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ณ ควงคุ้มนครเขต ทรายงาม จุมจังขาน ชื่อนครบ่อนนอนค้าง อ้ายนอนตรองดูแล้ว หลายแนวได้คิด
อ่ำ จั่งได้เขียนแต้ม เป็นเรื่องตั้งแต่หลัง สิขอกล่าวแต่ครั้ง เดิมแรก ภูมิฐาน ประวัติการเป็นมาตั้งแต่เดิมคราวกี้ 
มีประวัติภูมิเหง้า เถ้าเดิมได้เริ่มก่อ ให้รับฟังย่อๆ พอได้เติมกระแส เด้อพ่ีน้อง (ผญา คุณครูตาก่ิง) 

อดีตกาลตั้งแต่บรรพกาล นานหลายร้อยปี ก่อนจะมีชื่อเรียกว่า จุมจัง นั้น บรรพบุรุษของพวกเรา ได้
พากันย้ายถิ่นฐาน บ้านเมืองมาตั้งรกราก ในเขตสมรภูมิแห่งนี้  ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ได้มีนายพรานสองพ่ี
น้อง ชื่อ พรานสา ผู้พี่ และ พรานลาผู้น้องชาย เป็นคนบ้านเกลี้ยงนาเวียง เมืองเสลภูมิ ( เขตอำเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในปัจจุบัน) ออกป่าหาล่าสัตว์ โดยเดินทางตาม รอยของแรด ที่หนีน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำชี ตาม
เนินที่น้ำท่วมไม่ถึง จากแม่น้ำชี มาถึงแม่น้ำยัง  เลยมาถึงลำห้วยซัน แล้วรอยของแรด ก็ได้หายไป เนื่องจากมี
ฝนตกและน้ำท่วม พรานทั้งสองจึงหยุดตามชั่วคราวและได้ออกมาสำรวจบริเวณดงใหญ่ที่ เรียกว่า ดงสรวง เมื่อ
ออกมาสำรวจก็พบบริเวรนี้ มีสัตว์ป่าอยู่มาก  มีทุ่งหญ้าที่มีดงใหญ่ขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งเหมาะสมกับการล่า
สัตว์เป็นอย่างมาก  พรานทั้ง 2 จึงปักหลัก ออกล่าสัตว์ในบริเวณนั้น เพื่อนำเอาเนื้อสัตว์กลับไปเลี้ยงชีพที่
หมู่บ้าน แทนการตามหาแรดตัวนั้น เนื่องจากสัตว์บริเวณนี้ มีอยู่มาก พรานสองพี่น้อง เมื่อออกป่าล่าสัตว์แล้ว
นำเนื้อสัตว์กลับไปบ้านเรือนของตน ก็กลับมาล่าสัตว์ที่บริเวณแห่งนี้อยู่เรื ่อยๆ การมาล่าสัตว์ในแต่ละครั้ง 
พรานสองพี่น้องก็ออกสำรวจบริเวณล่าสัตว์ และได้ตั้งชื่อบริเวณต่างๆ ตามชื่อของหนองน้ำ เช่น หนองผักผี
พวย หนองไฮ(บริเวณที่มีต้นไทร) หนองขอน(บริเวณที่มีขอนลอยอยู่จำนวนมาก) หนองสีเสียด(มีต้นไม้จำนวน
มากขึ้นอยู่เสียดสีกัน) และหนองขี้ม้า เป็นต้น จากการสำรวจบริเวณดังกล่าว ก็พบลำห้วยใหญ่แห่งหนึ่ง คือ ลำ
ห้วยตูมตังหรือลำห้วยจุมจัง ในปัจจุบัน 

หลายปีต่อมาทางบ้านเกลี้ยงนาเวียง ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ เนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำชี 
คนกลุ่มหนึ่ง ที่นำโดย ญาคูบุปผา ญาคูสภา ทิดโพธิ์ ทิดพล ตาเฮือง ยายสมร กับพวกญาติพ่ีน้อง จึงคิดจะย้าย
บ้านเรือน หาแหล่งที่อยู่ทำกินใหม่  

ณ วัดบ้านเกลี้ยงนาเวียง 
ญาคูบุปผา : เจริญพร พี ่น้องญาติโยม สุคู ่สุคน มื ้อนี ้ หลวงพ่อ ได้เอิ ้นพี ่น้อง  ออกมาประชุม 

