระกูลเป็ นผูส้ บื สายจากกษัตริยเ์ วียงจันทน์) ต่อจากนัน้ พระขัตยิ ะวงศา (สุทนต์) ได้
เริม่ อํานวยการให้ราษฎรแผ้วปา่ ดงกุ่มสร้างเมืองใหม่ตามมีพระบรมราชโองการ ต่อจากนัน้ ก็ม ี
การสร้างวัดวาอาราม ปรับปรุงบ้านเมืองในด้านการปกครองการศาสนาตลอดจนส่งเสริมการทํา
มาหากินของราษฎรให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้

สมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์
ครัน้ พ.ศ. ๒๓๒๖ พระขัตยิ ะวงศา (สุทนต์) ชราภาพลงมาก จึงกราบถวายบังคม
ลาออกจากราชการ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็ นพระ
นิคมจางวาง พระนิคมจางวาง (สุทนต์) ได้โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วศีลงั เป็ นพระขันติยะวงศา เจ้า
เมืองแทนบิดา ให้ทา้ วภูเป็ นอุปฮาช ท้าวอ่อนเป็ นราชวงศ์ ต่อมาพระขัตยิ ะวงศา (ศีลงั ) มี
ความชอบในราชการสงครามจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึน้ เป็ น พระยาขัตยิ ะวงศาพิสทุ ธาธิบดี และ
ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ หลังจากปราบปรามกบฏเจ้าอนุ วงษ์เวียงจันทน์สงบราบคาบแล้วพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเห็นว่า สามพีน่ ้องมีความชอบในราชการเป็ นอันมาก จึง
โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระยาขัตยิ ะวงศา (ศีลงั ) ขึน้ เป็ นพระยาชัน้ พานทองและพระราชทานพาน
ทองคําขนาดใหญ่ ๑ ใบ โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วภูเป็ นพระรัตนวงศาเจ้าเมืองสุวรรณภูม ิ ให้ทา้ วอ่อน
เข้าไปถวายตัวเป็ นมหาดเล็กหลวงอยูใ่ นพระบรมหาราชวัง เมือ่ งพระรัตนวงศา (ภู) ผูน้ ้ีถงึ อนิจกรรมแล้ว ก็โปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วอ่อนมหาดเล็กออกมาเป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมติ ่อไป

ตัง้ เมืองมหาสารคามแยกออกจากร้อยเอ็ด
เมือ่ พระยาขัตยิ ะวงศาถึงแก่อนิจกรรมลง
อุปฮาชสิงห์พร้อมด้วยท้าวจันทร์และ
ราชวงศ์อนิ ได้นําใบบอกไปขอศิลาหน้าเพลิง ณ กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ
ให้พระพิชยั สุรวิ งศ์เป็ นผูร้ กั ษาราชการเมืองร้อยเอ็ดแทนบิดาหลังจากจัดการ
พระราชทานเพลิงศพบิดาเสร็จแล้ว อุปฮาชสิงห์ได้จดั ให้มกี ารเล่นโปขึน้ ทีห่ อนังในจวนของพระ
่
ยาขัตยิ ะวงศา และชักชวนให้พระพิชยั พีช่ ายเล่นด้วย พอยามดึกสงัดพระพิชยั ได้ถูกคนร้ายลอบ
แทงถูกสีขา้ งข้างซ้ายถึงแก่กรรม
ขณะนัน้ พระรัตนวงศา (ภู) น้อยชายพระยาขัตยิ ะวงศาได้มาทําการปลงศพพีช่ ายที่
เมืองร้อยเอ็ดด้วย ได้พร้อมกับกรมการเมืองทําการสืบหาตัวผูร้ า้ ย จับตัวเจ๊กจันผู
๊ ช้ ง่ึ เป็ นผูร้ า้ ยได้

