
ประวติัศาสตรจ์งัหวดัยโสธร 

 
จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ ยโสธรเป็นเมอืงเก่าแก่พอๆ กบัเมอืงอุบลราชธานี    

กล่าวคอืหลงัจากทา้วทดิพรหม ทา้วคาํผง ขอพระราชทานตัง้บา้นดอนมดแดงขึน้เป็นเมอืงอุบลราชธานี

แลว้ บรวิารอกีส่วนหน่ึงไดอ้พยพลงมาตามลาํน้ําช ี ถงึบรเิวณปา่ใหญ่ทีเ่รยีกว่า "ดงผสีงิห"์ หรอื          

"ดงโต่งโตน้" เหน็ว่าเป็นทีม่ทีําเลดเีพราะอยูใ่กลล้าํน้ําช ี ประกอบกบัมวีดัรา้งและมรีปูสงิห ์ จงึได้

บรูณะปฏสิงัขรณ์วดั และตัง้หมูบ่า้นขึน้ เรยีกชื่อว่า "บ้านสิงหท่์า" 

ในปีจลุศกัราช ๑๑๗๙ (พ.ศ. ๒๓๕๗) เจา้พระยาวไิชยราชขตัตยิวงศา ขอพระราชทานตัง้

บา้นสงิหท่์าขึน้เป็นเมอืง พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัโปรดเกลา้ฯ ใหย้กฐานะเป็นเมอืง 

พระราชทานนามว่า "เมืองยศสนุทร" หรือยโสธร มเีจา้เมอืงปกครองมาจนถงึสมยัรชักาลที ่ ๕ เมือ่มี

การจดัแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล จงัหวดั และอําเภอ เมอืงยศสุนทรจงึถูกลดฐานะมาเป็นอําเภอ 

ชื่ออําเภอยโสธร ตามชื่อทีช่าวเมอืงนิยมเรยีกกนัมา ขึน้ตรงต่อจงัหวดัอุบลราชธานี ตัง้แต่นัน้มา จนเมือ่

วนัที ่ ๑ มนีาคม ๒๕๑๕ จงึไดม้กีารแยกออกจากจงัหวดัอุบลราชธานีและตัง้ขึน้เป็นจงัหวดัยโสธร    

โดยประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๗๐ ลงวนัที ่๖ กุมภาพนัธ ์๒๕๑๕ 

ปจัจบุนั จงัหวดัยโสธรแบ่งการปกครองเป็น ๘ อําเภอ คอื อําเภอเมอืงยโสธร อําเภอ   เลงิ

นกทา อําเภอคาํเขือ่นแกว้ อําเภอกุดชุม อําเภอมหาชนะชยั อําเภอปา่ติว้ อําเภอคอ้วงั และอําเภอทราย

มลู มปีระชากรประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ คน พืน้ที๔่,๘๕๐ ตารางกโิลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๕๗๘ 

กโิลเมตร 

ชาวยโสธรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีทํานา ทําไร ่เป็นผูย้ดึมัน่ในจารตีประเพณ ีชอบทาํบุญ

ใหท้าน ซื่อสตัยส์ุจรติ มสีมัมาคารวะ และมอุีปนิสยัใจคอโอบออ้มอาร ี เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ สิง่ทีเ่ชดิหน้าชตูา

ของชาวยโสธร คอื รกัความเป็นประชาธปิไตย ประชาชนไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้มสีถติสิงูสุดของประเทศ 

เป็นเมอืงทีอ่นุรกัษ์ประเพณี "แห่บัง้ไฟ" ซึง่มชีื่อเสยีงไปถงึต่างประเทศ เป็นแหล่งผลติหมอนขดิ     

ปลกูแตงโมหวาน ผลติขา้วจา้วมะลสิ่งไปขายทัว่ประเทศ จนไดร้บัสมญาว่า "เมืองประชาธิปไตย     

บัง้ไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผา้ขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" นอกจากน้ียงัมคีาํเล่าลอืเป็นคํา

จาํกดัความทีแ่สดงถงึจดุเด่นเป็นการเฉพาะของแต่ละอําเภอทัง้ ๘ อําเภอ ของจงัหวดั อนัไพเราะ   

สอดคลอ้งและสมจรงิ อกีว่า "คนงามมหา คนก้าวหน้ากดุชุม คนสขุมุค้อวงั คนดงัลมุพกุ           

(คาํเข่ือนแก้ว) คนสนุกเมืองยศ (เมืองยโสธร) คนทรหดเลิงนกทา คนมีค่าทรายมลู และคนคณู

