
ความเป็นมาจังหวัดสกลนคร 

 

ข้อมูลแนะน าจังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ต้ังอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ 647 กิโลเมตรมีพื้นท่ี

ท้ังหมด 9,605 ตารางกิโลเมตร เมืองสกลนคร เป็นเมืองเก่าท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานดังปรากฎช่ือเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงมาถึง 3 ช่ือคือ เมืองหนองหารหลวง เมืองสกลทวาปี และเมืองสกลนคร หรือก็คือจังหวัดสกลนคร

ในปัจจุบัน และยังเป็นสถานท่ีนั่งสมาธิของเกจิดังๆอีกด้วย 

ปัจจุบันจังหวัดสกลนครแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสกลนคร อ าเภอ

กุสุมาลย์ อ าเภอกุดบาก อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอวาริชภูมิ อ าเภอส่องดาว อ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอวานร

นิวาส อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอบ้านม่วง อ าเภอพังโคน อ าเภอค าตากล้า อ าเภอนิคมน้ าอูน อ าเภอเต่างอย 

อ าเภอโคกศรีสุพรรณ อ าเภอเจริญศิลป์ อ าเภอโพนนาแก้ว และอ าเภอภูพาน 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดสกลนคร 

พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน        พระต าหนักภูพานคู่เมือง 

งามลือเล่ืองหนองหาร       แลตระการปราสาทผ้ึง 

สวยสุดซึ้งสาวภูไท            ถิ่นมั่นในพุทธธรรม 

 



 
 

ต้นไม้ประจ า
จังหวัด 

สกลนคร 

ช่ือพันธุ์ไม้ อินทนิลน้ า 

ช่ือสามัญ Queen’s Flower, Queen’s Crape Myrtle, Pride of India 

ช่ือวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia speciosa Pers. 

วงศ์ LYTHRACEAE 

ช่ืออื่น ฉ่วงมู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะแบกด า (กรุงเทพฯ), บางอ บะซา (มลายู-ยะลา, 
นราธิวาส), บาเอ บาเย (ปัตตานี), อินทนิล (ภาคกลาง), อินทนิลน้ า (ภาคกลาง, 
ภาคใต้) 

ลักษณะท่ัวไป เป็นไม้ยืนต้นสูง 10–15 เมตร ล าต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ผิวเปลือกนอกสี
เทา ใบเป็นใบเด่ียว รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน ดอกย่อยขนาดใหญ่ 
กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพู หรือสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผล
เป็นผลแห้ง มีขนาดใหญ่ 

ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด 

สภาพท่ีเหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง 

ถ่ินก าเนิด ท่ีราบลุ่มริมน้ า ป่าเบญจพรรณช้ืนและป่าดิบท่ัวไป 
 

 

 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมา 
สกลนคร นครแห่งการแสวงหา ได้ช่ือว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3,000 

ปี ตามต านานเล่าว่า เมื่อสมัย พุทธศตวรรษท่ี 16 เมืองหนองหารหลวง ในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น 

สร้างขึ้น ในยุคท่ีขอมมีอ านาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอม ราชบุตรเจ้าเมืองอินทรปัฐนคร ผู้ซึ่งอพยพครอบครัว 

และบ่าวไพร่ชาว เขมรมาสร้างเมืองใหม่ท่ี ริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมา จนถึงสมัยพระยาสุวรรณ

ภิงคาระ เวลานั้นเกิดฝนแล้ง ข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองนครจึงต้องพาราษฎรอพยพกลับเขมร หนองหารจึง

กลายเป็น เมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเส่ือมลง เมืองหนองหารหลวงตกไปอยู่ ในความ

ปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกช่ือว่า "เมืองเชียงใหม่หนองหาร" ซึ่งแสดงว่า เมืองหนองหาร มี

ความสัมพันธ์กับเวียงจันทน์เสมอมา ก่อนท่ี อิทธิพลรัตนโกสินทร์ จะเข้าไปถึง สกลนครเมื่อประมาณ พ.ศ. 

2321-2322 

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 ปรากฎเจ้าเมืองช่ือพระบรมราชา (มั่ง) เจ้าเมืองสกลนครในขณะนั้นไป เข้าข้าง

เจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเป็นกบฏ ยกเข้ามากวาดต้อน ผู้คนทางภาคอีสาน พระบรมราชา (มั่ง) เข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ อพยพ

ครอบครัวไปอยู่ มหาชัยก่องแก้ว เหลือแต่กรรมการเมือง ผู้น้อยท้ิงไว้เฝ้าเมือง ต่อมาเมื่อพ.ศ.2373 โปรดเกล้า

ฯ ให้พระยาสุนทราช วงศา (ปุต) เจ้าเมืองยโสธร ซึ่งท าความดีความชอบเมื่อครั้งปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์มารักษา 

เมืองสกลทวาปี 

ต านานเมืองหนองหาร ครั้งหนึ่งยังมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งช่ือ นครเอกชะทีตา มีพระยาขอมเป็นกษัตริย์ 