๖
พระรัตนวงศา (ภู) สงสัยอุปฮาชสิงห์หลายชาย จึงจับตัวส่งไปกรุงเทพฯ พร้อมเจ๊กจัน๊ ครัน้
เดินทางใกล้ถงึ เมืองนครราชสีมาอุปฮาชสิงห์ได้กนิ ยาพิษถึงถึงแก่กรรมเสียก่อนยังมิได้มกี ารไต่
สวนพิพากษาแต่อย่างใด คดีจงึ เป็ นอันระงับไป
ฝา่ ยท้าวศรีวงศ์บุตรของอุปฮาชสิงห์ ซึง่ มีอายุ ๑๑ ปี เมือ่ บิดาถูกส่งไปกรุงเทพฯ
ญาติหวาดหวันว่
่ าจะได้รบั ภัยด้วย จึงส่งตัวท้าวศรีวงศ์ไปไว้ทเ่ี มืองสุวรรณภูม ิ และได้ถูกส่งตัวไป
จนถึงเขตแขวงเมืองยโสธรนัยว่าไม่ได้ฝากฝงั ไว้กบั ใคร
ชีวติ จึงต้องระเหเร่ร่อนได้รบั ความ
ทรมานลําบากยากแค้น
ถึงกับต้องอาศัยนอนตามถนนหนทางและศาลาวัดและเทีย่ วขอทาน
ประทังชีวติ ไปวันหนึ่งๆ เท่านัน้ ท้าวศรีวงศ์ได้รบั ความทุกข์ทรมานอยูเ่ ช่นนี้ ๖ เดือนเศษ จึงได้
พบกับสมภารทองสุก ซึง่ มีวดั ใกล้เมืองยโสธร โดยพบขณะนอนหลับอยูใ่ ต้ธรรมาสน์บนศาลา จึง
ปลุกขึน้ มาสอบถามความเป็ นมา เมือ่ ได้ทราบถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จนต้องหลบหนีมาสมภาร
ทองสุกเกิดความสงสารจึงชักชวนให้อยูด่ ว้ ยและได้เปลีย่ นชื่อให้ใหม่ว่า “ท้าวกวด” และทําการ
บรรพชาให้เป็ นสามเณร ให้เล่าเรียนภาษาบาลี พระธรรมวินยั ภาษาไทย จนแตกฉาน ต่อมาได้
อุปสมบทได้สองพรรษาก็ลาสิกขาบทออกไปทําราชการทีเ่ มืองอุบลฯ ทําราชการมีความชอบจน
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นทีท่ า้ วมหาชัย
ครัน้ พ.ศ. ๒๓๙๙ ท้าวมหาชัยได้รบั จดหมายของพระขัตยิ ะวงศา (จันทร์) เจ้าเมือง
ร้อยเอ็ดเรียกให้กลับไปรับราชการทีเ่ มืองร้อยเอ็ด จึงได้กลับไปรับราชการอยูก่ บั ญาติของตน
พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระยากําแหงสงคราม (แก้ว สิงหเสนี) เจ้าเมืองนครราชสีมา (ภายหลังเป็ นเจ้าพระยายมราช)
เป็ นข้าหลวงแม่กองสักออกไปสักเลขทางหัวเมืองตะวันออกตัง้ อยูท่ เ่ี มืองยโสธรคราวนี้กรมการ
เมืองร้อยเอ็ดได้นําตัวเลขไปสักทีเ่ มืองยโสธรเป็ นจํานวน ๑๓,๐๐๐ คนเศษ
พระขัตยิ ะวงศา (จันทร์) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดเห็นว่า พลเมืองของร้อยเอ็ดมีมากขึน้
ประกอบกับท้าวมหาชัยเป็ นผูม้ คี วามชอบในราชการหลายอย่าง ทัง้ ชื่อสัตย์มนคง
ั่
มีสติปญั ญา
ฉลาดเฉียบแหลม สมควรเป็ นเจ้าเมืองได้ ถ้าแยกออกไปตัง้ เมืองหนึ่งก็จะเป็ นการสมควร จึง
ปรึกษาหารือกับกรมการเมืองแล้วเห็นชอบให้ตงั ้ เมืองใหม่
พระขัตยิ ะวงศาจึงให้ทา้ วมหาชัย
(กวด) กับอุปฮาชภูไปสํารวจทีต่ งั ้ เมือง และได้เลือกทีด่ นิ ระหว่างห้วยคะคางและกุดนางใย
เพราะเป็ นโคกเนินสูงนํ้ าไม่ท่วมถึง หน้าแล้งก็ได้อาศัยนํ้าห้วยคะคางและกุดนางใย
หนอง
กระทุ่มเป็ นทีใ่ ช้สอย บริโภคของประชาชน เมืองได้ถูกสร้างขึน้ ในปี ๒๔๐๘ เมือ่ สร้างเมืองเสร็จ
แล้วพระขัตยิ ะวงศา ขอท้าวมหาชัย (กวด) เป็ นเจ้าเมือง ขอท้าวบัวทอง (พานทอง) เป็ นอรรค
ฮาช (ทัง้ สองคนเป็ นหลานพระยาขัตยิ ะวงศา) ขอท้าวไชยวงศา (ฮึง) บุตรพระยาขัตยิ ะวงศา (ศี
ลัง) เป็ นอรรควงศ์ ขอท้าวเถื่อนบุตรพระขัตยิ ะวงศา (จันทร์) เป็ นอรรคบุตร และให้ทา้ วมหาชัย
(กวด) กับพวกทัง้ สามคนทําใบบอกลงไปทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๔ ทีก่ รุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๑๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก
เมืองมหาสารคาม
ซึง่ เกิดใหม่และเป็ นเมืองขึน้ ของเมืองร้อยเอ็ดให้ยกไปขึน้ ตรงต่อ

