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  ก 
 

ค านิยม 
 

 
เมืองสกลนครมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน  มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

และมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ต่าง ๆ การที่บ้านเมืองมีความเจริญ สืบมาในปัจจุบันก็ด้วยอาศัยหยาดเหงื่อแรงกาย               
ภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนที่สั่ งสมมาหลายยุ คหลายสมัย ปัจจุบันในท่ามกลางกระแส                           
แห่งโลกาภิวัตน์ การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นบ้านเมือง ถูกมองว่าเป็นเรื่องเก่า
ล้าสมัย แต่ตรงกันข้ามว่า การศึกษารากเหง้าความเป็นมาของท้องถิ่นนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง                           
อันจะก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ที่ท าให้คนเห็นรากเหง้าของตนเอง เกิดส านึกความเห็นคุณค่า 
ความภูมิใจ และศักดิ์ศรีของสิ่งที่ตนเองมีอยู่ที่ เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น                       
ความภูมิใจนี้ท าให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ สู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ                
ในอนาคต 

เ นื่ อ ง ใน โอกาสที่ เ มื อ งสกลนคร  มี อ ายุ ค รบ  ๑๘๐  ปี   ในวั นที่  ๑๗  สิ งห าคม                           
พุทธศั กราช  ๒๕๖๑ นี้  เ พ่ื อ เป็ นการแสดงออกถึ งความส านึก ในพ ระมหากรุณาธิคุณ                                
ของบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งพระราชจักรี วงศ์ และส านึกในพระคุณของอดีตเจ้าเมือง                      
กรมการ บรรพชนเมืองสกลนคร จึงได้มีการจัดพิมพ์หนังสือพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับลายมือ 
อ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) หรือฉบับวัดแจ้งแสงอรุณ
ขึ้น ซึ่งจะเผยแพร่ไปสู่สถานศึกษาทุกระดับ ยังประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป                       
ได้ร่วมตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเมืองสกลนครต่อไป   

อาตมาภาพ ขอแสดงความชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะและขออนุโมทนาในกุศลเจตนา                
ของทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่าเล่มนี้ อันจะเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า                    
ของอนุชนสืบไป 

 
 

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ 
ประธานศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภูพานสกลนคร 

 
 
ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภูพานสกลนคร 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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ค าน า 
 

 
หนังสือพงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับ ลายมืออ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี     

(โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) หรือฉบับวัดแจ้งแสงอรุณ เป็นเอกสารท้องถิ่นที่มีความส าคัญ    
เรียบเรียงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ ตาม ค าสั่งของพระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ)             
สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือ และอภิรัฐมนตรีสภา (สภาองคมนตรี) สมัยรัชกาลที่ ๕ พิมพ์เผยแพร่                
ครั้งแรก ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่มที่ ๘ การจัดพิมพ์ในครั้งนี้ได้คงเนื้อหา 
ไม่ได้มีเพ่ิมเติมหรือปรับแก้ข้อความแต่อย่างใด มีการเพ่ิมในส่วนของบทน าและในส่วนของภาคผนวก
ที่ได้น าเอาสารตราตั้งเมืองสกลนคร ปีพุทธศักราช ๒๓๘๑ อันเป็นเอกสารชั้นต้นที่ทรงคุณค่า                  
มาประกอบด้วย 

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ยังมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้                
อีกหลายประการ กล่าวคือ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างส านึกรักท้องถิ่นของชาวสกลนคร 
๒. เพ่ือรักษาเอกสารอันเป็นมรดกความทรงจ าของชาวสกลนครให้คงอยู่สืบไป 
๓. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

สกลนครให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่เมืองสกลนคร มีอายุครบ ๑๘๐ ปี ในวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ 
ขอกราบขอบพระคุณไปยังท่านผู้ มี อุปการคุณทุกท่านที่ กรุณาจัดหางบประมาณ                            

และร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการจัดพิมพ์ในครั้งนี้ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะอ านวยประโยชน์ให้เกิดความรักความเข้าใจและ

ตระหนักในการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ท าให้เกิดส านึกรัก
ท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างม่ันคงสืบไป 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ค าน าผู้เรียบเรียงพิมพ์ 
 

 

การบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองมักปรากฏในรูปแบบ “พงศาวดาร”                  
หรือ “พ้ืน” หรือบ้างเรียกว่า “ปูม” เป็นหลักฐานส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างหนึ่ง 
ในบางตอนอาจมีการสอดแทรกเรื่องราวของต านานและนิทานท้องถิ่น และเรื่องราวสายตระกูล                  
ของบุคคลชนชั้นปกครองเมืองนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่า ผู้บันทึกเรื่องราวของบ้านเมืองในอดีตเอาไว้                 
คือ กลุ่มของชนชั้นปกครองหรือกลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคม ที่บันทึกขึ้นเองหรือได้รับมอบหมาย                   
จากทางราชการให้รวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองการปกครองสอดแทรก
ล าดับสายตระกูล ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้ 

พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับลายมือ อ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี                          
(โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) หรือฉบับวัดแจ้งแสงอรุณนี้ มีการเรียบเรียงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 
๒๔๓๐ ตาม ค าสั่งของพระยามหาอ ามาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ) สมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือ และ
อภิรัฐมนตรีสภา (สภาองคมนตรี) สมัยรัชกาลที่ ๕ ต้นฉบับเป็นอักษรไทน้อยบรรจง พระเทพสิทธิ
โสภณ (สุรสีห์ กิตติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร เมื่อครั้งเป็นพระครูปลัดสุรสีห์ กิตติ
โสภโณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ ได้รับมอบจากทายาทของหลวงพิจารย์อักษร (เส พรหมสาขา ณ 
สกลนคร) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ ต้นฉบับบันทึกด้วยอักษรไทน้อยลายมือบรรจง เขียนดินสอด า 
บนกระดาษฝรั่ง หน้ากระดาษละ ๑๒ บรรทัด มีทั้งหมดจ านวน ๒๒ หน้าครึ่ง หน้าสุดท้ายเขียนด้วย
อักษรไทยปัจจุบัน มีการถอดความจากอักษรไทน้อยเป็นอักษรไทยปัจจุบัน (รักษาส านวนเดิม)                                 
โดยศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ และพิมพ์เผยแพร่ครั้ งแรก                                   
ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่มที่ ๘ 

ทั้งนี้ พบเนื้อหาพงศาวดารเมืองนครพนม ที่เขียนโดยอ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศ
ธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) หรือเรียกว่า พงศาวดารเมืองนครพนมสังเขป ฉบับพระยา
จันทร์โง่นค า ณ หอสมุดแห่งชาติ พระนคร เมื่อน ามาเทียบเคียงดูก็รู้ได้ว่า เป็นส านวนและเนื้อเรื่ อง
เดียวกันโดยแท้ อย่างไรก็ตามยังมีบางตอนที่ยังขัดแย้งกันบ้าง ส าหรับฉบับลายมือที่ศาสตราจารย์ธวัช 
ปุณโณทก น ามาถอดความพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกนั้น ปรากฏมีการเขียนเพ่ิมเติมบนตัวอักษรไทน้อย 
ด้วยลายมืออักษรไทยของรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ (ค าสาย ศิริขันธ์) กรมการพิเศษเมือง
สกลนคร ที่เพ่ิมเติมและตรวจสอบเนื่องจากต้นฉบับไม่สมบูรณ์ มีการลงนามก ากับวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ โดยในเล่มยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อยู่ 

พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับ ลายมืออ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี                          
(โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) หรือฉบับวัดแจ้งแสงอรุณ มีเนื้อหาสังเขปในช่วงต้นกล่าวถึง 
เหตุการณ์ความไม่พอใจในการตั้งต าแหน่งการปกครองเมืองนครพนม ก่อนแยกออกไปตั้งเมืองมะหา
ไซกองแก้ว มีการสอดแทรกล าดับสาแหรกสายตระกูล ส่วนช่วงท้ายเรื่องเป็นการเข้าสู่การปกครอง
ของราชส านักสยามเกี่ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของครอบครัวเมืองมะหาไซกองแก้วและการตั้งเจ้า
เมืองกรมการเมืองสกลนครหรือการตั้งเมืองสกลนครอย่างเป็นทางการ 



  ง 
 

พงศาวดารเมืองสกลนครฉบับนี้เอง จึงนับได้ว่า เป็นเอกสารส าคัญที่คณะกรรมการจัดท า
พงศาวดารเมืองสกลนคร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ น ามาใช้ในการประกอบเรียบเรียงพงศาวดาร
เมืองสกลนคร ตอนที่ ๓ แยกวงศ์ตระกูลจากเมืองนครพนม ภายหลังน ามาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่รู้จัก
ในชื่อ พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับรองอ ามาตย์โท พระบริบาลศุภกิจ (ค าสาย ศิ ริขันธ์) และ
พงศาวดารเมืองสกลนคร ฉบับอ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ 
สกลนคร) 