ปกครองเมืองด้วยความร่มเย็น พระยาขอมมีพระธิดาสาวสวยนามว่า "นางไอ่ค า" ซึ่งเป็นท่ีรักและหวงแหนมาก 

จึงสร้างปราสาท 7 ช้ัน ให้อยู่พร้อมเหล่าสนม นางก านัล คอยดูแลอย่างดี 

ขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งช่ือ เมืองผาโพง มีเจ้าชายนามว่า ท้าวผาแดง เป็นกษัตริย์ ปกครอง

อยู่ ได้ยิน กิตติศัพท์ความงามของธิดา ไอ่ค ามาก่อนแล้ว ใคร่อยากจะเห็นหน้า จึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าพเนจรถึง

นครเอกชะทีตา และติดสินบนนางสนมก านัล ให้น าของขวัญลอบ เข้าไป ให้นางไอ่ค า ด้วยผลกรรมท่ีผูกพันมา

แต่ชาติปางก่อน นางไอ่ค าและท้าวผาแดงจึงได้มีใจ ปฏิพัทธ์ต่อกัน จนในท่ีสุดท้ังสองก็อภิรมย์สมรักกัน 

ก่อนท้าวผาแดงจะจากไป เพื่อจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอนางไอ่ค า ท้ังสองได้คร่ าครวญต่อกัน ด้วย

ความอาลัยยิ่ง วันเวลาผ่านไปถึงเดือน 6 เป็นประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชะทีตา จะต้องมีการท าบุญบั้งไฟ

บูชาพญาแถน พระยาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆ ว่าบุญบั้งไฟปีนี้จะเป็นการหาผู้ท่ีจะมาเป็น

ลูกเขยอีกด้วย ขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆ จัดท าบั้งไฟ มาจุดแข่งขันกัน ผู้ใดชนะก็จะได้อภิเษก กับพระธิดาไอ่

ค าด้วย 

ข่าวนี้ได้ร่ าลือไปท่ัวสารทิศ ทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างๆ ก็ส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขัน เช่น เมืองฟ้า

แดดสูงยาง เมืองเชียงเหียน เชียงทอง แม้กระท่ังพญานาคใต้เมืองบาดาล ก็ได้ยินร่ าลือจนส้ิน จนท้าวพังคี

เจ้าชายพญานาคเมือง บาดาลก็อดใจไม่ไหว ปลอมตัวเป็น กระรอกเผือก มาดูโฉมงามนางไอ่ค า ด้วยในวันงาน



บุญบั้งไฟ เมื่อถึงวัน แข่งขัน จุดบั้งไฟ ปรากฏว่า บั้งไฟท้าวผาแดงจุดไม่ข้ึนพ่นควันด าอยู่ 3 วัน 3 คืน จึงระเบิด

ออกเป็นเส่ียงๆ ท าให้ความหวังท้าวผาแดงหมดส้ินลง 

ขณะเดียวกัน ท้าวพังคีพญานาคท่ีปลอมเป็นกระรอกเผือก มีกระด่ิงผูกคอน่ารักมาไต่เต้น อยู่บนยอด

ไม้ข้าง ปราสาท นางไอ่ค า ก็ปรากฏร่าง ให้นางไอ่ค าเห็น นางจึงคิดอยากได้มาเล้ียง แต่แล้วก็จับไม่ได้ จึงบอก

ให้นายพรานยิงเอาตัวตายมา ในท่ีสุดกระรอกเผือกพังคี ก็ถูกยิง ด้วยลูกดอก จนตาย ก่อนตายท้าวพังคีได้

อธิษฐานไว้ว่า "ขอให้เนื้อของข้าได้ แปดพันเกวียน คนท้ังเมืองอย่าได้กินหมดเกล้ียง" 

จากนั้นร่างของกระรอกเผือกก็ใหญ่ขึ้น จนผู้คนแตกตื่นมาดูกันและจัดการแล่เนื้อนั้นแบ่งกัน ไปกินท่ัว

เมือง ด้วยว่าเป็นอาหารทิพย์ ยกเว้นแต่พวก แม่ม่ายท่ีชาวเมืองรังเกียจ ไม่แบ่งเนื้อ กระรอกให้ พญานาคแห่ง

เมืองบาดาล ทราบข่าว ท้าวพังคีถูกมนุษย์ฆ่าตายแล่เนื้อไปกิน กัน ท้ังเมือง จึงโกรธแค้นยิ่งนัก ดึกสงัดของคืน

นั้นเอง ขณะท่ีชาวเมือง เอกชะทีตาก าลังหลับไหล เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ท้องฟ้าอื้ออึงไปด้วย พายุฝน 

ฟ้ากระหน่ าลงมาอย่างหนักอยู่ มิได้ขาด แผ่นดินเริ่มถล่มตัวยุบตัวลงไปทีละน้อย ท่ามกลางเสียงหวีดร้องของ

