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ดอนพันชาด อดีตเมืองเกาขอนแกน
ประวัติบานโนนเมือง (ดอนพันชาด อดีตเมืองเกาขอนแกน)
บานโนนเมือง ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เดิมเปนที่ตั้งของเมือง
ขอนแกน ในสมัยนั้นพระศรีนครบริรักษ (ทาวเพีย้ เมืองแพน) ไดรับแตงตั้งใหเปนเจาเมืองขอนแกน
ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ตรงกับจุลศักราช 1151 (พ.ศ.2332) โดยขึ้นตรงกับทาง
กรุงเทพฯ ในขณะนัน้ เมืองขอนแกนตั้งอยูที่บึงบอน พอถึง พ.ศ.2354 เจาเมืองไดเสียชีวิตและทาว
จามผูบุตร ไดตําแหนงพระนครศรีบริรักษ ปกครองเมืองขอนแกนสืบตอจากบิดา แตดวยเหตุที่เขต
เมืองขอนแกนในขณะนั้นมีปญหาเขตแดนใกลกับเมืองชนบทพระนครศรีบริรักษ (ทาวจาม) เจา
เมืองในขณะนัน้ ไดพาราษฎรอพยพโยกยายเมืองมาตั้งเมืองขอนแกน แหงใหมอยูที่ ดอนพันชาดใน
ป พ.ศ. 2354 เหตุที่เรียกวาดอนพันชาดนั้นคาดวาคงจะเนือ่ งมาจากบริเวณที่ตั้งเมืองแหงใหมนี้เปนที่
ดอน และมีตน พันชาดขึ้นอยูอ ยางหนาแนน
แผนภูมิการยายโฮงเมือง
1. กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน) ทาวเพียเมืองแพน
2. บานชีโหลน แขวงเมืองสุวรรณภูมิ
-พระนครศรีบริรักษ
-ทาวเพียเมืองแพน (พระนครศรีบริรักษ) พ.ศ. 2321
3. บานบึงบอน (บานเมืองเกา) ทาวเพียเมืองแพน พ.ศ. 2332
-วัดกลาง
-วัดธาตุ
-วัดหนองแวง
4. บานดอนพันชาด (บานโนนเมือง) โกสุมพิสัย พระนครศรีบริรักษ (จาม) พ.ศ. 2354
-วัดธาตุโนนนคร
-วัดโพธิ์ หรือวัดเหนือ
-วัดหนองแวง
5. บานโนนทัน พระนครศรีบริรักษ (อิน) พ.ศ. 2381
-วัดทาแขก
-วัดโพธิ์
6. บานดอนบม พระยานครศรีบริรักษ (อู) พ.ศ. 2410
-วัดกลางบุรี
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-วัดทาราชไชยศรี
-วัดทาวังมน
7. บานทุม พ.ศ. 2433 พระยานครศรีบริรักษ (อู)
-วัดธาตุ (วัดหนองแลง)
-วัดโพธิ์กลาง
-วัดยอดแกว
8. บานพระลับ พระยานครศรีบริรักษ (อู) พ.ศ. 2442
-วัดศรีนวล
-วัดศรีจนั ทร
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สภาพโดยทั่วไปของดอนพันชาด
บานดอนพันชาด มีลักษณะพื้นที่เปนทีด่ อน มีลําหวยไหลมาจากทางทิศใต ผานไปทาง
ตะวันออกและไหลลงสูหนองแวง ซึ่งอยูท างทิศเหนือ พื้นที่โดยรอบของเขตดอนพันชาดนั้นมีทั้ง
บริเวณที่เปนทีร่ าบลุมทางทิศตะวันออก-ตะวันตก-ทิศเหนือ สวนทางทิศใตมี่พื้นที่เปนปาที่อุดม
สมบูรณมาก เมื่อทาวจามไดพาราษฎรอพยพมาตั้งเมืองอยูที่ดอนพันชาดนั้น ทานไดพาราษฎร