อนึ่ง การตั้งเมืองสกลนคร ยังปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เลขที่ ๑๐                         
จ.ศ.๑๒๐๐ ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นท้องตราหรือสารตราตั้ง ลงวันศุกร์ 
เดือน ๙ แรม ๗ ค่ า ปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๐๐ หรือพุทธศักราช ๒๓๘๑ ในแผ่นดินของล้น
เกล้ารัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เนื้อหาใจความระบุถึง การตั้งเจ้าเมืองตลอดจนอุปฮาด ราชวงศ์ 
ราชบุตร อันเป็นต าแหน่งที่ส าคัญของการปกครองบ้านเมือง ภาระหน้าที่ของเจ้าเมืองและการแบ่ง
เขตพ้ืนที่ อันนับเป็นการตั้งเมืองสกลนครอย่างเป็นทางการภายใต้การปกครองของราชส านักสยาม 
นอกจากนี้ยังปรากฏเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือพงศาวดารเมืองสกลนครฉบับต่าง ๆ ที่มี
การรวมรวมเรียบเรียงขึ้น นับเป็นเอกสารส าคัญแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการถือก าเนิดเมืองสกลนคร
ตลอดถึงเมืองต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้ามาตั้งชุมชนของผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ในสมัยรัตนโกสินทร์
ไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยผู้เรียบเรียงพิมพ์ได้ใส่ไว้ในภาคผนวกท้ายเล่ม 

ถ้าหากนับเอาตามปีที่มีการตั้งเมืองสกลนครภายใต้การปกครองของราชส านักสยามอย่าง
เป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตามเนื้อหาที่ท่านจะได้ศึกษานี้ โดยปีจุลศักราช ๑๒๐๐ หรือ
พุทธศักราช ๒๓๘๑ จวบจนปัจจุบัน เมืองสกลนครจะมีอายุครบ ๑๘๐ ปี บริบูรณ์ ในช่วงเวลาอัน
ยาวนานนี้เอง สกลนครมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแง่มุมในวาระที่เมืองสกลนครมี
อายุครบ ๑๘๐ ปี ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ ชาวสกลนครทุกคนพึงถือว่า                         
เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า ๑๘๐ ปี ของบ้านเมืองที่ได้รับการพัฒนา
สร้างสรรค์ธ ารงรักษา ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากบรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าภายใต้                           
ร่มพระบารมีของพระบูรพมหากษัตริย์ แห่งบรมราชจักกรีวงศ์ จนเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปในปัจจุบัน 

 
 

นายพจนวราภรณ์ ขจรเนตรวณิชกุล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

 
 
ค านิยม          ก 
ค าน า           ข 
ค าน าผู้เรียบเรียงพิมพ์         ค 
สารบัญ          จ 
 
พงศาวดารเมืองสกลนคร         ๑ 
ฉบับลายมือ อ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
 
บรรณานุกรม          ๗ 
 
ภาคผนวก          ๘ 
 
ส าเนาท้องตรา เรื่อง การตั้งเมืองสกลนครและเมืองอ่ืน ๆ      ๙ 
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พงศาวดารเมืองสกลนคร 
ฉบับลายมือ อ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี 

(โง่นค า พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
 

 
ณ วัน ๓ ฯ ๘ ค่ า จุลศักราช ๑๒๔๙ ปีกุน นพศก พณหัวเจ้าท่านสมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือ        

ปรีวิเคาน์ซิลเลอร์ ข้าหลวงใหญ่ ซึ่งตั้งจัดราชการ หัวเมืองลาว หัวเมืองเขมร ฝ่ายตะวันออก                       
อยู่ ณ เมืองนครจ าปาศักดิ์ มีบัญชาโปรดเกล้าฯ สั่งข้าพระพุทธเจ้ากรมการเมืองสกลนครให้กีดจัด
แต่งเรียบเรียงเรื่องพงศาวดารเมืองแต่ตั้งเมืองนครพนม ที่แยกเป็นเมืองมหาชัย เมืองสกลนคร                   
ต่อ ๆ มานั้น พระเดชคุณเป็นที่ล้น......(ช ารุด)....... 

จ าเดิมเมืองนครพนม พระบรมราชา ก่านเจ้า เมืองนครพนม มีบุตรชายชื่อท้าวกู่แก้ว บุตรหญิง
ชื่อนางวันทอง นายค าสิง บุตรเพ้ียรามแขกได้นางวันทองเป็นผัวเมีย ท้าวกู่แก้ว อายุได้ ๑๕ ปี                         
พระบรมราชา ก่าน ผู้เป็นบิดาเอาท้าวกู่แก้วผู้บุตรไปถวายเป็นมหาดเล็กเจ้าจ าปาศักดิ์  ได้สองปี                    
พระบรมราชาก่าน เจ้าเมืองนครพนมก็ เถิงแก่กรรม เจ้าเวียงจันทน์ตั้ งนายค าสิ งบุตรเขย                          
พระบรมราชาก่าน ผู้ เป็นผัวนางวันทองเป็นพระนคร เจ้าเมืองนครพนม ครั้นทราบความ                               
เถิงท้าวกู่แก้วว่า บิดาเถิงแก่กรรม พ่ีเขยเป็นเจ้าเมืองท้าวกู่แก้วขอก าลังเจ้าจ าปาศักด์ิได้แล้ว                                      จึง
ลาเจ้าจ าปาศักดิ์ขึ้นมาเข้าในฮูเซบั้ งไฟ เที่ยวเกลี้ยกล่อมเอาท้าวเพีย พวกล้อมเซ กระตาก                         
กระปอง เมืองวัง เชียงฮ่ม ผาบัง เมืองตะโปน เมืองพิน เมืองค าเกิด เมืองค าม่วน จึงพาไพร่พลต้ังขัดตาทัพอยู่ที่ต าบล

บ้านนากระแด่งแก่ง เหล็ก ต้ังขึ้น เป็นเมืองมหาชัยกองแก้ว พระนครค าสิ ง เจ้า เมืองนครพนมจึงแต่งกรมการ                                 
เอาช้ างสองพลาย นอสองยอด เงินสี่ สิบแนน ส่ ง ไปขอก าลั งน า เจ้ า ฟ้าญวนเมือง พูซุน                                          
เจ้าฟ้าญวนให้ก าลั งมา ๖,๐๐๐ มารบเมืองมหาชัย  นายใช้  ทูตานุทูต เมืองนครพนมจึ งลา                                 
เจ้าฟ้ามาก่อนก าลังแต่ในท้องเดือนสิบสองเถิงเดือนอ้าย ก าลังเจ้าฟ้าญวนมาเถิงเมืองค าเกิด                           
ฮู้ข่าวเถิงท้าวกู่แก้ว จึงแต่งเอาช้างพลายหนึ่ง นอยอดหนึ่ง ไพร่ ๑๐๐ คน ไปฮับก าลังญวน                             
ที่ เมืองค าเกิดว่า เป็นนายใช้ เมืองนครพนม  ก าลั งญวนเชื่อฟัง จึ งยกมาตี เมืองนครพนม                                  
ท้าวกู่แก้วจึงเก็บไพร่พล ที่สมัครพรรคพวก ได้ ๓,๐๐๐ รวมทังก าลังญวน ๙,๐๐๐ เมืองนครพนม
แตกข้ามโขงลงมาอยู่ดงเซกาข้างตะวันตก พระนคร  เจ้าเมืองนครพนม จึงแต่งกรมการ                               
ไป เฝ้ า เจ้ า เวี ย งจันทน์  ญวนจึ งท าขั วข้ ามน้ า โ ขงมาตั้ งค่ ายอยู่ ดาดทรายข้ า งตะวั นตก                                   
เจ้าเวียงจันทน์จึงแต่งพญาเชียงสาคุมไพร่ ๑,๐๐๐ มารบญวนที่ค่าย ชนะญวนฆ่าญวนตายมาก                     
จึงได้เรียกว่าหาดแกวกอง พญาเชียงสาแม่ทัพจึงเอาครอบครัวพระนครค าสิง  เจ้าเมืองนครพนม                    
ขึ้นไปอยู่ เวียงจันทน์ให้ตั้งบ้านทราย เ วินทราย รวมส ามะโนครัว ชายหญิง ๓,๕๐๐ เป็นเมือง                         
พระยาเชียงสาแม่ทัพจึงเกลี้ยกล่อมเอาท้าวกู่แก้วเป็นพระบรมราชากู่แก้ว ขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์
ตามเดิม 

พระบรมราชา กู่แก้ว มีบุตรชายชื่อว่า ท้าวอุดทัง ราชา ท้าวพรหมมา ท้าวศรีวิชัย ท้าวอุ่นเมือง 
ท้าวเลาค า ท้าวราช ท้าวแก้วมณีโชติ ท้าวพรหมบุตร รวมแปดคน บุตรหญิงชื่อว่า นางแท่งค า                  

๑ 



  ๒ 
 

นางแท่งแก้ว นางค าเพา นางมิ่ง นางตอม นางยอด นางค าพัว นางเบ้า นางแมะ เมาะ รวมบุตรหญิงเก้าคน
พระบรมราชา กู่แก้ว อยู่ในราชการ ๑๒ ปี 

จุลศักราช ๑๑๔๐ ปีจอสัมฤทธิศก เจ้าพระวอ เจ้าเมืองหนองบัวล าภู ฟ้องกรุงเทพฯ ว่า เจ้าเวียงจันทน์ขบถ                    

เอาก าลังกรุงเทพฯ ขึ้นมาตีเวียงจันทน์แตก พระบรมราชากู่แก้ว จึงพาครอบครัวไปตั้งค่ายกวนหมู                
ได้ห้าเดือนก็เถิงแก่กรรมท้าวพรหมาผู้บุตรจึงพาครอบครัวบ่าวไพร่ออกมาอยู่นครพนมท้าวพรหมมา
ได้เป็นที่พระบรมราชา  พรหมมา เจ้าเมือง คิดสมรู้กับเจ้านัน ท้าวอุทธังได้เป็นอุปฮาด ท้าวศรีวิชัย                              
ได้เป็นราชวงศ์ ได้ออกไปถวายดอกไม้ทองเงินแต่จุลศักราช ๑๑๔๒ ปีชวดอัฐศก 