ผู้คนท่ีวิ่งหนีตาย เหล่าพญานาคผุด ขึ้นมา นับหมื่นนับแสนตัว ถล่มเมืองชะทีตาจมลบงใต้บาดาลทันที คงเหลือ

ไว้เป็นดอน 3-4 แห่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของพวกแม่ม่าย ท่ีไม่ได้กินเนื้อ กระรอกเผือกจึงรอดตาย 

ฝ่ายท้าวผาแดงได้โอกาสรีบควบม้าหนีออกจากเมือง โดยไม่ลืมแวะรับพระธิดาไอ่ค าไปด้วย แต่แม้จะ

เร่งฝีเท้าม้าเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญานาคท่ี ท าให้แผ่นดินถล่มตามมาติดๆ ในท่ีสุดก็กลืนท้าวผาแดงและ

พระธิดาไอ่ค า พร้อมม้าแสนรู้ช่ือ "บักสาม" จมหายไปใต้พื้นดิน 

รุ่งเช้าภาพของเมืองเอกชะทีตาท่ีเคยรุ่งเรืองโอฬาร ก็อันตธานหายไปส้ิน คงเห็นแต่พื้นน้ า กว้างยาว 

สุดตา ทุกชีวิตในเมืองเอกชะทีตาจมสู่ใต้บาดาล จนหมดส้ินเหลือไว้แต่แม่ม่ายบนเกาะร้าง 3-4 แห่ง ในผืนน้ า

อันกว้างนี้ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนองหารหลวงดังปรากฏในปัจจุบัน 

ประวัตเมืองหนองหารหลวง ประวัติเมืองหนองหารหลวงไม่มีหลักฐาน ปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากผู้เฒ่าผู้แก่ ของเมืองได้จดจ าถ้อยค าของพระบรรเทา กรมการเมืองขุขันธ์คนเก่ากับเพี้ยศรีคอนชุม ซึ่ง

เป็นหัวหน้าข้าพระธาตุเชิงชุมว่า หลังจาก พระยาสุวรรณภิงคาระ ส้ินพระชนม์ลง เหล่าเสนา ข้าราชการผู้ใหญ่

ชาวเขมร ก็ได้ผลัดเปล่ียน กันเข้ามาปกครอง เป็นเจ้าเมือง หนองหารหลวง ต่อกันมาเรื่อยๆหลายยุคหลายสมัย 

ต่อมาได้เกิดทุกขภัยฝนแล้งมา 7 ปี ราษฎรไม่ได้ท านา เกิดความอดอยากข้าปลาอาหารไม่มีจะกิน เจ้า

เมืองอพยพ ราษฎรอยู่ท่ีเมืองหนองหาร หลวงไปอยู่ท่ีเมืองเขมรกันหมด ท้ิงให้เมืองหนองหารหลวงกลายเป็น

เมืองร้าง 

ต่อมาในรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยครอบครัวมาต้ังรักษา พระธาตุเชิงชุม จนมีผู้คนมากขึ้นแล้วจึง

โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านธาตุเชิงชุมเป็นเมืองสกลทวาปี โดยต้ังให้ อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์เป็นพระธานี เจ้าเมือง

สกลทวาปีคนแรก 



ต่อมาปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลท่ี 3 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ เจ้าเมืองสกลทวาปีไม่ได้เตรียม

ก าลังป้องกันเมือง เจ้าพระยาบดินทร์ เดชานุชิต(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมือง

กรมการไม่เอาใจใส่ต่อบ้านเมืองปล่อยให้ข้าศึก (ทัพเจ้าอนุวงศ์) ล่วงล้ าได้ โดยง่าย จึงส่ังให้น าตัวพระธานีไป

ประหารชีวิตท่ีหนองทรายขาว พร้อมกับกวาดต้อนผู้คนในเมืองสกลทวาปีไปอยู่ท่ี กบินทร์บุรีบ้าง ประจันตคาม

บ้าง ให้คงเหลือรักษาพระธาตุเชิงชุม แต่พวกศรีคอนชุม ต.ธาตุเชิงชุม บ้านหนองเหียน บ้านจานเพ็ญ บ้านอ่อม

แก้ว บ้านธาตุเจงเวง บ้านพราน บ้านนาคี บ้านวังยางและบ้านพรรณา รวม 10 ต าบล เพื่อให้เป็นข้าปฏิบัติพระ

ธาตุเชิงชุมเท่านั้น 

ในสมัยต่อ ๆมาได้มีราชวงศ์ค าแห่งเมืองมหาชัยกองแก้วทางฝ่ังซ้ายแม่น้ าโขง ได้อพยพข้ามแม่น้ า โขง

เข้ามาขอพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร ขอสร้างบ้าน แปงเมืองขึ้นใหม่ท่ีเมืองสกลทวาปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ราชวงศ์ค าเป็น พระยาประเทศธานี(ค า) ในต าแหน่งเจ้าเมือง

สกลทวาปี และทรงเปล่ียน นามเมืองใหม่เป็น สกลนคร ต้ังแต่บัดนั้นมา 

 

 