ป่าต้ิว" 

 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีให้ความรู้ ทัง้ในด้านประวติัศาสตร ์ศิลปะ และวฒันธรรม ได้แก่ 

พระธาตอุานนท์ เป็นพระธาตุบรรจอุฐัแิละองัคารของพระอานนท ์ ซึง่ชาวยโสธรถอืว่า

เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ คู่บา้นคู่เมอืง และเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัยโสธร  ตัง้อยูบ่รเิวณวดัมหาธาตุ อําเภอ

เมอืงยโสธร 



 ๒ 

พระธาตกุ่องข้าวน้อยฆ่าแม่ เป็นเจดยีส์รา้งขึน้ในสมยักรงุศรอียธุยา ราวศตวรรษที ่๑๙-

๒๐ จากตํานานทีเ่ล่าลอืสบืกนัมาว่า นายบุญมาซึง่เป็นชาวนา ทํานาอยูก่ลางทุ่งตัง้แต่เชา้จนสาย      

ถงึเวลาทีแ่มต่อ้งเอาขา้วเทีย่งมาส่งกย็งัไม่มา นายบุญมาหวิจนตาลาย เมือ่แมเ่อาขา้วมาส่งเหน็ก่องขา้ว

เลก็กลวัจะกนิไมอ่ิม่ ดว้ยความโมโหจงึไดท้าํรา้ยแม่จนตาย แต่เมือ่กนิขา้วอิม่ปรากฏว่าขา้วยงัเหลอื    

จงึสาํนึกไดแ้ละไดส้รา้งพระธาตุก่องขา้วน้อย เพื่อลา้งบาป ตัง้อยูท่ีบ่า้นตาดทอง ตําบลตาดทอง อําเภอ

เมอืงยโสธร 

วนอทุยานภหูมู  เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ทีวิทศัน์สวยงาม  อยูใ่นเขตอําเภอเลงินกทา  

ตดิต่อกบัเขตอําเภอนิคมคาํสรอ้ย  จงัหวดัมกุดาหาร 

สวนสาธารณพญาแถน  เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ  อยูร่มิลาํหว้ยทวนมทีวิทศัน์  และ

ธรรมชาตทิีส่วยงาม  ร่มรื่น ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของตวัเมอืงยโสธร 

บ้านศรีฐาน  เป็นแหล่งผลติหมอนขดิทีม่ชีื่อเสยีง  ส่งไปจาํหน่ายแทบทุกจงัหวดั   

บ้านนาสะไมย ์  เป็นแหล่งผลติกระตบิขา้วเหนียว  ทาํกนัทุกหลงัคาเรอืนส่งไปจาํหน่าย

ในตวัเมอืงจงัหวดัยโสธร  และจงัหวดัใกลเ้คยีง 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีงานบญุ 

 จากการขุดคน้พบใบเสมาหนิทีบ่า้นตาดทอง  อําเภอเมอืงยโสธร  ของคณะสาํรวจ

โบราณคด ี  กรมศลิปากร  มหีลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า  ประชาชนชาวจงัหวดัยโสธร  มวีฒันธรรม

ประเพณอีนัเก่าแก่และดัง้เดมิ  ตามแบบฉบบัของชาวอสีานอย่างแทจ้รงิ  ซึง่ไดร้บัเป็นมรดกตกทอดมา

จาก    บรรพบุรษุนบัเป็นเวลากว่าพนัปีแมว้่าในสภาพของสงัคมยคุปจัจุบนัขนบธรรมเนียมประเพณอีนั

เก่าแก่น้ี  ในบางทอ้งทีจ่ะเลอืนหายไป  แต่ชาวจงัหวดัยโสธรส่วนใหญ่ยงัคงยดึถอืและปฏบิตัอิยา่ง

สบืเน่ืองต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน  การยดึมัน่ในการประกอบคุณงามความดขีองชาวเมอืงยโสธรน้ี  จะ

พบไดทุ้กหนแห่งและฤดกูาล  และกระทาํกนัมไิดข้าดทุกเดอืน  แสดงใหเ้หน็ถงึว่าชาวจงัหวดัยโสธร  

เป็นผูท้ีม่น้ํีาใจโอบออ้มอาร ี  มคีวามสามคัค ี  เสยีสละซื่อสตัย ์  ชอบสนุกสนานและทาํบุญทําทาน  

