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ขอมูลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดรอยเอ็ด
ประวัติจังหวัดรอยเอ็ด
ประวัติเมืองรอยเอ็ดโดยสังเขปนี้คนควาจากตํานานอุรังคธาตุ ซึ่งเปนหนังสือในลานจารึกดวยตัวอักขระ
ไทยนอยจากหอไตร วัดหลวง เมืองหลวงพระบางมีขอความพิสดาร 13 ผูกใบลาน ซึ่งเจาคุณพระพนมเจติยานุรักษ
อดีตเจาคณะจังหวัดนครพนม (ฝายธรรมยุต) ไดแปลเป นหนังสือไทย เมื่อ พ.ศ. 2479 มีขอความเกี่ยวกับเมือง
รอยเอ็ด โดยสังเขปดังนี้
ประวัติเมืองรอยเอ็ด แบงออกไดเปน 3 สมัย
1. สมัยพุทธกาล 2. สมัยผาแดง 3. สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร
เมืองรอยเอ็ด สมัยพุทธกาล ปรากฏตามตํานานอุรังคธาตุ วาปางเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ไดแปดปปลายแปดเดือนนั้น พระกัสสปะอัครสาวกพระอรหันตเจา ผูใกลชิดพระพุทธองคไดอัญเชิญอุรังคธาตุของ
พระพุทธเจาดําเนินไปยังเบื้องบูรพาแหงชมพูทวีป จากกุฉินารายณ – ปาวาย เพื่อไปประดิษฐาน ณ ดอยกัปปนคีรี
(ภูกําพรา) ตามที่พระพุทธองคไดทรงดํารัสไวเปนปจฉิมพจน ณ เบื้องบูรพาแหงชมพูทวีปนั้น อดีตกาลนานมาแลว
มีเอกมหานครอยู 4 นคร คือ
1. เมืองสกลนคร (จังหวัดสกลนคร)
2. เมืองสาเกตุนคร (จังหวัดรอยเอ็ด)
3. เมืองมรุกขนคร (เมืองธาตุพนม-เมืองปาไมรวก) 4. เมืองอินทรปฏฐนคร (เมืองนครพนมเปญ)
เบื้องบูรพาแหงชมพูทวีปนั้น เมืองสาเกตุนครเปนเมืองใหญ อยูศูนยกลางเมืองขึ้นใหญนอยทั้งหลายตาม
หนังสืออักขระไทยนอยของทานเจาคุณพระพนมเจติยานุรักษ มีที่พอจะสันนิษฐานเกี่ยวกับเมืองรอยเอ็ดอยู 3 แหง
เมืองสาเกตุ…………………ประตู (ตกขาดลบคําวา “นคร 101”)
เมือง………..นคร………….ประตู (ตกคําวา “สาเกตุกับ 101”)
เมือง………..101……….....(ตกคําวา “สาเกตุนคร”)
สรุปแลวอานไดความวา เมือง สาเกตุนคร 101 ประตู (101 อานวาสิบเอ็ด)
ตามตํานานอุรังคธาตุมีตัวอักขระเขียน(จาร) เมือง 101 เกือบทุกแหงจึงไดกลายมาเปนตนเทวีและทาว
สังขวิช ราชโอรส ไปอยูเมืองลา (อยูแขวงเมืองเวียงคุก ตรงขามหวยเกาคดเกาเลี้ยว อาศัยอยูกับนางอินทรสวรรค
ลงจอด บางแหงวานางอินทรแปง (นางอินทรแปง เปนราชเทวีของพระเจาบุรีจันทรอวยลวย) ตั้งแตสมัยพระเจา
กุ ลุ น ฑะจนถึ งสมั ย พระเจ านุ ริ ย วงศาธรรมิ กราชนั้น มีเมืองขึ้น อยู 11 เมื อง มี ท างเข า 11 ประตู สาเกตุ น คร
(เมืองรอยเอ็ด) จึงมีเมืองขึ้นปรากฏตามภูมิภาคใกลเคียง ที่มีชื่อปรากฏอยูตราบเทาทุกวันนี้ คือ
1. เมืองเชียงเหียน (อยูจังหวัดมหาสารคาม)
2. เมืองสีแกว (บานสีแกว อําเภอเมืองรอยเอ็ด)
3. เมืองฟาแดด (บานฟาแดดสูงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ)
4. เมืองเปลือย (บานเมืองเปลือย อําเภอเมืองรอยเอ็ด)
5. เมืองทอง (บานเมืองทอง อําเภอเมืองรอยเอ็ด)
6. เมืองหงษ (บานเมืองหงษ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด)
7. เมืองบัว (บานเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด)
8. เมืองคอง (อําเภอเมืองสรวง จังหวัดรอยเอ็ด)
9. เมืองเชียงขวง (บานจาน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด)
10. เมืองเชียงดี (บานหัวโนน อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด)
11. เมืองไพ (บางเมืองไพ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด)
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ประตูเมือง 11 ประตู ของสาเกตุนคร มีดังนี้
ดานทิศเหนือ
คือ ประตูเมืองฟาแดด เมืองสีแกว เมืองเชียงเหียน
ดานทิศตะวันตก
คือ ประตูเมืองเปลือย เมืองทอง เมืองหงษ
ดานทิศใต
คือ ประตูเมืองบัว เมืองคอง
ดานทิศตะวันออก
คือ ประตูเมืองเชียงขวง เมืองเชียงดี เมืองไพ
อาณาจักรกุลุนฑะจึงเปนอาณาจักรที่มีการปกครองและรัฐประศาสนาศาสตรแตกตางกับ อาณาจักร
อื่น ๆ เพราะมีเสนทางเขาสูเมืองหลวง 11 ทาง ซึ่งเปนของแตละเมืองขึ้นสรางตรงไปยังสาเกตุนคร และมีทางเขา
11 ประตู มีรหัสควบคุมการเขาเมือง เขาใจวาสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช ก็เปนชื่อภาษาขอม มีคํากลอน
โบราณบทหนึ่งที่กลาวถึงสาเกตุนครวา “เมืองสิบเอ็ดผักตู สิบแปดปองเอี้ยม ซาวเกาแมขั่นได” ทั้งนี้ เพราะไดมี
การสรางวิหารสูง 6 ชั้นขึ้นที่กลางเมือง กลางบึงพลาญชัย ใหมีบันใดถึง 29 ขั้น มีหนาตาง 18 ชอง และมีประตู
11ชอง (โบราณเขียนเปน 101)
สมัยผาแดง อาณาจักรกุลุนฑะ อันมีเมืองสาเกตุนครเปนเมืองหลวง เริ่มเสื่อมอํานาจลงจนกระทั่งเสีย
เมือง พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชถูกสําเร็จโทษ นางรัตนเทวี และทาวสังขวิชชราชโอรส และทาวกางโฮง หนีไป
อยูเมืองเวียงคุกแขวงเมืองเวียงจันทรอาณาจักรกุลุนฑะและ สาเกตุนครก็ถึงกาลวิบัติลมจม
ตํานานทาวผาแดงนั้นจึงไมมีชื่อเมืองหลายเมืองของอาณาจักรกุลุนฑะไปปรากฏอยูในตํานานทาวผาแดง