พระบรมราชาพรหมมามีบุตรชายชื่อว่า ท้าวกิ่งหงสา ท้าวหมาแพง ท้าวหมาหล้า                     
ท้าวค าสาย ท้าวพูเพ ท้าวศรี ท้าวจันทร์ ท้าววัง ท้าวปุย ท้าวขวาง ท้าวโท ท้าวทัง ท้าวขัดตะวัน       
ท้าวแสง ท้าวโก รวม ๑๕ คน บุตรหญิงชื่อว่า นางเกด นางเหม็น นางสุรคันที มัณธี นางจีก นางจอม 
นางแก้วปัดถ า นางสุรีรางต า นางตีม นางแก้ววันดี นางชม รวมบุตรหญิง ๑๐ คน 

อุปฮาดอุทธังมีบุตรชายชื่อว่า ท้าวจุลนี หนึ่ง บุตรหญิงชื่อว่า นางยอด นางอินสะ รวม ๒ คน 
อุปฮาดอุทธัง ก็เถิงแก่กรรม ราชวงศ์ศรีวิชัยได้เป็นอุปฮาด พระพรมราชาพรหมมาอยู่ในราชการ ๑๔ ปี 
คิดขบถเข้ากับเจ้าเวียงจันทน์ เมื่อจุลศักราช ๑๑๕๕ ปีฉลู เอกศก เจ้านันเวียงจันทน์ ขบถ จึงมีหนังสือ
ไปขอก าลังด้วยเจ้าฟ้าญวน ๆ โปรดเกล้าโปรดขม่อม ให้กองทัพขึ้นมาจับเจ้า นันท์ เวียงจันทน์                    
พระบรมราชาพรหมมา สมรู้ด้วยจึงต้องจับ ลงไปกรุงเทพฯ ต้องโทษลงพระอาชญาร้อยที พอดีม่าน พม่า                  
ม่านมาล้อมเมืองเชียงใหม่เจ้านันเมืองเวียงจันทน์ขออาสาตีม่าน พม่า มาล้อมเมืองเชียงใหม่ให้ชนะ       
จึงโปรดเกล้าโปรดขม่อมให้เจ้านัน กับพระบรมราชาพรหมา ขึ้นไปรบม่านที่เมืองเชียงใหม่ให้มีชัยชนะ                    
พระบรมราชาพรหมมาขึ้นไปเถิงเมืองเถินจึงเบื่อผักหลานเลยเถิงแก่กรรม นายสุดตาเป็นที่                      
พระศรีเชียงใหม่ สุดตา เดิมเป็นพ่ีเมียตนพระบรมราชาพรหมาอยู่รักษาเมืองลงไปเฝ้ากรุงเทพฯ                    
โปรดเกล้าให้เป็นพระบรมราชา สุดตา เจ้าเมืองนครพนม ท้าวอุ่นเมืองเป็นที่อุปฮาด ถึงแก่กรรมท้าวศรีวิชัย                

เป็นที่อุปฮาด ท้าวเลาค าเป็นที่ราชวงศ์ สองคนนี้เป็นบุตรพระบรมราชากู่แก้ว 
อุปฮาดศรีวิชัยไม่ยอม รับไพร่เป็นเจ้าเมือง จึงเอาอพยพครอบครัวบ่าวไพร่ลงไปกรุงเทพฯ                      

โปรด เกล้ า โปรดขม่ อมให้ เป็น เมื อ งอยู่ ปากน้ า  ท้ า ว อินทิ ส าร  อินทิ ส าร ไม่ปรากฏว่า เป็นบุตรผู้ ใด                                 
เป็นที่พระปลัดปากน้ า ท้าวจุลนี บุตรท้าวอุทธัง ท้าวกิ่งหงสา ท้าวค าสาย ท้าววัง  ท้าวปุย                         
ท้าวหมาหน้า บุตรพระบรมราชาพรหมา ไม่ยอม ว่าเชื้อไพร่ได้เป็นเจ้าเมือง จึงเอาอพยพครัว                      
ไพร่ข้ามน้ าโขงไปอยู่ กวนกู่กวนงัวตามเดิม หอมซอกเซบั้งไฟ 

เมื่อจุลศักราช ๑๑๕๗ ปี เถาะ ตรีศก ท้าวจุลนี  ท้าวกิ่ งหงสา ก็พาบ่าวไพร่ขัดว่า                                        
เชื้อไพร่ได้เป็นเจ้าเมืองนครพนมไม่ยอมขึ้น พระบรมราชาสุดตา จึงแต่ง คน  ขึ้นไปขอก าลัง                          
ด้วยเจ้าอินทร์เจ้าเวียงจันทน์ ๆ จึงแต่งเจ้าศรีฐานกับพระยาสุโพเป็นแม่ทัพมาช่วย แต่งเพ้ียขันขวา        
ไปขอก าลังด้วยเจ้านครจ าปาศักดิ์ เมืองสุวรรณภูมิ เมืองร้อยเอ็ด แลท้าวสมพมิตรเมืองกาฬสินธุ์                   
มาพร้อมกันที่เมืองนครพนม ทางกรุงเทพพระมหานครโปรด ให้พระยามหาอ ามาตย์ขึ้นมาตั้งอยู่โพค า 
เมื่อจุลศักราช ๑๑๕๘ ปีมะโรง จัตวาศก พระยาอ ามาตย์จึงแต่งคนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมท้าวจุลนี                     
ท้าวกิ่งหงสาๆ ไม่ยอมลงมา ครั้นเถิงจุลศักราช ๑๑๕๙ ปีมะเส็ง เบญจศก กองทัพเวียงจันทน์                     
กับเมืองนครจ าปาศักดิ์ แลหัวเมืองทั้งปวงยกข้ามแม่น้ าโขงไปรบพวกท้าวจุลนี ท้าวกิ่งหงสาที่กวนกู่
กวนงัวแตก กองทัพจึงไปต้ังขัดตาทัพอยู่เมืองมหาชัย จับได้ท้าวหมาหล้า นางค าพัว ผัวเมีย กับนางยอด                     



  ๓ 
 

ภรรยาท้าวกิ่ งหงสาแต่บ่าวไพร่ เมืองนครพนม สองพันเศษ ตกไปหัวเมืองทั้ งปวงก็มาก                            
นางยอดภรรยาท้าวกิ่ง หงสา นั้นราชวงศ์หน้าเมืองไชยบุรีเอาเป็นภรรยา 

ครั้นจุลศักราช ๑๑๖๑ ปีมะแม สัปตศก ท้าวกิ่งหงสา ท้าวค าสาย จึงยกทัพ ๖,๐๐๐                      
มาตั้งอยู่บึงสร้างหาด แคมน้ าโขงว่าจะรบกับเมืองนครพนม พระยาสุโพเวียงจันทน์ ผู้ ร้ังทัพ                          
กับอุปฮาดอุ่นเรือนจึงพร้อมกันปรึกษาเห็นว่า นางเกดเป็นพ่ีหญิงท้าวกิ่ง หงสา นางสุรคันที                        
เป็นน้องสาวท้าวกิ่งหงสา จึงแต่ง บุตรหลาน ผู้ หญิงร้อยหนึ่ง มีขันธูปเทียนดอกไม้เอาไปปฏิสันถาร             
ท้าวกิ่งท้าวค าสาย ก็ดีใจเห็นพ่ีสาวกับน้องสาว ท้าวกิ่งท้าวค าสายว่า ไม่ ยอม ขึ้นกับเมืองนครพนม                
จะขึ้นกับเจ้าเวียงจันทน์ พระยาสุโพกับอุปฮาดอุ่นเมือง จึงข้ามน้ าโขงไปอยู่ที่วัดธาตุ  เมืองนครเก่า                   
จึงเอาท้าวกิ่งหงสา ท้าวค าสาย มารับน้ าสาบานตัวแล้ว ก็พร้อมเลิกทัพกลับเมือง 

จุลศักราช ๑๑๖๒ ปีวอก อัฐศก ท้าวจุลนี  ท้ าวกิ่ งหงสา ท้าวค าสาย ท้าวน้อย                            
พร้อมกันขึ้นไปเฝ้าเจ้าเวียงจันทน์ จึงให้ท้าวจุลนีเป็นที่พระพรหม อาสา เจ้าเมืองมหาชัยกองแก้ว                 
ท้าวกิ่งหงสาเป็นอุปฮาดพระนาคี ค าสายเป็นราชวงศ์ ท้าวน้อยบุตรพระพรหม อาสา เป็นราชบุตร 
ขึ้นกับเมืองเวียงจันทน์ครึ่ง ขึ้นกับเจ้าญวนครึ่ง 

พระพรหมเจ้าเมืองมหาชัยกองแก้ว มีบุตรชาย ท้าวโถง ท้าวค า ท้าวเหม็น ท้าวเหง้า                  
ท้าวเสือ ท้าวเสา ท้าวแถว ท้าวละ ท้าวนากท้าวหล้า รวม ๑๑ คน บุตรหญิง นางไผ่ นางสิง นางสุย 
นางบึง นางตูด นางลุน รวม ๖ คน 
พระนาคี อุปฮาดกิ่ง มีบุตรชาย ท้าวค า ท้าวอิน ท้าวเกด ท้าวสิง ท้าวเมืองแก้ว ท้าวสอน ท้าวเขียว 
ท้าวจัน รวม ๘ คน บุตรหญิง  นางตุย  นางพอง นางลุน นางหมา  นางน้อย นางกอง                           
นางดอกแก้ว รวม ๗ คน พระนาคีอุปฮาดกิ่ง ได้อยู่ในราชการสิบปีก็เถิงแก่กรรมเจ้าเวียงจันทน์ตั้ง
ราชวงศ์ค าสาย เป็นอุปฮาดติเจา ท้าวก่ า บุตรอุปฮาดพระนาคี เป็นราชวงศ์ อุปฮาดติเจามีบุตรชาย                        
ท้าวโก ท้าวเอ็น ท้าวปิด ท้าวเกด ท้าวตุง ท้าวค า ท้าวสอน ท้าวราษฎร์ คนนี้มารดาเกี่ยววงศ์โคตรวิชัย                             