๗
กรุงเทพมหานคร ฐานะของอรรคฮาช อรรควงศ์ อรรคบุตร ก็ได้เลือ่ นขึน้ เป็ นอุปฮาชราชวงศ์
ราชบุตร พร้อมกันทันที และในปีน้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เสด็จสวรรคต
พ.ศ. ๒๔๑๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้มตี ราถึงเมือง
มหาสารคาม และหัวเมืองตะวันออกว่า ให้ยกเลิกธรรมเนียมตัง้ ข้าหลวงกองสักทีม่ าสักเลขตาม
หัวเมือง และขอให้ไพร่บา้ นพลเมืองไปอยูใ่ นความปกครองของเมืองใดก็ได้ตามใจสมัคร และ
โปรดเกล้าฯ ให้ทําสํามะโนครัวตัวเลขส่งไปยังกรุงเทพฯ ในปีน้พี ลเมืองของร้อยเอ็ดได้พากัน
อพยพมาขอขึน้ อยูก่ บั เมืองมหาสารคามอย่างมากมาย

ไทยรบกับฮ่อ
พ.ศ. ๒๔๑๘ พวกฮ่อได้ยกทัพมาตีหวั เมืองต่างๆ ของหลวงพระบางซึง่ เวลานัน้ เป็ น
เมืองขึน้ ของไทย และตระเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองเวียงจันทน์ และหนองคายจึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยามหาอํามาตย์ (ชื่น กัลยาณมิตร) เป็ นแม่ทพั ใหญ่ให้เกณฑ์กําลัง
ทางหัวเมืองตะวันออกไปปราบฮ่อทางเมืองหนองคาย
พระยามหาอํามาตย์ (ชื่น) ได้ส่งให้พระเจริญราชเดช (ท้าวมหาชัย กวด ภวภูตา
นนท์) เกณฑ์กําลังเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เป็ นแม่ทพั หน้ายกไปสมทบทัพของพระ
พรหมเทวานุ เคราะห์วงศ์เจ้าเมืองอุบลราชธานี และพระยาชัยสุนทร (ทน) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์
โดยให้ราชบุตร (เสือ) เมืองร้อยเอ็ดเป็ นนายกองผูช้ ่วยพระเจริญราชเดช (มหาชัยกวด) ทัพไทย
ได้ยกข้ามโขงไปโจมตีและเกิดตลุมบอนกันจนฮ่อแตกกระจาย ผลปรากฏว่าราชบุตรเสือถูกฮ่อ
ยิงถูกมือขวาโลหิตไหล พวกพลจึงเข้าพยุงกลับมา ส่วนพระเจริญราชเดชได้ถูกกระสุนปื นของ
ฮ่อทีต่ น้ ขาซ้าย และแขนซ้าย ตกจากหลังม้าอาการสาหัสไพร่พลจึงเข้าพยุงขึน้ ใส่บ่าจะพากลับ
ทีพ่ กั แต่พระเจริญราชเดชไม่ยอมกลับ โดยอ้างว่า “กลับไปก็อายเขา เมือ่ ถึงทีต่ ายก็ขอให้ตาย
ในทีร่ บ ฯลฯ” จึงสังให้
่ ไพร่พลพยุงขึน้ บนหลังม้าแล้วพยายามขับขีต่ ่อไปอีก ในวันต่อมากองทัพ
ไทยได้ยกเข้าตีค่ายโพธานาเลา ได้ชยั ชนะอีก พวกฮ่อได้แตกหนีไป ไทยจับได้พวกฮ่อและ
สาตราวุธมากมาย
เมือ่ เสร็จการปราบฮ่อแล้ว พระยามหาอํามาตย์ ข้าหลวงใหญ่ภาคอีสานได้กลับ
ไปจัดราชการอยูท่ เ่ี มืองร้อยเอ็ด กองทัพอื่นๆ ก็กลับไปยังบ้านเมืองตามเดิม ส่วนพระเจริญราชเดช ทีถ่ ูกยิงและตกจากหลังม้านัน้ มีอาการปว่ ยได้เข้าพักรักษาตัวอยูท่ ค่ี ุม้ เจ้าราชวงศ์
เวียงจันทน์ และต่อมาได้กลับมารักษาตัวทีเ่ มืองมหาสารคามและได้ถงึ แก่อนิจกรรมลงเมือ่ พ.ศ.