คงมีแตเมืองเชียงเหียน เมืองสีแกว เมืองฟาแดด เทานั้นที่ปรากฏอยูในตํานานทาวผาแดงนางไอ ตอนหนึ่งวา บั้งไฟ
ขนาดมหึมาของพระยาขอมตกลงมาจนกลายเปนบึงพลาญชัย
ตามประวัติศาสตรนั้นขอมเริ่มแผอํานาจเขามาสูชมพูทวีปทางภาคบูรพาราว ๆ ศตวรรษที่ 9-13
จากตํานานทาวผาแดงเปนการแผอํานาจอิทธิพลของขอม ตามตํานานทาวผาแดงกลาววา พระยาขอม
ธรรมิกราชเจาผูครองนครหนองหารหลวง ไดใชกุศโลบายทางรัฐประศาสนศาสตร จัดงานมหกรรมบุญบองไฟแสน
โดยมีนางไอราชบุตรีเปนรางวัลเดิมพัน อันเปนสาเหตุแหงการขัดกันอยางรุนแรงระหวางทาวผาแดงแหงอาณาจักร
ผาโฮง (เมืองผาโฮงเปนเมืองเกาอยูแขวงอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย) กับทาวพังคีแหงอาณาจักรศรีสัตตนาค
จนเกิดเปนสงครามชิงนางไอเชนเดียวกับสงครามชิงนางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์ (เรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องผา
แดง นางไอ ไดมาจากฉบับใบลานของจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งทานเจาคุณพระอริยานุวัตรวัดมหาชัย จังหวัด
มหาสารคามเปนผูแปล)
เมืองสาเกตุนครแหงอาณาจักรกุลุนฑะ กับเมืองขึ้นอีก 8 เมือง (เวนเมืองเชียงเหียน เมืองสีแกว เมืองฟา
แดด) ในตํานานไมปรากฏวาไปรวมงานมหกรรมบุญบองไฟแสน พอสันนิษฐาน ไดวาพระยาขอมธรรมิกราชแหง
อาณาจักรหนองหารหลวง ทําลายอาณาจักรกุลุนฑะไดสําเร็จ เพราะปรากฏตามตํานานอุรังคธาตุวา ทาวศรีโคตร
พระตะบอง (เจาขอมผูทรงพลัง) ไดครองอาณาจักรโคตรบูรดวย
เมืองมรุกขนครเปนเมืองหลวงแหงอาณาจักรโคตรบูร เปนเมืองที่ตั้งอุรังคธาตุ คือพระธาตุพนมสืบตอมา
ณ เมืองธาตุพนมนี้ไดขุดพบโบราณวัตถุ คือ รูปสมาธรรมจักรทําดวยหินจารึกอักษร “เยธัมมา” ซึ่งมี
ปรากฏอยูในประเทศไทยเพียงสองแหงเทานั้น คือที่จังหวัดนครปฐม กับที่วัดหัวบึง (วัดศิลามงคล พระธาตุพนม)
ทานผูรูสันนิษฐานวาพระเจาอโศกมหาราชคงจะสงพระธรรมฑูตพรอมทั้งธรรมจักร (เสมาธรรมจักร) ติดตามพระ
บรมสารีริกธาตุไปทุกหนทุกแหง
ปชาววากับมาแมแล (แมแหล) ตามตํานานอุรังคธาตุวา สาเกตุนครแหงอาณาจักรกุลุนฑะ มีเมืองขึ้นอยู
11 เมือง มีการสื่อสารและการคมนาคมดีเยี่ยม คือ ปซาววา (ยี่สิบวา) เปนปที่มีเสียงกองกังวานไกลสงสัญญาณ
ขาวสารบอกเหตุการณรายดีที่จะเขามาสูนครสาเกตุนคร
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มาแมแล (แมแหล) ตามตํานานเปนมาพลาหก (มาที่มีกําลังหกเทาของมาธรรมดา รูปรางของมาพลาหก
เปนอยางไรนั้นจะไปพิจารณาดู ไดที่รูปสลักลายจุมเจียที่ฝาผนังดานตะวันตกของเจดียพระธาตุพนม มีรูปมา
พลาหกติดอยูกับลายจุมเจีย ลายจุมเจียเปนลายเครือเถาโบราณ เคยพบเห็นแหงเดียวที่ฝาผนังพระเจดียธาตุพนม
เมื่ออาณาจักรกุลุนฑะ เสื่อมลงแลว เมืองสาเกตุนครก็กลายเปนเมืองรางมาชานาน มีตนกุม (ตนผักกุม)
ขึ้นรอบบึง รอบสระ รอบคูเมืองทั่วไปจนเรียกวา “บานกุมฮาง” มาปรากฎเปนเมืองรอยเอ็ดขึ้นเมื่อมีจารยแกว ทาวมืด ทาวธน
(ตนตระกูลธนสีลังกูร-สุวรรณธาดา-ภวภูตานนท-เรืองสุวรรณ เลิศ) ยกบานกุมขึ้นเปนเมืองรอยเอ็ดในภายหลัง
สมัยศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร
ป 2256 ระเจาสรอยศรีสมุทรพุทธางกูรกษัตริย ไปครองเมืองจําปาศักดิ์ ทราบวารอยเอ็ดเปนเมืองราง
จึงใหจารยแกวคุมครัวลาวไปประมาณ 3,000 คนเศษ มาอยูที่รอยเอ็ดครั้งแรกมาอยูที่บานทุง (ปจจุบันคืออําเภอ
สุวรรณภูมิ) เรียกวาเมืองทุงขึ้นกับจําปาศักดิ์
เมื่ อจารย แกวรักษาการอยู ที่รอยเอ็ดไดเพียง 7 ป ก็ถึงแกกรรม บุตรของจารยแก ว 2 คน คื อท าวมืดซึ่งเปนบุตรเขย
ของเจ าสร อยศรี สมุ ทรพุ ทธางกู รและท าวธนซึ่ งเป นน อง หลั งจากที่ พระบิ ดาถึ งแก กรรม เจ าสร อยศรี สมุ ทรพุ ทธางกู ร
ไดแตงตั้งใหทาวมืดผูพี่เปนเจาเมือง สวนทาวธนเปนอุปฮาด (ที่เรียกวา“ทาวมืด” เพราะเกิดในวันที่มีสุริยปาคา)
ทาวมืดครองเมืองแทนบิดาจนถึง พ.ศ. 2306 ก็ถึงแกกรรม ทาวธนผูเปนอุปฮาดก็ขึ้นครองเมืองสืบแทน
ตอมาทาวมืดมีบุตรสองคน คือ ทาวเซียงและทาวสูนย เมื่อทาวธนครองเมืองไดสี่ป เกิดบาดหมางโกรธเคืองกับ
หลานทั้งสอง ทาวเซียงและทาวสูนยจึงไดอพยพไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 แหงกรุงศรี
อยุธยา ขอกําลังมาปราบปรามทาวธน สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 จึงโปรดเกลาฯ ใหพระยาพรหมกับพระยากรมทา
ยกทัพลงมาพรอมกับทาวเซียงและทาวสูนย เมื่อทาวธนทราบขาว จึงหนีไปอยูที่บานกุดจอก (บานดง-เมืองกุดจอก
อยูในทองที่อําเภออาจสามารถในปจจุบัน) กองทัพจากกรุงศรีอยุธยาจึงเขาเมืองไดอยางงายดายและไดตั้งทาวเซียง
เปนเจาเมืองเมื่อพระยาพรหมกับพระยากรมทากลับไปยัง กรุงศรีอยุธยาแลว พระบาทสมเด็จพระบรมราชาที่ 3
โปรดใหกลับคืนมายังเมืองทุงอีกเพื่อเกลี้ยกลอมให ทาวธนคืนดีกับทาวเซียงและทาวสูนย ตั้งแตนั้นมาเมืองทุงก็ตก
เปนเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา
ใน พ.ศ. 2315 สมัยพระเจาตากสินซึ่งไดครองราชย ณ กรุงธนบุรีไดประมาณ 4 ป พระยาพรหมพระยา
กรมทา เห็นวาเมืองทุง ชัยภูมิ ไมสมควรที่จะตั้งเมืองเพราะเปนโนนสูงลําน้ําเซ (ลําน้ําเสียว ในปจจุบัน) น้ําไหลแรง
เซาะตลิ่งพัง จะไมถาวรตอไปจึงปรึกษาทาวเซียงและทาวสูนย และเห็นพองกันวา ตําบลดงทาวสารหางจากเมือง
ทุงราว 100 เสน เปนเมืองเกามีชัยภูมิดี (จากประวัติที่กลาวตอนนี้จะเห็นวาทองที่ที่กําลังกลาวถึงเคยเปนเมืองราง
มากอน) จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ขอตั้งเมืองดงทาวสารเปนเมืองสุวรรณภูมิตั้งแตนั้นมา ในการสรางบานเมือง
สุวรรณภูมิหรือศรีภูมินี้ ไดสรางหลักเมืองและวัดทั้งสองวัด)
ตอมาในราว พ.ศ. 2318 ท าวธนซึ่งหนี ไปอยู ณ บานกุดจอก ไดเขาเฝาพระยาพรหมและพระยากรม
ทา พระยาทั้งสองเห็นวาทาวธนมีผูคนบาวไพรมาก จึงมีใบบอกไปยังกรุงธนบุรี ขอยกบานกุมขึ้นเปนเมืองรอยเอ็ด
และตั้งทาวธนเปนเจาเมือง ขอขึ้นกับกรุงธนบุรี พระเจาตากสินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งทาวธนเปน พระยาขัติยะวงษา
เปนเจาเมืองรอยเอ็ด สวนเมืองสุวรรณภูมิ ไดตั้งทาวโอะบุตร ทาวเซียงเปนพระยารัตนวงศา เจาเมืองสุวรรณภูมิ
ตามประวัติที่คนพบแสดงวารอยเอ็ดเปนเมืองขอมมาแตกอน เพราะมีเทวสถานที่เรียกกันวา “กู” และ
รอยเอ็ดเคยทําสงครามกับเมืองอื่น ๆ หลายครั้ง เชน เมือ พ.ศ. 2368 เจาอนุวงศเวียงจันทนเปนกบฏตอกรุงเทพฯ
ยกทัพมาตีกรุงกาฬสินธุ รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จนถึงนครราชสีมา ในที่สุดกองทัพเจาอนุวงศก็ถูกตีพายกลับไป
พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
แหงใหม ทําใหเมืองรอยเอ็ดและบรรดาหัวเมืองอีสานลวนตองขึ้นตรงตอกรุงรัตนโกสินทร สวนเมืองรอยเอ็ดก็ไดมี
พัฒนาการอยางตอเนื่องจนมีฐานะทางการเมืองและความสําคัญเหนือเมืองสุวรรณภูมิในเวลาตอมา
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พ.ศ. 2326 พระขัติยะวงษา (ทน) ถึงแกกรรม ทาวสีลังบุตรคนโตไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนพระขัติยะวงษา
เจาเมืองรอยเอ็ดสืบแทน ตอมาในป พ.ศ. 2369 เกิดกบฏเจาอนุวงศ เมื่อกองทัพกบฎถูกตีแตกถอยรนกลับมา
กําลังทหารจากเมืองรอยเอ็ดไดเขาโจมตีซ้ําเติมจนพวกกบฎแตกพาย พระขัติยะวงษา (สีลัง) มีความดีความชอบ
ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนพระยาขัติยะวงษา
พ.ศ. 2415 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อุปราชเหงาไดมาขอตั้งบานดอนสําโรงขึ้นเปน
เมืองเกษตรวิสัย และตั้งอุปราชเหงาเปนพระศรีเกษตรธิไชย เปนเจาเมือง
พ.ศ. 2418 เกิดสงครามปราบฮอที่เวียงจันทนและหนองคาย เจาเมืองอุบลไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนา
ยกกําลังไปปราบ โดยเกณฑกําลังพลจากหัวเมืองตะวันออกเฉียงเหนือไปชวยปราบกบฎ เมื่อกองทัพยกมาถึงเมือง
รอยเอ็ด พระขัติยะวงษา (สาร) และราชวงศ (เสือ) ไดสมทบกําลังไปปราบฮอดวย เมื่อเสร็จศึก ราชวงศ (เสือ)
ไดรับแตงตั้งเปนพระขัติยะวงษาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูปการปกครองในระบบ
มณฑลเทศาภิบาล จึงใหรวมหัวเมืองอีสานเขาดวยกัน แลวแบงออกเปน 4 กองใหญ แตละกองมีขาหลวงกํากับการ
ปกครองกองละ 1 คน และมีขาหลวงใหญกํากับราชการอีกชั้นหนึ่งอยูที่เมืองจําปาศักดิ์ กองใหญทั้ง 4 กอง ไดแก
หัวเมืองลาวฝายตะวันออก หัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ หัวเมืองลาวฝายเหนือ และหัวเมืองลาวฝายกลาง
เมืองรอยเอ็ดเปนหัวเมืองเอกในจํานวน 12 เมืองของหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนยการบริหารหัว
เมืองอยูที่เมืองอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหตรา
ระบบการปกครองเทศาภิบาลขึ้นใชปกครองสวนภูมิภาคทั่วประเทศ หัวเมืองลาวกาวจึงเปลี่ยนฐานะเปนมณฑล
ลาวกาว ตอมาไดเปลี่ยนเปนมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ และมณฑลอีสานตามลําดับ
พ.ศ. 2420 ตั้งบานโปงขึ้นเปนเมืองพนมไพร แดนมฤค ให เลื่อนหลวงรักษาวงศา (บุญตา) เปน พระยา
ดํารงฤทธิไกร เปนเจาเมือง ตั้งบานเมืองเสือเปนเมืองพยัคฆภูมิพิสัย ใหทาวขัติยะเปนเจาเมือง
พ.ศ. 2425 ตั้ งเมื องหงษ เป น เมื อ งจตุ ร พั ก ตรพิ ม าน ให ห ลวงพรหมพิ ทั ก ษ เป น เจ าเมื อ งในสมั ย ต อ มา
เมืองรอยเอ็ดไดอยูในมณฑลอีสานแตเนื่องจากรอยเอ็ดเปนเมืองที่เจริญมานานและมีความสําคัญ จึงเปลี่ยนจาก
มณฑลอีสานเปนมณฑลรอยเอ็ด หลังจากนั้นจึงไดตั้งเปนจังหวัดรอยเอ็ดและเมืองตาง ๆ ที่กลาวมาแลวยุบเปน
อําเภอขึ้นกับจังหวัดรอยเอ็ดในป
ในป พ.ศ. 2450 เมืองรอยเอ็ดไดรับการยกฐานะขึ้นเปนบริเวณรอยเอ็ด โดยแบงเขตการปกครองออกเปน
5 เมือง คือเมืองรอยเอ็ด เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมืองกมลาไสย และเมืองกาฬสินธุ