ประเพณงีานบุญ   ทีป่ระชาชนชาวจงัหวดัยโสธร  ถอืปฏบิตัมิาตราบเท่าทุกวนัน้ี  โดยไมเ่ปลีย่นแปลง

คอืงานบุญ ๑๒ เดอืน  ดงัต่อไปน้ี 

 บญุเดือนอ้าย  ทาํบุญคณูลาน  ขา้วเมา่  ขา้วหลาม  จะทํากนัหลงัจากเกบ็เกี่ยวขา้วเสรจ็

ใหม ่ เป็นการฉลองลานนวดขา้ว   

 บญุเดือนย่ี  ทาํบุญฉลองกองขา้ว  บุญคุม้ขา้วใหญ่  ทาํหลงัจากนวดขา้วเสรจ็กองไวท้ี่

ลานขา้ว  เพื่อฉลองกองขา้วทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

 บญุเดือนสาม  ทาํบุญขา้วจี ่  บางบา้นเรยีกว่า " บุญคุม้ "  แต่ละคุม้จะกําหนดวนับุญ

เลีย้งพระกลางบา้น  ตอนเยน็กจ็ดัเตรยีมขา้วปลา  อาหารไวร้บัเลีย้งพีน้่องและเพื่อนฝงูทีม่าเยีย่มพบปะ

สงัสรรคร์อ้งราํทําเพลง  บางคุม้กเ็รีย่ไรเงนิถวายวดัต่าง ๆ หรอืบางคุม้กจ็ดัมหรสพตอนกลางคนื  เป็นที่

สนุกสนานครกึครืน้ยิง่ 

 



 ๓ 

 บญุเดือนส่ี  ทาํบุญมหาชาตหิรอืบุญพระเวส  จดัทาํทุกวดัตามหมู่บา้นต่าง ๆ มกีารเทศน์

มหาชาต ิ โดยนิมนตพ์ระจากหมูบ่า้นใกลเ้คยีงมาเทศน์ตามกณัฑท์ีนิ่มนตไ์ว ้

 บญุเดือนห้า  ทาํบุญตรษุสงกรานต ์ บางทีเ่รยีกว่า "บุญเนา" สรงน้ําพระ  รดน้ําญาติ

ผูใ้หญ่ บา้งกร็วมกลุ่มสาดน้ําตามคุม้ต่างๆ บางกลุ่มกจ็ดัขา้วปลาสุราอาหารไปรบัประทานกนัตามชาย

ทุ่ง   ชายปา่ หรอืบรเิวณหาดทรายรมิแมน้ํ่า รอ้งราํทาํเพลง ลงเล่นน้ํากนัอยา่งสนุกสนาน 

บญุเดือนหก  ทาํบุญบัง้ไฟ เป็นงานบุญประเพณอีนัเก่าแก่ของชาวอสีาน มมีาแต่โบราณ

กาล เป็นพธิสีกัการะบูชาพระบรมสารรีกิธาตุจฬุามณบีนดาวดงึสพ์ภิพ  และถอืว่าเป็นพธิขีอฝนจาก

พญาแถนใหม้ฝีนตกตอ้งตามฤดกูาล ชาวนาจะไดล้งมอืทาํนาทําไร ่พอถงึเดอืนน้ีของทุกปี ในทอ้งถิน่จะ

จดังานบุญบัง้ไฟต่อเน่ืองกนัมา ถอืเป็นประเพณอีนัสาํคญัของหมูบ่า้น โดยเฉพาะการจดังานทีจ่งัหวดั

ถอืว่าเป็นการจดังานบุญบัง้ไฟระดบัชาต ิ โดยไดร้บัความรว่มมอืจากการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยใน

ทุกๆ ปี จะมนีกัท่องเทีย่วจากทุกภาคของประเทศตลอดจนชาวต่างประเทศมารว่มชมงานน้ีเป็นจาํนวน

มาก 

บญุเดือนเจด็ ทําบุญบวชนาค ชาวจงัหวดัยโสธรนิยมใหบุ้ตรหลานของตนอุปสมบทเพื่อ

ศกึษาพระธรรมวนิัย อนัเป็นหลกัปฏบิตัตินใหเ้ป็นคนด ีและเพื่อแสดงความกตญั�กูตเวทต่ีอบดิามารดา