๒๔๒๑ อุปฮาช (ฮึง) ผูเ้ ป็ นอาพร้อมด้วยกรมการเมืองปรึกษากันเห็นว่า ท้าวสุพรรณ บุตรพระ
เจริญราชเดชสมควรจะเป็ นเจ้าเมืองต่อไปได้
จึงเขียนใบบอกให้ทา้ วสุพรรณนําลงไปยัง
กรุงเทพฯ ขณะทีท่ า้ วสุพรรณเดินทางไปยังไม่ถงึ กรุงเทพฯ ก็ได้ถงึ แก่กรรมเสียก่อนทีก่ ลางทาง
ตําแหน่ งเจ้าเมืองมหาสารคามจึงได้ว่าง ต่อมาถึง ๒ ปี โดยมีอุปฮาช (ฮึง) รักษาการแทนอยู่
พ.ศ. ๒๔๒๒ ขุนหลวงสุวรรณพันธนากร (คําภา) ขุนสุนทรภักดีสมมุตติ นเองขึน้
เป็ นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีหข์ น้ึ ไปเทีย่ วตามหัวเมืองตะวันออก อ้างว่าโปรดเกล้าฯ ให้

๘
มาชําระถ้อยความของราษฎรทีเ่ กิดขึน้ แต่หนังสือทีว่ ่าเป็นท้องตรานัน้ ประทับเป็ นรูปราชสีหถ์ อื
เศวตฉัตรสองตัวเป็ นเส้นลายทอง และถือหนังสือของขุนบรรเทาพินราชกรมมหาดไทยว่า ตน
เป็ นนายเวรของกรมพระบําราบปรปกั ษ์มาถึงอุปฮาช ราชวงศ์ราชบุตรเมืองมหาสารคามว่า ตน
มาชําระคดีเรือ่ งขุนสุนทรและท้าวจันทร์ชมภู อุปฮาชฮึงและกรมการเมืองมหาสารคามมีความ
สงสัย เพราะเห็นว่ามีพริ ธุ แต่ครัน้ จะกักตัวไว้กไ็ ม่ปรากฏว่าทุจริต จึงได้มใี บบอกไปยังกรุงเทพฯ
จึงโปรดเกล้าฯ ให้มตี ราถึงหัวเมืองตะวันออกให้ทาํ การตรวจจับขุนแสวงฯ และขุนสุนทรภักดี
ส่งไปกรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๔๒๒ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ ให้อุปฮาชฮึงเป็ นพระเจริญราชเดช
เจ้าเมืองมหาสารคาม และในปีน้ไี ด้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้ เมืองพยัคฆภูมพิ สิ ยั ขึน้ ในปกครอง
ของเมืองสุวรรณภูมแิ ต่มาตัง้ เมืองในเขตของเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านนาเลาเป็ นเมือง “วาปีปทุม” แต่บา้ นนาเลา
ไม่เหมาะสมกับการตัง้ เมือง จึงได้มาตัง้ ทีบ่ า้ นหนองแสง และโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านวังทาหอ
ขวางเป็ นเมือง “โกสุมพิสยั ”
พ.ศ. ๒๔๓๒ อุปฮาชผูร้ กั ษาเมืองสุวรรณภูม ิ มีใบบอกกล่าวโทษเมืองมหาสารคาม
สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ ว่าแย่งเอาเขตของตนไปตัง้ เป็ นเมือง เฉพาะเมืองมหาสารคาม ถูกหาว่าขอ
เอาบ้านนาเลาตัง้ เป็ นเมืองวาปีปทุม ได้โปรดเกล้าฯ ให้ขา้ หลวงนครจําปาศักดิ ์ ข้าหลวงอุบลฯ
ทําการไต่ส่วนว่ากล่าวในเรือ่ งนี้ แต่เมืองเหล่านี้ได้ตงั ้ มานานแล้วรือ้ ถอนไม่ได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
เมืองวาปีปทุมเป็ นเมืองขึน้ ของเมืองมหาสารคามไปตามเดิม โดยมิได้โยกย้ายประการใด