ในป พ.ศ. 2453 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภ าพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็ นด วยกั บ
ขอเสนอของเทศาภิบาลขาหลวงมณฑลอีสานวา ควรแยกมณฑลอีสานออกเปน 2 มณฑล คือ มณฑลอุบลราชธานี
และมณฑลรอยเอ็ด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหเปนไปตามที่เสนอ มณฑล
รอยเอ็ดจึงมีเขตปกครอง 3 จังหวัดคือ จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ
พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหรวมมณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุบล
และมณฑลอุ ดร เป น ภาคเรีย กวา ภาคอีส าน มีอุป ราชประจําภาคอยูที่เมืองอุดรธานี ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2468
ไดโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกภาคอีสาน แลวปรับเปลี่ยนเปนการปกครองระบบมณฑลตามเดิม ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2469 ไดโปรดเกลาฯ ให
ยุบมณฑลรอยเอ็ด มณฑลอุบล และมณฑลอุดร แลวใหเปลี่ยนชื่อเปนจังหวัด ขึ้นตอมณฑลนครราชสีมา
ระหวางป พ.ศ. 2445-2455 ไดเกิดกบฎผีบุ ญ ขึ้น ในจั งหวัด รอยเอ็ดอัน มีส าเหตุมาจากการยกเลิกการ
ปกครองแบบดั้งเดิม โดยยกเลิกตําแหนงเจาเมือง แลวแตงตั้งขาราชการจากสวนกลางไปปกครอง ทําใหเกิดการ
ตอตานจากกลุมเจาเมืองเดิมและทายาท กบฎผีบุญเกิดขึ้นจากการมีผูอางตัวเปนผูวิเศษตามทองถิ่นตาง ๆ ในภาค
อีสาน ในที่สุดก็ถูกทางราชการปราบไดราบคาบ
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ในป พ.ศ. 2469 อํามาตยเอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ (ทอง จันทรางศุ) ขาหลวงจังหวัดรอยเอ็ดเห็นวา
บึงพลาญชัย (เดิมใชวาบึงพระลานชัย) ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองรอยเอ็ดตื้นเขิน ถาปลอยทิ้งไวบึงก็จะหมดสภาพไป
จึงไดชักชวนชาวบานจากทุกอําเภอมาขุดลอกบึงเพื่อใหมีนํ้าขังอยูไดตลอดป ไดดําเนินการขุดลอกบึงทั้งกลางวัน
และกลางคืนอยู 2 ป มีชาวบานมารวมขุดลอกบึงถึง 40,000 คน นับวาเปนผลงานที่ยิ่งใหญแหงหนึ่งของไทยที่ควร
จารึกไวเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลานไทยตอไปชั่วกาลนาน ตอมาก็ไดมีการพัฒ นาปรับปรุงอยางตอเนื่ องจนเปน
มรดกที่สําคัญของจังหวัดรอยเอ็ดมาตราบเทาทุกวันนี้
สภาพทั่วไป สภาพเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดรอยเอ็ด
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและขนาด
จังหวัดรอยเอ็ดตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางละติจูดที่ 15 องศา 24 ลิปดาเหนือ
ถึง 16 องศา 19 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 16 ลิปดาตะวันออก ถึง 104 องศา 21 ลิปดาตะวันออก
อยูหางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 512 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 8,299.46 ตางรางกิโลเมตร
หรือ 5,187,156 ไร มีเขตแดนติดตอกับจังหวัดอื่น ๆ หลายจังหวัดดังนี้
ทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ จรดจังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จรดจังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต จรดจังหวัดสุรินทร
ทิศตะวันออกเฉียงใต จรดจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จรดจังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก จรดจังหวัดมหาสารคาม
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่ วไปเป น ที่ ราบสู ง มี ความสู งจากระดับ น้ํ าทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีภูเขาทางตอนเหนื อ
ตอนกลางเปนที่ราบลูกคลื่น ตอนใตเปนที่ราบริมฝงแมน้ํามูล และเปนที่ราบที่เรียกวาแองกระทะซึ่งเรียกวา ทุงกุลา
รองให ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 4 อําเภอ ไดแก อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตน และอําเภอโพน
ทราย คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 986,000 ไร หรือประมาณ 1 ใน 5 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวั ดรอยเอ็ ด ได รั บ อิ ท ธิพ ลจากลมมรสุม ตะวัน ออกเฉีย งใต และมรสุ ม ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ สภาพ
ภูมิอากาศอยูในประเภทฝนเมืองรอน ปริมาณน้ําฝน เฉลี่ย 1,196.8 ลูกบาศกมิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือนมิถุนายน
ถึงกันยายน อากาศรอนแหงแลงในเดือน กุมภาพันธถึงเมษายน
1.4 การบริหารและการปกครอง
จังหวัดรอยเอ็ดแบงการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 193 ตําบล 2,412 หมูบาน มีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 17 แหง (เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาล
ตําบล 16 แหง)และองคการบริหารสวนตําบล 186 แหง
35