ปรึกษาหารือ บ้านเมืองเฮา ทุกๆปี กะน้ำบ่ท่วม บ่ชั้นกะแห้งแล้ง หลวงพ่อ กะอยากสิปรึกษาเฮานี้ละว่า สิ
เฮ็ดจั่งใด กับบ้านกับเมืองเฮาดี น้อ โยมๆ เอ่ย 

ทิดโพธิ์ : ญาคูครับ ผมว่า ครั้งนี้ ไม่แม่นเทื่อเดียวที่น้ำท่วม ท่วมแล้วบ่พอ ยามฮอด ยามแล้ง กะแล้ง
อีหลี เฮาต้องหา หม่องอยู่ใหม่ครับ พ่ีน้องมีผู้ใดเสนอบ่ ว่ามีหม่องใดแหน่ 

ยายสมร : พ่อผู้ใหญ่ทิดโพธิ์ เจ้าคือบ่ลองถาม พรานสากับพรานลา เพิ่นเบิ่ง เพิ่งกะออกไปป่าหาจับ
สัตว์ อยู่ดู๋ๆ นั้นเด้ ลองถามเพ่ินเบิ่ง ว่ามีหม่องใดบ้อ ผู้เพิ่นฮู้หม่องฮู้ทาง 

ญาคูบุปผา : เอ่อๆ ดีๆ เว้ามาเบิ่งดู้ พรานสา พรานลา 
พรานสา : หลวงพ่อครับ พ่อผู้ใหญ่ทิดโพธิ์ครับ พ่ีน้องสุคู่สุคน ตามท่ีกระผมกับน้อง ออกป่า หาล่าสัตว์ 

มีบริเวณหนึ่ง ที่มีสมรภูมิ เหมาะสมกับการตั้งบ้าน ตั้งเมือง พ้ืนที่นั้น น้ำบ่เคยท่วม แต่กะบ่แล้งน้ำคือกัน  
ทิดโพธิ์ : เอ้ากะชั้น พ่ีน้อง มื้ออ่ืน ให้เตรียมข้าวของ แล้วออกเดินทาง ย้ายบ้านย้ายเมือง เด้อ 
จากการทีไ่ด้ไต่ถามพรานสาและพรานลา ว่า พบแหล่งที่ไหน ที่ไม่มีน้ำท่วม แต่ไม่เคยแล้งน้ำ พรานสา

และพรานลา ตอบว่าบริเวณท่ีพวกเขาล่าสัตว์อยู่ประจำนั้น น้ำไม่เคยท่วม แต่ไม่เคยแล้วน้ำ  



พรานสองพ่ีน้องไดอ้าสานำทางมาสู่บริเวณเนินกลางที่มีลำห้วยขนาบอยู่ 2 ข้าง  ทิศตะวันออก คือ ลำ
ห้วยตูมตัง ทิศตะวันตกลำห้วยซัน เลือกทำเลมาถึงบริเวณ หัวโสก-หนองขี้ม้า จึงปักหลักสร้างบ้านเรือน ตรง
บริเวณหัวโสก(บริเวณศาลเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 ขึ้นไปบริเวณ สถานีอนามัยจุมจัง ปัจจุบัน) ดังนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า 
บ้านหัวโสก โคกขี้ม้า หรือบ้านหัวโสก-หนองข้ีม้า  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ชาวหัวโสก-หนองขี้ม้า ได้อยู่อาศัยสร้างบ้านแปลงเมืองมาระยะหนึ่งก็ประสบกับภัยพิบัติ คือ ได้เกิด
โรคฝีดาระบาดได้รับความทุกทรมาน จากโรคร้าย (โดยมีความตอนหนึ่งในผญาตำนานบ้านจุมจัง ว่า “ความ
เชื่อถือตั้งแต่เค้านับถือศาสตร์ทางผี ทางสุขอนามัย บ่เจริญดอกจริงแท้  ยามป่วยเป็น กะบ่มีหมอมาเฝ้า ดูแลให้
ถูกป่อง ฝนแต่ยาฮากไม้ ว่าแต่ผีปอบเพ้า อีค้อกวนกิน) ผู้ที่มีโรคร้ายนี้ เกิดเป็นแผลเน่า เปื่อยพุพอง ที่อาจแพร่
เชื้อไปติดคนอื่น จะถูกกันออกไปจากหมู่บ้านให้ญาติพี่น้องไปสร้างตูบ (กระท่อม) ไว้ให้ไกลจากหมู่บ้าน ทำให้
เกิดสถานที่แห่งใหม่ เช่น ดอนทิดผุย ดอนโป่ง โสกเฒ่าพล(บริเวณวังน้ำค้าง โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 
ปัจจุบัน) คำมะคุ โคกหนองแฝก ที่ๆ กล่าวมานี้เกิดขึ้นมาระยะแรกของโรคระบาด ชาวหัวโสก-หนองขี้ม้า ทน
ต่อสู้กับโรคฝีดาษ มาระยะหนึ่งยังไม่คิดจะย้ายไปที่ไหน อยู่ต่อมาอีกระยะหนึ่ง  (ราวสมัย รัชกาลที่ 5 ) ก้เกิด
โรคห่า (อหิวาตกโรค)ขึ้นกับชาวหัวโสก-หนองขี้ม้า อีกรอบ ทำให้ผู้นำในหมู่บ้านต้องคิดพาชาวบ้าน ทิ้งบ้านหัว
โสก - หนองข้ีม้า 