กอสรางทํานบกั้นลําหวยจากสันดอนดานตะวันออกไปสูเนินบานสองคอนในปจจุบัน ในการ
กอสรางทํานบนั้นไดมกี ารนําเอาไมพันชาดขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 23 เมตร ตอกเปนแนวของทํานบเพื่อใหมีความมั่นคงแข็งแรงและใชดินอัดบริเวณตรงกลาง โดย
ทําทางระบายน้ําไปดานตะวันออกของบานสองคอนลงสูหนองแวง หนองลาด หนองปลาวาด และ
แมน้ําชี ทําใหพื้นที่บริเวณดานตะวันออกของดอนพันชาดกลายเปนบึงขนาดใหญ เปนแหลงน้ํา
หลอเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองขอนแกนในขณะนัน้ และเนินบานสองคอนในสมัยนั้นใชเปนโรงชาง
โรงมาของเจาเมือง เนื่องจากอยูติดกับหนองน้ําของเมือง
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เมื่อพระนครศรีบริรักษ (ทาวจาม) มาตั้งเมืองขอนแกนอยูที่ดอนพันชาดนั้น ในสมัยนั้นไม
มีหลักฐานวาที่บริเวณนี้เปนชุมชนหรือบานเมืองมากอนหรือไม และเมื่อทานไดมาตั้งเมืองขึ้นที่
ดอนพันชาดแลว ทานไดสรางวัดขึ้นมา 3 วัด คือ วัดเหนือ (ปจจุบันเรียกวาวัดโพธิ์เหนือ) วัดธาตุ
(ปจจุบันเรียกวัดธาตุโนนนคร) และวัดทุงหนองแวง ในแตละวัดจะมีการสรางพระประธานขนาด
ใหญ ปางสะดุง มาร ประทับนั่งบนแทนชุกชี มีการใชอิฐกอเปนกําแพงที่ฐานพระอุโบสถ และกอ
เปนกําแพงรอบพระอุโบสถ มีการแกะสลักใบเสมาหินทราย การแกะสลักพระพุทธรูปบนหิน
ทราย การแกะสลักพระจากไม ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาเมื่อเมืองขอนแกน
ไปตั้งอยูที่ใดเจาเมืองมักจะสรางวัดขึ้นมา 3 วัด และตั้งชือ่ วัดสอดคลองใกลเคียงกันเสมอ ซึ่งแสดง
ถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้งของเจาเมืองขอนแกนและชาวเมืองไดเปนอยางดี
ในสวนการตั้งบานเรือนนั้น ไดมีการตั้งบานเรือนกระจายไปตามแนวของลําหวยตอนบน
ไปจนถึงหนองแวง คาดวาบริเวณของจวนเจาเมืองคงจะอยูระหวางวัดเหนือกับวัดธาตุ รวมทั้งพื้นที่
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ที่คาดวาจะเปนที่กักขังนักโทษ ซึ่งมีแนวของตนบอระเพ็ดทําเปนรั้วสําหรับกักขังนักโทษ สวน
ทางดานทิศเหนือคงเปนที่อยูอ าศัยของราษฏรเรื่อยไปจนถึงบริเวณทิศตะวันตกของวัดทุงหนองแวง
ที่เรียกวา หนองหมู จะเปนชุมชนของชาวกุลา ซึ่งมีอาชีพเปนชางปนหมอ โดยบริเวณนี้จะพบเศษ
อิฐเศษกระเบือ้ งปนดินเผา กระจัดกระจายอยูทวั่ ไป ทําใหคาดวาเครื่องปนดินเผาอาจเปนสินคา
สําคัญอีกอยางหนึ่งของเมือง ขอนแกน ในสมัยนั้น นอกจากนั้นในบริเวณใกลเคียงกันยังมีการขุด