และผูม้พีระคุณ ในปีหน่ึงๆ จะมกีารบวชนาคตามหมูบ่า้นต่างๆ เป็นจาํนวนมาก 

บญุเดือนแปด  ทาํบุญปรุมิพรรษาชาวบา้นในทุกคุม้ และทุกหมูบ่า้นจะจดัทําเทยีนพรรษา 

ผา้อาบน้ําฝน น้ํามนั ยารกัษาโรค และจตุปจัจยัอื่นๆ เพื่อนําไปถวายพระตามวดัต่างๆ ในหมูบ่า้น 

บญุเดือนเก้า ทาํบุญขา้วประดบัดนิ ในวนัแรม ๑๕ คํ่า เพื่อบุญอุทศิใหแ้ก่ญาตพิีน้่องที ่

ล่วงลบัไปแลว้ในวนัน้ี ทุกบา้นเรอืนจะจดัทําขา้วตม้มดั ขนม เพื่อใส่บาตรพระในตอนเชา้ 

บญุเดือนสิบ  ทําบุญขา้วกระยาสาตร เป็นการประกอบบุญกุศลเป็นทานมยับุญกริยิาวตัถุ 

คอืบุญทีส่าํเรจ็ขึน้ดว้ยการทานอย่างหน่ึง ทุกบา้นเรอืนจะจดัทําขา้วตม้มดั ขนม ใส่บาตรพระ จดัอาหาร

ทาํบุญเลีย้งพระทีว่ดั ในวนัขึน้ ๑๕ คํ่า เดอืน ๑๐  

บญุเดือนสิบเอด็  ทาํบุญออกพรรษาในวนัขึน้สบิหา้คํ่า เดอืน ๑๑ ชาวบา้นจะจดัหาอาหาร

คาวหวานเพื่อไปทําบุญรว่มกนั ตกกลางคนืทําดอกไมธ้ปูเทยีนหากวดัหมู่บา้นใดทีอ่ยูร่มิน้ํากม็กีารลอย

กระทงหรอืปล่อยเรอืไฟเพื่อเป็นพุทธบชูา 

บญุเดือนสิบสอง  ทําบุญมหากฐนิ และบุญแขง่เรอื ทุกวดัในหมูบ่า้นต่างๆ ทีม่พีระภกิษุ 

จาํพรรษาอยู่  ชาวบา้นจะทาํกฐนิทอดถวายทุกปีมไิดข้าด และเน่ืองจากยโสธรตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าชมีี

ประเพณทีีจ่ดัทาํเป็นประจาํทุกปี เมือ่คราวออกพรรษาแลว้ดว้ยการแขง่เรอืยาวของแต่ละคุม้และ     

เชญิเรอืยาวจงัหวดัขา้งเคยีง มารว่มแขง่ขนั 

 

ทาํเนียบผูบ้ริหาร (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปัจจบุนั) 

๑. นายชยัทตั  สุนทรพพิธิ  พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ 

๒. นายพรีะศกัดิ ์ สุขะพงษ์  พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ 

๓. นายกาจ  รกัษ์มณี  พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๒ 

 



 ๔ 

๔. นายอรณุ  ปสุเทพ  พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๓ 

๕. นายนพรตัน์  เวชชศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖ 

๖. นายจรวย  ยิง่สวสัดิ ์  พ.ศ. ๒๕๒๖-ปจัจบุนั 

รองผูว่้าราชการจงัหวดั 

๑. ร.ต.  วฒันา  สตูรสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖ 

๒. ร.ท. บนัเทงิ  ศรจีนัทราพนัธุ ์ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ 

๓. นายโสภณ  ชวาสกุล  พ.ศ. ๒๕๒๘-ปจัจบุนั 

ปลดัจงัหวดั 

๑. นายณฐัพล  ไชยรตัน์  พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖ 

๒. นายไพบลูย ์ วฒันาพานิช พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘ 

๓. นายนพรตัน์  เวชชศาสตร ์ พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ 

๔. นายมนูญ  บุญยะประภศัร พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๑ 

๕. นายเสถยีร  หุนตระกูล  พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓ 

๖. ร.อ. สถาพร  เอมะสทิธิ ์ พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๕ 

๗. นายพสิุทธิ ์ ฟงัเสนาะ  พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ 

๘. นายอุดม  รอดชมภ ู  พ.ศ. ๒๕๒๗-ปจัจบุนั 

   

   
ทีม่า : บรรยายสรปุขอ้ราชการจงัหวดัยโสธร. ยโสธร : สาํนักงานจงัหวดัยโสธร, ๒๕๒๙. 
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