
 
 
 ดินแดนในภาคอีสารที่เรียกว่า “ร้อยเอ็ด” นั้นแต่เดิมเป็นเมืองใหญ่เจริญรุ่งเรืองมาก มีประตูเข้าเมือง  
๑๑ ประตู  มีเมืองขึ้น ๑๑ เมือง เรียกว่า “เมืองสาเกตุนคร” หรืออาณาจักรกุลุนฑะนคร” เมืองร้อยเอ็ด เคยเป็น
แหล่งอารยธรรมยุคประวิติศาสตร์ ตามหลักฐานโบราณคดี ต านานอุรังธาตุได้เล่าว่า มีนครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อ 
อาณาจักรกุลุนฑะนคร มีเมืองหลวงชื่อ สาเกตุ เจริญรุ่งเรื่องเป็นปึกแผ่น เจ้าผู้ครองนครชื่อพระเจ้ากุสุนฑะ เมืองนี้
มีกุศโยบายทางประวิติศาสตร์ ที่แตกต่างจากเมืองอ่ืนๆ คือ ขุดคูน้ าคันดินเป็นก าแพงสูงรอบเมือง ตลอดแนวตัด
ถนน เจาะช่องทางเข้าเมืองเท่าๆ กับจ านวนเมืองขึ้นท้ัง ๑๑ เมือง เป็น ๑๑ประตู (เดิมเขียน ๑๐.๑ หรือสิบหนึ่ง) 
ก าหนดรหัสเข้าเมืองอย่างรัดกุม เมื่อเหตุร้ายให้ใช้ปี่ซาววา (ปี ๒๐ วา) และม้าเร็วชื่อแม่แลแจ้งเหตุนั้นๆ  
การปกครองเต็มไปด้วยความร่มเย็น จนกระท่ังถึงสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ษาธรรมิกราช ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากขอมคุกคามจึงพาไหร่พลอพยพไปอยู่ในแหล่งใหม่หัวเมืองกระด้าง กระเดื่อง จึงถึงกาลวิบัติลงในปี 
พ.ศ. ๒๒๕๖ พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกุล เจ้าผู้ครองนครจ าปาศักดิ์ ได้ให้จารย์แก้วคุนไพร่พลได้กลุ่มหนึ่ง
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน มาสร้างเมืองทุ่ง (บ้านทุ่งอ าเภอสุวรรณภูมิ) ขึ้นตรงต่อนครจ าปาศักดิ์ จารย์แก้วสิ้นชีพ ท้าว
มือบุตรชายโต ได้ข้ึนนครองราชย์ และท้าวทนผู้เป็นน้องชายเป็นอุปราชเมื่อท้าวมือสิ้นชีพ  ท้าวทนขึ้นครองราชย์
แทน ยังเกิดความไม่พอใจแก่ท้าวเชียง และท้าวสูนย์บุตรชายท้าวมือเป็นอันมาก จึงแต่งเครื่องราชบรรณาการไป
ขอพ่ึงพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าเอกทัศน์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดให้พระยาพรหมกับพระยากรมท่ามาเจรจา
คืนอ านาจจนส าเร็จ 
 ท้าวทนเมื่อสละต าแน่งให้แก่หลานทั้งสองแล้ว ก็เห็นว่าบ้านกุมร้างหรือเมืองสาเกตุ มีชัยภูมิสมบูรณ์ดี  
จึงได้รวมไพล่พลอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปพื้นเมืองสาเกตุนคร ให้เป็นเมืองที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะเป็นเมืองที่มี
ประตูเข้าเมือง ๑๑ ประตู ค ากลอนบทหนึ่งกล่าวว่า “เมืองสิบเอ็ดผักตู สิบแปดเอ้ีอม ซาว เก้าแม่ขั้นใด” ทั้งนี้
เพราะมีวิหาร ๖ ชั้น กลางเมือง คือ บึงพลาญชัยมีบันได ๒๙ ชั้น มีหน้าต่าง ๑๘ ช่อง มีประตู ๑๑ช่อง (โบราณ
เขียน ๑๐๑) อ่านว่า สิบเอ็ด ซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็พระราชทานอนุญาต ให้ตั้งได้เมืองร้อยเอ็ด ได้ปกครองตัวเอง
ด้วยความด้วยความร่มเย็น จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้ 
พระอมาตยาธิบดีเดินทางมาเกณฑ์ไพร่พลในหัวเมืองภาคอีสานไปรบจีนฮ่อ เจ้าเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วม 
ปฏิบัติการครั้งนั้นด้วย เจ้าเมืองร้อยเอ็ดหวาดกลัวความตาย จึงหนีกลับบ้านปล่อยให้บุตรชายต่อสู้ข้าศึกจนได้รับ
บาดเจ็บพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๕ ได้พระราชทานความดีความชอบโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น พระยาขัติยะวงษา 
อันเป็นต้นกระกูลเจ้าเมืองร้อยเอ็ดในสมัยต่อมา 
 ในราวปี พ.ศ.๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระกุลจอมเก้าเข้าอยู่หัวรัชการที่ ๕ โปรดให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอีสานขึ้น โดยแบ่งอีสานออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลลาวพวน กับมณฑลลาวกาวโปรดให้ร้อยเอ็ด
เป็นศูนย์กลาง บริหารอีสานตอนล่างและตอนกลาง และในปี ๒๔๔๕ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕  ได้แยกมณฑลลาวกาว
ออกเป็นสองมณฑล คือ มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ด การจัดระบอบการปกครองหัวเมืองอีสานได้เปลี่ยนแปลง
เพ่ือความเหมาะสมเรื่อยมาก จนกระทั่งช่วงหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๕ มณฑลร้อยเอ็ด 
จึงถูกเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน 
 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งก่ึงกลางของภาคอีสาน
มานานกว่า 200 ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมาก ชื่อว่า สาเกตุนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตูเมืองขึ้น  
11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ  มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัยและมีส่วนหนึ่ง

ประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด 
 



ของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียง  มีเนื้อท่ีกว้างใหญ่ถึงสองล้านไร่เศษ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นแผ่นดินแห่งความ
สมบูรณ์ จนแทบจะหาร่องรอยความแห้งแล้งในอดีตไม่พบ 
 
สัญลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 
 เป็นเกาะกลางบึงพลาญชัย มีธงปลิวไสวอยู่บนยอดเสา บ่งบอกถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยพ้ืนน้ าใส
เย็นชุ่มฉ่ าเหมือนน้ าใจของชาวร้อยเอ็ด มีดอกบัวหลวงชูช่อกัน แสดงถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน นับถือศาสนา
พุทธ อันเป็นศาสนา ประจ าชาติร้อยเอ็ด มีเนื้อท่ี 8 ,299.4 ตารางกิโลเมตร และแบ่งออกการปกครองออกเป็น  
20 อ าเภอ และมีระยะทางจากอ าเภอเดินทางโดยรถยนต์ไปยังอ าเภอต่างๆ เป็น กิโลเมตร คือ 
 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเกษตรวิสัย (47 กม.) อ าเภอปทุมรัตน์ (85 กม.) 
อ าเภอจตุรพักตร์พิมาร(26 กม.) อ าเภอธวัชบุรี (12 กม.) อ าเภอพนมไพร (64 กม.) 
อ าเภอโพนทอง (47 กม.) อ าเภอเสลภูมิ (34 กม.) อ าเภอสุวรรณภูมิ (52 กม.) 
อ าเภออาจสามารถ (34 กม.) อ าเภอหนองพอก (73 กม.) อ าเภอเมืองสรวง (26 กม.) 
อ าเภอโพธิ์ชัย (58 กม.) อ าเภอโพนทราย (79 กม.) อ าเภอเมยวดี (62 กม.) 
อ าเภอศรีสมเด็จ (25 กม.) อ าเภอจังหาร (10 กม.) อ าเภอทุ่งเขาหลวง  (34 กม.) 
อ าเภอเชียงขวัญ (18 กม.) อ าเภอหนองฮี (76 กม.)  
. 
การเดินทาง 
 ตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 512 กิโลเมตร  

 ทางรถยนต์ 
เส้นทางท่ีสะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทางกรุงเทพ ผ่านสระบุรี-นครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม ถึง

จังหวัดร้องเอ็ดใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง 
 รถโดยสารประจ าทาง 

 จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือถนนก าแพงเพชรมีรถโดยสารธรรมดา และปรับอากาศ 
ไปจังหวัดร้อยเอ็ดวันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทร. 936-2852-66 จากจังหวัดร้อยเอ็ดกรุงเทพฯ
รถออกจากสถานีขนส่งร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล โทร.(043) 511939 ,512546 

 รถธรรมดา เริ่มเวลา 05.00-21.10 น. ออกทุกๆ 1ชั่วโมง ทุกวัน 
 รถปรับอากาศ เริ่มเวลา 08.00-21.30 น. ออกทุกๆ 1ชั่วโมง ทุกวัน 
 ทางรถไฟ 

โดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถโดยสารเข้าจังหวัด ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 8 ชั่วโมง (รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทางการรถไฟฟ้าแห่ง
ประเทศไทย โทร.223-7010,223-7020) 

 ทางอากาศ 
มีเที่ยวบินระหว่างท่าอากาศยานกรุงเทพ-สนามบินร้อยเอ็ด โดยบริษัทพีบีแอร์ จากสนามบินร้อยเอ็ดใช้

เวลาเดินทางเท่ียวประมาณ45นาที หรือบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) โทร.0-2280-0060,0-268-2000 
 
 
 



ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทั่วไปที่ราบสูง มีทุ่งกว้าง ดินปนทราย ส่วนมากเป็นดินเค็ม ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีบ่อเกลือสินเธาว์
มากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน แหล่งน้ าส าคัญน้ าชี ล าน้ ามูล ล าน้ ายัง ล าน้ าลับเพลา และล าน้ าเสียว มีความสูง
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 130-160 เมตร มีพ้ืนที่ภูเขาสูงที่ราบสูง ตอนกลางของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ลูกคลื่นลอน
ตื่น ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 60 ของจังหวัด ส่วนพื้นที่ทางตอนต้นของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบฝั่งแม่น้ ามูล 
สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ ของจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถแบ่งออกได้เป็น 
 
 ก.  บริเวณภูเขาทางตอนเหนือของจังหวัด สภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาเตี้ยๆ อยู่ทางตอนเหนืออยู่ใน       
              เขตอ าเภอเมืองหนองพอก อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข. บริเวณท่ีราบสูงสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ตอนต้นอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดอยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองเสลภูมิ อ าเภออาจสามารถ อ าเภอจตุรพักตรุพิมาน อ าเภอเมองร้อยเอ็ด อ าเภอธวัชบุรีอ าเภอ
เมยวดี อ าเภอจังหารกิ่งอ าเภอทุ่งเขาหลวง และก่ิงอ าเภอเชียงขวัญ 

ค. บริเวณท่ีราบลุ่ม เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ าไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของ
จังหวัด อยู่ในเขต อ าเภอประทุมรัตน์ อ าเภอเกษตรวิวัย อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอพนมไพร  
อ าเภอหนองฮี อ าเภอโพนทราย ซึ่งเป็นพื้นที่ราบต่ า รูปแอ่งกระทะที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” 

 
อาณาเขต และที่ตั้ง 
 จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้ง 15 องศา24ลิปดาเหนือ 
ถึง เส้นรุ้งที1่6องศา 19ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่104 องศา 22ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทาง
รถยนต์ประมาณ 509 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8,799.5 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,155 ไร่ คิดเป็น
พ้ืนที่ร้องละ 5.1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 1.6 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
อ่ืนๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่ออ าเภอกลมลาไสย อ าเภอกุฉินนารายณ์ และอ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์และ 
อ าเภอชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศใต้ ติดต่อกับชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และอ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา อ าเภอกุดชุม อ าเภอเมืองยโสธร และอ าเภอมหาชนะชัย  

จังหวัดยโสธร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองสารคาม อ าเภอวาปีปทุม  และอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม 
 
ภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัด อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ที่พัดประจ าเป็นฤดู 2 ชนิด โดยพัฒนามา
จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของลมนี้ จะท าให้บริเวณ
จังหวัดร้อยเอ็ดประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง มรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ลมนี้
จะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ ลมนี้จะพัดอยู่ในช่วงฤดูฝน ท าให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกท่ัวไป 
จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในเขตร้อนและแห้งแล้ง มี 3 ฤดูได้แก่ 

ฤดูร้อน  ร้อนตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม  
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 



อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปีสูงสุด 35.33 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยตลอดปีต่ าสุด 18.15 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 39.70 องศาเซลเซียส วัดได้เมื่อเดือน เมษายน 
อุณหภูมิต่ าสุด 9.50 องซาเซลเซียส วัดได้เมื่อเดือนมกราคม 
ปริมาณน้ าฝน วัดได้ตลอดปี รวม 957.5 มิลลิเมตร มีฝนตกหนักท่ีสุดในเดือนกันยายน  

  วัดได้รวม196.8 มิลลิเมตร มีฝนตกรวม 103 วัน  
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แร่ธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ดมีธาตุที่ส าคัญเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ แร่ที่ส าคัญของจังหวัดคือ  
หินเกลือ ,ฟอสเฟต และแทนตาไลท์ แร่ธาตุเหล่านี้มีกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอ าเภอธวัชบุรี สุวรรณภูมิ อ าเภอเมือง
และอ าเภอจตุรพักรพิมาน  เนื่องจากปริมาณท่ีกระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่  และมีปริมาณมามากพอในเชิงพาณิชย์ 
การแร่ธาตุดังกล่าวนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ต้องใช้เงินทุนมหาศาล แต่อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 ป่าไม้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีป่าไม้เพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ จ านวน 10 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 459 ,307 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพนทอง 
อ าเภอโพธิ์ชัย และอ าเภอเมยวดี ซึ่งมีอยู่ในเขตอ าเภอพนมไพร ชนิดของไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยาง ไม้เหียง ไม้ตะแบก 
และไม้ประดู่ ซึ่งร้อยละ 65 เป็นป่าเสื่อมโทรมและมรราษฎรบุกรุก เช่น ป่าสงวนดงแม่เผดที่อ าเภอโพธิ์ชัย สาเหตุ
เนื่องจากราษฎรขาดแคลนที่ดินท ากินปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเหลือเพียง 137 ,289.50 ไร่ 
หรือร้อยละ 2.8 ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งผลจากการที่จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าเพียงร้อยล่ะ 9 จากที่ควรจะต้องมีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ตามหลักวิชาการ ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และก่อให้เกิดความแห้งแล้งในจังหวัด และ
นับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ชื่อป่าสงวน พื้นที่ (ไร่) 
พนมไพร ป่าเป็ดเก่า 14,456 
ธวัชบุร ี ป่าดงขี้เหล็ก 5,506 

พนมไพร ป่าอุโมงค์ – หนองแวง 9,062 
อาจสามารถ ป่าค าใหญ่ – ค าขวาง 17,431 

โพธิ์ชัย ป่าดงแม่เผด 49,375 
โพนทอง “ - 
ธวัชบุร ี ป่าดงหนองกล้า 6,562 

อาจสามารถ “ - 
เสลภูม ิ ป่าดงหัน-โคกสูง 9,287 
โพนทอง “ - 

หนองพอก ป่าดงมะอ่ี 329,491 
เมยวดี “ - 
เสลภูม ิ ป่าดงภูเงิน ดงหนองฟ้า 16,787 
โพนทอง ป่าไม้ล้ม – โคกหนองบั่ว 21,350 

หนองพอก “ - 
รวมทั้งสิน 10ป่า 47,907 

 
ที่มา : ส านักงานป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงแปลงปลูกป่าและพื้นที่ปลูกป่าโครางการพัฒนาไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ต าบล จ านวนแปลง เนื้อท่ี (ไร่) 

เกษตรวิสัย 

ก าแพง 10 3,430 
ดงครั้งใหญ่ 3 1,400 
ดงครั้งน้อย 4 1,930 
เมืองบัว 3 650 

เหล่าหลวง 2 280 
ปทุมรัตน์ โนนสวรรค ์ 6 1,520 

สุวรรณภูมิ 
หินกอง 4 3,000 
เมืองทุ่ง 1 200 
สระคู 1 100 

โพนทอง 
โพนทราย 1 300 
ยางค า 2 500 

พนมไพร 

เด่นราษฎร์ 1 500 
สาวแห 1 400 
แสนสุข 1 2,000 
แสนสุข 1 - 
กุดน้ าใส 1 - 

รวมทั้งหมด - 42 16,210 
 
ที่มา : ส านักงานป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แหล่งอ้างอิง : www.roiet.go.th 

แผนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 