พบ ขวาน มีด เคียว และสิ่งของที่ทําจากเหล็กและโลหะ ทําใหคาดวาคงเปนบริเวณทีอ่ ยูอาศัยของ
ชางตีเหล็ก
การดํารงชีวิตของชาวเมืองของแกนในสมัยที่อยูดอนพันชาดนั้นคาดวาจะมีอาชีพทํานา ทํา
ไรหาของปา ปนหมอ ชางเหล็ก และการคาขาย ซึ่งดอนพันชาดเปนทําเลที่เปนเสนทางผานของ
พอคาที่เดินทางไปมาคาขายระหวางเมืองตางๆในสมัยนัน้ สวนความอุดมสมบูรณของพื้นที่บริเวณ
นี้จะมีสัตวปาอาศัยอยูชุกชุมมากจนมีชื่อเรียกที่สําคัญ เชน หนองหมู บาลิง บาแดง สวนสัตวน้ํา
เนื่องจากลําหวยไหลลงสูแมน้ําชีจึงทําใหมีปลามากมายหลายชนิดขึน้ มาแพรขยายพันธุอยูตามลํา
หวยและหนองบึงอยางมากมาย
สําหรับชุมชนหรือหมูบานทีต่ ั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับเมืองขอนแกนในสมัยนั้น ที่สาํ คัญ
ไดแก บานทา บานหาดสวนยา ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 4 ก.ม. ซึ่ง
ผูคนที่อาศัยอยูในหมูบานเหลานี้ไดเปนผูทเี่ ลาเรื่องราวเกีย่ วกับเมืองขอนแกนในสมัยที่ตั้งอยูที่ดอน
พันชาด ใหกับลูกหลานฟงสืบๆตอกันมา
ในเรื่องของน้ําที่ใชในการอุปโภคและบริโภคนั้น ชาวเมืองไดอาศัยน้ําจากลําหวยและบึงที่
ทําทํานบกั้นไวเปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคและจับสัตวน้ํา สวนน้ําดื่มนั้นคงไดจากการขุดบอน้ําที่
เรียกวา สางแซง ซึ่งอยูทางทิศใตของเมือง แตในปจจุบนั รองรอยไมมแี ลว ซึ่งในสมัยกอนการขุดบอ
น้ําจะมีการน้ําไมแผนไปทําคอกกั้นกันการพังทลายของดิน เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากบอน้ํา
ใหไดนานที่สดุ และชวยรักษาความสะอาดของบอน้ําดวย
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มีเรื่องที่นาพิจารณาอยูว า ณ บริเวณทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูบ าน ไดมีการพบ
โครงกระดูกของวัว โดยเฉพาะกระดูกสวนหัวของวัวมากมาย ซึ่งมีการคาดคะเนวาจะเปนโรงฆา
สัตวของเมืองขอนแกนในอดีตหรือไม (ปจจุบันเรียกหนองหัววัว) นอกจากนัน้ ณ บริเวณทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบา นมีการพบหลุมฝงศพอยูทั่วไป ซึ่งคาดวานาจะเปนบริเวณปาชา
เหตุของการยายเมือง
เมืองขอนแกนมาตั้งอยูที่ดอนพันชาดไดเพียง 27 ป ก็ตองยายไปจากดอนพันชาดใน
พ.ศ.2581 โดยมีสาเหตุของการยายเมืองที่สาํ คัญพอสรุปไดดังนี้
1.เจาเมืองขอนแกนในขณะนั้นคือ พระนครศรีบริรักษ (ทาวจาม) ไดถงึ แกกรรม
เชื่อสายตระกูลนครศรีบริรักษ (อดีตเจาเมืองขอนแกน)
พระนครศรีบริรักษ
ทาวเพียเมืองแพน
ทาวเสือ (นางคําแขน)
พระนครศรีบริรักษ (ทาวอิน)