ท้าวหมู คนนี้มารดาเกี่ยววงศ์ ศิริขันธ์ ท้าวอุ่นหล้า รวม ๙ คน ๑๐ คน  บุตรหญิง นางนาง นางจวง นางหมุด                  
นางหมา นางสัน นางสี นางเขียว นางลาว นางน้อย รวมเก้าคน 

พระพรหมอาสาเจ้าเมืองมหาชัยอยู่ในราชการได้  ๒๙ ปี เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ก็ขบถ                   
ต่อกรุงเทพพระมหานคร เมื่อจุลศักราช ๑๑๘๙ ปีกุน นพศก กองทัพกรุงเทพฯ ยกข้ึนมาตีเวียงจันทน์ 
ต่อเถิงปีชวด สัมฤทธิศก ศักราช ๑๑๙ เจ้าอนุเวียงจันทน์แตกขึ้นไปเมืองมหาชัยกองแก้ว                         
เลยขึ้นไปเมืองญวน กลับลงมาทางเมืองพวน เจ้าน้อยเมืองพวนจึงได้จับเจ้าอนุเวียงจันทน์                         
ส่งให้แม่ทัพกรุงเทพฯ 

เมื่อ ณ ปีมะเมีย ฉศก ศักราช ๑๑๙๖ ปี กองทัพกรุงเทพฯ ยกขึ้นไปตั้งเกลี้ยกล่อม                          
เอาเมืองมหาชัย พระพรหม อาสา เจ้า เมืองมหาชัยกองแก้ว แตกหนีขึ้นไปเถิง เมืองญวน                                  
ก็เลยเถิงแก่กรรมเสีย 

ครั้นปีมะแม สัปตศก ศักราช ๑๑๙๗ อุปฮาดติ เจา พาเอาครอบครัวบ่ าว ไพร่                                  
ออกมาสู่พระบรมโพธิสมภาร ตั้งอยู่เมืองสกลนครเดียวนี้ 
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ถึง ณ ปีระกา นพศก ศักราช ๑๑๙๙ อุปฮาดติเจาค าสายก็เถิงแก่กรรม ถึง ณ ปีจอ                    
สัมฤทธิศก ศักราช ๑๒๐๐ ปี  ราชวงศ์ค าลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุง เทพฯ                                   
จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวงศ์ค า เป็นที่พระยาประเทศธานี  เจ้าเมืองสกลนคร                              
โปรดให้ราชวงศ์เมืองกาฬสินธุ์  ที่รักษาเมืองสกลนครอยู่แต่เก่าเป็นที่ อุปฮาด โปรดให้ท้าวอิน         
บุ ต ร อุปฮาดนาคี เ มื อ งมหาชั ยคน เก่ า เป็ น ร าชว งศ์  โ ป รด ให้ ร าชบุ ต ร เมื อ งกาฬสิ น ธุ์                                          
เป็นราชบุตรเมืองสกลนคร 

พระยาประจันตประเทศธานี มีบุตรชาย ท้าวชัย ท้าวพอง ท้าวสินลา ท้าวไค ท้าวทับ ท้าวรัง 
ท้าวแต รวม ๗ คน บุตรหญิง นางแพง นางหมุน นางนินทา นางบัวค า นางก่อ รวม ๕ คน 

อุปฮาดมีบุตรชาย ท้าวโคตร ท้านสีน ท้าวพิมพา ท้าวแสง ท้าวคาน ท้าวพู ท้าวโส รวม ๗ 
คน บุตรหญิง นางตื้อ นางแท่ง นางทองแดง นางกัณหา รวม ๕ คน 

รางวงศ์อินมีบุตรชาย ท้าวเหม็น โง่นค า ท้าวขี ท้าวเมฆ ท้าวสงกา ท้าวตูบ ท้าวเลา ท้าวเสา         
ท้าวค าจัน ท้าวซาย รวม ๙ คน บุตรหญิง นางอุ่น นางบัวรพัน นางหมี นางพู นางหมู นางเขียด                
นางแกว นางปอง นางสุภา นางเฟือง นางเหลือง นางจันทร์แดง รวม ๑๓ คน 

ราชบุตรรับราชการได้สามปีก็ถึ งแก่กรรม เมื่ อปีชวด โทศก ศักราช ๑๒๑๒ ปี                                  
ท้าวขัตติยะ บุตรใครไม่ทราบ เป็นราชบุตรได้ห้าปีก็เถิงแก่กรรม เมื่อปีมะโรง เบญจศก จุลศักราช ๑๒๐๖
ท้าวอินทิสารได้เป็นที่ราชบุตร 

อุปฮาดรับราชการได้  ๑๓ ปี  ก็ เถิ งแก่กรรม เมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช ๑๒๑๒                                
ท้าวโถงเป็นที่พระอุปฮาด ท้าวเหม็นเป็นราชบุตร สองคนนี้เป็นบุตรพระพรหม เจ้าเมืองมหาชัย                   
กองแก้ว แต่ราชบุตรอินทิสารกลับคืนไปอยู่กาฬสินธุ์ 

พระอุปฮาดโถงมีบุตรชาย ท้าวลาด ท้าวมุม ท้าวจุม ท้าวจี ท้าวอิน ท้าวค า ท้าวชัย                       
ท้าวพรหม ท้าวเส้น ท้าวสา รวมสิบคน บุตรหญิง นางจวง นางจันทร์ นางวัน นางปอง นางหมู                
นางยัน นางมาก นางมิ่ง นางดุม นางแอก นางอ่อน นางสัน รวม ๑๒ คน 

ราชวงศ์อินรับราชการได้ ๒๑ ปี ก็เถิงแก่กรรม เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก  
เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๕ ปีกุน เบญจศก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบุตรเหม็น                        

เป็นที่พระภูวดลบริรักษ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบ้านภูหว้าเป็นเมืองภูวดลสะอาง ท้าวเกด                       
บุตรอุปฮาดติเจาเป็นอุปฮาด ท้าวชัยบุตรพระยาประเทศธานีเป็นราชวงศ์ ท้าวเมฆ บุตรพระภูวดล -
บริรักษ์เป็นราชบุตร 

เมื่อจุลศักราช ๑๒๒๙ ปีเถาะ นพศก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท้าวปิด บุตรอุปฮาดติเจา 
เป็นราชวงศ์ ท้าวลาดบุตรอุปฮาดโถงเป็นราชบุตรเมืองสกลนคร 

เถิงเมื่อ จุลศักราช ๑๒๓๔ ปีวอก จัตวาศก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งท้าวเหม็น โง่นค า              
บุตรราชวงศ์อินเป็นพระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วยพระยาประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนคร รับราชการได้ ๓๙ ปี 
อายุได้ ๘๖ ปี ก็เถิงแก่กรรม เมื่อจุลศักราช ๑๒๓๘ ปีชวด อัฐศก อุปฮาดโถง ราชบุตรลาด                                
ก็เถิงแก่กรรมในปีนั้น 



  ๑๕๐ 
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  ๕ 
 

เจ้าคุณพระยามหาอ ามาตย์เซิ่งเป็นแม่ทัพอยู่ เมืองหนองคาย โปรดว่าที่ราชวงศ์ปิด                      
ว่าที่อุปฮาดพระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วยเหม็นว่าที่ราชวงศ์ ท้าวจูมบุตรอุปฮาดโถงว่าที่ราชบุตร ท้าวฟองบุตร
พระยาประเทศธานีว่าที่พระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วย ท้าวนาค บุตรพระพรหม อาสา เจ้าเมืองมหาชัย    เป็น
ว่าที่พระพฤฒิมนตรีผู้ช่วย 

ครั้นเมื่อจุลศักราช ๑๒๓๙ ปีฉลู นพศก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งพระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วย
เหม็น โง่นค า ผู้ว่าที่ราชวงศ์เป็นพระอุปฮาด ท้าวพวงผู้ว่าที่พระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วยเป็นราชวงศ์ 

ครั้นเถิงจุลศักราช ๑๒๔๐ ปีขาล สัมฤทธิศก โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งราชวงศ์ปิด                    
ผู้ว่าที่พระอุปฮาดเป็นพระยาประจันตประเทศธานี ท้าวจูมเป็นราชบุตร ท้าวหอมบุตรท้าวกระแส                
เป็นที่พระศรีสกุลวงศ์ผู้ช่วย 

พระยาประจันตประเทศธานีปิด มีบุตรชาย ท้าวแสง ท้าวเพา ท้าวฮด ท้าวเลาค า ท้าวจูม                  
ท้าวเกด ท้าวสีม ท้าวนา รวม ๗ คน บุตรหญิง นางเหม็น นางผิว นางทองค า นางน้อย นางเข็ม               
นางสอน รวม ๖ คน 

พระอุปฮาดเหม็น มีบุตรชาย ท้าวพังคี ท้าวอรดี ท้าวนรกา ท้าวสิง ท้าวสัง ท้าวเส ท้าวโท 
รวม ๗ คน บุตรหญิง นางหน่อแก้ว นางจันทโครพ นางหยด นางคาย นางอวน นางโส นางใส             
รวม ๗ คน 