35
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1. อําเภอเมืองรอยเอ็ด
2. อําเภอเกษตรวิสัย
3. อําเภอปทุมรัตต
4. อําเภอจตุรพักตรพิมาน
5. อําเภอธวัชบุรี
6. อําเภอพนมไพร
7. อําเภอโพนทอง
8. อําเภอโพธิ์ชัย
9. อําเภอหนองพอก
10. อําเภอเสลภูมิ

11. อําเภอสุวรรณภูมิ
12. อําเภอเมืองสรวง
13. อําเภอโพนทราย
14. อําเภออาจสามารถ
15. อําเภอเมยวดี
16. อําเภอศรีสมเด็จ
17. อําเภอจังหาร
18. อําเภอเชียงขวัญ
19. อําเภอหนองฮี
20. อําเภอทุงเขาหลวง

มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,310,259 คน แยกเปน ชาย 654,508 หญิ ง 655,751 คน โดยมีอําเภอที่ มี
ประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองรอยเอ็ด 149,059 คน รองลงมาไดแก อําเภอเสลภูมิมีจํานวน 114,635 คน
และอํ า เภอสุ ว รรณภู มิ มี จํ า นวน 113,344 คน สํ าหรับ อําเภอที่ มี ความหนาแน น ของประชากรมากที่ สุ ด คื อ
อําเภอจังหาร โดยมีอัตราความหนาแนน 295 คนตอตารางกิโลเมตร รองลงมาไดแก อําเภอเมืองรอยเอ็ด มีอัตรา
ความหนาแนน 240 คนตอตารางกิโลเมตร และอําเภอเชียงขวัญมีอัตราความหนาแนน 215 คนตอตารางกิโลเมตร
โดยอัตราความหนาแนนโดยเฉลี่ยของจังหวัดอยูในระดับ 158 คนตอตารางกิโลเมตร
โดยประชากรมีกลุมชาติพันธุตางๆ ดังตอไปนี้
 กลุมไทย-ลาว เปนกลุมชนพื้นเมืองเดิม อาศัยทั่วไปในเขตจังหวัดรอยเอ็ด
 กลุมไทย-เขมร เปนคนที่อยูในจังหวัดรอยเอ็ด แตมีบรรพบุรุษที่มีเชื้อสายเขมร
อยูในอําเภอสุวรรณภูมิ และเกษตรวิสัย
 กลุมไทย-สวย เปนคนที่อยูในจังหวัดรอยเอ็ด มีเชื้อสายเปนชาวสวยหรือกูย
อยูบริเวณอําเภอสุวรรณภูมิและอําเภอโพนทราย ติดตอกับจังหวัดศรีสะเกษ
 กลุมภูไทหรือผูไทย เปนกลุมที่ตั้งถิ่นฐานในอําเภอเมยวดี หนองพอก ซึ่งติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุ
ยโสธร และมุกดาหาร
 กลุมไทยอ เปนกลุมที่มีเชื้อสายมาจากแขวงคํามวน ประเทศลาว อาศัยอยูในเขตอําเภอโพธิ์ชัย
นอกจากนั้นยังมีกลุมคนอพยพเขามาอาศัยในจังหวัดรอยเอ็ดในภายหลัง ไดแก กลุมไทย-จีน
กลุมไทย-ยวน กลุมไทย-แขก
1.5 การศึกษา
การศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ดไดริเริ่มอยางแบบตะวันตกนั้นไดเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2453 โดยพระครูอดุล
ยศีลพรต เจาอาวาสวัดศรีมงคล (ปจจุบันคือวัดสระทอง) อําเภอเมืองรอยเอ็ด ตรงกับชวงเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มขยายการศึกษาไปสูหัวเมืองตาง ๆ ในป พ.ศ. 2454 รัฐบาลจึงไดมอบหมายให
ราชบุรุษจันทรมาเปดโรงเรียนอยางเปนทางการที่วัดศรีมงคลโดยไดตั้งชื่อวา โรงเรียนวัดศรีมงคล ปลาย พ.ศ.
2456 จึงได ย ายมาทํ าการสอนที่ อาคารที่วาการอําเภอเการิมคูเมือง พรอมทั้งเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนประจํา
มณฑลรอยเอ็ด และตั้งเปนโรงเรียนประจํามณฑลรอยเอ็ด (รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ) ซึ่งภายหลังได
เปลี่ยนชื่งเปนโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
เนื่องจากโรงเรียนประจํามณฑลรอยเอ็ดเปดสอนเฉพาะนักเรียนชาย จึงไดมีการจัดตั้งโรงเรียนประจํา
มณฑลหญิงขึ้นในป พ.ศ. 2462 โดยไดแยกออกมาทําการเรียนการสอนบริเวณนอกคูเมืองทางทิศใต ซึ่งปจจุบันคือ
2
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โรงเรียนสตรีศึกษา ตอมารัฐก็ไดพยายามสงเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากขึ้น โดยไดจัดตั้งโรงเรียนวิสามัญ
ประอําเภอจนครบทุกอําเภอในป พ.ศ. 2513 จนกระทั่งปจจุบั นจังหวัดรอยเอ็ดมีการจัดการศึกษาในทุกระดับ
การศึ ก ษาทั้ งระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น ทั้ งในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด
1.6 เอกลักษณประจําจังหวัดรอยเอ็ด
ตราประจําจังหวัด : เปนรูปศาลหลักเมืองประดิษฐาน ณ กลางบึงพลาญชัยเบื้องหลังเปนรูปพระมหา
เจดียชัยมงคล โดยมีกรอบวงกลมเปนรูปรวงขาวลอมรอบ
 ดอกไมประจําจังหวัด : อินทนิลบก
 เครื่องดนตรีประจําจังหวัด : โหวด
 คําขวัญประจําจังหวัดรอยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ ผาไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดียชัยมงคล งามนายลบึงพลาญชัย เขตกวางไกลโลกลือชาขาวหอมมะลิ
สถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในจังหวัดรอยเอ็ด

บึงพลาญชัย
บึงพลาญชัยตั้งอยูในอําเภอเมืองรอยเอ็ด เปนสัญลักษณ ของจังหวัด มีเกาะกลางบึงขนาดใหญ เนื้ อที่
ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เปนสถานที่ทองเที่ยว ที่พักผอนหยอนใจ ออกกําลังกายของประชาชนที่สวยงามไม
แพตางประเทศ ตกแตงดวยสวนดอกไมสวยงาม และพันธุไมนอยใหญใหรมรื่น เย็นสบาย มีพระพุทธโคดมศาสดา
สิริพัฒนาบึงพลาญชัย องคใหญ สวยงามประดิษฐานทามกลางสวนดอกไม ในบึงวังมัจฉาชนิดตาง ๆ มากมายมี
เรือสําหรับประชาชนไดพายเลน ชมปลา และ ออกกําลังกาย ตั้งอยูกลางเมืองรอยเอ็ด เขตเทศบาล
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สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรตกแตงดวยไมดอกไมประดับนานาพันธุ ใหความรมรื่น จุดเดน
ของสวนแหงนี้อยูที่ น้ําพุบริเวณใจกลางสวน มีหอนาฬิกากลางเมืองสีขาวเดน เปนสวนสาธารณะกลางเมือง
เชื่อมตอกับบึงพลาญชัย ใชเปนสถานที่จัดงานเทศกาลและพิธีการตาง ๆ ของจังหวัด ตั้งอยูกลางเมืองรอยเอ็ด
เชื่อมตอบึงพลาญชัย
ตารางที่ 1.1 : แสดงเขตการปกครอง