ทาวจาน
ทาวมุง

นางนอย

ทาวผาม
เสียชีวิต

ทาวราชวงศ ทาวผูชาย พระพิทักษสารนิคม (หนูหลา) เสียชีวิต
ตนตระกูลสุนทรพิทักษ
นางโจม

รต.ต.เหรียญ นางเชีย นางกาว
(บุตรตางมารดา)

ทาวศรีทน

ทาวอุน

เสียชีวิต

นางบุญทัน

นางแทน นางสอน ทาวราชวงค ทาวอุม นางเผือก นางกอม

พระยานครศรีบริรักษ นางสุย นางคําผิง นางสีดา
(ทาวอู)
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2. คันคูที่ทําเปนทํานบกั้นน้ําปดกั้นลําหวยเพื่อใชเปนแหลงาน้ําของเมืองขอนแกนได
พังทลายลงในฤดูน้ําหลากไมอาจที่จะซอมแซมได ทั้งทีช่ าวเมืองไดพากันจาดสรางทํานบอยาง
แข็งแรง ดวยการนําไมพันชาดมาปกตอกเปนแนวทํานบอยางดี เรื่องราวเกี่ยวกับการพังทลายของ
คันคูเมืองขอนแกนไดมีการเลาสืบๆตอกันมาสูลูกหลานวาในเวลาโฮมแลง (ประมาณ 1 ทุม) ของ
กลางฤดูฝน คันคูปดกั้นลําหวยไดพังทลายลง เพราะน้ําหลากมากเกินไป แรงสั่นสะเทือนจากการ
พังทลายของทํานบทําใหถว ยชามที่ใสอาหารของชาวเมืองซึ่งกําลังนั่งรับประทานอาหารเย็นกันอยู
ถึงกับสั่นกระทบกันเสียงดัง ความสั่นสะเทือนเลือนลั่นของการพังทลายของคูเมืองขอนแกน ไดยิน
ไกลไปจนถึงบานทา บานหาดสวนยา ซึ่งอยูหางออกไปราว 4 ก.ม. โดยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความแหง
แลงกันดาร ชาวเมืองและสัตวเลี้ยงไดรับความเดือดรอน เปนอยางมาก
3. การลองวิชาของเจาหลักคําเมืองขอนแกน และเจาเมืองหลักคําทางเมืองอุบลในสมัยนั้น
เมืองขอนแกนมีญาคูคํา เปนพระสงฆที่มีวชิ าอาคมเกงกลา เปนที่เคารพศรัทธาของชาวเมือง
ขอนแกนเปนอยางมาก

พระโคนเสมอ ซึ่งเดิมเปนพระไมจากโคนตนเสมอ จากวัดธาตุโนนนคร บานดอนพันชาติ
ชื่อเสียงความเกงกลาสามารถและคําล่ําลือของทานทําใหมีญาคูจากทางเมืองอุบลราชธานี
ตองการมาประลองวิชาดวย โดยญาคูจากเมืองอุบลราชธานีทานไดบรรทุกคัมภีร ตําราอาคมตางๆ
ใสบนหลังชาง เพื่อมาประลองวิชากับญาคูคาํ ของเมืองขอนแกน แตในระหวางที่ชางบรรทุกคัมภีร
ของญาคูจากเมืองอุบลราชธานีเดินทางมาถึงบริเวณหนาวัดของญาคูคําชางก็ติดหลมอยูหนาวัด ทํา
ใหญาคูจากเมืองอุบลราชธานีตองลาถอยกลับไป จากเหตุการณในครั้งนั้นทําใหตอมาญาคูคําของ
เมืองขอนแกนไดมรณภาพลง อันสงผลตอขวัญกําลังใจของชาวเมืองขอนแกนเปนอยางมาก
ดวยเหตุปจ จัยที่กลาวมาทั้ง 3 ประการ ทําใหเจาเมืองขอนแกนคนตอมาคือ ทาวอิน ซึ่งได
ปกครองเมืองขอนแกนเปนพระนครศรีบริรักษสืบแทนบิดาของทาน เห็นเปนเหตุที่ไมสมควรจะตั้ง
เมืองอยูที่ดอนพันชาดอีกตอไป ทานจึงไดตกลงใจพาราษฎรอพยพโยกยายเมืองขอนแกนไปจาก
ดอนพันชาด ในป พ.ศ. 2381 (จุลศักราช 1200) รวมระยะเวลาที่เมืองขอนแกนมาตั้งอยูที่ ดอนพัน
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ชาด รวม 27 ป แตการยายเมืองขอนแกนไปจากดอนพันชาดในครั้งนั้น เจาเมืองมิไดยา ยไปพรอม
กันในคราวเดียว แตไดใชวิธอี พยพโยกยายไปทีละกลุม กลุมใดที่พรอมก็อพยพไปกอนเรื่อยๆ จน
เมืองขอนแกน ณ ดอนพันชาดกลายเปนเมืองรางในที่สุด จากคําบอกเลาของคนในสมัยกอน
กลาวถึงการยายเมืองในครั้งนั้นวา ไดมีการรื้อถอนจวนเจาเมืองและนําเอาสิ่งของเครื่องใชตางๆไป
ดวย และสิ่งหนึ่งที่มีการกลาวถึงเปนพยานหลักฐานคือกลองเพลขนาดใหญเกาแก ซึ่งอยูที่วัดโนน
ทัน หลังจากทีผ่ ูคนขนของเมืองขอนแกนอพยพโยกยายไปจากดอนพันชาดแลว สิ่งทีย่ ังคงปรากฎ
แกผูที่ผานทางไปมาคือ ซากวัดของทั้ง 3 วัด ที่ยังคงมีพระประธานขนาดใหญตั้งเดนเปนสงา แสดง
ถึงความเคยเปนเมืองที่มีความเจริญมากอน และเปนที่เคารพกราบไหวของบรรดาพอคาและผูที่
เดินทางไปมาในสมัยนัน้