ราชวงศ์พองมีบุตรชาย ท้าวสุวรรณดี ท้าวอินทรี ท้าวแตงอ่อน รวม ๓ คน บุตรหญิง                   
นางค าบด นางค าตัน นางสีดา นางแทน รวม ๔ คน 

ราชบุตรจูมมีบุตรชาย ท้าวขี ท้าวอินทอง ท้าวชาลี ท้าวค ามี ท้าวโคตร รวม ๔ คน บุตรหญิง
นางกดซาหนึ่ง 

พระยาประจันตประเทศธานีรับราชการได้ ๗ ปี ก็เถิงแก่กรรม เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๗                     
ปีวอก ฉศก ครั้งเถิงเมื่อจุลศักราช ๑๒๔๘ พณหัวเจ้าท่านสมุหมหาดไทยฝ่ายเหนือปริวิเคาน์ซิลลอร์ 
ข้าหลวงใหญ่ ซึ่งจัดราชการอยู่เมืองนครจ าปาศักดิ์ โปรดว่าที่อุปฮาดเหม็นว่าที่พระยาประจันต
ประเทศธานี ราชวงศ์พองว่าที่อุปฮาด ราชบุตรจูมว่าที่ราชวงศ์ ท้าวเมฆบุตรราชวงศ์อินว่าที่ราชบุตร 
ท้าวแสงบุตรพระยาประจันตประเทศธานีว่าที่พระพฤฒิมนตรี 

ครั้นเถิงปีกุน นพศก โปรดเกล้าโปรดขม่อม ตั้งพระอุปฮาดเหม็นเป็นพระยาประจันตประเทศ
ธานี เจ้าเมืองสกลนครเดียวนี้ ข้าพระพุทธเจ้า และกรมการเมืองสกลนครได้พร้อมเรียบเรียง
พงศาวดารเดิมเป็นเมืองสกลนครแยกออกจากเมืองนครพนม ตามปู่ย่าตายายเล่าสืบต่อๆ มาดังนี้                    
จะเท็จจริงประการใด ควรมิควรสุดแต่จะโปรดฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 



  ๖ 
 

ได้ตรวจแล้ว 
 

แต่ ที่ เ รี ย บ เ รี ย ง ล งสมุ ดนี้  ล ะ เ อี ย ดดี  มี ชื่ อ บุ ต ร เ จ้ า น ายติ ด ต่ อพ งศ์ พั น ธุ์ กั น ดี                                      
แต่ยังไม่ได้สอบพุทธศักราชปีที่มีเหตุผลเกิดขึ้นจะตรงกันหรือไม่ ส่วนใดบกพร้องในสมุดนี้ก็ได้เติมต่อ
ล ง ไ ว้ แ ล้ ว  ใ นตอนต้ นที่ ร า ชบุ ต ร เมื อ ง ร ะแหงยกพหุ ย าตร ามาส ร้ า ง เ มื อ ง ม รุ ก ขนคร                                      
สมมุติตนเป็นพระยาขัตติยวงศาราชบุตราฯลฯ ศรีโคตรบูรณ์หลวงเป็นเมืองออกแก่เวียงจันทน์                    
ตั้งให้เจ้าเอวก่อนเป็นเจ้าเมืองมีนามว่า พระบรมราชาก่อน ๆ มีบุตรหญิงชื่อว่า วันทอง น้องชายชื่อว่า 
กู่แก้ว ตอนต้นยังขาดอยู่ ตอนปลายต่อจากเจ้าคุณจันทร์เจ้าเมืองมาแล้ว มีใครเป็นเจ้าเมืองต่อไป                
ยังไมม่ีควรเรียบเรียงไว้ 

 
บริบาล 

๒๘/๕/๗๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗ 
 

บรรณานุกรม 
 

 
หนังสือและบทความในหนังสือ 
เกรยีงไกร ปริญญาพล. บรรณาธิการ. พงศาวดารเมืองสกลนคร : ฉบับ รองอ ามาตย์โท  
 พระบริบาลศุภกิจ (ค าสาย ศิริขันธ์). สกลนคร : โรงพิมพ์สกลนครการพิมพ์, ๒๕๕๘. 
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิช.  

“สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๘ ประจันตประเทศธานี,พระยา –  พงศาวดาร
เมืองสกลนคร”,พิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒, กรุงเทพ, ๒๕๔๒. 

พจนวราภรณ์ เขจรเนตร. บรรณาธิการ. 
พงศาวดารเมืองสกลนคร : ฉบับอ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า พรหม
สาขา ณ สกลนคร ณ สกลนคร). สกลนคร, ๒๕๖๑. 

สุรัตน์ วรางค์รัตน์. บรรณาธิการ.  
ต านานพงศาวดารเมืองสกลนคร : ฉบับอ ามาตย์โท พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นค า 
พรหมสาขา ณ สกลนคร ณ สกลนคร). สกลนคร: สกลนครการพิมพ์, ๒๕๒๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ๙ 
 

ส าเนาท้องตรา เรื่อง การตั้งเมืองสกลนครและเมืองอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 

ท้องตรานี้ฉันได้ไปพบที่เมืองสกลนคร เมื่อครั้งไปตรวจราชการมณฑลอุดร เห็นเป็นเรื่อง
ส าคัญในทางพงศาวดารรัชกาลที่ ๓ ได้ให้ขอคัดส าเนามา ส าเนาที่คัดมาฉบับนี้ ตัวอักษรผิดอยู่หลาย
แห่ง แต่ตรวจแก้ไขให้ถูกต้องได้ไม่ยาก ขอให้ตรวจแก้ไขเสีย แลส่งส าเนาลงไปพิมพ์ไว้ในหนังสือ
เทศาภิบาลด้วย ส าเนาฉบับนี้ควรรักษาไว้ ในพวกจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ ในหอพระสมุด ฯ                  
เวลาแต่งพงศาวดารรัชกาลที่ ๓ จะต้องใช้ 

 
 

ด ารงราชานุภาพ 
ชิด/เขียนตามค าสั่ง 

 
 

คัดส าเนาลงในหนังสือเทศาภิบาล แต่วันจันทร์ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๘ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐ 
 

หนังสือเจ้าพระยาจักรีฯ มาถึงหลวงศรีโยธา , หมื่นภิรมย์รักษา ข้าหลวง, หลวงประสิทธิ์
สงคราม กองนอกเมืองนครราชสีมา , ท้าวเพ้ียผู้รักษาเมืองสกลนคร ,พระยาไชยสุนทร เจ้าเมือง
กาฬสินธุ์ 

ด้วยทรงพระกรุณาตรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่ามีตราขึ้นมาแต่ก่อนว่าอุปฮาดเมืองมหาไชย                
ผู้ว่าราชการสกลนครป่วยถึงแก่กรรมเสียแล้ว ครอบครัวเมืองมหาชัยยกมาตั้งอยู่เมืองสกลนคร                   
เป็นอันมาก ทรงเห็นว่า ราชวงศ์เมืองมหาไชย ได้เคยบังคับบัญชาว่ากล่าวท้าวเพ้ีย ไพร่พล ครอบครัว 
ทั้งนี้มาแต่เดิมจะต้องจัดแจงตั้งแต่งตามพวกพ้องที่นับถือกันมาแต่ก่อน จึงโปรดให้ราชวงศ์                      
เมืองมหาไชยว่าราชการเมืองสกลนคร ให้ราชวงศ์เมืองกาฬสินธุ์ว่าที่อุปฮาด,ให้ท้าวจุลนี ว่าที่ราชวงษ์ 
ช่วยกันรักษาบ้านเมืองทะนุบ ารุงครอบครัวไปพลาง ความแจ้งอยู่ในท้องตราซึ่งโปรดส่งขึ้นมาแต่ก่อน
นั้นแล้ว บัดนี้ราชวงษ์ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร ,ราชวงษ์เมืองกาฬสินธุ์ ,ท้าวอินทร์ ท้าวโสดา                
หลานราชวงษ์เมืองกาฬสินธุ์ ,บุตรหลานท้าวเพ้ียลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แจ้งราชการ                     
ณ กรุงเทพมหานคร จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทางราชวงษ์ ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร พานเงิน
เครื่องในถมส ารับหนึ่ง, คนโทถมหนึ่ง,กระโถนถมหนึ่ง,กระบี่บั้งเงินหนึ่ง,สัปทนปัสตูหนึ่ง,เสื้อเข้มขาบ
ริ้วหนึ่ง,ส่วนปักทองหนึ่ง,ผ้าโพกขลิบผืนหนึ่ง,ผ้าปูมผืนหนึ่ง,แพรขาวหนึ่ง 

ราชวงษ์เมืองกาฬสินธุ์ ถาดหมากเงินคนโทเงินส ารับหนึ่ง,สัปทนแพรคันหนึ่ง,เสื้อเข้มขาบริ้ว
หนึ่ง,ผ้าโพกขลิบผืนหนึ่ง,ผ้าด าปักทองผืนหนึ่ง,ผ้าปูมผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 

ท้าวจุลนี ถาดหมากคนโทเงินส ารับหนึ่ง,เสื้อเข้มขาบลายก้านแย่งหนึ่ง,ผ้าโพกขลิบผืนหนึ่ง,ผ้า
ด าปักทองผืนหนึ่ง,ผ้าปูมผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 

ราชบุตรเมืองกาฬสินธุ์ เสื้ออัตลัตดอกถี่หนึ่ง,ผ้าโพกขลิบผืนหนึ่ง,ผ้าด าปักไหมผืนหนึ่ง,ผ้าปูม
ผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 