บ้านจุมจัง เดิมชื่อ บ้านเก่ากลาง ตำบลชุมพร อำเภอกุดสิมนารายณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด (เมื่อราวปี พ.ศ.
2437-2456) โดยเคลื่อนย้ายหมู่บ้าน มาจากบ้านหัวโสก-หนองขี้ม้า ในการเคลื่อนย้าย แบ่งออกเป็น 3 สาย 
คือ  

สายแรก ย้ายมาทางตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณเนินกึ่งกลางระหว่างลำห้วยจุมจังกับ
หนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งภายหลัง จึงเรียกหนองน้ำนั้นว่า หนองบ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเก่ากลาง 

สายที่2 ย้ายข้ามลำห้วยจุมจัง มาตั้งบ้านอยู่บริเวณคำหนองแข้-คำหมากป้อง 
สายที่3 ย้ายไปทางทิศตะวันออก ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้บริเวณหนองกุดจับ 

 บ้านเก่ากลาง มีการจดบันทึกเป็นทางการ เมื่อ ปี พ.ศ.2453 ว่าบ้านเก่ากลาง ตำบลชุมพร อำเภอกุด
สิมนารายณ์ มณฑลร้อยเอ็ด และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองมาเรื่อยๆ ในราวปี พ.ศ. 2453-
2482 ในระยะการเปลี่ยนแปลง บ้านเก่ากลาง ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นตำบล ในปี พ.ศ.2482 ชื่อว่า ตำบลจุม
จัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในความหมายของ คำว่า “จุมจัง” นั้น ในอดีตในเขตนี้ มีลำห้วย
ใหญ่ไหลผ่าน ถือว่าเป็นลำน้ำสำคัญของชุมชนและมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นบริเวณลำห้วยใหญ่ ที่เรียกว่า ต้นตูม
ตัง ภาษากลาง เรียกว่าต้น ต้นกระแจะ หรือ ต้นทานาคา สมัยก่อน มีอยู่จำนวนมาก ซึ่งต่อมา ได้เรียกลำห้วย
นั้นว่า ลำห้วยตูมตัง ซึ่งคำว่า ตูมตัง จึงเป็นคำเรียกผิดเรียกเพี้ยน ที่ชาวบ้านใช้กันมาเรื่อยๆ ที่คล้ายกับ คำว่า 
จุมจัง นับแต่นั้นมา บรรพชนคนรุ่นก่อน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านตามนามตำบล ว่าบ้านจุมจัง ตามชื่อตำบลจุมจัง 
จนถึงปัจจุบัน และ ปี พ.ศ.2490 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉะนั้น บ้านจุม
จัง ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม จึงได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์  และ
นับแต่นั้นมา ก็ไม่มีการย้ายหมู่บ้าน ย้ายถิ่นฐานอีก จนถึงปัจจุบัน 