หนวยการปกครอง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด
อําเภอเสลภูมิ
อําเภอธวัชบุรี
อําเภอโพนทอง
อําเภอพนมไพร
อําเภออาจสามารถ
อําเภอสุวรรณภูมิ
อําเภอเกษตรวิสัย
อําเภอจตุรพักตรพิมาน
อําเภอหนองพอก
อําเภอเมยวดี
อําเภอโพธิ์ชัย
อําเภอจังหาร
อําเภอปทุมรัตต
อําเภอเมืองสรวง
อําเภอโพนทราย
อําเภอศรีสมเด็จ
อําเภอเชียงขวัญ
อําเภอหนองฮี
อําเภอทุงเขาหลวง
รวม

ครัวเรือน ตําบล
50,518 15
28,012 18
17,591 12
27,309 14
17,906 13
17,346 10
29,037 15
25,542 13
19,499 12
16,270 9
5,560 4
13,750 9
12,308 8
12,742 8
5,667 5
6,037 5
9,323 8
6,856 6
5,701 4
5,401 5
332,375 193

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดรอยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญ

หมูบาน
177
99
91
160
143
135
157
151
66
100
66
43
89
43
82
66
37
51
1,756

อบจ.
1
1

เทศบาล
3
9
5
3
2
1
4
3
7
2
4
4
4
1
4
1
1
58

อบต.
12
8
8
12
12
10
12
12
6
8
6
4
8
4
8
6
3
5
144

หางจาก จว. (กม.)
32
12
47
64
34
52
48
26
73
72
53
10
76
26
82
27
12
78
26
840

4

ที่วาการอําเภอ
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ประชาสัมพันธจังหวัด
สถานีตํารวจภูธร
สถานีขนสง
ตํารวจทองเที่ยว
ทาอากาศยาน