เป็นเครื่องยศบรรดาศักดิ์ แล้วโปรดฯ ให้ราชวงษ์ ผู้ว่าราชการเมืองเป็นที่เจ้าเมืองสกลนคร 
ราชวงษ์เมืองกาฬสินธุ์เป็นอุปฮาด , ท้าวจุลนีเป็นที่ราชวงษ์,ราชบุตรเมืองกาฬสินธุ์เป็นราชบุตร                 
เ มื อ ง สกลนคร  รั กษ าบ้ า น เ มื อ ง คุ้ ม ค รอ ง ไพร่ พลท า ร า ชก า รฉลอ ง พระ เ ดชพร ะ คุ ณ                                   
ขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ตามอย่างหัวเมืองลาวข้าขอบขันฑเสมาท้ังปวงสืบต่อไป 

บัดนี้ให้ตั้งราชวงษ์ผู้ว่าราชการเมืองเป็นพระยาประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนคร ,ราชวงษ์เมือง
กาฬสินธุ์เป็นที่อุปฮาด,ท้าวจุลนีเป็นที่ราชวงษ์,ราชบุตรเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ราชบุตรเมืองสกลนคร
ขึ้นมาท าราชการฉลองพระเดชพระคุณตามประเพณีอย่างธรรมเนียม และให้พระยาประเทศธานี
บังคับบัญชาว่ากล่าวราชการบ้านเมืองส าเร็จกิจสุขทุกข์ของอาณาประชาราษฎร พร้อมด้วยอุปฮาด , 
ราชวงษ์, ราชบุตรท้าวเพ้ียให้เป็นยศเป็นธรรมตามรีตล่วงประเพณีหัวเมืองลาวข้าขอบขันฑเสมา                  
ทั้งปวง 

ให้อุปฮาด, ราชวงศ์, ราชบุตร, บุตรหลานท้าวเพ้ียทั้งปวงฟังค าบังคับบัญชาพระยาประเทศ
ธานี เจ้าเมือ โดยชอบด้วยราชการจงพร้อมมูลเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันสามิภักดิ์จงรักภักดีท าราชการ
สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพุทธิเจ้าอยู่หัว แล้วให้มีใจโอบอ้อมญาติพ่ีน้องท้าวเพ้ียเอาใจใส่ทนุบ ารุง
ไพร่พลครอบครัวเก่าใหม่ ให้ได้ท าไร่นาท ามาหากินเป็นปกติ ให้ไพร่พลบริบูรณ์มั่งคั่งขึ้น ให้บ้านเมือง
ไพร่พลอยู่ เย็นเป็นสุข อย่าให้กระท าคุมเหงเบียดเบียนท้าวเพ้ีย ไพร่พลให้ได้ความเดือดร้อน                     
แล้ ว อย่ า ให้ คบหาพากั บ เ สพย์ สุ ร าหรื อ เ มา  สู บฝิ่ น กิ นฝิ่ น ชื้ อ ฝิ่ น ข ายฝิ่ น กระท า ให้ ผิ ด                                  



  ๑๑ 
 

ด้วยรีตลองประเพณีบ้านเมืองให้เสียราชการแผ่นดินไปแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใด และครอบครัวเมืองมหาไชย
ครัวลาวหัวเมืองที่ยังค้างอยู่ฟากของตวันออกจะมีอยู่บ้านใดต าบลใดก็ให้พระยาประเทศธานี อุปฮาด, 
ราชวงษ์ คิดอ่านปรึกษาหารือกับพระสุนทรราชวงษ์ ท้าวเพ้ียจัดแจงไปเกลี้ยกล่อมเอาครอบครัวข้าม
มาให้สิ้น อย่าให้ครอบครัวตั้งอยู่ฟากของตวันออกเป็นทางเสบียงอาหารกองทัพอ้ายญวนอยู่ได้ 
บ้านเมืองจะได้ปราศจากข้าศึกสัตรู อยู่เย็นเป็นสุข ประการหนึ่งให้พระยาประเทศธานี, อุปฮาด,               
ราชวงษ์,ราชบุตร ท้าวเพ้ียเอาใจใส่ในกองการกุศล ท านุบ ารุงวัดวาอาราม พระสงฆ์สามเณร                      
ให้ปรนนิบัติเล่าเรียนตามพระปริยัติธรรม ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถาวร  ชักชวนกันท าบุญ       
ให้ทานจะได้เช่นกองการกุศลผลประโยชน์สืบไปภายหน้า ประการหนึ่งเกิดเทศกาลพระราชพิธี           
ตรุษสราทให้พระยาประเทศธานี อุปฮาด,ราชวงษื ราชบุตร,บุตรหลานท้าวเพ้ียผู้ใหญ่ผู้น้อยพร้อมกัน 
ณ วัดวาอาราม เมืองสกลนครกระท าสัตยานุสัตย์ ถวายต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระพุทธิ
เจ้าอยู่หัว จ าเพาะพระภักดิ์ พระพุทธิเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า รับพระราชทานน้ า พระพิพัฒน์
สัตยาปีละสองครั้ง ตามอย่างธรรมเนียมจงทุกปี 

อนึ่ง พระสุนทรราชวงษา ราชวงษ์ผู้เป็นที่พระยาประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนคร เจ้าเมืองค า
เกิด เพ้ียไชยสงคราม เพ้ียวงษ์ปัญญา เพ้ียเมืองขวาเมืองค าม่วน ท้าวโถง บุตรท้าวพร้าวลารน                   
เจ้าเมืองมหาชัย เพ้ียเมืองสูง นายตากระโซ่ ท้าวไกยบุตร เจ้าเมืองแซก ตานบุดดี ผู้ว่าราชการเมือง
แซก ท้าวเพ้ียพวกนายครัวลงไปแจ้งราชการ ณ กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานได้จัดแจงตั้ง
น้ าพระพิพัฒน์สัตยา ให้พระค าก้อนเจ้าเมืองค าเกิด เพ้ียไชยสงคราม เพ้ียวงษ์ปัญญา เพ้ียเมืองขวา
เมืองค าม่วน ท้าวโถง ท้าวห้าว เพ้ียเมืองสูง ท้าวไกย ตานบดดี กระท าสัตยานุสัตย์ ถวายต่อใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานน้ าพระพิพัฒน์สัจจา ตามอย่างธรรม
เนียมแล้ว ได้พาพระค าก้อน เพ้ียไชยสงคราม ท้าวโถง, ท้าวห้าว,ตานบุดดี,ท้าวไกย ท้าวเพ้ียมีชื่อ เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมสมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการด ารัส
ว่า ซึ่งเจ้าเมือง ท้าวเพี้ยนายไพร่ ครอบครัวพากันสามิภักดิ์ ข้ามฟากของมาโดยดีก็ให้จัดแจงครอบครัว 
ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นที่ทางท ามาหากินให้เป็นปกติพร้อมมูลกัน พระยามหาอ ามาตย์ กราบบังคมทูล
พระกรุณาว่า ครัวเมืองค าเกิดพันคน เมืองค าม่วนสี่ร้อยคน เข้ากันเป็นพันสี่ร้อยคน จัดแจงให้ตั้งอยู่
บ้านแซงกระดานแขวงเมืองกาฬสินธุ์ ที่บ้านแซงกระดานนั้น ภูมิฐานไร่นามีน้อย ครอบครัวเมองค า
เกิด เมืองค าม่วน จะตั้งอยู่บ้านแซงกระดานด้วยกันทั้งสองเมือง ที่ไร่นาหาพอไม่ แลที่บ้านท่าขอนยาง 
ริมน้ าล าปะชี ฟากคลองตะวันออกแขวงเมืองกาฬสินธุ์ ที่ไร่นามีมาก พวกครอบครัวจะตั้งบ้านเมืองอยู่
ได้อีกแห่งหนึ่ง จึงทรงพระกรุณาด ารัสว่า ครัวเมืองค าเกิด เมืองค าม่วน ตั้งอยู่บ้านแซงวกระดาน ภูมิ
ฐานไร่นามีน้อย ครอบครัวตั้งอยู่ด้วยกันทั้งสองเมืองที่ไร่นาไม่พอท ามาหากิน ซึ่งพระยามหาอ ามาตย์ 
เห็นว่าที่บ้านท่าขอนยาง เป็นภาคภูมิที่ไร่นามีมาก พลครอบครัวจะตั้งอยู่ได้ ก็จะต้องจัดแจงแบ่ง
ครอบครัวไปตั้งอยู่ จะได้เป็นภูมิฐานให้พอไพร่พลครอบครัวท ามาหากิน ครอบครัวจะได้ตั้งบ้านเรือน
อยู่เป็นปกติ แต่ทว่าเทศกาลนี้เป็นฤดูฝนครอบครัวซึ่งตั้งอยู่บ้านแซงกระดานก็ได้ท าไร่นาลงบ้างแล้ว. 
ให้งดรออยู่ก่อน เมื่อเทศกาลแล้งจึงจะแต่งข้าหลวงขึ้นมาคิดอ่านด้วยพระยาไชยสุนทร , อุปฮาด, ท้าว
เพ้ีย เมืองกาฬสินธุ์ จัดแจงครัวเมืองค าเกิด ไปตั้งบ้านท่าขอนยาง ครอบครัวจะได้ท าไร่นา ท ามาหา
กินทั่วถึงกันนายไพร่ครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป และครอบครัวเมืองค าเกิด เมืองค าม่วน ซึ่ง
ให้ตั้งอยู่บ้านแซงกระดาน และจะยกไปตั้งอยู่บ้านท่าขอนยาง ครัวทั้งสองรายนี้มีที่ทางท ามาหากิน ตั้ง
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ตัวได้ปกติ จะตั้งบ้านเมืองก็คงจะโปรดให้ท าราชการขึ้นกับเมืองกาฬสินธุ์ต่อไป และพระค าก้อน เพ้ีย
เมืองขวา ท้าวเพ้ียเมืองค าเกิด เมืองค าม่วน ซึ่งลงไป ณ กรุงเทพมหานคร นั้น โปรดเกล้า ฯ ให้
พระราชทาน 