การจัดแบ่งเขตปกครอง
พ.ศ. ๒๔๓๓ โปรดเกล้าฯ แบ่งเขตปกครองหัวเมืองตะวันออกเป็ น ๔ ส่วน หรือ
สีก่ อง กองหนึ่งๆ มีขา้ หลวงใหญ่เป็ นผูก้ ํากับราชการ
๑. หัวเมืองลาวฝา่ ยเหนือมีเมืองใหญ่ ๑๖ เมือง เมืองเล็กขึน้ ๓๖ เมือง อยูใ่ นความ
ปกครองของข้าหลวงเมืองหนองคาย
๒. หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออก มีเมืองใหญ่ ๑๑ เมือง เมืองขึน้ ๒๖ เมือง อยูใ่ น
ความปกครองของข้าหลวงเมืองนครจําปาศักดิ ์
๓. หัวเมืองลาวฝา่ ยกลางมีเมืองใหญ่ ๓ เมือง เมืองขึน้ ๑๖ เมือง อยูใ่ นความ
ปกครองของข้าหลวงเมืองนครราชสีมา
๔. หัวเมืองลาวฝา่ ยตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมืองใหญ่ ๑๒ เมือง เมืองขึน้ ๒๙ เมือง
ขึน้ อยูใ่ นความปกครองของข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี (ภายหลังเรียกมณฑลอีสาน) เมือง
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเมืองกาฬสินธุ์ ขึน้ อยูใ่ นความปกครองของข้าหลวงเมืองอุบลฯ
พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดเกล้าฯ ให้นายรองชิต (เลื่อง ณ นคร ) จมืน่ ศรีบริรกั ษ์ มาเป็ น
ข้าหลวงกํากับราชการเมืองมหาสารคาม
และเมืองร้อยเอ็ดเป็ นครัง้ แรก
ตัง้ อยูท่ เ่ี มือง
มหาสารคาม