บริเวณศาลเจาพอหลักเมือง บานโนนเมือง (บานดอนพันชาด)
ที่มาของนาม “โนนเมือง”
หลังจากที่ชาวเมืองขอนแกนอพยพไปจากดอนพันชาดจนหมดสิ้นแลว ดอนพันชาดก็
กลายเปนเมืองรางอยูหลายป จนกระทั่งไดมีพอคาคําพา ซึ่งเดินทางคาขายจากทางเมืองสุวรรณภูมิ
ทานมีภูมิลําเนาอยูที่บานคอ ซึ่งทานมักพาพักพวกพอคาขบวนเกวียนสินคาเดินทางไปคาขายยัง
เมืองตางๆ ทานและคณะไดเดินทางผานมายังบริเวณดอนพันชาด ซึ่งเปนเมืองราง ไมมีผูคนอาศัย มี
แตเพียงวัดราง 3 วัดเทานั้น ทานและคณะเห็นวาพื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมแกการที่จะตั้ง
บานเรือน เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณและเคยเปนเมืองเกามากอน เมื่อทานและคณะเดินทางกลับ
ถึงบานคอแลว จึงไดชักชวนกันอพยพโยกยายจากบานคอเมืองสุวรรณภูมิ มาตั้งบานเรือนขึ้นที่
บริเวณที่เคยเปนเมืองขอนแกนในอดีต โดยที่เห็นวาบริเวณนี้เปนเมืองเกาและเปนที่ดอนหรือที่โนน
จึงเรียกชื่อหมูบ านวา โนนเมือง และไดทําการบูรณะปฏิสังขรณชุมชน วัดวาอาราม ใหเจริญรุงเรือง
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
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มีเรืองที่ตองเลาเพื่อใหเห็นภาพชุมชนที่อยูร อบเมืองขอนแกนในสมัยนัน้ และกลายเปนผู
เลาเรื่องเมืองขอนแกน ณ ดอนพันชาดใหลกู หลานไดรับทราบรับฟงตอมา คือผูคนที่อาศัยอยูที่บาน
หาดสวนยา บานทา ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเมืองขอนแกน หรือบริเวณริมบึงคันชา
ในปจจุบนั ซึ่งหลังจากที่คันคูเมืองขอนแกนรางแลวหลายป ในตอนสายของวันหนึ่งเวลาประมาณ
ตอนพระเพล (ประมาณ 5 โมงเชา) ก็ไดเกิดเหตุการณอาเพศขึ้นกลาวคือ อยูๆ พื้นดินทีบ่ ริเวณกลาง
หมูบานก็ไดเกิดแตกแยกเปนรอยผากลางหมูบานเปนแนวยาวชาวบานไดนําดายหยอนลงวัดความ
ลึกของรอยแยกซึ่งหมดดายไปหนึ่งมวนก็ยงั ไมถึงความลึกของรอยแยก โดยเหตุนี้ชาวบานจึงถือวา
เปนลางรายและเปนเหตุที่ไมสมควรอยูอาศัยในหมูบานนีต้ อไป ผูคนจึงพากันแตกบาน (การอพยพ
หนีอยางเรงดวน) บางสวนเดินทางไปทางบานโพนงาม โพนสวาง บางสวนเดินทางอพยพไปตั้ง
หลักแหลงอยูท ี่บานโนนเมืองรวมกับผูคนที่เดินทางมาจากเมืองสุวรรณภูมิ การตั้งบานเรือนของผู
ที่มาอยูใหม มักอยูรวมกันตามหมูญาติพี่นอง และเรียกวา คุมเหนือ คุมกลาง คุมใต ตามการไหลของ
กระแสน้ํา
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