เมืองค าเกิด พระค าก้อน เงินตรา ๒ ชั่ง เสื้ออัตลัตดอกถี่ตัวหนึ่ง แพรขาวห่ม ๒ ผืน, ผ้าปูม
ผืนหนึ่ง, ผ้าวิลาส ๒ ผืน, ผ้าลายชายสะบัด ๒ ผืน 

พระราชทานราชวงษ์ เสื้ออัตลัตดอกลายหนึ่ง ผ้าปูมผืนหนึ่ง,ผ้าวิลาสมีนาผืนหนึ่ง ผ้าชาย
สะบัดผืนหนึ่ง, แพรหงอนไก่ผืนหนึ่ง, แพรโลผืนหนึ่ง 

ท้าวขัดติยะ ท้าวธานี เสื้อโหมดเมืองบนคนละตัว, ผ้าไหมนุ่งคนละผืน, ผ้าชายสะบัดคนละ
ผืน, แพรขาวห่มคนละผืน 

เพ้ียสุโภ, เพี้ยวรศรี เสื้อกระบวนไหมคนละตัว, ผ้าไหมนุ่งคนละผืน, แพรขาวห่มคนละผืน 
เพ้ียไชยสงคราม เพ้ียวงษ์ปัญญา, เงินตราคนละ ๕ ต าลึง, ผ้าไหมนุ่งคนละผืน แพรขาวห่มคน

ละผืน, เสื้อกระบวนไหมคนละตัว 
เมืองค าเกิด ราชบุตรเสื้ออัตลัตดอกลายตัวหนึ่ง,ผ้าเชิงปูมผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง ผ้าชาย

สะบัดผืนหนึ่ง 
เพ้ียสุธรรม, เพ้ียเวียงแก, เสื้อกระบวนไหมคนละตัว,ผ้าไหมนุ่งคนละผืน แพรจุนคิวคนละผืน 
เพ้ียเมืองขวา เงินตรา ๕ ต าลึง,เสื้อโหมดตัวหนึ่ง,ผ้าไหมนุ่งผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 
เมืองวัง ท้าวบุตร,ท้าวเพชร์,ท้าววอ เงินตราคนละ ๕ ต าลึง เสื้อโหมดเมืองบนคนละตัว,ผ้า

ไหมนุ่งคนละผืน,ผ้าชายสบัดคนละผืน,แพรจุนคิวคนละผืน 
เพ้ียนามวิเศษ เสื้อกระบวนไหมตัวหนึ่ง,ผ้าไหมนุ่งผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 
เมืองแซก ตานบุดดี เงินตราชั่งหนึ่ง,เสื้ออัตลัตดอกถี่หนึ่ง,ผ้าวิลาศมีนาสองผืน ผ้าชายสะบัด

สองผืน,แพรขาวห่มสองผืน,ผ้าเชิงปูมหนึ่ง 
ท้าวไค้ เงินตรา ๑๕ ต าลึง,เสื้อโหมดเมืองบนหนึ่ง, ผ้าไหมนุ่งผืนหนึ่ง ผ้าวิลาศผืนหนึ่ง,แพร

ขาวห่มสองผืน 
พ้ียกระดานเชียงผา เงินตรา ๕ ต าลึง,ผ้าไหมนุ่งหนึ่ง,แพรขาวห่มหนึ่ง,เสื้อกระบวนไหมหนึ่ง 
เมืองท่าอุเทน ท้าวราชบุตร เสื้ออัตลัตหนึ่ง,ผ้าวิลาศมีนาหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 
ท้าวอุปชิต เสื้อโหมดเมืองบนหนึ่ง, ผ้าวิลาศมีนาผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 
เพ้ียศรีมหานาม,เพ้ียชามาตย์,เพ้ียหมื่นนา,เสื้อโหมดกวางตุ้งคนละตัว 
เพ้ียพลอาษา,เพ้ียศรีโภชภูมี,เพ้ียอินทวงษ์ เสื้อกระบวนไหมคนละตัว 
เมืองมหาชัย ท้าวโถง เงินตรา ๕ ต าลึง เสื้อัตลัตตัวหนึ่ง,เสื้อโหมดเมืองบนตัวหนึ่ง,ผ้าไหมนุ่ง

ผืนหนึ่ง,ผ้าวิลาศผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มผืนหนึ่ง 
ท้าวห้าว เงินตรา ๕ ต าลึง เสื้อโหมดเมืองบนตัวหนึ่ง,ผ้าไหมนุ่งผืนหนึ่ง,ผ้าวิลาศผืนหนึ่ง,แพร

ขาวห่มผืนหนึ่ง 
เพ้ียเมืองสูง นายตากระโซ่ เงินตรา ๕ ต าลึง ผ้าไหมนุ่งผืนหนึ่ง,แพรขาวห่มสิองผืน,เสื้อโหมด

เมืองบนหนึ่ง,ผ้าวิลาศมีนาหนึ่ง 
  แล้วให้พระสุนทรราชวงษา พระยาประเทศธานี พาพระค าก้อน เพ้ียเมืองขวา,ท้าวเพ้ียมีชื่อ

กลับขึ้นมาด้วย แล้วให้พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ อุปฮาด ท้าวเพ้ีย เอาใจใส่ทะนุบ ารุง 
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ครอบครัว เมืองค าเกิด,เมืองค าม่วน ซึ่งตั้งอยู่บ้านแซงกระดาน ให้ได้ท ามาหากินด้วยกันกว่าจะได้แยก
ครอบครัว ไปตั้งบ้านท่าขอนยาง อย่าให้มีความเดือดร้อนได้ แลให้คิดอ่านจัดแจงให้เมืองค าเกิด เมือง
ค าม่วน ไปเกลี้ยกล่อมเอาพวกครอบครัวซึ่งยังตกค้างอยู่ฟากของตะวันออกข้ามมาให้สิ้น ครอบครัวจะ
ได้ตั้งบ้านเรือนท ามาหากินเป็นปกติพร้อมมูลกัน จะได้เป็นก าลังรี้พลกับบ้านเมืองไปภายหน้า แล้ว
สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงเจ้าเมือง ท้าวเพ้ียนายครัว ตามมีก าลังไพร่พล
มากแลน้อย ให้ท าราชการฉลองพระเดชพระคุณต่อไป 

อนึ่ง หลวงศรีโยธา, หมื่นภิรมย์รักษาข้าหลวง หลวงประสิทธิ์สงคราม นายกองนอก เมือง
นครราชสีมา พระสุนทรราชวงษา พระยาไชยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ บอกลงไปแต่ก่อนว่าครัวเมือง
ค าเกิด บ้านนาอาวนาซอง ชายหญิงใหญ่น้อย ๒๐๐ คน ข้ามมาทางเมืองมหาไชย เจ้าเมืองกรม
การเมืองไชยบุรี ว่าครอบครัวรายนี้เป็นครัวเวียงจันทร์ อุปฮาดราชวงษ์ เมืองค าเกิด เมืองค าม่วน ว่า
เป็นครัวเมืองค าเกิด เมืองค าม่วน จนเวียงจันทร์ชักเอาไป ครั้นอนุเวียงจันทร์แตกหนีไปอยู่เมือง
มหาชัย จนเวียงจันทร์มอบครอบครัวรายนี้ให้เมืองค าเกิดตามเดิม เจ้าเมืองไชยบุรีก็ส่งครัวคืนให้ แค่ 
๖๗ คน ชักเอาไว้เมืองไชยบุรี ๑๓๓ คน กับว่าครัวเมืองค าเกิด ข้ามมาทางเมืองท่าอุเทน ชายหญิง
ใหญ่น้อย ๑๓๓ คน พระศรีวรราช เจ้าเมืองท่าอุเทน ชักไว้ ๓๐ คน ส่งมาอยู่บ้านแซงกระดาน ๑๒๓ 
คนนั้น พระสุนทรราชวงษา กับ พระยาไชยราชวงษา เจ้าเมืองไชยบุรี ราชบุตรเมืองท่าอุเทน เจ้าเมือง 
ท้าวเพ้ีย เมืองค าเกิด เมืองค าม่วน ลงไปพร้อมกัน ณ กรุงเทพฯ ได้ว่ากล่าวด้วยครัวรายเมืองค าเกิด  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองไชยบุรี,เมืองท่าอุเทน เจ้าเมือง ราชบุตรท้าวเพ้ียเมืองค าเกิด ก็ยอมให้ครัวอยู่
ตามใจสมัครนั้น ครอบครัวฟากตะวันออก สามิภักดิ์พากันข้ามมาโดยดี ได้มีตราขึ้นมาแต่ก่อนว่า ครัว
จะสมัครอยู่เมืองไหน ก็ให้อยู่ตามใจสมัคร แจ้งอยู่ในท้องตราแต่อก่อนนั้นแล้ว แลเมืองค าเกิดซ่ึงสมัคร
อยู่เมืองไชยบุรี ๓๑๓ คน, สมัครอยู่เมืองท่าอุเทน ๓๐ คน เจ้าเมืองท้าวเพ้ียเมืองค าเกิด เมืองค าม่วน 
ก็ยอมให้ครัวอยู่ตามใจสมัครชอบอยู่แล้ว 