โทร. 04351 1689
โทร. 04351 1336
โทร. 0 4351 1222, 0 4351 1420
โทร. 0 4351 5374,0 4352 7117
โทร. 0 4351 1766, 191, 0 4351 3536, 0 4351 1984
โทร. 0 4351 1939
โทร. 1155, 0 4323 6937-8
โทร. 0 4351 8254, 004351 8255

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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โรงแรมในจังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับที่
สวนราชการ ( ชื่อโรงแรม ที่พัก )
1
โรงแรมรอยเอ็ดซิตี้
2
โรงแรมไหมไทยรอยเอ็ด
3
โรงแรมสาเกตุนคร
4
โรงแรมเพชรรัตนการเดนท
5
โรงแรมแคนคํา
6
โรงแรมบัวทอง
7
โรงแรมศิริมิตร
8
โรงแรม 99(บังกะโล 99)
9
โรงแรมสายทิพย
10
โรงแรมแพรทอง
11
โรงแรมบรรจง
12
โรงแรมรมอินทนิน ปารค
13
โรงแรมธนินทร กรีนปารค
14
โรงแรมวันโอวันคลาสิคอินน
15
พลอยชมพูอพารตเมนท
16
โรงแรมมายเฮาส
17
แฟรี่ย โฮเต็ล
18
นพรัตน แมนชั่น
19
โรสโฮเต็ล
20
โรงแรมปทุมรัตน
21
พรรณณัฏฎา รีสอรท
22
โรงแรมโกลเดนเฮาส
สถานีวิทยุกระจายเสียง
ลําดับที่
สวนราชการ / สถานีวิทยุ
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ ภาคที่ 2
2
สถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส.ม.ท. จังหวัด
3
สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภูธร ภาค 4
4
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง
5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
6
สถานีวิทยุกระจายเสียง จส.3 รอยเอ็ด

หมายเลขโทรศัพท
0-4352-0387, 0-4352-0401
0-4351-1038, 0-4351-1136
0-4351-1741, 0-4351-1937
0-4351-9008-9, 0-4351-9000
0-4352-0044
0-4351-1142
0-4351-1026
0-4351-1035, 0-4351-3985-6
0-4351-4028, 0-4351-1742
0-4351-1127
0-4351-1137
0-4351-6111, 0-4352-3444
0-4351-6660
0-4352-5461-2
0-4352-0502
0-4351-1514
0-4352-0175
0-4352-3170-1
0-4352-2546
0-4351-5377
0-4351-3822
0-4351-2173
หมายเลขโทรศัพท
0-4351-1855
0-4352-5020, 0-4351-5111
0-4351-2755
0-4356-9273-4
0-4351-1769
0-4351-1635
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ธนาคารในจังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับ
สวนราชการ / ชื่อธนาคาร
1 ธนาคารกรุงไทย
2 ธนาคารกสิกรไทย - สาขารอยเอ็ด - สาขาถนนเทวาภิบาล
3 ธนาคารทหารไทย
4 ธนาคารนครหลวงไทย
5 ธนาคารมหานคร
6 ธนาคารศรีนคร
7 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8 ธนาคารอาคารสงเคราะห
9 ธนาคารไทยพาณิชย
10 ธนาคารกรุงเทพ -สาขารอยเอ็ด,ฝายสินเชื่อ -สาขายอยถนนราชการดําเนิน
11
12
13

ธนาคารเพื่อการเกษตร ( ธ.ก.ส. )
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเอเชีย

โรงพยาบาลในจังหวัดรอยเอ็ด
ลําดับที่
สวนราชการ / ชื่อโรงพยาบาล
1
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช
2
โรงพยาบาลรอยเอ็ดธนบุรี
3
โรงพยาบาลรอยเอ็ด
4
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
5
โรงพยาบาลจตุรพัตรพิมาน
6
โรงพยาบาลธวัชบุรี
7
โรงพยาบาลปทุมรัตต
8
โรงพยาบาลพนมไพร
9
โรงพยาบาลโพธิ์ชัย
10
โรงพยาบาลโพนทราย
11
โรงพยาบาลโพนทอง
12
โรงพยาบาลเมยวดี
13
โรงพยาบาลเมืองสรวง
14
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
15
โรงพยาบาลเสลภูมิ
16
โรงพยาบาลหนองพอก
17
โรงพยาบาลอาจสามารถ

หมายเลขโทรศัพท
0-4351-5135

0-4351-1236, 0-4351-3020-2

0-4351-1612
0-4351-3520
0-4351-1111
0-4351-5590-2
0-4351-1515-6
0-4351-4908
0-4351-1284

0-4351-1093, 0-4351-2502
0-4351-4859

0-4352-0421
0-4352-0342

0-4351-5850,0-4351-5851

เบอรโทรศัพท
0-4350-7111
0-4352-7191, 5262-5867
0-4351-8200
0-4358-9074
0-4358-1073
0-4359-4781
0-4358-7073
0-4359-1321-2
0-4356-5073
0-4359-5073
0-4357-1321-2
0-4357-7073
0-4359-7073-4
0-4358-1322
0-4355-1388-3
0-4357-9073-4
0-4359-9074
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