๙
พ.ศ. ๒๔๓๗ ทางการได้โอนเมืองชุมพลบุรจี ากเมืองสุรนิ ทร์มาขึน้ เมืองมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๔๔๓ ยุบเป็ นอําเภอแล้วโอนกลับไปขึน้ เมืองสุรนิ ทร์)
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องทีข่ น้ึ เพื่อ
วางระเบียบแบบแผนการปกครองท้องทีใ่ ห้เรียบร้อยดียงิ่ ขึน้ แต่เวลานัน้ มณฑลอีสานยังมิได้
จัดการปกครองให้เป็ นไปอย่างมณฑลอื่น
พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งหัวเมืองมณฑลอีสานออกเป็ นบริเวณ ๕ บริเวณ
คือ
๑) บริเวณอุบล
๒) บริเวณจําปาศักดิ ์
๓) บริเวณขุขนั ธ์
๔) บริเวณสุรนิ ทร์
๕) บริเวณร้อยเอ็ด
บริเวณร้อยเอ็ดแบ่งเป็ น ๕ หัวเมือง คือ
๑) เมืองร้อยเอ็ด
๒) เมืองมหาสารคาม
๓) เมืองกาฬสินธุ์ (ยุบลงเป็ นอําเภอขึน้ จังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๔๗๔ แล้ว กลับ
ตัง้ เป็ นจังหวัดกาฬสินธุอ์ กี เมือ่ ปี ๒๔๙๐)
๔) เมืองกมลาไสย (ยุบลงเป็ นอําเภอจนทุกวันนี้)
๕) เมืองสุวรรณภูม ิ (ยุบลงเป็ นอําเภอจนทุกวันนี้)
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นคําว่า “เจ้าเมือง” เป็ น “ผูว้ ่าราชการ
เมือง” อุปฮาช เป็ น ปลัดเมือง ราชวงศ์ เป็ น ยกกระบัตร ราชบุตร เป็ น ผูช้ ่วยราชการเมือง
ชาเนตร เป็ น เสมียนตราเมือง
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เมืองมหาสารคาม ได้จดั การแบ่งเขตเมืองตัง้ ขึน้ เป็ นอําเภอคือ
(๑) อําเภออุทยั สารคาม (๒) อําเภอประจิมสารคาม ส่วนเมืองวาปีปทุม โกสุมพิสยั ก็คงให้เป็น
เมืองขึน้ ของเมืองมหาสารคามไปตามเดิม และได้ให้เปลีย่ นเป็ นอําเภอในปีน้ี เช่นเดียวกัน
พ.ศ. ๒๔๔๔ เมืองมหาสารคาม มีอําเภอขึน้ อยูใ่ นความปกครอง ๔ อําเภอ คือ
อุทยั สารคาม ประจิมสารคาม วาปีปทุมและโกสุมพิสยั ยุบเมืองพยัคฆภูมพิ สิ ยั ลงเป็นอําเภอ
พยัคฆภูมพิ สิ ยั และย้ายทีว่ ่าการอําเภอจากบ้านนาข่าไปตัง้ ทีต่ ําบลปะหลานแต่นนั ้ มา แล้วโอน
อําเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากเมืองสุวรรณภูมมิ าให้ขน้ึ อยูใ่ นความปกครองของร้อยเอ็ดในปีนนั ้
พ.ศ. ๒๔๔๖ ยุบตําแหน่ งข้าหลวงกํากับราชการเมืองโดยทัวไป
่
ั ่ เปลีย่ นคําทีเ่ รียกว่า “บริเวณ” เป็ น “เมือง”
พ.ศ. ๒๔๕๑ ทางราชการได้สงให้
ตามเดิม และปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เปลีย่ นคําทีเ่ รียกว่า “ทีว่ ่าการเมือง” เป็ น “ศาลากลางจังหวัด” และ
เปลีย่ นคําว่าคุม้ หรือบ้านของเจ้าเมืองเรียกว่า “จวนผูว้ ่าราชการเมือง”