อนึ่ง เขตแดนเมืองสกลนครมีท้องตราโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งปันเขตแดนกับเมืองกาฬสินธุ์ ครั้ง
แยกไปตั้งเมืองสกลนคร แจ้งอยู่ในท้องตราแต่ก่อนนั้นแล้ว เขตแดนเมืองสกลนคร เมืองกาฬสินธุ์ ให้
คงอยู่ตามท้องที่โปรดขึ้นมาแต่ก่อน แต่เขตแดนเมืองสกลนคร กับแดนเมืองนครพนมเมืองหนองหาร 
เมืองมุกดาหารนั้น ยังหามีก าหนดแน่นอนไม่ ข้างหน้าไปจะอริวิวาทเก่ียวข้องกันด้วยเขตแดน จึงโปรด
เกล้าฯ ให้พระสุนทรราชวงษา,พระไชยราชวงษา เจ้าเมืองไชยบุรี อุปาดเมืองกาฬสินธ์ อุปฮาดเมือง
หนองคาย ท้าวบุตต์ ผู้ที่เป็นอุปฮาดเมืองละครพนม พร้อมกับท าแผนที่จัดแจงเขตแดนบ้านเมือง ทั้งนี้
ซึ่งกระหนาบคาบเกี่ยวกันอยู่ ให้ว่ากล่าวแบ่งปันเขตแดนบ้านเมือง ให้เป้นส าเร็จอย่าให้เกี่ยวข้องกัน
อยู่ ได้จัดแจงแบ่งปันเขตแดนเมืองสกลนครข้างตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่บ้านนามน มาบ้านกุดสะ
มาลย์ บ่อสระอือ บ้านบาตร ตัดไปริมฝั่งน้ าอูนข้างเหนือ ตั้งแต่ปากน้ ายามข้างเหนือไปบ้านพระหัวพัน
นาขึ้นไปปลายน้ าห้วยสงคราม ข้างใต้เป็นเขตแดนเมืองสกลนคร ตั้งแต่ห้วยศรีษะแรดข้างเหนือไปจน
ปลายน้ าห้วยสงคราม ข้างเหนือเป็นเขตแดนเมืองหนองหาร แลข้างตะวันออกเฉียงใต้เมืองสกลนคร 
ตั้งแต่น้ าก่ าเฉียงใต้มาบ้านหนองเหียน บ้านจานเพ็ญ เป็นแดนเมืองสกลนครต่อกับบ้านแหบ้านดง
หลวง แดนเมืองมุกดาหาร ฟากน้ าก่ าตะวันออก บ้านนาแก บ้านเชียงสือ เป็นแดนเมืองสกลนครต่อ
กันกับแดนเมืองนครพนม ให้เจ้าเมืองท้าวเพียรักษาบ้านเมืองเขตแดนตามก าหนดในท้องตราซึ่งโปรด
เกล้า ฯ ขึ้นมา อย่าให้มีความวิวาทเกี่ยวข้องกันด้วยเขตแดนต่อไป ช่วยกันรักษาขอบขัณฑ์ให้
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บ้านเมืองอยู่เย็น และครอบครัวเมืองมหาชัย ซึ่งมาตั้งอยู่เมืองสกลนครนั้น ให้พระยาไชยสุนทร 
อุปฮาดท้าวเพ้ีย ก็ได้ท านุบ ารุงมาแต่เดิมแล้วครอบครัวทั้งนี้ก็พ่ึงขึ้นมาตั้งอยู่ใหม่เขตแดนเมือง
สกลนครกับเมืองกาฬสินธ์ใกล้เคียงกัน ถ้าครอบครัวเมืองสกลนครจะท ามาหากินคาบเกี่ยว เข้ามาใน
เขตแดนเมืองกาฬสินธ์ประการใด อย่าให้พระยาไชยสุนทร อุปฮาดท้าวเพ้ียรังเกียจหวงกันเขตแดน 
ให้ช่วยทนุบ ารุงให้ครอบครัวได้ท ามาหากินอย่าให้มีความเดือดร้อน ถ้าเมืองกาฬสินธ์ กับเมือง
สกลนคร จะเกี่ยวข้องกันด้วยเขตแดนครอบครัวประการใดก็ให้ประนบประนอม ผ่อนปรนกันตาม
ฉันฑ์บ้านพ่ีเมืองน้องอันเป็นเมืองใกล้ข้าขอบขันฑเสมาอันเดียวกัน จะได้เป็นสามัคคีรสช่วยกันท า
ราชการฉลองพระเดชพระคุณสืบไป 

อนึ่ง ครอบครัวเมืองสกลนครครอบครัวพ่ึงยกมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใหม่ครอบครัวยังหาได้ตั้งตัว
เป็นปกติไม่แล้วยังจะคิดเกลี้ยกล่อมเอาครอบครัวมาใส่บ้านใส่เมืองต่อไปอีก จึงโปรดเกล้า ฯ  ให้พระ
ราชทางเงินหลวง ๑๐ ชั่ง ให้พระยาประเทศธานี เอาขึ้นมาไว้ส าหรับจะชื้อข้าวชื้อกระบือ แจกจ่าย
ครอบครัว ถ้าครัวเก่าพวกใดยากจนไม่มีกระบือท าไร่นาขัดสนข้าวปลาอาหารอยู่ก็ให้เอาเงินชื้อกระบือ
เจือจานให้กับครอบครัวให้ได้ท าไร่นาแลจัดชื้อข้าวชื้อกระบือแจกจ่ายให้ครอบครัว ซึ่งเกลี้ยกล่อม
ได้มาใหม่เช่นก าลังท าไร่นา ท ามาหากินให้ทั่วถึงกันครอบครัวจะได้ตั้งเป็นปกติบ้านเมืองจะได้บริบูรณ์
มั่งค่ังอยู่เย็นเป็นสุขสืบไป 

อนึ่งพระยาประเทศธานี ให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าปืนคาบศิลาหลวงส าหรับเมือง
สกลนครหามีไม่ ขอรับพระราชทานปืนคาบศิลา ๕๐ กระบอก ขึ้นไปไว้ส าหรับราชการรักษาบ้านเมือง 
ได้ให้เจ้าพนักงานจ่ายปืน คาบศิลา ๕๐ กระบอก,กระสุน ๒๕๐๐ กระสุน,ศิลาปากนก ๕๐๐ ปาก ให้
พระยาประเทศธานี,อุปฮาด,ราชวงษ์ ท้าวเพ้ียคุมขึ้นมาด้วย ให้พระยาประเทศธานี ,อุปฮาด,ราชวงษ์ 
ท้าวเพี้ยก าชับห้ามปรามอย่าให้ผู้ใดเอาปืนของหลวงไปยิงช้าง ม้า โค กระบือ ให้ปืนช ารุดเสียไปได้เป็น
อันขาดทีเดียว ให้พระยาประเทศธานี,อุปฮาด,ราชวงษ์ท้าวเพ้ีย จัดแจงให้พิทักษ์รักษาช าระขัดสีปืน
ของหลวงไว้ให้ดี มีราชการศึกสงครามจะได้จับจ่ายให้ทันราชการ 

อนึ่งพระยาประเทศธานี,พระค าก้อนเมืองค าเกิด,ราชบุตรเมืองค าม่วนให้กราบบังคมทูลพระ
กรุณาขอพระราชทานสิ่งของขึ้นมาไว้ส าหรับบ้านเมืองท าบุญให้ทาน ได้ให้เจ้าพนักงานจัดสิ่งของ
พระราชทาน ให้พระยาประเทศธานี ผ้าไตร ๓ ไตร,สุพรรณถัน ๑๐ ชั่ง,จานกลีบบัว ๑๐๐ ใบ,ชามข้าว 
๑๐๐ ใบ,ชาวแกง ๑๐๐ ใบ,ผาลไถนา ๒๐๐ อัน พระค าก้อนเจ้าเมืองค าเกิด ผ้าไตร ๒ ไตร,ชาวข้าว 
๑๐๐ ใบ,ชามแกง ๑๐๐ ใบ,ผาลไถนา ๒๕ อัน,รองเท้า ๕ คู่ ราชบุตรเมืองค าม่วน ผ้าไตรหนึ่งไตร,ชาม
ข้าว ๑๐๐ ใบ,ชามแกง ๑๐๐ ใบ,ผาลไถนา ๒๕ อัน,รองเท้า ๕ คู่ คุมขึ้นมาด้วยแล้ว 

 
หนังสือมา ณ วันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๑๑ ค่ า ปีจอ นักสัต สัมฤทธิศก 
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รายช่ือผู้มีอุปการคุณในการจัดพิมพ์ : 
 
๑. พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จ านวน ๖,๐๐๐ บาท 
๒. ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภูพานสกลนคร  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
๓. นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร – นางสาวอมรรัตน์ ธนู   จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ดร. ปูริดา วิปัชชา      จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๕. ดร. พิมพ์อมร นิยมค้า      จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๖. นายจักรกฤษณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ – นางสาวสุพรรษา อินทรวิศิษฎ์ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๗. นายกฤษดากร บันลือ      จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
๘. ผู้มีอุปการคุณไม่ประสงค์ระบุนาม    จ านวน ๕๐๐ บาท 
๙. ดร.อธิราชย์ นันขันต ี      จ านวน ๓๐๐ บาท 
๑๐. คุณจตุพล พันธุออน      จ านวน ๓๐๐ บาท  
๑๑. คุณปกรณ์ ปุกหุต       จ านวน ๑๐๐ บาท  
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