๑๐
พ.ศ. ๒๔๕๔ ย้ายอําเภอประจิมสารคาม จากเมืองมหาสารคามไปตัง้ ทางทิศ
ตะวันตก เมืองมหาสารคาม ไปติดตัง้ กับหนองบรบือ เรียกใหม่ว่าอําเภอท่าขอนยาง และเปลีย่ น
นามอําเภออุทยั สารคาม เรียกว่า อําเภอเมืองมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๔๕๙ เปลีย่ นคํ่าว่า “ผูว้ ่าราชการเมือง” เป็ น “ผูว้ ่าราชการจังหวัด” และ
ยกเลิกตําแหน่ งปลัดมณฑลประจําจังหวัดปี น้ี
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ มณฑลร้อยเอ็ดขึน้ ตัง้ ศาลา
รัฐบาลทีเ่ มืองร้อยเอ็ด (ทีท่ ําการมณฑลเรียกว่า ศาลากลางรัฐบาลมณฑล) โอนเมืองกาฬสินธุ์
เมืองมหาสารคามจากมณฑลอีสาน (ซึง่ เปลีย่ นเป็ นมณฑลอุบลราชธานี) มาขึน้ มณฑลร้อยเอ็ด
ซึง่ ตัง้ ใหม่ และในปี น้ไี ด้จดั ตัง้ ศาลยุตธิ รรมขึน้ ในจังหวัดมหาสารคามเป็ นครัง้ แรก
โอนอําเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จากจังหวัดร้อยเอ็ดมาขึน้ ในความปกครองของจังหวัด
มหาสารคาม โอนอําเภอกันทรวิชยั (แล้วเปลีย่ นเป็ นอําเภอโคกพระ) จากจังหวัดกาฬสินธุม์ า
ขึน้ กับจังหวัดมหาสารคาม ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จังหวัดมหาสารคามจึงมี ๖ อําเภอ คือ
๑) อําเภอเมืองมหาสารคาม (เปลีย่ นชื่อเป็ นอําเภอตลาด)
๒) อําเภอเมืองวาปี ปทุม
๓) อําเภอโกสุมพิสยั
๔) พยัคฆภูมพิ สิ ยั
๕) อําเภอโคกพระ
๖) อําเภอท่าขอนยาง (ถึง พ.ศ. ๒๔๖๐ เปลีย่ นชื่อเป็ นอําเภอบรบือ)
พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัด (ต่อมาได้ใช้เป็ นทีว่ ่าการอําเภอเมือง
มหาสารคาม เพราะได้มกี ารสร้างศาลากลางจังหวัดขึน้ ใหม่ เสร็จในปี ๒๔๖๗)
พ.ศ. ๒๔๖๘ โปรดเกล้าฯ ให้ยบุ มณฑลร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัด โอนจังหวัดทัง้ สาม คือ
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ไปขึน้ อยู่มณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๔๗๔ ทางราชการได้ยบุ จังหวัดกาฬสินธุม์ ารวมขึน้ ในความปกครองของ
จังหวัดมหาสารคามอีก ๕ อําเภอรวมเป็ น ๑๑ อําเภอ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎร์ซง่ึ มีพระยาพหลพลพยุหเสนา พระยา
ทรงสุรเดช และพระยาฤทธิอาคเณ เป็นหัวหน้า ได้ทาํ การเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบ
ราชาธิปไตย มาเป็ นประชาธิปไตย
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ เป็ นวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ชาวสยาม และในเดือนนี้รฐั บาลได้สงให้
ั ่ จดั ตัง้ “สาขาสมาคมคณะ
ราษฎร์ ขึน้ ในจังหวัดต่างๆ จังหวัดมหาสารคามได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยใช้ช่อื ว่า “สาขาสมาคมคณะ
ราษฎร์” ประจําจังหวัดมหาสารคาม

๑๑
ครัง้ แรก

กันยายน ๒๔๗๖ จังหวัดมหาสารคามได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนตําบลขึน้ เป็ น

พฤศจิกายน ๒๔๗๖ จังหวัดมหาสารคามได้มกี ารเลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎรขึน้ เป็ นครัง้
แรก โดยวิธใี ห้ผแู้ ทนตําบลทังทั
่ ง้ จังหวัดเป็ นผูล้ งคะแนนเลือกตัง้ (มีผแู้ ทนตําบล ๑๑ อําเภอ
รวมกัน ๖๑ คน และได้มกี ารประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรครัง้ แรกในเมืองไทย เมื่อวันที่ ๑๐
ธันวาคม ๒๔๗๖
พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลได้เปลีย่ นคําทีเ่ รียกว่า ”ผูว้ ่าราชการจังหวัด” เป็ น “ข้าหลวง
ประจําจังหวัด” ภายหลังได้เปลีย่ นกลับไปใช้คําว่า” ผูว้ ่าราชการจังหวัด” อีกครัง้ หนึ่งจนกระทัง่
บัดนี้
พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ได้สร้างเสร็จและเปิดใช้มาจนถึง
ปจั จุบนั โดยแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็ น ๙ อําเภอ ๑ กิง่ อําเภอ ดังนี้
๑. อําเภอเมืองมหาสารคาม
๒. อําเภอบรบือ
๓. อําเภอกันทรวิชยั
๔. อําเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั
๕. อําเภอนาดูน
๖. อําเภอวาปีปทุม
๗. อําเภอนาเชือก
๘. อําเภอเชียงยืน
๙. อําเภอโกสุมพิสยั และ
๑๐. กิง่ อําเภอแกดํา

ทีม่ า : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม. มหาสารคาม : โรงพิมพ์ปรีดา
การพิมพ์ มหาสารคาม, ๒๕๔๒

